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כפר ורדים
ברחוב שקט בית 6 חד’ + שתי יחידות דיור 

מושכרות. עם מרפסת גדולה צופה לנוף פנוראמי.
 שווה לראות!!

לפרטים נוספים  052-6603666

במיקום טוב בקצה משעול 160 מ”ר +60 מ”ר שניתן 
לסגור ליחידה נפרדת על מגרש של כ-600 מ”ר

לפרטים נוספים  052-6603666

כפר ורדים-בשלב א’

וילה מהממת בעיצוב ברמה גבוהה ועכשווית.
כ-300 מ”ר בנוי + בריכת שחיה.

לראות ולהתאהב!
 לפרטים נוספים  052-7796333

נווה זיו

לנוף, מרפסות  צופה  ומרווח  פינתי מואר  קרוב למרכז. 
גדולות. 5 חד’+יח’ דיור חדשה עם כניסה נפרדת. גינה 
מטופחת עם פרגולה ועצים בוגרים. מיוחד ביותר!!!

לפרטים נוספים  052-6603666

כפר ורדים-בשלב א’
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 אחדגובל בשטח ירוק, בהזדמנות! 
₪ 1,820,000

לפרטים נוספים 052-7796333

כפר ורדים
במרחק הליכה מהמרכז. בית בתכנון פונקציונאלי 
נוח. ללא מדרגות. 180 מ”ר+כ-30 מ”ר עם כניסה 

נפרדת. גובל בשטח ירוק. נדיר ביותר!!!
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
פנטהאוס 4 חד’ 140 מ”ר. 

שווה לראות מחיר מציאה
לפרטים נוספים

052-7794555

בשכונה הקהילתית, בית 4 חד’ חדיש 
ומושקע ביותר. על מגרש של כ-500 

מ”ר. חייב להימכר!!!
לפרטים נוספים

052-6603666

עין יעקב-בהרחבה

מעלות-בגבעת הזיתיםנמכר
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.

₪ 1,260,000 

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 חד’ במפלס אחד 

מטבח וחדרי רחצה מאובזרים בטוב טעם, 

צופה לנוף.

1,460,000 ש”ח שווה ביותר!!!

לפרטים נוספים- 052-6603666

מעלות-בסביונים
דו משפחתי 8 חד’ אופציה לחלוקה 
לשתי דירות, קיימים שעונים נפרדים.

מחיר מצוין!
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 עצמאות 

שמח ללקוחותנו 

ולכל בית ישראל

מבצע!
אוהל איגלו המקורי 

ל- 6 אנשים
אחריות לשנה

במקום 299 ₪

₪ 169
בלבד! 

מבצע! נעלי מטיילים 
קולומביה

נעלי הרים אסולו
דגם חדש

(Gore-Tex) אטום למים
VIBRAM סוליית

במחיר מיוחד
במקום 799 ₪

מתחדשים באביב עם למטייל ולספורטאי
מגוון מוצרים בהנחות ענק

₪ 299

₪

המבצעים 

בתוקף עד ערב 

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

חיים & אפרים קייטרינג בגליל
מרכז מסחרי כפר ורדים

חיים 050-7610838 אפרים 052-6775057

קייטרינג לאירועים w אוכל ביתי בימי שישי

כשר שמח!חג 

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 מיוחדים

שמח!חג עצמאות 
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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.

מיטת ילדים + מזרנים
החל מ-1,900 ₪

בקניית מזרן אורטופדי

בסיס מרופד בשלל צבעים

מתנה

לרגל החלפת קולקציה מכירה מתצוגה

הגיליון הבא של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 17.5. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום חמישי 10.5

פינוי שקט
ביום שלישי האחרון הופסק פינוי האשפה הסדיר בעודו באיבו בשל תקלה. עובדי המועצה מוטי 
וסלאח שינסו מותניים והשלימו את הפינוי בכוחות עצמם, עם רכב קצת פחות מתאים למלאכה 

ממיכלית הפינוי, אבל הרבה יותר שקט.

פסח מאחורינו, האביב בשיאו, 
בש נואשות  נאבקים  שחמסינים 

רידי החורף. ירוק ופורח מסביב, 
החיטה בשדות מבשילה, אלו הם 
ימי ספירת העומר. החל בלילו 
השני של חג הפסח, ט"ז בניסן, 

שמתחילה "ספירת העומר", כלו
שמר, מלאכת ספירת שבעה שבו

החמישים, שהוא  ליום  עד  עות 
ביו  הללו  הימים  השבועות.  חג 
ליל הסדר לבין חג השבועות הם 
ימים מיוחדים מאד בלוח השנה 
ניסן  חודש  אמצע  בין  היהודי, 
לתחילת חודש סיון. יש הרואים 
החירות  חגיגת  את  הפסח  בחג 
הפיזית של עם ישראל – יציאת 
את  השבועות  ובחג  מצריים, 
חגיגת החירות הרוחנית של עם 
הברית  לוחות  קבלת   – ישראל 
וללא  בתווך,  סיני.  הר  ומעמד 
קשר ישיר בין האירועים, נוספו 

שלהם ימי ספירת העומר על המ
והמשמעות  החקלאית  שמעות 

הרוחנית שלהם.

יש עם  של  החדשה  שבעת 
מועדים  ארבעה  עוד  נוספו  ראל 
חשובים: כ"ז בניסן, יום הזיכרון 
יום  באייר,  ד'  ולגבורה;  לשואה 
הזיכרון לחללי מערכות ישראל; 
כ"ח  העצמאות;  יום  באייר,  ה' 
באייר, יום שחרור ירושלים. מדי 

ששנה אני מוצא עצמי שקוע במח
ששבות על רצף האירועים והמוע

דים הנ"ל, האם יד מכוונת סמויה 
שיבצה כך, על פי הסדר הזה את 
היהודי?  השנה  בלוח  המועדים 
החליטה  ישראל  כשכנסת  האם 
ניסן,  כ"ז  את  לדוגמה,  לקבוע, 
בגטו  המאבק  הסתיים  בו  היום 
לשואה  הזיכרון  כיום  וארשה, 

המחלי מבין  מי  היה  שולגבורה, 
לתקופה  זה  מועד  ששייך  טים 
האם  שלה?  המשמעויות  כל  על 
השואה  שיום  בכך  כוונה  הייתה 
והגבורה נקבע שבוע בדיוק לפני 

שיום הזיכרון לחללי מערכות יש
זה  האם  העצמאות?  ויום  ראל 

במל שוחררה  שירושלים  קריאה נעימהשמקרי 

אנשי הכפר צילום: אייל כץ

חמת ששת הימים בדיוק ב-כ"ח 
באייר, שבוע לפני חג שבועות?
שמועדים מן העבר הרחוק מתער

בבים במועדים מהעבר הקרוב, ימי 
בחול,  קודש  שמחה,  בימי  זיכרון 
רוחניים,  בחגים  חקלאיים  חגים 
מועדים  עם  מדאורייתא  מועדים 
שקבעה כנסת ישראל. ומדי שנה, 
בעקבות אותן מחשבות, מתחזקת 
בי האמונה שאכן יש משהו מיוחד 
בתקופה זו בימים האלו שבין פסח 
משמעות  בעל  משהו  לשבועות. 
עמוקה, נסתרת, לא מובנת. משהו 

שו מתקופות  אירועים  שהקושר 
נות וממקורות שונים. עבר רחוק, 
ומציאות  הווה  קרובה,  היסטוריה 

שאל פני העתיד הייחודי של מדי
נתנו ועמנו.

אסיים בשירו של יורם טהרלב 
"עוד לא תמו כל פלאייך", אותו 
למורי  חמה  בברכה  מקדיש  אני 
מייסד  אלון,  עזריה  וידידי  רבי 
החברה להגנת הטבע שזכה בגיל 
93 בפרס ישראל על מפעל חיים.

עוד לא תמו כל פלאייך / יורם טהרלב

 ארצנו הקטנטונת, ארצנו היפה
 מולדת בלי כותונת, מולדת יחפה
 קבליני אל שירייך, כלה יפהפייה

 פתחי לי שערייך אבוא בם אודה יה.

 בצל עצי החורש, הרחק מאור חמה
 יחדיו נכה פה שורש אל לב האדמה
 אל מעיינות הזוהר, אל בארות התום

 מולדת ללא תואר וצועני יתום.

 עוד לא תמו כל פלאייך 
 עוד הזמר לו שט

 עוד לבי מכה עם ליל
 ולוחש לו בלאט: 
 את לי את האחת 

 את לי את, אם ובת 
את לי את המעט
 המעט שנותר.

 נביאה בבגדינו את ריח הכפרים
 בפעמון ליבנו יכו העדרים,

 ישנה דממה רוגעת
 וקרן אור יפה,

 ולאורה נפסעה ברגל יחפה.

עוד לא תמו כל פלאייך...
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תֵעזי\תמרה מורגנשטרן

  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 
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
וילה גלילית בעיצוב 
ארכיטקטוני מיוחד, 

בידוד מעולה, 
250/700,  5 חד’ 

במפלס אחד+יח”ד
 3 חד’, פטיו, נוף 

מרהיב וחנייה

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, 
191/250, 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 בשלב א', 

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 
בשלב א' במרכז, 

וילה פינתית מרווחת 
ומוארת במפלס אחד, 

270/1000, 6 חד' + 
פ. משפחה, חנייה 

כפולה וגינה מטופחת.

רחל 054-4735949

כפר ורדים 
 בצעירה, 

דו-משפחתי מושקע 
ומרווח מאוד 

ברח' ללא מוצא, 
200/250, 6 חד' 

גדולים, ממ"ד גינה 
מטופחת וחנייה.

רחל 054-4735949

בכפר ורדים 
בשלב א' , 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, 256/300, 

וילה פינתית, מוארת, 
מעוצבת, מושקעת 

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

וחנייה.

077-5614005

במעלות
בסביונים, 

דו-משפחתי 
מרווח ומושקע עם 

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

מטופחת ומרפסת 
עם נוף.

רחל 054-4735949
סניף כרמיאל - כפר ורדים

שתזכי לעזמאות
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להתראות בהיכל התרבות נהרייה
טלפקס: 9829733/9829933

www.hhn.co.il חפשו אותנו בפייסבוק

21.04.12 מוצ”ש בשעה 21:00 
סרט קולנוע “התייר”. טיול מושלם במלכודת 

מושלמת. פרנק הוא תייר אמריקאי המטייל באיטליה 

אחרי שליבו נישבר, אליס היא אישה יפהפייה הפוגשת 

בו ברכבה ומשנה את חייו לנצח. עם: ג’וני דפ ואנג’לינה 

ג’ולי. בימוי: פלורנטין הנגל וואן דינרסמרק.

29.04.12 יום ראשון בשעה 20:30 
קונצרט, תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית “בין 

קלאסי לג’אז”. מנצח: ירון גוטפריד.

01.05.12  יום שלישי בשעות 8:00-20:00 
תערוכת ציורים- ארגון הציירים

03.05.12  יום חמישי בשעה 17:30 
הצגת ילדים “המפוזר מכפר אזר”

05.05.12  מוצ”ש בשעה 21:00 
סרט הקולנוע “אהבה ושוקולד”

07.05.12 יום שני בשעה 19:00 
הרצאה עם הרב אמנון יצחק.

11.05.12 יום שישי בשעה 22:00 
מופע “לא לזה התכוונתי” בהשתתפות ננסי ברנדס.

נירית אושר
בעוד כשלושה שבועות יסתיים 
35 המיגרשים בשש  המיכרז  על
כונה ד’, מעל רחוב מירון. אם לא 

שתהיינה הפתעות, יתמודדו במי
קבו שתי  גורמים:  שלושה  שכרז 

בכפר,  המתארגנות  רכישה  צות 
וחברה קבלנית מנהריה. 

מנסים  האחרונים  בשבועות 
את  לשווק  הגורמים  שלושת 
גורם  כל  המרץ.  במלוא  עצמם 

שמנסה לשכנע שהוא בעל הסי
כוי לזכות במכרז, ושהכי כדאי 
ודווקא  אליו  דווקא  להצטרף 
עכשיו, לפני שהרשימה נסגרת. 
אצל כל הגורמים “נותרו עדיין 
מספר מקומות“, אבל איש מהם 

לא נוקב באותו מספר.

המיכרז והתנאים
מינהל  פרסם  המיכרז  את 
מספר  לפני  ישראל  מקרקעי 
לגשת  ניתן  למיכרז  שבועות. 
עד יום ראשון, 13 במאי, בשעה 
12:00. על פי תנאי המכרז המש
מרוכז,  באופן  ישווקו  גרשים 
כמתחם אחד, ליזם אחד בלבד. 
יש להגיש מעל  הצעות למכרז 
מחיר מינימום כולל פיתוח של 
לכל  שקלים  מיליון  כ-13.8 
המגרשים במרוכז )כ-400 אלף 
שקלים מינימום למגרש בודד(.
14 ו’2 לא ניתן להש  לפי סעיף
עביר זכויות במגרשים עד לסיום 
וקבלת  המגורים  בית  הקמת 
4 בגינו. סעיף זה משמעוש  טופס

שלושה בעקבות המגרשים
רגע לפני שהמכרז על 35 המגרשים בשכונה ד’ מגיע לקו הגמר, מציגים שלושת היזמים את היתרונות 
שלהם. בקבוצת רכישה אחת מבטיחים החזר מלא במקרה שלא יזכו. בקבוצה השנייה מבטיחים חיסכון 

של כ-25 אחוז במחיר הבית. ובחברה הקבלנית טוענים שרק איתם יש ביטחון מלא שזה ייגמר בבית

תי בעיקר לגבי קבוצות רכישה: 
בקבוצה  המשתתפים  אחד  אם 
על  הבנייה,  לסיים את  יוכל  לא 

יח להתגייס  המשתתפים  ששאר 
כדי  הבית  בניית  את  לסיים  דיו 

שיוכלו למכור את הנכס.

“אני הכי מנוסה“
קבוצת הרכישה של דובי טל

ורדים,  כפר  תושב  טל,  דובי 
שהיה בעבר מנהל פרויקטים בח

הוא  ורדים.  כפר  לפיתוח  ברת 
עמל על קבוצת רכישה למעלה 

הדיבו החלו  כשרק  שמשנתיים, 
רים על מכרז לשכונה חדשה.
מה מייחד את הקבוצה שלך?

מסבירים  בקבוצה  “אנחנו 

התהליך  כל  איך  מתעניין  לכל 
הן מבחינת תנאי המיכ שקורה, 

המגרש,  אפיון  מבחינת  והן  רז 
אחד  כל  עם  ומידותיו.  צורתו 
פיזית  ושם  לשטח  יוצאים  אנו 
כל  כאשר  המגרשים,  נבחרים 
אדם יכול להיווכח בעצמו אלו 
שטחים ירוקים צמודים למגרש 
גודל,  הנשקף,  הנוף  מה  שלו, 
אני  וכדומה.  טופוגרפי  מבנה 
נותן מענה לכל שאלה ושאלה: 
מה אפשר לבנות? איך לבנות? 
ונרשמים.  מגרש  בוחרים  ואז 
יש  סגורה,  לא  הקבוצה  כרגע 
ודמי  פנויים  מקומות  עדיין 

ההרשמה הם 4,500 שקלים“.
ואם לא תזכו במכרז, יש החזר 

כספי?

ש“חשוב לי לציין שהסכום מוח
זר במלואו! אם לא זכינו במכרז, 
מכל  למכרז  ניגשנו  לא  אם  או 

מש כמות  כמו  שהיא,  שסיבה 
תתפים חסרה, כל הכסף יוחזר“.

את  שמלווה  מקצוע  איש  יש 
הפרויקט?

ש“אני ניהלתי בעבר את החב
ובזמני  ורדים  כפר  לפיתוח  רה 
יצאנו בשיווק של שלב ב’, כולל 

למי עומדת  שעכשיו  שהשכונה 
מהזמן  חלק  שותף  הייתי  כרז. 

וב הבנייה  תקנון  של  שביצירה 
מכירה של כ-800 מגרשים. אני 
לא חושב שיש מישהו עם ניסיון 

כזה, שיודע יותר טוב“.
המתמודדים  על  דעתך  מה 

האחרים?
“את קבוצת הרכישה של אסף 
אבל  מכיר,  לא  אני  סוחריאנו 

שעצם הצטרפותה של קבוצה נו
שספת גורמת לכך שהמיכרז ייס

החברה  יותר.  גבוה  במחיר  גר 
הקבלנית מציעה אופי אחר של 
שכונה. זה לא ‘בנה ביתך’, אלא 

שבתים אחידים לפי תוכניות מו
גדרות מראש. גם מחירי הבתים 
החברה  הרי  יקרים,  יותר  יהיו 

צריכה להרוויח“.
זה  משכנתא?  קבלת  לגבי  מה 

לא בעייתי?
ש“העסק יותר מורכב, אך אפש

מתארגנת,  שהקבוצה  ברגע  רי. 
נציג אחד שמטפל בעניינים  יש 
מלאך,  ראובן  שלנו,  דין  ועורך 
אפשר  התהליך.  את  שמלווה 

שלקחת משכנתא מבנק אחד שמ
לווה את הפרויקט. זאת משכנתא 
שהגוף הכללי – קבוצת הרכישה, 

לוקחת בשם כל השותפים“.
מה קורה אם משהו משתבש? 
אם מישהו מחברי הקבוצה לא 

מצליח לעמוד בתשלומים?
אפ יש  הקבוצה  ש“להנהלת 
מהקבו אותו  להוציא  ששרות 

שלו,  המגרש  את  ולמכור  צה 
של  החובות  את  להחזיר  כדי 

המג כזה  במקרה  אדם.  שאותו 
רש הבודד יהיה של הבנק. אנו 
בנושאים  לתשובות  ממתינים 
ואם  ומהבנקים,  מהמינהל  אלו 
לא  ברורים,  יהיו  לא  הדברים 

נלך על זה“.

מעריכים שנזכה
קבוצת הרכישה של אסף 
סוחריאנו ועו“ד טל אטיאס

קבוצת רכישה נוספת מובלת 
על ידי אסף סוחריאנו, הבעלים 
יזמות  י.ס.  התיווך  משרד  של 
ומלווה  בקבוצה  שותף  בע“מ. 
הוא  משפטית  מבחינה  אותה 
שענה  מתפן,  אטיאס  טל  עו“ד 

לשאלותינו.
לאח רק  להתארגן  מהתחלתם 

רונה.
להתארגן  התחילה  “הקבוצה 
לפני כחצי שנה. כרגע יש עוד 
רוב  בודדים.  מקומות  מספר 
תושבי  הם  בקבוצה  האנשים 
כפר ורדים או בנים של תושבי 
ליד  להשתקע  שרוצים  הכפר, 
ההורים. אסף מנהל את הקבוצה 
ואני מטפל בכל הצד המשפטי. 
עד  הקבוצה  את  מלווים  אנו 

לרישום הנכס בסוף התהליך“.
לקבו ההצטרפות  תנאי  ממהם 

צה?
שצריך  הצטרפות  הסכם  “יש 
מפרט  ההסכם  עליו.  לחתום 
את תנאי המיכרז ומצוין שצריך 
בנאמנות  פיקדון  שיק  להשאיר 
אצל עורך דין, כערבות למיכרז. 
בנוסף, כל מצטרף משלם עמלת 

הרשמה של 5,000 שקלים“.
ואם לא תזכו במכרז, יש החזר 

כספי?
היא  ההרשמה  עמלת  “לא. 

שעבור עבודת ההכנה לקראת המ
אם  גם  מוחזרת  אינה  ולכן  כרז, 
הזוכה  את  מי שקובע  נזכה.  לא 
הוא מינהל מקרקעי ישראל, על 
פי המחיר הגבוה ביותר שיוגש. 

אנחנו מעריכים שנזכה“.
מה היתרון שלכם?

לבנות  ניתן  עלויות.  “הוזלת 
בית של 180-200 מ“ר בעלות 
של 1.3 עד 1.4 מיליון שקלים. 

שבית בסדר גודל כזה עולה מק
בלן בסביבות 1.8 מיליון. אנחנו 
הקנייה  כוח  ניצול  מאפשרים 
חוסכים  ובכך  אנשים,   35 של 
קבלנים.  של  היזמי  הרווח  את 

לסטנדרט  מחויבות  אין  בנוסף, 
בנייה אחיד“.

איך אתם מתכוונים להתמודד 
משכ בקבלת  הבעייתיות  מעם 

נתא?
“אני לא רואה כל בעיה. יהיה 
בנק שילווה את הפרויקט, וכבר 
עכשיו יש התמחרות בין מספר 
המיכרז  של  בחוברת  בנקים. 

מת ואנחנו  התנאים  שמפורטים 
גם  אני  בכולם.  לעמוד  כוונים 
לא צופה בעיה אם מישהו ירצה 
או  באמצע,  מהפרויקט  לצאת 
בתשלומים.  לעמוד  יוכל  לא 
אני מעריך שאחרי שנזכה יהיו 
ויימצא  רבים,  נוספים  קופצים 

המחליף“.
את  שילווה  מקצוע  איש  יש 

הבנייה?
ש“בעיקרון כל אחד בונה בעצ

מו לעצמו. אם הקבוצה תחליט 
כדי  אחד  קבלן  עם  להתאגד 

להוזיל עלויות, בשמחה“. 

איתנו יש גיבוי
החברה הקבלנית “דקל א.ח.ר“

מציגה  א.ח.ר.  דקל  חברת 
ותי בנייה  כחברת  שעצמה 

בניית  פעילותה  שעיקר  קה, 
מסחר  למגורים,  פרויקטים 
עופר  עו“ד  ותעשייה.  תיירות 

מו החברה,  את  המייצג  שכהן, 
בהרח ניסיון  לחברה  כי  שסיף 

בות ישובים והיא בעלת הכרות 
שמקיפה עם מגוון הקשיים והמ

גבלות הכרוכים בביצוע תהליך 
הרחבת ישובים, חוקים ותקנות 

ששל מינהל מקרקעי ישראל, וע
דות הבנייה ועוד. 

ממה אתם מציעים ללקוח פוט
נציאלי?

ב-18  בתים  מוכרים  “אנחנו 
לכל  המותאמים  שונים  דגמים 

שסוגי המגרשים. המחירים מתחי
לים מ-1,327,000 שקלים לבית 
ומגיש מ“ר,   120 כ של  -בשטח 

 1,625,000 של  למחיר  גם  עים 
של  בשטח  בית  עבור  שקלים 

חדשות

המשך בעמוד הבא

שלושת המתמודדים, עיקרי הדברים

היזם דקל א.ח.ר.הקבוצה של אסף סוחריאנוהקבוצה של דובי טל
קבוצת רכישה שהחלה מי אנחנו

להתארגן לפני יותר משנתיים
קבוצת רכישה שהחלה 
להתארגן לפני כחצי שנה

חברה קבלנית ותיקה מנהריה עם 
ניסיון בהרחבות קהילתיות

30,000 שקלים דמי רצינות5,000 שקלים4,500 שקליםתשלום ראשוני

החזר מלאאין החזרהחזר מלאהחזר אם לא זוכים

חיסכון בעלויות, הניסיון של היתרון המרכזי המוצהר
טל בשיווק מגרשים בכפר

חיסכון בעלויות, בית במחיר נמוך 
בהתאמה אישית

הליכים פשוטים, משכנתא ותנאי 
מימון טובים, אי תלות בחברי 

הקבוצה האחרים

הערכה: ניתן לבנות בית של כל אחד בונה לעצמוהערכות מחיר
180-200 מ"ר בעלות של 1.3 

עד 1.4 מיליון שקלים

החל מ-1,327,000 שקלים לבית 
בשטח של כ-120 מ"ר, עד 1,625,000 

שקלים לבית בן כ-208 מ"ר

חלק מהשטח בסוף רחוב מירון. כאן ייבנו 35 יחידות
צילום: אייל כץ

דבר הבנק
מקובל  מה  מסבירה  מזרחי-טפחות,  מבנק  משכנתאות  יועצת 
לגבי משכנתא במקרה של קבוצת רכישה: “מצד אחד, זה בעייתי 
לקבל משכנתא בנפרד עבור המגרש והבנייה, כאשר המגרש אינו 
רשום בנפרד בטאבו. אבל יש פתרונות. ניתן לקבל הלוואה לכל 
מטרה אם למבקש המשכנתא יש נכס אחר בבעלותו, שהוא יכול 
באופן  יחידה שמטפלת  בבנק  יש  בנוסף  הבנק.  לטובת  לשעבד 
של  כוללים  פתרונות  עבורם  ומוצאת  רכישה,  בקבוצות  ייחודי 

בנק מלווה, באופן הדומה להתייחסות לחברה קבלנית“.
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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 שמח! מסעדת נוףמסעדת נוףכשר

אוכל שגם ילדים אוהבים
מתחם קניון כוכב הצפון, מעלות )ליד מגה בול( 04-9971560

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

• 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

מגוון קולרים 

ואמפולות נגד 

קרציות ופרעושים!!

הכן כלבך 
לקיץ!!!

עוד לא ביקרתם?!עוד לא ביקרתם?!
הכי זולים
הכי טובים

אנחנו מחכים לכם בסניף מחסני היבואן 
של הרשת הזולה והמקצועית בארץ

מקבלים  הרוכשים  מ“ר.  כ-208 
את מלוא המידע על הנכס שהם 
קונים, לרבות שטח המגרש, סוג 
והמפרט  הבית  שטח  המגרש, 

הטכני של הבית“.
יש דמי הרשמה?

“אנחנו גובים דמי הרשמה של 
קבועים  אלף שקלים, שהם   30
בלי קשר לגודל הבית והמגרש 
והם מהווים מעין דמי רצינות. 
גובים,  שאנו  ההרשמה  דמי 
ומוחזרים  בנאמנות  מוחזקים 
לקונים במלואם אם החברה לא 

זוכה במכרז“.
וקבלת  פיננסי  ליווי  לגבי  מה 

משכנתא?
הפ את  שמלווה  בנק  ש“יש 

רויקט, כמו בכל פרויקט קבלני. 
בעל  מקצועי  צוות  יש  לחברה 
מפותחים  עבודה  וקשרי  ניסיון 
הרלוונטיים  הגורמים  כל  עם 
ישראל,  מקרקעי  מינהל  כמו 
משרד השיכון, ועדות מקומיות 

שומחוזיות, מועצות אזוריות ובנ
שקים. כמו כן, לחברה יכולת מו

פרויקט משלב  כל  ללוות  כחת 
אכלוס  ועד  הראשוני  התכנון 
אחרון הבתים, כולל ליווי ומתן 

פתרונות למשכנתאות. 
מימון  תנאי  מציעים  “אנו 

בתש גמישות  שהמאפשרים 

העצמי  בהון  ובעיקר  לומים 
הון  הלוואת  לקבל  ניתן  הנזיל. 
עד 600 אלף  בגובה של  עצמי 

ששקלים למשך שנתיים ללא רי
עבור  מאוד משמעותי  זה  בית. 
במהלך  שיכולים  דיור,  משפרי 
או  ביתם  את  למכור  השנתיים 
הנדרש  ההון העצמי  לגייס את 
לרכישת הבית. כמו כן, בהתאם 
אנחנו  המכר,  חוק  להוראות 
כנגד  בנקאית  ערבות  מעניקים 

שהכסף שמתקבל מהרוכש ומע
ניקים אחריות לשבע שנים על 

ליקויי בנייה“.
מה דעתך על המתחרים?

רכי קבוצות  בשתי  ש“מדובר 
ששה. הבעיה העיקרית היא בנו

שא הפיננסי. יש בעיה קריטית 
בגלל שהשטח  לקבל משכנתא 
כיחידה  במינהל  רשום  כרגע 

שאחת, ולכן הבנק לא יכול לשע
בד רק חלק ממנו. כך שאם אחד 
הבנייה,  עם  ייתקע  מהרוכשים 

יוכ לא  האחרים  הרוכשים  שכל 
בקבוצת  כן,  כמו  להתקדם.  לו 
המצטרפים  יוכלו  לא  רכישה 
על  בנקאית  מערבות  ליהנות 
ליקוי  בגין  מאחריות  או  כספם 
להבטיח  יכולים  אנחנו  בנייה. 

שתהליך הרבה פחות מורכב, וגי
בוי גם במקרה של בעיה“. 

חדשות

המשך מעמוד קודם
עו“ד עופר כהן דובי טל 

שלושה בעקבות המגרשים

חברי מועצת הנוער של הכפר 
פעילות.  עמוס  שבוע  סיימו 
3 באפריל אירש -ביום שלישי ה
)טי טג“ח  מיחידת  חיילים  שחו 

החיילים  וחילוץ(.  גלישה  פוס, 
אימונים  מיום  תשושים  הגיעו 

לק וזכו  באזור,  שעברו  שארוך 
הם  החיילים  חמה.  פנים  בלת 
שהתנהלה  טובה  מארוחה  נהנו 
הרבה  שכללה  שמחה,  באוויר 
בין  שנוצרו  וחיבורים  צחוק 

מהנע כמה  לנערים.  שהחיילים 
בביתם  חיילים  אירחו  אף  רים 
היחידה  חיילי  חמה.  למקלחת 
לנו במועדון הנוער במשך שני 
רצון  שביעות  והביעו  לילות, 

מהאירוח.

אירחו לוחמים, 
נעשו מדריכים

12 נערים תלמיש  למחרת יצאו
די כיתה י’ לטקס קבלת תעודות 
צעירים(.  )מדריכים  מד“צים 
בנושא  בבת-ים  סיור  לאחר 

שקיימות, קיבלו הנערים את הת
מינהל  של  ארצי  בטקס  עודות 
הזדמנות  ובאותה  ונוער,  חברה 
 The נהנו מהופעות של כוכבי
תעודת  לקבל  התהליך   .voice
שנתי  בקורס  התחיל  המד“צ 
בהדרכה,  עקרונות  רכשו  בו 
 60 וכלל  קיץ,  בסמינר  המשיך 

הת בקהילה.  התנדבות  ששעות 
החד למד“צים  תאפשר  שעודה 

לקהילה,  לתרום  להוסיף  שים 
בצי ועוד.  בקייטנות  שלהדריך 

לום: המד“צים החדשים.
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ד"ר רוברט קלוגמן  
מומחה לשיקום הפה  

ד"ר אייל שמן   
בוגר הדסה  

ד"ר עפרה בכר  
בוגרת הדסה, מטפלת בילדים ונוער  

רח' המעפילים 40, מעלות )ליד רות ופרח( 9574959

מרפאת שיניים ד"ר רונית ברקת בוגרת הדסהמרפאת שיניים
ד"ר דרור אדם  

רופא שיניים בוגר הדסה  
)בנוסף גם מומחה לרפואה סינית(  

שולי הרץ שיננית  
אילין גרינברג שיננית  

הטיפ החודשי
חדש במרפאה:

טיפולים אסתטיים
פיסול פנים )מילוי קמטים(

עם חומרים
מאושרים ע"י משרד הבריאות

חג שמח!

בכפר ורדים

19:30   29.4.12
למתקדמים יותר         21:00
כפר ורדים מליאת גנים א’

לומדים: מעגלים ושורות
איציק 0525-230-230אסור לפספס את הפעם הראשונה...

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

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

חדשות יום העצמאות

נירית אושר
אירועי יום העצמאות יתקיימו 
באש  25 רביעי יום  החג,   בערב 
העצ ויום  הערב,  בשעות  שפריל 

מאות עצמו )הוקדם ל-ד’ באייר( 
באפש  26 ה חמישי,  ביום  -יחול 
ריל. סקירה של אירועי ערב החג 

והחג בסביבה הקרובה. 

כפר ורדים
ית העצמאות  יום  שחגיגות 

כרמל,  רחוב  במתחם  קיימו 
שסמוך לפעוטוני החורש. האירו
שעים כוללים מופעי רחוב, מתק

נים, זיקוקים, הרקדה ישראלית 
באפריל   25 ד’  יום  ודוכנים. 

החל מהשעה 20:00. 
מרתון  מיוחדים:  אירועים 

מח ישראלית  קלאסיקה  שסרטי 
במארג,  ראשון  אור  ועד  צות 

הכניסה חופשית.
מסיבת יום העצמאות במועדון 
גבי  הזהב. המסיבה בהשתתפות 
הפלמ“ח.  בנושא  ופוצ’ו  ברלין 
בשעה  באפריל   28 שבת  יום 
ורש כפר  הזהב  במועדון   20:00
דים. 20 שקלים. 04-9977774.

מעלות תרשיחא
בא יתקיים  המרכזי  שהמופע 

הבאים“  “ברוכים  מפיתאטרון 
למעלות-תרשיחא  בכניסה 

המקו הלהקות  בסימן  שויהיה 
שמיות. הופעות של להקות המ

ושל  העיר  של  הייצוגיות  חול 
כן,  כמו  האנדלוסית,  התזמורת 

המש לכל  וריקודים  שמוזיקה 
תתפים. המופע יסתיים בזיקוקי 

כנסיית השכל וכוחות מקומיים
 יישובי הגליל המערבי לא הזמינו כמעט אמנים מפורסמים לחגיגות יום העצמאות. 

סקירת האירועים בכפר ורדים, מעלות, כרמיאל, נהריה ותפן

דינור בחצות, הכניסה חופשית.

כרמיאל
שהמופע המרכזי יתקיים באמ

20:30 בהשש  פי כרמיאל בשעה
תתפות הזמר חן אהרוני, להקת 
כנסיית השכל ולהקות מקומיות 
מופע  הערב  בהמשך  נוספות. 
 23:00 בשעה  די-נור.  זיקוקי 

הספו בהיכל  המונית  שהרקדה 
שירה  ובמקביל  בהורוביץ  רט 
גלוסקא  אופירה  עם  בציבור 
 23:30 בשעה  ברוך.  במרכז 
תיפתח בימת הנוער בערב של 
די.ג’ייאים ששיאו עם רביעיית 
במגש  The Voice של  הגמר 
הקאנטרי.  מול  הגלגיליות  רש 
יום  בערב  יתקיימו  האירועים 

העצמאות, יום ד’ 25 באפריל.
העצמאות  יום  במהלך  גם 

שצפויות, בהפנינג גדול הן בפא
והן בפארק המש שרק מחצבות 

פחה. יום ה’ 26 באפריל. 
דניאל  של  סטנד-אפ  מופע 
26 באש  אסייג בצאת החג, יום ה’
20:30 באמפי בפאש  פריל בשעה

רק המחצבות. 04-9085555.

נהריה
העצמאות  יום  ערב  אירועי 

הכיש טהרת  על  יהיו  שבנהריה 
שרונות המקומיים. החגיגות ית

חילו עם הכרזת החג מעל בימת 
ראש  וברכת  העצמאות  יום 
העיר ז’קי סבג. בין המופיעים: 
תזמורת הנוער העירונית, להקת 
המחול  להקת  עמל“,  “קולות 
“מקצבים“, להקת צעירי נהריה. 
בין השאר יתקיים מופע ריקודי 
הסטודיו  רקדני  עם  היפ-הופ 

למחול של ענבל חסון, קבוצת 
גרו טל  של  שייפ“   & ש“דאנס 

נר, מופע רוק מקורי של "מתן 
 MB  והרכב והבאטלרס“  קלי 
ישראלית.  היפ-הופ  במוזיקת 

שבמהלך הערב יתקיים מופע זי
קוקי דינור. החל משעה 20:45 

בכיכר העירייה. 
החל  יתקיימו  המזח  בטיילת 
“עד  הרקדות   22:00 מהשעה 

מיל חיים  עם  הכוחות“  שכלות 
שטיין.

תהיה  העצמאות  יום  במהלך 
שפתוחה לקהל התערוכה “צונע

מי ותמי“ של האמן יאיר גרבוז 
המים  מגדל  העירונית  בגלריה 
 .10:00-14:00 השעות  בין 
על  המסורתי  הכדורגל  משחק 

שגביע ראש העיר יתקיים באצט
דיון העירוני בשעה 17:30. 

המוזיאון הפתוח 
בתפן

התע בגן  הפתוח  שבמוזיאון 
במסורת  ממשיכים  תפן  שייה 
ורטהימר  סטף  של  שנים  רבת 
בחינם  התעשיה  גן  את  לפתוח 

המ העצמאות.  יום  שבמהלך 
מתע ליהנות  יוכלו  שבקרים 

קאשי  מוש  האמן  של  רוכתו 
ומהאטרקציות שבמוזיאון ובהן 
גן פסלים, צילומי ארץ ישראל 
מכוניות  אוסף  מימד,  בתלת 

וח המוזיאון  חנות  שעתיקות, 
נויות מפעל, קפיטריה, מוזיאון 

מורשת הייקים ועוד. 
יום ה’ 26 באפריל בין השעות 
 ,04-9872022  .10:00-17:00

.04-9109609

כנסיית השכל עם הסולן יורם חנן בהופעה
צילום: מתוך וויקיפדיה
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חדשות

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

 | מכבדים כרטיסי סיבוס |

חג שמח!

רח’ בן עמי 53 עכו. טלפקס 04-9916771

איכות, שירות ואחריות!
בדיקת ראייה, משקפיים ועדשות מגע

 שמח!
חג

בגליל  הקצרים  הסרטים  פסטיבל 
ה-25  בין  שמונה  בקרית  שיתקיים 
ל-28 במאי יעניק 200 אלף שקלים 
להפקת סרט עלילתי קצר בן 20-30 
פרויקט  בתמיכת  הוא  הפרס  דקות. 

הקולנוע של קרן רבינוביץ.
הפרס יינתן לתסריט הטוב שייבחר 
מטעם  ושופטים  לקטורים  ידי  על 
המיזם  רבינוביץ.  וקרן  הפסטיבל 
מיועד ליוצרים מנוסים שכבר הציגו 
הקרנה  במסגרות  קודמות  עבודות 
רשמיות. הזוכה יוכרז בטקס הסיום 
של הפסטיבל. מועד אחרון להגשה: 

1 במאי.
בג הקצרים  הסרטים  שפסטיבל 

של  ובניהולו  ביוזמתו  נערך  ליל 
יורם הררי, ראש המחלקה לקולנוע 

המ חי.  תל  במכללת  שואנימציה 
זהו  מוג’ה.  דני  הוא  האומנותי  נהל 
שבו  בארץ  מסוגו  ראשון  פסטיבל 

שיוצגו מיטב הסרטים הקצרים שנע
שים בארץ. לפסטיבל שתי מסגרות 
מנוסים  ליוצרים  האחת  תחרותיות: 
הספר  מבתי  לסטודנטים  והשנייה 

הגבוהים לקולנוע ואנימציה. 
בינ סרטים  יוקרנו  שבפסטיבל 
הסר הפסטיבל  זוכי  של  שלאומיים 
“קלר בעולם  הגדול  הקצרים  שטים 

כבוד  אורח  שבצרפת.  פראן“  מונט 
יהיה הבמאי לואיס בריסנו, שנודע 
אמן.  כיתת  וינהל  הקצרים  בסרטיו 
לקולנוע  הצדעה  תיערך  כן,  כמו 
האירי  המכון  מטעם  האירי  הקצר 
תיערך  מיוחדת  מחווה  לקולנוע. 

לבימאי הקולנוע אברהם הפנר.
להנחות  יזכו  הפסטיבל  אורחי 
ואפשרות  בגליל  הארחה  בבתי 

שללינה חינם בקמפינג שיפתח בפא
רק ליד הנחל.

שלפרטים נוספים ניתן לפנות לנו
gsff2012@ עה, מפיקת הפסטיבל

gmail.com, טל’ 04-8181321.

 יש לך סרט? 
אולי תזכה בפרס

מהג רשויות  ראשי  שבמפגש 
ליל שהתקיים השבוע במעלות 
תרשיחא יחד עם השר לפיתוח 
שלום,  סילבן  והגליל  הנגב 

שסוכם על הקמת פורום ערי פי
שתוח בגליל. ראש עיריית מע
שלות תרשיחא ויו“ר מרכז הש

לטון המקומי, שלמה בוחבוט, 
יוזם המפגש, פנה לעדי אלדר, 
וביקש  כרמיאל  עיריית  ראש 

ממנו לעמוד בראש הפורום. 
יעבוד  הפורום  כי  סוכם 

בשיתוף פעולה מלא עם יו“ר 
אלי  הגליל,  לפיתוח  הרשות 
מגדל  עיריית  ראש  ברדה, 
העמק. הפורום ינצל את כוחו 
מדיניות  לקידום  הפוליטי 

תק הגדלת  הגליל,  שהעצמת 
ציב המשרד ויישום חוק אזורי 

עדיפות לאומית לאלתר. 
לראש  קרא  הפורום 
החלטה  לקבל  הממשלה 
בכל  הגליל  את  לחזק  נחושה 
התחומים. בין יתר הדרישות: 

המס  מהטבות  חלק  החזרת 
הרחבת  לאחרונה,  שבוטלו 

מענ השבת  ההטבות,  שהיקף 
אמיתיות  ופעולות  מקום  קי 

במ הדירות  היצע  שלהגדלת 
דירה  כיום,  שפויים.  חירים 
חדשה בגליל עולה לא פחות 

הפו ראשי  שקלים.  שממיליון 
כל  את  נפעיל  הדגישו:  רום 

תו למימוש  הפוליטי  שכוחנו 
בקרוב  נקודתית שנגיש  כנית 

לממשלה.

הוקם פורום ערי פיתוח בגליל
בראש הפורום יעמוד עדי אלדר, ראש עיריית כרמיאל

משתתפי הכנס. “ננצל את כוחנו הפוליטי“
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חדשות חינוך
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

נירית אושר
ניסויי  גן  פועל  ורדים  בכפר 
ייחודי מסוגו בארץ. הגן שנקרא 
מתמקד  הגליל"  אל  "חלומות 
את  המאפיינת  תרבותיות  ברב 
הגליל, ומהותו עשיית מלאכות 
הרחוק  בעבר  אופייניות  שהיו 
תהליך  הבנת  היבטים:  משני 
אנו  בהם  דברים  של  היצירה 
וההיבט  ביומיום,  משתמשים 

שסו החפצים  של  שהאקולוגי 
בבים אותנו. 

מתחיל  הגן  להקמת  הרעיון 
ני גנים  בהקמת  שמהשתלמות 

מנהלת  השתתפו  בה  סויים 
ומי  קרן  טלי  הגנים  אשכולות 
שמנהלת כיום את הגן הניסויי 
לוי-שעתל. משרד החינוך  ג'ני 
של  פתיחה  שנה  בכל  מאפשר 
מספר גנים ניסויים ונותן חופש 
נושא  לבחור  לגננת  פעולה 

שייחודי לגן בהתאם לתחומי הע
ניין שלה. ג'ני, בעצה אחת עם 
טלי, החליטה לשלב את החיבור 

ששלה לנושא המקראי ואת אהב
עם  ישראל  ארץ  לתולדות  תה 
והרב-תרבותיות  הגליל  נושא 

"אומ קרן:  אותו.  שהמאפיינת 
אין  עבר,  לו  שאין  שעם  רים 
לו עתיד. החלטנו להתרפק על 

ניסיון מוצלח
הגן הניסויי בכפר ורדים מספק פעילות לכל 100 ילדי הגנים, בזכות מודל פעילות ייחודי. הפעילות 

 המרכזית היא מלאכות אופייניות מהעבר כמו אפייה, תכשיטנות, תפירה ואריגה. 
מנהלת אשכול הגנים ומנהלת הגן מספרות על המיזם

העבר בדגש על אומנויות שהיו 
המנחה  הרעיון  בעבר.  נהוגות 
שהחולצה  יבינו  שהילדים  הוא 
שקנו להם בחנות, לא נוצרה יש 
עליה,  טרח  מישהו  אלא  מאין, 
גזר, תפר, הוסיף כפתור. המסר 

שהמשמעותי אותו מקבלים היל
דים בגן הוא שמתקיים תהליך 
שהוא  ועד  רעיון  שצץ  מהרגע 
מתגבש לכדי התוצאה הסופית. 
זמן,  נמשך  זה  תהליך  לעיתים 
הילדים  מקבלים  הדרך'  ו'על 

סי שכלים להתמודד עם דחיית 
פוקים".

הגן פועל בלוח זמנים שבוע. 
הוא פתוח ארבעה ימים בשבוע, 
גן  בו  מתארח  יום  בכל  כאשר 

החו גני  ארבעת  מבין  שאחר 
שישי  בימי  ורדים.  שבכפר  בה 
תת-חובה  בגני  מתארחת  ג'ני 
החוויות  מקצת  להם  ומעבירה 
הצפויות להם בשנה הבאה בגן 
הניסויי. כך יש לילדים ולהורים 
להכיר  לטעום,  הזדמנות 
הגן  פעילות  אופני  על  וללמוד 
למאפייניו  ולהסתגל  הניסויי 

הייחודיים.
מה גדול  "חלק  שלוי-שעתל: 

מאפשרים  שאנו  תהליכים 
בגן,  בהם  להתנסות  לילדים 

המבוג שאנו  תהליכים  שהם 

כיום,  בילדותינו.  חווינו  רים 
הטכנולוגית,  ההתפתחות  עם 
מצמצמת  בעצם  הטכנולוגיה 
והילדים  העבודה  תהליכי  את 
לא נחשפים לחלק מהטכניקות 
הללו בחיי היומיום שלהם. כאן 
הם נחשפים לכל שלבי העשייה 

ויוצרים בידיים".
לגן  הזה  הגן  בין  ההבדל  מה 
רגילים  בגנים  גם  הרי  רגיל? 

הילדים יוצרים.
מהגנים  בחלק  שגם  נכון  "זה 
הרגילים יש עבודות יצירה, אך 

שכאן אנו מאפשרים לילדים לה
במ שלהם  העשייה  את  שגשים 

הטכניקות  את  להם  יש  לואה. 
להגיע למוצר מוגמר. הגן מכיל 
מספר סדנאות עבודה: מתפרה, 

הרק אריגה,  פינת  שסנדלרייה, 
מה של מלכה )סבתא מתנדבת 
ברקמה(,  הילדים  עם  שעובדת 
גולמי  צמר  עם  ליבוד  טכניקת 

הס ירק.  וגינת  אפייה  שוכמובן 
דנאות פתוחות מהבוקר, אנחנו 
מכינים  משותף,  סלט  מכינים 
בגן,  אופים  אנו  שאותו  לחם 
בדרך כלל בתוספת של טעמים 

שתוצרת הגן כמו תפוחים שאנח
נו ייבשנו, או פטריות שהילדים 
במהלך  השנה.  בתחילת  שתלו 
לפינת  פונה  ילד  כל  הפעילות 

העבודה שמתאימה לו ובמפגש 
אנחנו מתחברים לנושא משותף 

ואז מתפזרים שוב".
היא  היצירה  הזה  "בגן  קרן: 

לתו ומחוברת  מעשית  שמאוד 
הגן  שטיחי  כל  שמישה.  צאה 
הם עבודה של ילדי הגן. אנחנו 
את  הן  הילדים  אצל  מפתחים 
שמישה,  אומנות  על  הלמידה 

שכלומר ליצור משהו שניתן לה
שתמש בו, והן על יצירה למען 
הכלל. כלומר ההבנה כי לא כל 
לשימוש  הוא  יוצר  שאני  דבר 
אישי שלי. חלק מהיצירות של 
הילדים נשארות בגן וגם ילדים 
גם  פה  יש  מהם.  נהנים  אחרים 
מתחילים  המשכיות.  על  דגש 
אותו  וממשיכים  היום  עבודה 

בשבוע הבא". 
לוי-שעתל: "כל אחד מהגנים 
הניסויי  בגן  החוויה  את  לוקח 
למקומות אחרים. באחד הגנים 
בהשראת  תמונה  תפרו  הילדים 
אחר  בגן  קנדינסקי,  של  יצירה 
להמשיך  לילדים  מאפשרים 

הר בימים  גם  שביצירות שלהם 
גילים". 

שקרן: "חשוב לציין כי התהלי
כים מלמדים את הילדים המון 

מדע וחשבון".
כשאנו  "למשל,  לוי-שעתל: 

מתחילים  אנחנו  לחם,  אופים 
שמשלב טחינת הקמח. אנחנו חו

שפים את הילדים לכמה סוגים 
של טחינה, מאבני ריחיים, דרך 

שמטחנה ידנית ועד מטחנה חש
שמלית, וזהו רצף טכנולוגי. אנ

חנו בודקים את המרקם השונה 
השונים.  הסוגים  בין  ומשווים 
הילדים  תבלינים,  כשהכנו 
מה  כמויות.  הדרך  על  למדו 
כפית  לרבע  כפית  בין  ההבדל 
וכן הלאה. במסגרת תכשיטנות 
לומדים  בעור,  רוקעים  אנחנו 
להשרות את העור ובכך נוגעים 
בתכונות השונות של חומרים".
מהשו גננת  בעבר  היית  מג'ני, 

בגן  העבודה  שונה  במה  רה. 
הניסויי?

אני  רגע.  מכל  נהנית  "אני 
שהילדים  התהליכים  את  רואה 
כל אחד  הגן.  עוברים במסגרת 
הקצב  לפי  עובד  מהילדים 

יכו והמסר הוא שגם הם  ששלו 
משמעותי.  משהו  לייצר  לים 
הזמן  את  לילדים  מאפשר  הגן 

לרצו בהתאם  ולהפיק  שללמוד 
נם. גם ילדים שבתחילת השנה 
נמנעו מלהצטרף לפינות עבודה 

מסוימות, עם הזמן נפתחו יותר 
והחלו ליצור".

מעוניינים  רבים  "גופים  קרן: 
יש  ממנו.  וללמוד  בגן  לבקר 

שהרבה גני ניסוי בארץ, אך הפו
הוא  בשבוע  יום  של  הזה  רמט 
אנו מאפשרים  כך  במינו.  יחיד 
לילדים להיחשף לחוויה אחרת, 

הר החינוך  את  לקבל  גם  שאך 
והמשח הצעצועים  עם  שגיל, 

בזכות  כמובן,  המוכרים.  קים 
ילדים בכל שנה  יותר  הפורמט 
במקום  בגן,  להשתתף  יכולים 
חושפים  אנו  רגיל,  בגן   30-35
100 ילדים וזו הצלחה כבירה".
שלוי-שעתל: "בעקבות הביקו

רים בגן, מספר רשויות שוקלות 
גן בפורמט כזה". 

את  לראות  רוצות  אתן  איך 
התפתחות הגן?

שגם  רוצה  מאוד  "אני  קרן: 
ילדי כיתה א' יצטרפו לתוכנית 

שויחוו את הגן הניסויי. אני יוד
עת שגם בית ספר 'קשת' תומך 
ברור  לא  עוד  וכרגע  בעניין 
איך ליישם זאת בפועל, בעיקר 
5 ימים בשש  בגלל שג'ני עובדת
בוע והגן הוא כזה בזכות ג'ני".

ג'ני לוי-שעתל: "כשאנו אופים לחם אנחנו 
מתחילים משלב טחינת הקמח. אנחנו 

חושפים את הילדים לכמה סוגים של טחינה, 
מאבני ריחיים, דרך מטחנה ידנית ועד מטחנה 

חשמלית, וזהו רצף טכנולוגי"

באר בחצר גן

פורים בגן, עם מסיכות מתוצרת עצמיתייבוש תפוחים. חלק יגיע לתוך הלחםהכנת לחם. מתחילים משלב טחינת הקמח
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א.ת. תפן, בניין נוף )ביציאה לכרמיאל(, טל. 04-8581602 שעות פתיחה: א'-ה' 19:00-7:00, שישי 13:00-7:00

פיצות 
בהזמנה, 

הכנה 
במקום

חג שמח! חג שמח! 

חדשות

חנות הסטודיו - גן התעשייה תפן, מבנה 14 טל. 04-9873873 ורד 054-7430222 
שעות פתיחה: א’-ה’ 10:00-16:00, שבת 10:30-16:00

www.studiomeyer.co.il

עיצובים  מיוחדים
כלים גדולים ומרשימים לסלון l כלי הגשה l יודאיקה

סוג ב’ וקולקציות מיוחדות במבצעים מיוחדים לחג 

www.arichim.com מבחר דוגמאות באתר
אריחים מצוירים מיכל כץ, שניר 100 כפר ורדים * 054-6717761

 אספקה לכל הארץ

טיבוע  בוואדי הקסום פעילות   במהלך חופשת הפסח התקיימה 
ציפורים. לאירוע נרשמו 46 משפחות, שהגיעו בהרכבים מגווים, עם 
הורים, ילדים, סבים ונכדים. הפעילות התקיימה בשלושה סבבים, 
כשבכל סבב השתתפו כ-40 איש, מתינוקות דבית רבן ועד לקשישי 

בית האבות.
לבלבו.  שעברה  מהשנה  והנטיעות  ובפרחים  בירק  טובל  הוואדי 
של  בניצוחו  נפלאה  מפעילות  ונהנו  בחורשה  מסובין,  היו  כולם 

שהצפר שי אגמון וצוות עוזריו. רשתות נפרשו השכם בבוקר, הצי
פורים נתפסו ברשתות שנפרשו ובכל פעם הוכנסה ציפור או שתיים 
השקית,  מן  הציפור  את  שלף  שי  לשי.  שנמסרה  בד  שקית  לתוך 
והעריך  ומדד  לרגל, שקל  לה טבעת  הצמיד  לכולנו,  אותה  הראה 

שאת גילה של הציפור. כל הנתונים נרשמו בספר הצפרות. כל הפעי
לות לוותה בהסברים מרתקים. צפינו בסוגים שונים, זכרים ונקבות, 
הפעילות  את  יזמה  גרינפלד  לידיה  ועוד.  סחווי,  סבכית,  סבראש, 

והייתה אחראית על הארגון, שהיה מופתי.

כתב וצילם: בן עמי מוסק

בטבעת זו
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ידידיה טדגי
מתקין דודים וגופי חימום!

עבודות בנייה ושיפוצים	•
אינסטלציה - פתרונות לכל בעיות המים והביוב	•
חשמל פיקוד ובקרה	•

ידידיה 050-8219130

בס”ד

פתרון לכל בעיה, שירות 24 שעות )לא בשבת(

חג שמח!

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

נכון שכל מי שעומד ליד עמדת המנגל 
בוריים  על  יודע  הלאומי  הנפנופים  בחג 

שאת סודות הברביקיו, אבל תמיד טוב לה
שתרענן. אז הנה כמה טיפים מרשת המע

דניות “אייזן”.
שמנגל מוצלח מתחיל בחומרי גלם איכו

מעדנייה  בשר  להיות  הבשר  על  תיים. 
לא  עדיף  מיושן,  או  טרי  רצוי  משובח, 

קפוא ומעובד.
בשר  על  ללכת  בחרתם  זאת  בכל  אם 

שקפוא, כדאי לרכוש אותו במעדנייה אמי
לילה  ולהשרות  להפשיר  ואיכותית,  נה 

קודם במרינדה. 

טיפים על האש
את הגחלים כדאי להדליק בעזרת קוביות 

שהדלקה מחומרים אורגניים, לרכז את הגח
שלים לעבר מוקדי האש, ולאחר שהיא נתפ

סה לפזר אותם כדי להנמיכה.
שמים את הבשר רק כאשר האש בגחלים 

לוחשת ולא מתפרצת.
בגובה  גם  תלויה  הבשר  צליית  איכות 
למשל,  מיושן,  אנטריקוט  נתחי  הלהבות. 

שכדאי לצלות זמן רב יותר על להבות נמו
כות יותר, בהתאם למידת העשייה הרצויה. 
יותר  קצר  זמן  דרוש  צ’וריסוס  לנקניקיות 

יחסית על האש.
בשר אדום איכותי הולך עם יין אדום טוב, 

אתר חדש 
למועצת תפן

חדשות

המופעים סבלו מהקור
שמופעי החינם במסגרת פסטי

בל “אבן בגליל” לא מימשו את 
בשל  שלהם  הפוטנציאל  מלוא 
הקור היחסי ומזג האוויר ששרר 

באזור במהלך ימי חול המועד.
אמנם  התקיימו  המופעים  רוב 
היו  כי  להניח  יש  אך  כמתוכנן, 
מזג  אם  יותר  רב  קהל  מושכים 
כך,  יותר.  נעים  היה  האוויר 
דדון  אמיר  של  למופע  למשל, 
המופע  איש.  כ-300  הגיעו 
אפילו  אך  מוצלח,  היה  עצמו 
העז.  הקור  על  התלוננו  הנגנים 
בשלב מסוים דדון אף שאל את 
האצבעות?”,  איך  “נו,  הקלידן 
אחד  שיר  “עוד  השיב  והקלידן 

וזהו”. 
של  המתוכנן  המופע  ביום 
להיות  היה  בנאי, שאמור  אהוד 
המופע המרכזי, ירד במשך היום 
החליטו  המארגנים  קל.  גשם 

שלהעביר את המופע להיכל הת
מקומות  כ-500  המכיל  רבות, 

ישראלי  בוטיק  מיקב  יין  העצמאות  ובחג 
יעשה בהחלט את העבודה. 

מוגש על ידי רשת מעדניות בוטיק “אייזן”, 
בעלת סניפים בחיפה, קריית חיים ורמת ישי.  

טל’ לבירורים: 1-700-70-60-66

המתוכ המופע  בשעת  שבלבד. 
ננת הגשם אמנם פסק, אך עדיין 
רבים  מאות  למדיי.  קריר  היה 
של צופים הגיעו לאגם ולהיכל 
אך נאלצו לשוב על עקבותיהם 

ברי  מהמופע.  ליהנות  מבלי 
להיכל,  ונכנסו  שהקדימו  המזל 
כשעה  בן  סוחף  ממופע  נהנו 

וחצי.
בצילום: אמיר דדון במופע

המועצה המקומית התעשייתית 
ש“מגדל תפן” השיקה אתר אינט

רנט חדש. באתר מידע עדכני על 
פעילות המועצה, החזון, מחלקות 

שהמועצה, רשימת המפעלים, נתו
וטיפים  סביבה  איכות  ניטור  ני 
ירוקים, מכרזים ומשרות דרושים 
פרוטוקולים  המועצה,  במפעלי 
לגולשים  שימושיים.  וטפסים 
במידעונים  לצפות  אפשרות  גם 
ובהם פירוט  המופצים כל חודש 

פעילות המועצה.
שצביקה כהן, ראש המועצה המ

תפן:  מגדל  התעשייתית  קומית 
הפעי חשיפת  יאפשר  ש“האתר 
וח שלויות השונות של המועצה, 

ברי המליאה, התעשיינים, יזמים 
שואורחים יוכלו ללמוד על הפעי

לות, להציע רעיונות ולהוות חלק 
מפיתוח היזמות בגליל”.

החדש: האתר   כתובת 
.www.tefen.org.il 

http://www.tefen.org.il
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פוליטי \עידוא דגן

גאה בעבודה, גאה בשלי
ורוצה להיות גאה גם במדינה. עידוא דגן מכפר ורדים מסביר בטור אישי למה 

התנדב להיות דובר החוג הגאה של מפלגת העבודה

עידוא דגן )מימין( במהלך מסיבה. 

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.

      
     

  

המומחים להתאמת משקפיים

מרכז מסחרי מעלות )מול בנק בינלאומי(

טל. 04-9575551

התאמת משקפי ראיה מכל הסוגים 
כולל מולטיפוקל ועדשות מגע

הנחות לחברי כל 

קופות החולים

נבחרנו לשרת אתכם נאמנה

חג עצמאות שמח לקהל לקוחותינו ולכל בית ישראל

חפשו אותנו בדף הפייסבוק  ולחצו 

חג עצמאות שמח לקהל לקוחותינו ולכל בית ישראל

 “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...

העבודה  למפלגת  התפקדתי 
לפני כחצי שנה, מתוך תחושת 
בטן עמוקה ששם הולך לקרות 
בקרוב,  ממש  האמיתי  הדבר 
'אלי  סטייל  שהכריזמה  ובגלל 
יחימוביץ'  שלי  של  מקביל' 

החו לוחמת  אליי.  שדיברה 
המודרנית,  הקרייריסטית  פש 
ש-בואנה!  ונשכנית,  עדינה 
היחידה שיש לה ביצים לעקוץ 

שמל איפה  בדיוק  נתניהו  שאת 
ככה  הכיפל'ה  עם  הפנכה,  קקי 
בשיער  נתלית  הצידה  נוטה 
לו.  ללקק  נוהגים  המדולדל, 
שוב,  ואשים  לשלי  אצביע  אני 
המייסדים,  דורות  לתפארת 
יצקה  שלי  כי  בקלפי,  "אמת" 
תוכן  הזה  הפוליטי  לאייקון 

מי קידום  של  חדש  שרלוונטי 
עוטים והידוק הקשר הסולידרי 
המפורקת  החברה  פרורי  בין 
הכלכלי-חברתי-מדיני  שהימין 

הזה מותיר כאן.
מפסיק  שאני  גם  החלטתי 

וגלג האף  עיקום  את  שלאמץ 
לול העיניים כריפלקט לשיחות 
ובאותו  "המצב",  על  חברים 

מקי שהעבודה  גיליתי  שהזמן 
הקהילה  לענייני  גאה  חוג  מה 
מה  תשאלו  )אל  הלהטב"קית 
תת  נולדת  יום  כל  הפירוש, 
הזאת,  בקהילה  חדשה  קבוצה 
אבל בגדול: לסביות, הומואים, 

והח וקווירים(.  בי  שטראנסים, 
החוג,  לפעילות  לטתי להתנדב 

הפ ענייני  בדיברור  שולסייע 
הנוגעת  הפוליטית  עילות 
לקהילה. הכרתי את יו"רי החוג, 

שכ אמיתיים,  העבודה  שצעירי 
נהלל,  רבין,  דור  גנטי של  פול 

חלו ישראל,  ארץ  שהקיבוצים, 
עם  אבל  הנוער,  תנועות  ציות, 
ופרופיל  וסמרטפון  לפ-טופ 

הצ פעילות.  רוחש  שפייסבוק 
הפייסבוק  ל'סיירת  גם  טרפתי 

ששל שלי", קבוצה סודית שהני
בה רק לאחרונה את שערוריית 

שהלייקיים האינדונזים של קבו
צת נתניהו בפייסבוק.

בקיצור, משהו נכון, מהשטח, 
מאוד מחובר למחאה החברתית 

מתמ לא  וזה  בעבודה,  שקורה 
של  הניסיון  כמו  בהצהרות  צה 
אלא  הזה,  במגרש  מופז לשחק 

יוזמות החקיקה המ שבמעשים: 
שמעותיות, הדיונים הציבוריים 
שהיא יוזמת ועמדותיה של שלי 

שיחימוביץ' בשלל נושאים, כמו

מדיניים,  ביטחוניים-  שגם  בן 
אבל בעיקר חברתיים-כלכליים 

היש האומה  לדמות  שהנוגעים 
המי את  להחביא  בלי  שראלית, 

נתוני  מאחורי  החלשים  עוטים 
לעטיניה  מתחת  או  האבטלה 
עולמה  תפישת  הממשלה.  של 
של יחימוביץ' לא פופוליסטית. 

שלדוגמה, עמדותיה הלא פופול
ציבורית  לתחבורה  בנוגע  ריות 
בשבת. זו פוליטיקה ריאלית של 
סוציאל דמוקרטיה, שבאמצעות 
יוזמות חקיקה והעלאת נושאים 
הציבורי,  היום  לסדר  שונים 
מטפלת באמת בבעיות החברה 
ובמבנה הכלכלי הפושע שנוצר 

כאן. הלבנת הון, תרתי משמע.
אז אני הומו. זה לא אומר שאין 
לי דעות אזרחיות, וכשהצטרפתי 

שר לראות  שמחתי  שלעבודה 

בים כמוני מאמינים בה, באומה 
דמותה  את  שתמצא  הישראלית 
מציע  אני  בקרוב.  ממש  הנכונה 
לכם להיכנס לאתר של שלי או 
יחימוביץ  )שלי  שלה  לפייסבוק 
לעשייה  ולהתחבר  בעברית(, 

בש אפילו  שהאינטנסיבית שלה, 
את  ממנה  לקבל  של  הכיף  ביל 
המייל האישי בכל יום שישי, עם 
כניסת השבת, על אירועי השבוע 
ונושאים נוספים. זה תמיד מעניין 

מאוד, ואפילו מצחיק.
מתפרסמים  האלה  הדברים 
אסטרטגי  אלקטורלי  במעוז 
לבני  ורדים.  כפר  קדימה,  של 

הביטחוני מופז  הגיע  שהלכה, 
את  שיחזיר לשמאל-מרכז  סט, 
אוהבים  כה  שהם  הגנרל  דמות 
להתרפק עליה. גם שלי הכריזה 
הממשלה  לראשות  מירוץ  על 
הם  בפייסבוק  שלה  )החברים 
ובניגוד  שידעו!(  הראשונים 

שלמופז היא כמובן מודעת לקו
איך  אבל  נתניהו.  בהפלת  שי 
נמשח  לא  "הוא  אומרת,  היא 

למלך בישראל". 
את  לחזק  לכם  חשוב  אם 
מהליבה  השמאל-מרכז  גוש 
אל  הצטרפו  שלו,  המהותית 
חוג  נארגן  דרך.  בכל  העבודה 

שבית בכפר ואולי נביא ח"כ מע
נבטיח מבקרים  אם  לכפר.  ניין 
להביא  גם  נצליח  אולי  רבים 
הנה את שלי. אם מי מהקוראים 
אז  בבית,  אצלו  לארח  מעוניין 
בפייסבוק:  שלי  הפרטים  הנה 
“זו  אמרו  ומהיום   .Ido Dagan

המדינה שלי“.

www.pnay.co.il טיול בצפון מתחיל ב
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אייל כץ

הטיל הלבנוני הראשון שלי
שבוע לפני יום הזיכרון וחודשיים לפני יום השנה ה-30 למלחמת לבנון, כמה 

הרהורים בעקבות החוויה האישית

יפה  תזכור.  לך  30 שנה, 
הזי אבל  הגשש,  של  שהביטוי 

אולי  מוחשיים.  דווקא  כרונות 
ומ ברורים  אבל  מדויקים,  שלא 

החיוכים  במיוחד  פרטים.  לאי 
אופיר  של  ועודד.  אופיר  של 
של  וביישני,  מתמסר  רחב, 
קצת  סמכותי,  מאופק,  עודד 
את  השאירו  שניהם  סוד.  צופן 
שלהם  החיים  מלאי  החיוכים 

בלב המזרחית  בגיזרה  שאי שם 
נון, באזור כפר קוק. את שניהם 
קל לי לדמיין כבני ה-50 שיכלו 
יישארו  ושניהם  היום,  להיות 

תמיד בני 20.

נגיעות.  ורק  שנה   30
שלספר סיפרתי. בין חברים, משפ
שחה, ולפעמים סתם למאזין מזד

מן. זו הפעם השנייה שאני כותב 
על המלחמה הזו. הפעם הקודמת 
לאחר  לעיתון,  היא  גם  הייתה 
מלחמת לבנון השנייה. השוויתי 
בטנק  שחטפתי  הטיל  בין  אז 
ליד  שנחת  הטיל  לבין  ב-82’, 
בכמה  הרס  זרעו  ורסיסיו  ביתי 
 30 העגולים,  המספרים  חדרים. 
שבני   50 גיל  למלחמה,  שנה 
השנה,  מציינים  שלי  המחזור 
גורמים לי לחזור לטיל הלבנוני 
הראשון שלי. גם העובדה שאיתן 
עומד להתגייס. ועדיין אני עושה 

בנגיעות. מתמקד בעוב זה  שאת 
בסיסיות,  בתחושות  אולי  דות. 
מיידיות. עדיין אין לי את הדחף, 
החשק או האומץ לברר עד הסוף 
כפר  ליד  שם,  איבדתי  עוד  מה 
וקצת  חברים  משני  חוץ  קוק, 

בשר, עור ועצמות.

דקות  שתי  שנה,   30
שתי  ארכה  המתקפה  ושעה. 
מסוג  סוריים  מסוקים  דקות. 
גאזל, הם היו שניים או שלושה, 
תקפו את גדוד המרכבות שלנו. 
הם ירו עלינו שלושה טילי הוט. 
הראשון פגע בטנק המ“פ שלנו. 
והטען  דוד  הנהג  את  ראיתי 
מתעופפים  הטוב,  חברי  מוטי, 
הסלעית,  האדמה  אל  מהטנק 
להם  מסמן  המ“פ  שלומי  ואת 

כש הכלי.  אל  לחזור  שבידיו 
חזרה  מטפסים  אותם  ראיתי 

יחשוב שאתה מת גם אם תפתח 
עי את  השאיר  ריצ’י  שעיניים! 

לא  הפה  את  וגם  עצומות  ניו 
בשפ לעברי  סינן  אבל  שפתח, 

תיים קפוצות: תשתוק, כבר, יה 
דביל, תשתוק! שתקתי, והמסוק 

שבאמת נעלם. אולי גם לירי המ
סיבי לעברו היה חלק בכך.

הגיע  לא  ואיש  חלף  כשהזמן 
לסמן  הלך  ריצ’י  אותנו,  לחלץ 
לכוחותינו איפה אנחנו. כשחזר 
דיווח לי: הרמתי את היד מעל 

ונופפתי בה כמו משו שהרמפה 
גע. משני הצדדים לא מפסיקים 
היד  שאת  אמרתי  אבל  לירות, 
בשבילך.  להקריב  מוכן  אני 

הראש זה כבר סיפור אחר.
)סיפור  דיויד  הגיע  כך  אחר 
ארוך(, קצת אחריו אודי הסמ“פ 

אלו עם  שלו  מהצוות  שוראובן 
חילצו  הבריאים  ארבעת  נקה. 
הגעתי  דבר  של  ובסופו  אותי, 
לתאג“ד. עד היום אני לא בדיוק 
ואיך  מתואמים,  היו  אם  יודע 

שבכלל ידעו שריצ’י בריא ומסו
גל לסחוב אלונקה. 30 שנה לא 
על  ממחלציי  איש  עם  דיברתי 
הנושא, לא יודע למה. רק יודע 

שאני אסיר תודה להם.
לערפילי  מבעד  בתאג“ד, 
את  פתאום  ראיתי  המורפיום, 

מס בפלוגה,  טנק  מפקד  שאלי, 
אתה  “מה  הפצועים.  בין  תובב 
“הטנק  שאלתי.  פה?“,  עושה 
לי,  ענה  “כן“,  הלך?“.  שלך 
ועודד  אופיר  גם  הלך.  “הטנק 

המת הבטן  כאב  את  שהלכו“. 
למרות  חד  שהיה  שלי,  כווצת 

המורפיום, אני זוכר הכי טוב.

השתנה?  מה  שנה,   30
אם חושבים על זה, מלחמת יום 
המלחמה  הייתה  ב-73’  כיפור 
האחרונה. מלחמה  “הקלאסית“ 
או  תוקפת  אויב  מדינת  שבה 
נוקטת בצעדים שמכריחים את 
מבצע  מלחמה.  להשיב  ישראל 

הרא לבנון  מלחמת  שליטני, 
בשמה  הגליל“,  )“שלום  שונה 
האינתיפאדות,  שתי  הרשמי(, 
מגן,  חומת  המפרץ,  מלחמת 
עופרת  השנייה,  לבנון  מלחמת 
מלחמות  היו  אלו  כל   – יצוקה 
כל  אחרים,  מבצעים  אחרות, 
ב-82’  ייחודי.  אפיון  עם  פעם 
פלשנו ללבנון בגלל ירי טילים 
על הגליל וההתנקשות בשגריר 
הממשלה  ראש  ארגוב.  שלמה 
40 קיש  מנחם בגין דיבר אז על
לומטר ועל “ותשקוט הארץ 40 
נאמר  האלו,  ה-40  שני  שנה“. 
לגמרי  כלא  התגלו  בעדינות, 

מדויקים.
טי של  איום  יש  שוב  שהיום 

ממקום  אחרים,  טילים  לים. 
הממשלה  ראש  ושוב  אחר. 
מדבר על פעולה צבאית בארץ 
אויב כדי שתשקוט הארץ. אם 

למ ייצאו  יקרה,  זה  שחלילה 
ילדיי.  של  הדור  בני  שימה 

שכיצד ייראו המלחמות והפעו
ובני  נכדיי  ישתתפו  בהן  לות 
יתרחשו?  היכן  שלהם?  הדור 
מזיז  אני  האלו  המחשבות  את 
לשפוט  ואם  הצידה.  בינתיים 
אני  שלי,  העבר  הישגי  פי  על 
מסוגל לעשות את זה בהצלחה 

עוד 30 שנה.
eyal@pnay.co.il לתגובות

המפקד אלי, אופיר ועודד במהלך אימון

ריצ’י הלך לסמן לכוחותינו איפה אנחנו. כשחזר 
דיווח לי: הרמתי את היד מעל הרמפה ונופפתי 
בה כמו משוגע. משני הצדדים לא מפסיקים 

לירות, אבל אמרתי שאת היד אני מוכן להקריב 
בשבילך. הראש זה כבר סיפור אחר

עודד רחום ז“ל

אופיר כהן ז“ל

הפגזים  ומכל  אלינו,  קרוב 
מעלי שמתעופפים  שוהקליעים 

מדברים  מוטרד  הייתי  אני  נו. 
שהעסק  מזה  בהתחלה  אחרים. 
כך,  ואחר  מידי,  מהר  לי  נגמר 
עוד  אני  שבינתיים  כשהבנתי 
לא מחזיר ציוד, עסקתי באומדן 
ריצ’י גרר אותי  נזקים ראשוני. 
ועזר לי להישען על איזה סלע, 
את  חבש  נוח,  קצת  לי  שיהיה 

בתח גרוע  הכי  שנראה  שהפצע 
קצת  לי  וסידר  האישית,  בושת 
טופוגרפית  מפה  בעזרת  צל 

שצבאית שהתעופפה מאחד הט
לסמן  ניסה  מכן  לאחר  נקים. 
“שיפרו  )שבינתיים  לכוחותינו 

עמדות“( איפה אנחנו נמצאים.
שתוך כדי כל אותן פעולות, הצ
כא בהתחלה,  להתלוצץ.  שלחנו 

מור, הייתי משוכנע שאני נפרד, 
את  שימסור  מריצ’י  וביקשתי 
אהבתי לכולם. ריצ’י שכנע אותי 

לאחר חמש שנות עשייה והצלחה בצפון תל אביב
גן מירב במושב חוסן הוקם במטרה להביא 

מערכת חינוך איכותית, מקצועית, ערכית ואסתטית
המושתת על עקרונות ודרך המקנים לדורות רבים

עצמאות, ביטחון, אהבה, מיומנויות יסוד, תוכן וכישורי חיים.

גן מרווח המתפרס על כ-500 מטר של כיתות הנאה 
ולימוד, חדר תנועה וג'ימבורי ו-2 חצרות הרפתקאה 
וערוגות שתילה. הגן פועל ע"פ הנחיות משרד הבריאות, 
גורמי בטיחות ובפיקוח משרד התמ"ת המקנה להורים 
החזר במחיר החודשי. הצוות נבחר בקפידה ע"פ 

ניסיונו והכשרתו ועובר הדרכה והעצמה.
ניתן לקיים במקום הרצאות לגיל הרך, חוגי העשרה וימי הולדת

ההרשמה בעיצומה
מתקבלים באהבה גילאי 3 חודשים עד 3 שנים

לתאום ביקור אישי בגן 

צלצלו למירב 052-4797776 מושב חוסן

בגן:
	• הילדים למדים מתוך חוויה, תנועה, 

אביזרים, מוסיקה והמחשה
	•פעילות יום יומית אומנותית במגוון חומרים 

המפתחים את היצירתיות והמוטוריקה
	•משחקים מלאי דמיון שהילד נשאב לתוכם

	•ציוד לימודי מתקדם ומגוון
	•אירועים מיוחדים

	•יציאה לטיולים בטבע
	• דיאלוגים מכבדים בין הילדים לצוות 

ובין הצוות להורים 
	•חוגי העשרה והתפתחות

	•אוירה טבעית, סביבה שקטה
	• תפריט בריא, בשרי ומזין 

המתבשל בגן מידי יום
	•חנייה בשפע להורדה בטוחה

בתאג"ד, מבעד לערפילי המורפיום, ראיתי 
פתאום את אלי, מפקד טנק בפלוגה, מסתובב 
בין הפצועים. "מה אתה עושה פה?", שאלתי. 
"הטנק שלך הלך?". "כן", ענה לי, "הטנק הלך. 

גם אופיר ועודד הלכו"

הנהג,  מכסה  את  סגרתי  לטנק, 
אחזתי במוט ההילוכים והעולם 
חשך עליי. זה היה הטיל השני. 
של  בטנק  פגע  השלישי  הטיל 

אופיר ועודד והרג את שניהם.
יותר  אחרי  רק  לי  נודע  זה 

בי הזו  במהלך השעה  שמשעה. 
הטען-קשר  עם  בשטח  ליתי 

שנפ לאחר  ריצ’י.  שלי,  שבטנק 
געתי גררתי עצמי החוצה מתא 
הנהג הלוהט. רי’צי, בדיוק כמו 
מהטנק  קפץ  לפניו,  ודוד  מוטי 
נפגע.  הטנק  כי  שהבין  ברגע 
ימי  בשני  שרכשנו  מהניסיון 
שנפגע  שטנק  למדנו  לחימה 
שפיתחנו  ומסתבר  מתפוצץ, 
מהטנק  להתרחק  אינסטינקט. 
ריצ’י,  בו.  פוגע  שמשהו  ברגע 
גבר לעניין שידע להתלוצץ גם 
מוטרד  די  היה  קשים,  ברגעים 
מהמסוקים  נראה,  שאני  מאיך 
ממש  לטוס  שהמשיכו  הסורים 

שאוכל לעשות זאת בעצמי, אם 
הב כבר  בהמשך  כרגע.  לא  שכי 

שאשאר  מסוים  סיכוי  שיש  נתי 
שפה עוד כמה שנים, לפחות ברו

בי, ואמרתי לריצ’י שכנראה לא 
מטבח.  תורנויות  יותר  אעשה 
תורנויות  תעשה  עוד  “אתה 
בדרמטיות,  לי  הבטיח  מטבח“, 

שואני כעסתי: “לא רוצה יותר לע
שות תורנויות מטבח. נמאס!“.

מסוק  שמענו  מסוים  בשלב 
וואו, כמה מהר  אלינו.  מתקרב 
שמחתי,  אותי,  לחלץ  מגיעים 
נרתם  כולו  שצה“ל  משוכנע 
אותי  החזיר  ריצ’י  למשימה. 
הסורי,  המסוק  זה  למציאות: 
תעשה את עצמך מת שלא יירה 
עצם  הגב,  על  נשכב  הוא  בנו. 
אני  גם  ניסיתי  זז.  ולא  עיניו, 

התא לא  אבל  קפוא  שלהישאר 
מנסה  לריצ’י,  וצעקתי  פקתי 
להתגבר על רעש הרוטור: הוא 
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עבר.  מכל  אותנו  עוטפת  האביב  פריחת 
שבכפר ורדים אפשר ליהנות מפרחי בר ופ
שרחים תרבותיים לרוב, ולא פחות מהם מע

פריחתם.  בשיא  אלה  בימים  המצויים  צים 
וחוץ מהיופי שאין שני לו, יש לכל עץ גם 

סיפור משלו, השזור בסיפורו של הכפר.

כליל החורש
שעצי כליל החורש ניטעו בכפר ורדים בי

מיו הראשונים על ידי ועדת איכות הסביבה 
ירום שפריר, המ שבראשותו של האגרונום 

תגורר ברחוב חרמון. הכוונה הייתה ליצור 
לראותו במ באביב, וניתן  ורודות  שפריחות 

לוא הדרו ברחבי הכפר. בצילום שכאן ניתן 
לזהות את רחוב חרמון.

כליל החורש הוא עץ נשיר שגובהו שניים 
עד שבעה מטרים. עליו עגולים, דמויי לב 
)מפורצים בראשם( והוא פורח בצבעי ורוד 
מגוונים. הפרחים ערוכים בקבוצות לאורך 
מתוך  ישירות  יוצאים  הענפים ולעיתים 
הגזע. בטבע ניתן למצוא את כליל החורש 

עצים פורחים

בכרמל,  בגליל,  נפוץ  הוא  נחלים.  בערוצי 
בחרמון הנמוך ובכל מרכז הארץ וצפונה.

נוהגים  הארץ  בצפון  והדרוזים  הערבים 
לאכול את פרחי העץ טריים. יש להם טעם 
חמצמץ, המעורב בטעמו המתוק של הצוף. 

הע ברפואה  משמשים  והעלים  שהפרחים 
הקלה  טחול,  כבד,  לבעיות  כתרופה  ממית 
הנשימה,  בדרכי  לבעיות  כרונית,  לנזלת 
רגלים  ולנפיחות  בכליות  לאבנים  לצהבת, 

של נשים הרות.
 

עצי פרי
שבהר אשכר "לפני שנים רבות" ניטע "בוס

תן הבר-מצווה". נזכיר בקצרה שילדי הכפר, 
שכיום הם בני 32, זכו בזמנו לפרויקט מיוחד 
אחד  מגוונים.  ואירועים  משימות  שכלל 13 
פרי  עצי   13 שתילת  של  הניסיון  היה  מהם 

שישראלים בכל שנה על ידי מחזור בני המצ
שווה. למצער, רק שני מחזורים התמידו במ

לאכה. חבל, ניתן רק לדמיין איזה בוסתן היה 
היום  על רכס הר אשכר אילו היינו מתמידים 

פאולינה
הגיע  בוורוד  הפורח  העץ 

"עץ הנ ומשמעות שמו  שמסין, 
הקיסר". הוא  "עץ  או  סיכה" 
כארבעה  במהירות  של  צומח 
שזו  האומרים  יש  לשנה,  מטר 

בעו הגבוהה  הצימוח  שמהירות 
של  לגובה  להגיע  ויכול  לם, 
היה  במקור  מטרים.   10-25
ואלפי  העץ,  לתעשיית  מיועד 
בעצים  נטעו  חקלאיים  דונמים 
אלו. אלא שכענף חקלאי העניין 

די מדשדש בארץ. 
הפאולינה  עץ  נקלט  במקביל 
לזיהום  עמיד  הוא  נוי.  כעץ 
הקרקע  סוגי  בכל  צומח  אוויר, 

שויכול להיות מושקה במים מו
שבים. פרחיו הם דמויי גביעים 
מסקרנים, ואם לא גוזמים אותו 

הוא נותן צל נאה.
פאולינה  עץ  שותלים  בסין 

ביוזמה נאה זו. בהזדמנות זו אני פונה ומציע 
את עזרתי להחיות את פרויקט בר המצווה.

פסטיבל  היא  הדובדבנים  פריחת  ביפן 
התרבות  מסמלי  אחד  מהווה  והעץ  גדול, 
ורדים ניתן  של ארץ השמש העולה. בכפר 
למצוא את הדובדבן בחצרות רבות, בעיקר 

דובד מיני   שני  נפוצים  בארץ  א'.  שבשלב 
בן:  דובדבן מתוק )גודגדן( ודובדבן חמוץ. 

שמינים אלה הינם עצים גדולים וחסונים הע
שויים להתנשא עד לגובה 18 מטר. שניהם 
ושניהם  קור,  ושעות  קר  לאקלים  זקוקים 
מואבקים על ידי דבורים. עץ הדובדבן זקוק 

שלעץ דובדבן סמוך על מנת להניב פרי, ול
פני הפרי מגיעה הפריחה הלבנה היפהפייה.

 
ויסטריה

 הויסטריה הוא צמח מטפס מרהיב ביופיו, 
בצבעי  אביב  ותחילת  החורף  בסוף  הפורח 

ופרגו גדרות  על  יפה  מטפס  שלילך.  הוא 
רחוב  אותו לאורך  לשתול  מציע  לות, ואני 

תבור, על הקיר הצמוד לשכונה הוותיקה.

לשיא  ובהגיעו  בת,  כשנולדת 
הגיעה  כי  מבשר  הוא  צמיחתו 

שעתה להינשא. 
לנטוע  מציע  הייתי  בכפר 
צל,  נדרש  בהם  באזורים  אותו 
כמו פארק המשחקים בכיכר 8. 

ער אציל
ער אציל מופיע בגינות רבות 
הפריחה  ובעת  הכפר  ברחבי 

צהובים נה צבע  גווני  שמקבל 
מרכזי  גזע  בעל  הוא  דרים. 
עבה, יכול להגיע לגובה של 8 
מטר ויותר, ומגדלים אותו  גם 

בגינות נוי. 
ברפואה העממית משמש שמן 

שהמופק מהפירות ומהעלים לטי
המוכרים  העלים  שונים.  פולים 
משמשים  דפנה"  "עלי  בשם 
כתוספת ריח למאכלי בשר, דגים 

וכבישת זיתים וירקות.

כליל החורש

ער אציל
ויסטריה פאולינה

גודגדן

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
& 849

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

מכונות קפה קונים רק בחנויות קפה...

אספרסו קלאב
699 & בלבד

מכונת קפסולות 
אספרסו קלאב

מומלץ ביותר
החל מ- 299 &

מקציף חלב אוטומטי

טוחנת

4,190 4,399
& 3,399

טוחנת

בקניית מכונת קפסולות מקבלים 50 קפסולות במתנה!

& 2,699
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ברברה

 אביזרי רכב
 סטריאו ומולטימדיה לרכב

 חיישני רוורס
 אזעקות, נעילות וקודניות

 וישרים לכל סוגי הרכב
 גגונים לרוב סוגי הרכבים

 כיסויים למושבי הרכב בהתאמה אישית
 כלי עבודה

במרחק של 5 דקות נסיעה מכפר ורדים ו- 10 דק' מנהריה נמצאת אחוזת עדיני.
מקום קסום לאירועים יוקרתיים של עד 250 איש בטבע. מתאים לאירועי חתונה קטנים, בר מצווה, יום הולדת ואירוע עסקי.

galit@rimoney-hagalil.com   / לפרטים והזמנות: גלית - 050-4444364

מקום מיוחד לאירוע אינטימי בטבע חדש בגליל המערבי

ט.
אר

ר 
הג

חינם!

• עד•12•איש	
• חיבור•מהיר•ללפ-טופ•לתצוגה•על•מסך•LCD•גדול	
• אינטרנט•אלחוטי•זמין	
• מיזוג	
• פרטיות•)כניסה•נפרדת(	
• מטבח•צמוד•כולל•מקרר•ומיקרוגל	
• שירותים•צמודים	

זקוק לחדר ישיבות 
לשימוש חד פעמי?

קפץ•עלינו•מצב•רוח•של•הכנסת•אורחים!*
כל•בעל•עסק•שמעוניין•לקיים•ישיבה•עסקית•מכובדת•בחדר•

מרווח,•מצויד,•נעים•וממוזג,•מוזמן•לעשות•זאת•ללא•שום•
התחייבות.•אפילו•הקפה•והמים•המינרלים•עלינו!

אפשרות לשירותי משרד )פקס, צילום מסמכים, הדפסות...(
מסעדה וחנות נוחות בסמוך l החדר ממוקם בבניין משרדים מחודש בתפן l מגרש חנייה צמוד

לפרטים: 04-9977474
* אירוח החינם מוגבל לשלוש ישיבות בחודש, ולישיבה אחת למזמין בודד
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טוביה ארז

הכיתוב על הבית ברחוב אדמונד רוסטאן בסלוניקיאימי, אולגה. ארכיון יד ושם, 1948

“מאממא“

שצרבו  המספר  זה   .43177
הגרמנים על ידה השמאלית של 

אימי כאשר הגיעה לאושוויץ.
עננים  כיסו   1943 בשנת 
הכחולים  השמים  את  שחורים 
סלוניקי  העיר  של  והבהירים 
ובני  ה-17  בת  אולגה  ביוון. 

שמשפחתה נלקחו למחנה ההש
מדה. המלחמה הסתיימה ואימי 

דרך לבל לא  בדרך  שהתגלגלה 
אומות  חסידת  למשפחה  גיה, 
העולם שאספה אותה אל חיקה 

ומשם לישראל.
אבל  הסתיימה  המלחמה 
השמים  את  שכיסו  העננים 
והמשיכו  נעלמו  לא  הבהירים 

שלצבוע את חייה של אימי בא
פור קבוע, הצבע של העשן שבו 

המעש בארובות  אהוביה  שעלו 
נות השמימה.

מפעם לפעם הפציעה קרן אור 
נכדים  שנולדו,  ילדים  בצורת 
ונינתה תמר, אבל תמיד לאורך 
בפניה  הבטתי  כאשר  השנים, 
של  עיניים  ראיתי  אימי,  של 
נערה בת 17 שחייה נעצרו שם 

באושוויץ בשנת 1943.
המח כאשר  כשנתיים,  שלפני 

לה הארורה ההיא שקפצה עליה 
טלפנה  בתחילתה,  רק  הייתה 
לך  סיפרתי  אחד.  בבוקר  אליי 

שפעם, שאלה, איך ניצלתי במח
נה הריכוז? לא אמא, אמרתי, אף 
רוצה  אתה  לי.  סיפרת  לא  פעם 

ששאספר לך, שאלה. בוודאי, אמ
רתי. והיא החלה לספר.

שהיו  הגרמנים  הקצינים 
הריכוז  במחנה  המשמר  בחיל 

אמא / בינימינו ג’ילי

נפוליט שירים  מאד  שאהבו 
אלינו,  פנו  הם  אחד  יום  נים. 

מי פה  יש  ושאלו:  שלאסירים, 
השיר  את  לשיר  שיודע  שהו 
הטנור  זמר  MAMMA ששר 
ג’ילי  בנימינו  הידוע   האיטלקי 

.)Beniamino Gigli(
המשיכה  השיר,  את  הכרתי 
מאוד  שאהב  אבי,  כי  לספר, 
את  לנו  שר  נפוליטנים,  שירים 
השיר הזה לעיתים קרובות. ואז 

ששרתי אותו לפני הקצינים הג
רמנים. שרתי אותו כנראה יפה 
כי מאותו יום, בכל פעם שרצו 
לי  קראו  השיר,  את  לשמוע 

שואמרו, גריקה )היוונייה(, תשי
רי לנו את השיר מאממא. ואני 
שרתי, כי חיי היו תלויים בדבר. 

כך ניצלתי. 
את  לך  שאשיר  רוצה  אתה 
אותי  ושאלה  המשיכה  השיר, 
הטלפון.  של  השני  מצידו 
היא  אמרתי.  אמא,  בוודאי 
האפרכסת  לתוך  לשיר  החלה 
באיטלקית,  מאממא  השיר  את 

האפר של  האחר  מצידה  שואני 
כסת מחיתי דמעה.

lll

לס חזרה  לא  מעולם  שאימי 
כואבים  היו  הזיכרונות  לוניקי. 
אמרתי  שנים  כמה  לפני  מידי. 
לצפון  לטיול  נוסע  אני  כי  לה 
יוון וסלוניקי ובקשתי שתרשום 
היא  בו  הבית  כתובת  את  לי 

הר שם  את  זכרה  היא  שגרה. 
של  )שם  רוסטאן  אדמונד  חוב, 

סופר צרפתי(. היא לא זכרה את 
מספר הבית, אבל אמרה כי מול 
כנסת  בית  היה  ביתם  מרפסת 
בעברית  כתוב  היה  הקיר  ועל 

“מתנות לאביונים“.
לסלוניקי.  הגענו  אביבי  ביום 
רחוב  מיד,  מצאנו  הרחוב  את 

הב העיר.  בתוך  וישר  שארוך 
בית  בכל  ליוון,  טיפוסיים  תים 

ומס לבן  צבוע  קומות,  שכחמש 
ביב לכל קומה מרפסת המקיפה 
את הבית ברוחב של כמטר. על 
הבית  בני  יושבים  המרפסות 
ופניהם  לקיר  גבם  כסאות,  על 
לרחוב, עוקבים אחרי העוברים 

והשבים.
התחלנו לצעוד לאורך הרחוב 

בשא אורח  לעוברי  שולפנות 
בית  בסביבה  כאן  יש  היכן  לה 
ואז  ידעו.  לא  אנשים  כנסת. 
מבוגר,  יווני  אדם  אותו.  ראינו 
נגע  בילדותו  כי  שנראה  בגיל 
בתקופת המלחמה. פנינו אליו, 

שאולם הוא לא הבין מילה באנג
לית. רק יוונית וגרמנית. החלה 
שיחה עם תרגום סימולטני בה 
הסברנו לו מי אנחנו ומה אנחנו 
כי בזמן  היווני סיפר  מחפשים. 
אולי  ילד,  היה  הוא  המלחמה 
בן 10. הוא אינו יודע היכן היה 
בסביבה בית כנסת, אבל יש לו 
הקהילה  מראשי  שהיא  ידידה 
היא  ואולי  בסלוניקי  היהודית 

יכולה לעזור. 
הצ הרחובות  לאחד  שצעדנו 

רב  מפואר  לבית  והגענו  דדים, 
פעמון  על  לחץ  היווני  קומות. 
האינטרקום, אמר מספר מילים 

הדירה  בדלת  נפתחה.  והדלת 
לבושה  אישה  אותנו  קיבלה 

מברי מטופחת,  דירה  שבשחור. 
קה, תמונות של בנה )כך סיפרה( 
בתחרויות ספורט במכביה. ואז 
האישה  חרשים.  שיחת  החלה 
היווני  ויוונית,  ספניולית  ידעה 
אנחנו  וגרמנית,  יוונית  ידע 
המלים  ועברית.  גרמנית  ידענו 

הוצא בדרך.  אבדו  שוהשאלות 
וטלפנתי  הניד  הטלפון  את  תי 
לאימי בתל אביב. אמא, דיברתי 
אישה  כאן  יש  כמובן,  בעברית 
שמדברת ספניולית, תסבירי לה 
העברתי  מחפשים.  אנחנו  מה 
בשחור,  לאישה  המכשיר  את 

בספ אימי  עם  שוחחה  שוהיא 
מילה,  אף  הבנתי  לא  ניולית. 

וגרמ עברית  דיברו  בביתי  שכי 
נית, אבל הצלצול של המילים 
עטף אותי בחמימות נעימה של 
בית אמא. לאחר שסיימו לדבר 
לרחוב  ירדנו  בידה.  לנו  סימנה 

והלכנו אחריה לאורכו. 
דקות   20 של  צעידה  אחרי 
הגענו לבית קטן, מטופח מוקף 
היה  לבית  בכניסה  נאה.  גדר 
הבית  את  הקפנו  שומר.  ביתן 
והגענו לצידו האחורי. על הקיר 
מתכת  באותיות  לבן,  הצבוע 
“מתנות  כתוב:  היה  גדולות, 

לאביונים“. סגרתי מעגל.
לעול השנה  שהלכה  שלאימי, 
שמה, אני מקדיש את השיר שה
שציל את חייה אז במחנה, “מא

ממה“ )במסגרת(.
לתגובות:

 tuviae@netvision.net.il

המקור הנפוליטני

Mamma
Beniamino Gigli
C. A.Bixio - B.Cherubini
)1940(

Mamma, son tanto felice
perché ritorno da te.
La mia canzone ti dice
ch’è il più bel giorno per me!
Mamma son tanto felice...
Viver lontano perché?
Mamma, solo per te la mia canzone vola,
mamma, sarai con me, tu non sarai più sola!
Quanto ti voglio bene!
Queste parole d’amore che ti sospira il mio cuore
forse non s’usano più,
mamma!
ma la canzone mia più bella sei tu!
Sei tu la vita
e per la vita non ti lascio mai più!

אמא, אני כה שמח,
שבתי אלייך היום,

לך שר אני שיר קולח, כי זה נראה לי חלום.
אמא, אני כה שמח,

להיות רחוק, זה איום.
אמא, רק בשבילך כאן שירתי נודדת!

אמא,
את כאן אתי, כבר לא תהיי בודדת,

אותך כל כך אהבתי!
אלה מילות בן אוהב,

ההומיות לי בלב
מיושנות מן הסתם.

אמא!
השיר הוא לך, היפה מכולם!

את החיים,
ובחיים לא אעזבך לעולם!

הנה ידך מלטפת,
את תלתליי בכאב
ומנגינה מרחפת,

שרה שיר ערש שלו.
הנה, אני שוב דוחף את

לובן ראשך אל הלב.
אמא,

רק בשבילך כאן שירתי נודדת!
אמא,

את כאן אתי, כבר לא תהיי בודדת!
אותך כל כך אהבתי! אלה מילות בן אוהב,

ההומיות לי בלב,
מיושנות מן הסתם.

אמא,
השיר הוא לך, לך היפה מכולם!

את החיים,
ובחיים לא אעזבך לעולם!

ּכפר ורדים ּכּכר 8
0523-337299

    28.4.12

בכפר קטן הרחק מכאן 
למיקה השתקנית יש סוד, ליונתן הקשקשן יש חבורה.

יום אחד נפגשים השניים. 
האם יצליח יונתן לגלות מהו סודה של מיקה?

מגיל 4

12.5.12 וגם 26.5.12 

מה קרה לגידי?
גידי הוא בובה. הוא יושב לי על הברכיים ומנסה לעשות פעולות 

בעצמו, גידי חושב שהוא ילד. לפעמים אנחנו מתווכחים על כל מיני 
דברים ולפעמים מסכימים.  לגידי יש סיפור לספר לילדים. משהו 

שקרה לו פעם, כשטיילנו ביחד... מי יודע, אולי הוא יסכים לספר לכם.
הצצה אל עולמה של בובה.

מגיל 4

איזה מקום
 אתם בגוגל?
קידום אורגני 

במחירים שפויים

הישגים מוכחים!

 אפשרות לשירות מתמשך 
או פרויקט חד פעמי

אייל, 04-9977474

mailto:tuviae@netvision.net.il
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בלי רשת ביטחון \נירית אושר

מי  )יש  ברצון  התחיל  הכל 
שבו במנוי  לגיטימי(  ששיגיד 

"מעריב  הילדים  לעיתון  עי 
נציגת  עם  שוחחתי  לילדים". 
)בשלב  להפליא  חביבה  שירות 

חביבים(,  תמיד  הם  הזה 
בכלום.  חשדתי  ולא 
שיחה עם נציגת שירות, 
מה יש פה לחשוד? אם 
זה  מבינים,  לא  אתם 
שלא  בגלל  כנראה 
הורים  אצל  גדלתם 
שלי.  ההורים  מזן 
האג'נדות  אחת 
שספג שהחינוכיות 

שהעו היא  בבית  שתי 
ובנוכ ברמאים  מלא  שלם 

יכולות  אפתח  לא  ואם  לים 
בגב,  עיניים  הכוללות  ביוניות 

הע וראיית  מחשבות  שקריאת 
בדיוק  אעשה  לפחות  או  תיד, 
לי,  אומרים  שלי  מה שההורים 
ושעל.  צעד  בכל  עליי  יעבדו 

שה המסר  את  היטב  שהפנמתי 
מח שרק  באנשים  מלא  שעולם 

כים להזדמנות לדפוק אותי, עד 
שאני מופתעת מחדש בכל פעם 

ששזה לא קורה, ומאבדת עשתו
נות ברגע שמשהו קל שבקלים 
משתבש. למשל, עיתון שמאחר 

להגיע. 
הנציגה.  עם  לשיחה  חזרה 
בתי  את  הפכתי  טובה  בשעה 

בש פעם  המניין.  מן  שלמנויה 
עיתון  ביתנו  סף  אל  יגיע  בוע 

וע הגדילה  לילדים".  ש"מעריב 
והוסי החביבה  הנציגה  ששתה 

צ'ופר: "אני שולחת לך  לי  פה 
זו  עיצוב.  גיליון  בחודש  פעם 
ואני,  לך?".  אכפת  מה  מתנה, 
שולחת?  לי?  אכפת  באמת  מה 

שתשלח. 
שה מאז  החודשיים  שבמהלך 

הגיע  העיתון  המנוי,  תחיל 
בהתאם למצב הרוח של מחלק 

ג' העיתון אי שהעיתונים. ביום 
ננו ואני מיד מתקשרת. "גברתי, 

שההפצה מסתיימת ביום ה', תמ
יומיים, עם  תיני". ואני, במשך 
ידיעה פנימית ברורה שהעיתון 
תקווה  שביב  עם  אך  יגיע,  לא 
מרמים  לא  זאת  בכל  שאולי 
כל  בחצר  לבדוק  הולכת  אותי, 
שעה עגולה. בחוץ ברד, ברקע 

מפציר  הזחוחה  בשלוותו  בעלי 
בי לתת להם צ'אנס, ואני בשלי: 
יוצאת עם נעלי בית לחפש את 

שהניילון הירוק שעוטף את העי
שתון. כך קרה לפחות ארבע פע
שמים. בכל פעם מחדש אני שו

קלת לבטל את המנוי, וכשמגיע 

פורחות  מיד  העיתון,  לבסוף 
מראשי כל מחשבות הכפירה. 

עד שהגיע הקש ששבר את גב 
הגמל. שבוע לפני חול המועד 
והעיתון  ג'  יום  פסח, 

התק מגיע.  שלא 
"תמתיני  שרתי. 
ואני  ה'  יום  עד 
לבדוק  אתקשר 
בסדר".  שהכל 
הגיע  חיכיתי, 
יום ה'. התקשרה? 

התק שלא.  שברור 
שרתי אני. "אין בעיה, 
חיכיתי.  מחר".  יגיע  העיתון 

שהגיע העיתון? ברור שלא. הת
קשרתי. "יצא עם שליח מיוחד, 
יגיע היום עד 12:00 בצהרים". 
לא.  העיתון?  הגיע  חיכיתי. 
עולה  שלי  העצבים  רמת  ואני, 
התקש  12:10 ב לדקה.  -מדקה 
השת כל  את  סיפרתי  ששרתי, 

"נשלח  המאורעות.  לשלות 
א'".  ביום  העיתון  את  לך 
ביקשתי  נשברתי.  כבר  פה 
לא  "אני  המנוי.  את  לבטל 
יתקשרו  א'  ביום  מוסמכת, 

השתו התחרפנתי,  שאליך". 
ללתי, צעקתי. עזר לי? לא. 

חיכיתי. 
נציגת  התקשרה  א'  ביום 
במסכת  והתחילה  שירות 
השיחה  תסריט  פי  על  החנופה 
הקבוע מראש של חברות ממין 
זה. אני כבר הייתי עמוק עמוק 
שלי,  ההתחרפנות  באפיזודת 
לא רואה אף אחד ממטר. צופה 
את התפרצות הלבה מהר הגעש 
על  לטפס  ממשיכה  זאת  ובכל 
אם  גם  כאלה,  ברגעים  ההר. 
"אמא,  יצרחו  שלי  הילדים 
שריפה!", יש סיכוי שלא אגיב.

התורנית,  האטומה  והנציגה 
)יש!  לקוחות  משירות  הפעם 
מודעת  שאינה  שלב(,  עליתי 
ללבה הגועשת בתוכי )אמפטיה 
לתפקיד(  מקדים  תנאי  אינה 

"את  חדשה:  בהצהרה  יוצאת 
התנתקות".  אין  בהתחייבות, 
מה זאת אומרת אין התנתקות? 
מעפילה  אני  שחור.  נהיה  הכל 

בע מלווה  חדשה  זעם  שלדרגת 
התחייבת  "את  אוקטבה.  ליית 

באדי ממשיכה  היא  שלשנה", 
שות נונשלנטית כאילו על כוס 
קפה אנחנו יושבות ומפטפטות. 
להתקפל,  לי  אסור  הרי  ואני, 
אותי לא ידפקו: "אמרו לי שאני 
יכולה להתנתק בכל עת". והיא 
בשלה, לא סתם הגיעה לשירות 
לקוחות, היא כבר רובוט מדגם 
ללקוחות  רגילה  יותר,  מתקדם 
כעס  מרמור,  קצת  זעופים. 
כך  אותה.  ישברו  לא  וצעקות 
ממשיך לו קרב האגרוף בינינו. 
הודפת  אני  ימנית,  נותנת  היא 
ומכניסה שמאלית. היא מציגה 
ציטוט  עם  מתקנת  ואני  טענה 
מדויק משיחת ההצטרפות. הרי 

ואצט ישתבש  שמשהו  שצפיתי 
רך להגן על עצמי. היא משנה 
אותי  להביס  מנסה  טקטיקה, 

הנו מן  וסטייה  דעת  שבהסחות 
שא. ככה את רוצה? אין בעיה. 
אני תוקפת שוב ושוב עם המכה 

לה רוצה  "אני  שלי:  שהניצחת 
העיקשות  המכות  תנתק!!!". 
והיא מגיבה במה  עובדות  שלי 
"אין  כהתקפלות:  לי  שנראה 
את  המנוי,  את  נסיים  בעיה, 
תצטרכי לשלם את ההפרש בין 
למחיר  בחנות  העיתון  מחיר 

שקיב הגיליונות  עבור  שהמנוי 
ניצחתי! אני ממהרת  לת". יש, 
לגיליון,  שקלים   2 לחגוג.  מדי 
לי  נראה  גיליונות   8-9 עבור 
החופש.  עבור  קטן  מחיר  כמו 
הגנות  כשהסרתי  בדיוק  ואז, 
מתוך ביטחון מלא בנצחוני אני 
יוצא  "זה  נוק-אאוט.  חוטפת 
הצש "מההההה?"  שקלים".   98
רחבי  בכל  מהדהדת  שלי  עקה 
הגעת  לעזאזל  "איך  הכפר. 
להתבלבל,  בלי  הזה?".  לסכום 
על  שידה  ברורה  ידיעה  ומתוך 
לי שכל  היא מספרת  העליונה, 
שקלים.   40 הוא  עיצוב  גיליון 
יכולתי  לא  כבר  ההמשך  את 
לשמוע, הייתי עסוקה בנסיונות 

מרצפת  עצמי  להרים  נואשים 
במת היה  זה  "אבל  שהזירה: 
העי את  ביקשתי  לא  אני  שנה, 

על  כסף  לוקחים  לא  הזה,  תון 
מתנה" אני צורחת זעקת שבר. 

אותה  שקיללתי  אחרי  בסוף, 
שאני  ארסיות  הכי  בקללות 

שמכירה, היא אמרה שמנהל יח
ימי עס שזור אליי תוך שלושה 

הזמן  משך  שזה  כנראה  קים. 
נמצא  איפה  להיזכר  לו  שייקח 
אמור  הוא  ומה  שלו  המשרד 

לעשות. מובסת, ניתקתי.
בדיוק  זה  איך  יודעת  לא 
שהסתיימה  אחרי  אבל  עובד, 
השיחה והתנתקתי מהמערבולת 
השואבת, אני מתחילה להסדיר 
לא  זה  ולהירגע.  הנשימה  את 
קורה ברגע, אבל השכל שנמס 
מתחיל להתמצק והפרופורציות 
מזדחלות חזרה אל הווייתי. אני 

שמשחזרת את פרטי האירוע, הצ
האונים.  חוסר  התסכול,  עקות, 
זאת לא פעם ראשונה שלי, אני 
כאילו  קרב  כל  קרבות.  למודת 
הקודם,  הקרב  של  השתקפות 

ואני נשארת באותו המקום. 
לפרוש  שעליי  מבינה  אני 
מהזירה, שאין לי יכולת ספיגה 
עדיף  כאלו.  באירועים  טובה 

ששבעלי, איש הקרח, יטפל בנו
שאים עם פוטנציאל התלקחות 
עם  ידבר  שהוא  סיכמנו  גבוה. 
בטובו  יואיל  )כשהוא  המנהל 
איך  משם  ונחליט  להתקשר( 

להמשיך. 
והנה, המציאות כמו המציאות 
מפתיעה כל פעם מחדש. בדיוק 
הותיקה  יריבתי  אליי  חזרה  אז 
והודיעה לי שהוחלט לבטל את 
המנוי ללא עלות מצידי. מה אני 
יש  זאת  בכל  אולי  לכם?  אגיד 

שאלוהים?! ואולי בגלל שקיבל
ביכולותיי  תי החלטה שמכירה 
ומיטיבה איתי  )או במגבלותיי( 

לקר להיכנס  לא  מראש  ש)כמו 
קיבלתי  מתישים(,  אגרוף  בות 
בדרך  שאני  מהיקום  פידבק 
הנכונה עם ניצחון קטן לזכותי. 

אולי. 
 לתגובות:

Nirit.osher@gmail.com

עיתון ילדים. יש האומרים לגיטימי 
צילום אילוסטרציה: פוטוליה

לוחמת בעיתונות
איך הפך מנוי על עיתון ילדים לקרב איגרוף מתיש, מי זרק מגבת לבנה ומי בסוף יצא מנצח

הנציגה האטומה יוצאת בהצהרה חדשה: “את בהתחייבות, אין התנתקות“. אני מעפילה לדרגת 
זעם חדשה מלווה בעליית אוקטבה. “את התחייבת לשנה“, היא ממשיכה באדישות. ואני, אסור לי 

להתקפל, אותי לא ידפקו: “אמרו לי שאני יכולה להתנתק בכל עת“

mailto:Nirit.osher@gmail.com
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