
208 יוני 2012  גיליון מספר

www.alakfar.co.il

 04-9916974  052-2822412  052-2660560  גדוד 22, א.ת. עכו
www.eli-s.co.il

כניסה שנייה למעלות
054-4229543 

טלפון משלוחים 054-2865109

גולדסטאר חצי - 19
XL = 25 + וודקה

ארק אשכוליות = 19

מסך ענק בחוץ למשחקי היורו
תפריט מבצע לכל הקיץ!

 סיון יחיאלי l 22 אייל כץ l 36 בן עמי מוסק l 38 ברברה 40 
נירית אושר l 42 טוביה ארז l 44 תרבות ותפתחו יומנים l 48-53 ורדה 28

החיים זה לא קייטנה
אבל בקיץ הם כן. סקירת קייטנות באזור, 34

מה 
חושבים 

עלינו?
סקר ראשון מסוגו מגלה מה חושבים תושבי ישראל על הפריפריה ועל תושביה
נירית אושר 16

מה 
חושבים 

עלינו?
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כפר ורדים-במחיר שפוי
 בית 6 חד’ + שתי יח’ דיור מניבות. 

עם נוף פנוראמי מקסים.
 שווה לראות!!

לפרטים נוספים  052-6603666

וילה בעיצוב מיוחד, מוארת ומרווחת. 
160/713 לכניסה מיידית 

ראו תמונות באתר-1,640,000 ₪
לפרטים נוספים  052-6603666

כפר ורדים-וילה ספרדית

במחיר אטרקטיבי, וילה מדהימה כ- 180 

מ”ר בנוי במפלס אחד גובל בשטח ירוק, 
בהזדמנות! 1,780,000 ₪

 לפרטים נוספים  052-7796333

נווה זיו-אטרקטיבי

פינתי מואר ומרווח צופה לנוף,כ 190 מ”ר בנוי 
+יחידת דיור עם כניסה נפרדת. גינה מטופחת , 

פרגולה , חנייה מקורה כפולה ועוד...
לפרטים נוספים  052-6603666

כפר ורדים-רח’ מירוןכפר ורדים-ברח’ מורן
בית עם גינה קסומה. מתוכנן נכון. 4 חדרי 

שינה+פינת משפחה מרווחת. דקים ופרגולות
1,590,000 ש”ח

לפרטים נוספים- 052-6603666

כפר ורדים-מפואר
עיצוב ארכיטקטוני מדהים וברמת גימור 

גבוה ביותר+יח’ דיור ועוד המון פינוקים .

רק להיכנס ולגור.
לפרטים נוספים 052-6603666

כפר ורדים-בשלב א’

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

מעלות-ביפה נוף
דופלקס 5 חד’ עם מרפסת גדולה 

כניסה ללא מדרגות.
שווה ביותר

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות-במרכז
במיקום מעולה במרכז דו משפחתי 

מרווח כ220 מ”ר בנוי על מגרש גדול 
+יחידת דיור מניבה.

לפרטים נוספים  
052-7794555

מעלות-רב משאש
דופלקס 7 חדרים משופץ כולל 

החלפת צנרת. נוף מדהים. 
מחיר פיצוץ!!

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות-במרכז
 דירה 4 חד’ 

קומה ראשונה+מחסן
לפרטים נוספים  

052-7794555

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

אופציה לבניה במחיר אטרקטיבי
לפרטים נוספים  

052-7794555

מעיליא-בשכירות
שני אולמות של 300 מ”ר כל אחד. 

מעלית, מתאים למשרדים או לכל מטרה
לפרטים נוספים

052-7794555

מעלות- נוף מדהים
בשכונה שקטה ומבוקשת דו משפחתי 74 

 מ”ר+54 מ”ר מעטפת במחיר חסר תקדים!!! 
כל הקודם זוכה 730,000 ש”ח

לפרטים נוספים
052-7794555

מעלות- בגבעת הזיתים
בית מושקע עם נוף גלילי מדהים, גינה 

 גדולה ומטופחת,כמין מזגנים ועוד... 
מחיר מצוין

לפרטים נוספים
052-7794555

מעלות-בקורנית
נדיר להשגה !!!

דו משפחתי 6 חד’ במצב מצוין,גינה 
 מטופחת ,חנייה מקורה ועוד..

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

 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-במפלס אחד

 במרחק הליכה מהמרכז. 

בית פונקציונאלי ונוח.180/687 מ”ר

₪ 1,800,000
לפרטים נוספים- 052-6603666

מעלות-בסביונים
דו משפחתי 8 חד’ איכותי ,סלון 

ענק,מטבח מושקע,יחידת דיור מניבה .
מחיר מצוין!

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות - במרכז העיר
וילה פינתית 300 מ”ר בנוי 

במחיר אטרקטיבי
לפרטים נוספים 

052-7794555

מעלות-הרב משאש
7 חד' בדו משפחתי +מחסן, מרפסת 

גדולה, מקלט ועוד
 חובה לראות!

לפרטים נוספים
052-7794555 

מתת
בית כפרי מטופח הטובל בחורש טבעי. 

נוף ירוק מכל חלון!!! אחוזי בנייה נוספים, 
אפשרות לבניית צימרים.

לפרטים נוספים 052-3032121

בית 4 חד’+ 70 מ”ר יחידת דיור עם כניסה 

נפרדת. בהזדמנות!! 

₪ 1,540,000
לפרטים נוספים 052-6603666

עין יעקב-צופה לים
 בית קסום ונעים. על מגרש 

 של כ-500 מ"ר + 70 מ"ר מעטפת

 ₪ 1,160,000 

לפרטים נוספים- 052-6603666

כפר ורדים-באירוס

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:

אזהרה!
של הגפן עלי

אמירה מאמא

עלולים לגרום

קשה להתמכרות
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המבצע ביוני
5% על כל המוצרים 

]לא כולל פינות ישיבה[ 

עד 500 ש”ח
 10% על כל קנייה 

מעל 500 ש”ח

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...

הקייטנה מתקיימת החל מ-1.7 ועד 26.7 בשעות 13:00-8:00 
* אפשרות ליום / שבוע / שבועיים / שלושה שבועות / חודש

הרשמה עד 24.6 בימים א'-ה' בשעות 19:00-15:00 טל' 054-4619080
www.ranch.co.il פרטים נוספים באתר החווה

לנרשמים ל- 4 
שבועות תינתן 
הנחה של 
25%

ביש כפר ורדים-תרשיחא

כ



| גיליון 208 יוני 2012  6    7 | גיליון 208 יוני 2012| |

משולחן המועצה

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

מפעלי קיץ 2012
הרשמה מוזלת עד 23/6/12 דרך אתר המועצה

מועד אחרון

לרישום - 25/6

בכפר ורדים בבטיחות בדרכים ≠ העדיפות לילדים°
www.kfarvradim.com

±∑≠≤≤Æ∂Æ≤∞±≤
Æבאירועים שלא מצוין המחיר הכניסה ללא תשלום

במועדון הזהב +50

 הטיול ביום רביעי והסדנאות ביום ראשון
וביום שישי בהרשמה מראש°

∞µ≤≠≤≤∂≥∞∞± ∫‘ניתן להירשם במועדון הזהב או בטל
alizakatz@gmail.com ∫או במייל

שבוע
איכות חיים

בגיל המבוגר

גלריה טל
בשבת 30.6 שעה 11

שיח גלריה 
והרצאה על נשים 
באמנות ישראלית

תערוכת שיח נשים 
ייצוג נשים באמנות ישראלית

גלריה טל, חצב 74 
שבת 30.6 שעה 11
מרצה: עדי גרינפלד

פרטים באתר גלריה טל
www.talgallery.co.il 

  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 

רחל 054-4735949

במרכז כפר ורדים 
וילה פינתית מרווחת 

 ומוארת מאוד 
הגובלת בשטח ירוק, 
270/1000, 6 חד’+פ. 

 משפחה, חנייה 
כפולה וגינה מטופחת. 

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

בכפר ורדים 
וילה מוארת ומרווחת 
מאוד הגובלת בשטח 

ירוק, 240/680, 
6 חד’, אפשרות 

לחלוקה לשתי יח”ד, 
חנייה מקורה, גינה 

מטופחת ונוף

רחל 054-4735949

במעלות
וילה במפלס אחד, 

מוארת ומרווחת 
מאוד, 230/600, 5 

חד'+יח"ד 2 חד' עם 
כניסה נפרדת, חצר 

גדולה, ונוף מרהיב.

רחל 054-4735949
סניף כרמיאל - כפר ורדים
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במחירים מפתיעים!

חדש במרכז השינה בכברי

מזרני  

חדש במרכז השינה בכברי

מזרני  

למה עדיין אין לך אתר?
אולי נראה לך ש...

זה נורא יקר להקים 
ואין לי תקציב

צריך לעדכן את 
האתר באופן שוטף, 
אני שונא להתעסק 
עם מחשבים ולמי 
בכלל יש זמן לזה?

אני דווקא רוצה אתר, 
אבל לא כל כך יודע מה 
לבקש, איך לתכנן ובמי 

לבחור להקמת אתר

ממילא כל המתחרים שלי 
לפניי בגוגל, אז מה הטעם?

על פי פרסומים שונים, ל-55% מהעסקים בישראל עדיין אין אתר אינטרנט.
על פי הניסיון שלנו, בדרך כלל זה בגלל סיבה אחת או יותר מבין החמש שמנינו למעלה.

לנו יש את התשובות לכולן!
יחד, יד ביד, נבנה את האתר שלך 

תך
או

ה 
העולם כולו ירא

24 שעות ביממה
שבעה ימים בשבוע
365 יום בשנה

• במחירים הוגנים   
(החל מ-1,000 ₪ להקמה 

ו-80 לתפעול חודשי) 

• בשירות לקוחות מלא

• עם שירות עדכונים  
ותוספות שוטף 

• עם מגוון פתרונות לגוגל 

• עם צוות שכולל אנשי תוכן, 
עיצוב ותוכנה

לפרטים נוספים צלצלו חינם עכשיו 1800-800-401 

www.eshkoll.com

העסק שלי 
משתנה כל הזמן, 
ומהר מאוד האתר 
יהיה לא רלוונטי

וסוף סוף
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המיקום הפסטורלי נשאר
כל השאר - חדש לגמרי

04-9958421  דניאל 052-5639561

פתיחה חגיגית 
בשבועות

 אירועים משפחתיים
 בר/בת מצווה

 ימי הולדת
 אירועים חגיגיים

בריכת מבוגרים  בריכת פעוטות מקורה  
סככות צל חדשות  מרחבי דשא ירוקים

ע”פ כל התקנים המחמירים של משרד הבריאות

עשו מנוי עכשיו
 ובלו במקום 
שאתם אוהבים
 עם האנשים 

שאתם אוהבים

לחגוג בסטייל
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לילות משגב
אשכול צעירים מארח:

מוקי במופע "עוקף מלמעלה"
יום שישי 15.6.12 בשעה 21:00 אמפי אשכול פיס משגב

מוקי וצוות הנגנים המלווה אותו שנים מגישים מופע להיטים מארבעת האלבומים 
האחרונים. בשפה יומיומית ובחריזה מוקפדת, מוקי מרפרף-שר את משנתו ללחנים 

ולהפקה המוסיקלית של פילוני חברו: "עוקף מלמעלה", "אלוהים", "שבק מיוזיק", "מדברים 
על שלום", "לא רואה ממטר", "ילדה סוכר", "לא רוצה להתבגר", ו"מה לך נפשי" ועוד

מופע אנרגטי, מחשמל, אשר הופך כל הופעה למסיבת ריקודים

בסיום המופע- מסיבת ריקודים עם D.J אודי בן כנען

 www.misgav.org.il מחיר כרטיס: 50 שקלים במכירה מוקדמת •  60 שקלים ביום המופע • הרשמה באתר המועצה
חיילי משגב וש"ש-כניסה חופשית • פרטים נוספים: מחלקת תרבות,  מרכז קהילתי משגב 04-9904126
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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.

בריאות לאירוע הזמנה
ראשון, 17/06/12  15.30-20.30 יום השעות כרמיאלבין ביג סופר-פארם בסניף

הגיליון הבא של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 12.7. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום חמישי 5.7

העיקר הבריאות
במסגרת “יום בריאות" שארגנה המועצה בשיתוף שירותי בריאות כללית, התקיימה סדנה לעיסוי 
תינוקות בהדרכת תושבת הכפר, הפיזיותרפיסטית שלומית קרת. לפי המבטים, לא ברור מי נהנה 

יותר - התינוקות שמקבלים את העיסוי, או האימהות שמעניקות אותו.

ארוכים  הימים  כאן.  כבר  הקיץ 
עונת  את  המאפיינים  והחמסינים 

והטמפ מאחורינו,  כבר  מהמעבר 
בעוד  וחמות.  מתייצבות  רטורות 
יום  יחול  ביוני,  ב-21  שבוע, 
ההיפוך הקיצי, היום הארוך בשנה 

והמועד הרשמי לתחילת הקיץ. 
לממ שנה   45 ציינו שבוע   לפני 
ושלושים  הימים  ששת  לחמת 
הראשונה  לבנון  למלחמת  שנה 
מפתיע,  הגליל.  שלום  מבצע   –
לשתי  מן המשותף  הרבה  יש  אך 
הצלחה  היו  שתיהן  המלחמות. 

מצבאית כבירה. בשני המקרים נפ
תחה המלחמה בהפתעה והצלחה 

במלח האוויר.  חיל  של  מכבירה 
מת ששת הימים הצליח להפתיע 
של  האוויר  חילות  את  ולהשמיד 
מצרים במהלומה אווירית מקיפה 
רבות  שהשפיעה  מוקד,  מבצע   –
גם  כולה.  המלחמה  תוצאות  על 
במלחמת לבנון הראשונה, ביומה 
השלישי, הפתיע חיל האוויר ויצא 

הושמ במהלכו  ערצב,  מלמבצע 

הסוריות  הטילים  סוללות  כל  דו 
מטומ  80 והופלו לבנון   בשטח 
חיל  כל  למעשה  סוריים,  קרב  סי 
האוויר הסורי, וכל זה ללא פגיעה 
הישראלי.  האוויר  חיל  במטוסי 
כוחות  הצליחו  המלחמות  בשתי 
וביעילות  קצר  זמן  תוך  היבשה 
להם  שהוצבו  היעדים  את  להשיג 

ואף מעבר לזה.
מלצערנו, בשני המקרים לא הצל

חנו להפוך את ההצלחות של כוחות 
הביטחון בשטח להצלחות מדיניות 
משמעותיות. את העוצמה והיתרון 
הצבאי שלנו הוכחנו במלחמות אלו 
ובכלל מלחמות ישראל ובמבצעים 
ופעולות רבות. הגיעה העת שלצד 
את  אלינו  נחזיר  הצבאית  העוצמה 
גם  וההצלחה  ההובלה  היוזמה, 
רואים  אנו  שהרי  המדיני,  במישור 
בשדה  שניצחון  פעם  אחר  פעם 
הקרב הוא הכרחי, אך אינו מספיק.

אריאל  מאיר  של  בשירו  אסיים 
"זרעי קיץ" ובתקווה ותפילה לקיץ 

קריאה נעימהחמים נעים ושליו.

אנשי הכפר צילום: בן עמי מוסק

 או אז תימצץ תישאף אלי אפר 
 יאמרו זה הבהוב - הבהוב העונה! 

 זרעי קיץ 
 נישאים ברוח 

 מעירים זכרונות 
 מעוררים ערגונות 

 זרעי קיץ 
 באים בנחיריים 

 ורומזים איזה קיץ 
 הולך להיות - 

 אז מהו הקיץ שבא להיות 
 ממה שהריח לי דק מן הדק 

 גל אהבה שנוסע אלינו 
 נשבר על כמיהה למרחק. 

 זרעי קיץ 
 נישאים ברוח 

 מעירים זכרונות 
 מעוררים ערגונות 

 זרעי קיץ באים בנחיריים 
 ורומזים איזה קיץ 

הולך להיות.

 זרעי קיץ 
 נישאים ברוח 

 מעירים זכרונות 
 מעוררים ערגונות 

 זרעי קיץ באים בנחיריים 
 ורומזים איזה קיץ 

 הולך להיות - 

 בוקר אחד פתחתי חלון 
 ותיכף הריח לי דק מן הדק 

 קיץ מסוג שהיה כאן כבר פעם 
 אמרתי בא קיץ - קיץ חזק. 

 איך מוצא חן בעיניך להיות 
 פרח עושה לו כדור לבנבן? 
 רוח קלה בו תבוא לעת ערב 

 תפזר את ראשך הלאה הלאה אי אן. 

 היית רוצה להיות גל נשבר 
 אל חוף ההומה רוחצים רוחצות? 

 עושה אותי מלך משוח במלח 
 מוכתר בזרים של אצות. 

 תרצה תהיה סיגריה גנובה 
 בפי נערים בתשוקה ראשונה 

זרעי קיץ / מאיר אריאל
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חדשות

 בפריפריה טוב לחיות, 
במרכז אפשר להתקדם

אז מה חושבים תושבי ישראל על הפריפריה והחיים בה? סקר מקיף שנערך עבור 
כתב העת "פנים" בחן מספר שאלות יסוד. בין השאר, עולה כי הציבור סבור שלתושבי 
הפריפריה יש כישורים והשכלה דומים, אך הסיכוי להתקדם בחיים גבוה יותר במרכז

נירית אושר
לביטחון  חיונית  הפריפריה 
לרעה,  מופלית  אך  המדינה 
דומה  רמה  הפריפריה  לתושבי 
לעומת  והשכלה  כישורים  של 

להת הסיכוי  המרכז,  מתושבי 
במרכז  יותר  גבוה  בחיים  קדם 
לחיות,  יותר  טוב  ו"בפריפריה 
כי החיים שם רגועים יותר". כך 
סבורים אחוזים ניכרים מתושבי 

מישראל, על פי סקר מיוחד בנו
שנערך  והפריפריה  המרכז  שא 

בסוף פברואר 2012. 
מכון  ידי  על  נערך  הסקר 
גיאוקרטוגרפיה עבור כתב העת 
לתרבות, חברה וחינוך "פנים", 
הסתדרות  ידי  על  לאור  היוצא 
נערך  הסקר  בישראל.  המורים 
נשים   500 בקרב  טלפונית 
ומעלה,   18 בגילאי  וגברים, 
ומייצג  ארצי  מדגם  המהווים 

משל האוכלוסייה הבוגרת בישו
בים היהודיים במדינת ישראל. 
מבפני המשתתפים בסקר הוצ

גו היגדים שונים, והם התבקשו 
לומר באיזו מידה הם מסכימים 

עם כל אחד מההיגדים.
בפני  ההיגדים שהוצגו  ואלו 

הנסקרים:
צריך . 1 בחיים  להתקדם  כדי 

לגור במרכז ולא בפריפריה.
הבירה התר. 2 היא  מתל אביב 

והכל התקשורתית  מבותית, 
כלית של ישראל.

אנשים . 3 חיים  בפריפריה 
וכישורים  השכלה  בעלי 

נמוכים יותר.
לחיות . 4 יותר  טוב  בפריפריה 

כי החיים שם רגועים יותר.
להפ. 5 נוהגת  ישראל  ממדינת 

לות לרעה את הפריפריה.
חשבון . 6 על  חיה  הפריפריה 

המרכז.
הפריפריה חיונית לביטחונה . 7

של מדינת ישראל.
יש נתק בין האזרחים החיים . 8

במרכז לבין האזרחים החיים 
בפריפריה.

נירית אושר
דיור  יחידות  ל-35  המיכרז 

מי רחוב  מעל  ד'  מבשכונה 
קבוצת  ביוני.  ב-3  נסגר  רון 
דובי  של  המאוחדת  הרכישה 
טל  ועו"ד  סוחריאנו  אסף  טל, 
אטיאס זכתה. מי שהפסידה היא 
החברה הקבלנית קרן פז בע"מ 
לקבוצת  השייכת  ציונה,  מנס 

מחנן מור המתמחה בבנייה סבי
בתית וירוקה. החברה הקבלנית 
ידי  על  המיוצגת  אחר,  ד.ק.ל 
על  והצהירה  כהן  עופר  עו"ד 
כוונתה להשתתף במיכרז בחרה 

בסוף לא לגשת. 
דובי טל, ברכות.

ממתינים  אנחנו  "כרגע 
מהמינהל.  הפורמלית  להודעה 
זכינו  שאנחנו  גדול  הישג  זה 
שמגדירה  קבלנית  חברה  ולא 
את  הבית,  ייראה  איך  בדיוק 
המחירים וכן הלאה. אני מאמין 
בשיטה  נכון  יותר  זה  שלכפר 
אחד  שכל  רכישה,  קבוצת  של 

העד לפי  לעצמו  לבנות  מיכול 
פותיו. המחירים צפויים להיות 
סבירים מאוד, בטח ביחס לכפר 

ורדים".
מה השלב הבא?

מ"כיוון שאנחנו לא חברה קב
מלנית אין עניין של לסגור קב

לנים עבור כולם. אנחנו נמליץ 
כל  בגדול  אבל  למי שמעוניין, 
באופן  אני  לבד.  מחליט  אחד 
הקבוצה  לחברי  המלצתי  אישי 

מלהמתין עם התוכניות והאדרי
הרא השלב  שנזכה.  עד  מכלים 

המגרשים.  על  לשלם  הוא  שון 
המש נושא  גם  ייסגר  מהשבוע 

המועצה  השני  בשלב  כנתאות. 
יוצאת במכרז לעבודות הפיתוח 
לבצע  יתחילו  ואז  הקרקע.  של 

מאת עבודות הפיתוח, ואני מע
עד  שלושה  יימשכו  שהן  ריך 
הזו  התקופה  חודשים.  שישה 
תהיה זמן מתאים להתארגן על 
אדריכל ועל תוכניות וכל שאר 

הבהרה
מבניגוד למה שניתן היה להבין מהידיעה “המיכרז נדחה, קבו

מחודש  כפר  א-לה  בעיתון  שפורסמה  התאחדו",  הרכישה  צות 
מאי )גיליון 207(: אינני טוען כי ראש מועצת כפר ורדים, מר סיון 
יחיאלי, פנה למינהל בבקשה לדחיית המיכרז מסיבות הקשורות 

למתמודד פוטנציאלי כזה או אחר.
עו"ד עופר כהן

בהם . 9 למקומות  בהתייחס 
התגוררת במהלך חייך, האם 
לפחות  עברת  לא  או  עברת 

מפעם אחת בימי חייך מהמר
כז לפריפריה או מהפריפריה 

למרכז?
כיצד אתה מגדיר את מקום . 10

או  כמרכז  הנוכחי,  מגוריך 
כפריפריה?

עולות  הסקר  ממצאי  מתוך 
ביחס  כלליות  תובנות  מספר 

לנושאים שנבחנו: 
פריפ  – הארץ  ודרום  ־צפון 

ריה?
מרוב תושבי מחוז הדרום והצ
בפריפ גרים  שהם  חשים  מפון 
גם חשים כרבע מתו כך  מריה. 

שבי אזור ירושלים, וכ-8 אחוז 
מתושבי המרכז. ממצא זה אינו 

שפריפ הטענה  לנוכח  ממפתיע 
באמצעות  מוסברת  איננה  ריה 

מריחוק מהמרכז בלבד. נתון מע
מכלל  ש- 37%  הוא  נוסף  ניין 
מעבר  על  מעידים  הציבור 
או  לפריפריה  מהמרכז  מגורים 
מהפריפריה למרכז לפחות פעם 

אחת במהלך חייהם. 

לביטחון  חיונית  הפריפריה 
לרעה  מופלית  אך  המדינה 

על ידי המדינה.
הפריפריה  כי  הסכימו   71%

די המדינה,  לביטחון  מחיונית 
יצירת  את  ומשרת  שייתכן  מוי 
המסכימים  שיעור  הפריפריה. 
בקרב  יחסית  גבוה  ההיגד  עם 
כתושבי  עצמם  שמגדירים  מי 
המרכז ועולה עם העלייה ברמת 

ההכנסה.
47% מכלל הציבור מסכימים 

יש "מדינת  לפיו  ההיגד  מעם 
את  לרעה  להפלות  נוהגת  ראל 
המסכימים  שיעור  הפריפריה". 
עם היגד זה גבוה יחסית דווקא 
עצמם  שמגדירים  מי  בקרב 
כתושבי המרכז. במסגרת אותה 
69% מהנשאלים לא מסמ  מגמה
על  חיה  "הפריפריה  כי  כימים 
חשבון המרכז", כאשר רק 15% 

הסכימו עם היגד זה. 
השכלה  בעלי  בפריפריה 

נמוכה יותר? ממש לא.
המגדימ הן  מהנשאלים,   57%
והן  במרכז  כחיים  עצמם  רים 

בפרי כחיים  עצמם  מהמגדירים 

בפריפריה  כי  מסכימים  פריה, 
השכלה  בעלי  אנשים  חיים  לא 
 22% יותר.  נמוכים  וכישורים 
כי  מסכימים  הציבור  מכלל 
בעלי  אנשים  חיים  בפריפריה 
השכלה וכישורים נמוכים יותר. 
שיעור  כך  החושבים  אלה  בין 

שמ ולמי  לגברים  יותר  מגבוה 
גדירים עצמם כתושבי המרכז.

צריך  בחיים  להתקדם  כדי 
מי  את  תלוי  במרכז?  לגור 

שואלים.
מחצית מתושבי המרכז סבורים 
כי המגורים במרכז הכרחיים כדי 
30% מתומ  להתקדם בחיים. רק
שבי הפריפריה הסכימו עם היגד 
זה. שיעור המסכימים עם ההיגד 
ועולה  נשים  בקרב  יחסית  גבוה 

עם העלייה ברמת ההכנסה.  
תל אביב הבירה הלא רשמית 

והבלתי מעורערת.
הן רוב תושבי המרכז והן רוב 
כי  הסכימו  הפריפריה  תושבי 

התרבו בירתה  היא  אביב  מתל 
והכלכלית  התקשורתית  תית, 
66%(. שיעור הממ )של ישראל 
סכימים עם ההיגד גבוה יחסית 
גבוהה,  השכלה  בעלי  בקרב 
נמוך יחסית בקרב צעירים )-18
ההתמ שחלה  ככל  ויורד   )34
הסכימו  כן,  כמו  לדת.  קרבות 
מהמרכז  מהנשאלים,  כמחצית 
בין  נתק  יש  כי  ומהפריפריה, 

שבפריפ לאלו  במרכז  מהחיים 
זה  אין  כי  חושבים   29% ריה. 
בקרב  יותר  גבוה  שיעור  כך. 
ובקרב  נמוכה  הכנסה  בעלי 

מבוגרים )55 ומעלה(. 
אז איפה כדאי לגור?

50% מכלל הציבור מסכימים 
כי "בפריפריה טוב יותר לחיות, 
יותר".  רגועים  שם  החיים  כי 
ההיגד  עם  המסכימים  שיעור 

שמגדי מי  בקרב  יחסית  מגבוה 
מהפריפריה  כחלק  עצמם  רים 
צעירים  בקרב  יחסית  ונמוך 
גבוהה  הכנסה  בעלי   ,)18-34(

ובקרב דתיים וחרדים.

בית בכפר ורדים לאחר פגיעת טיל במהלך מלחמת לבנון 
השנייה. 71% הסכימו כי הפריפריה חיונית לביטחון המדינה

קבוצת הרכישה 
זכתה במיכרז

האישורים הנחוצים".
־הקבוצה סגורה? יש מקום למ

צטרפים אחרונים?
מ"כרגע הקבוצה סגורה לחלו
במי רק  יתאפשר  מקום  מטין. 

זאת,  עם  יתחרט.  שמישהו  דה 
מתחילים  עכשיו  ממש  אנחנו 
השלב  של  לשיווק  להתארגן 

נו ד'.  שכונה  במסגרת  מהשני 
בגדלים  מגרשים   41 עוד  תרו 
של 650-700 מ"ר. צריך להבין 
שזו הזדמנות פז, כי לא ישווקו 
יותר מגרשים בסדר גודל כזה. 
לשלב  המתוכננים  המגרשים 
זאת  מ"ר.  על 500  יעלו  לא  ג' 
אומרת שמי שירצה מגרש גדול 
זה יהיה רק יד שניה. אני מציע 

מלכל המתעניינים ליהנות מהני
מקבוצת  צוברים  שאנחנו  סיון 

מכ יצרנו  הנוכחית.  מהרכישה 
שרוצה  למי  פתרונות  של  לול 

לבנות". 
המלצות שלך לעתיד מבחינת 

התפתחות הכפר?
מ"אני ממליץ על שכונה ייעו

צעירים  צעירים.  לזוגות  דית 
אני  הכפר.  את  שמחיה  מה  זה 

לר השכלנו  כה  שעד  מחושב 
האוכלוסיה  את  הזמן  כל  ענן 
של  הנכון  המינון  על  ולשמור 
צעירים. יש לנו מה להציע וזה 
לא  שכרגע  חבל  מאוד.  חשוב 

מניתן לגאוד לעוד מקומות עבו
דה, אבל זו בעיה ותיקה".

דובי טל

ארועי חודש יוני 2012

להתראות בהיכל התרבות נהרייה
טלפקס: 9829733/9829933

www.hhn.co.il חפשו אותנו בפייסבוק

15.06.12 שישי בשעה 22:30 
מופע סטנד אפ של אורי חזקיה

16.06.12 מוצ”ש בשעה 21:00 
 קונצרט “סליירי והרקויאם” של מוצרט 

מנצח: ירון גוטפריד

21.06.12 יום חמישי בשעה 17:30 
הצגת ילדים “הדוד חיים” 

23.06.12 מוצ”ש בשעה  21:30 
קומדיה מטורפת בשפה המרוקאית “ל’ מהבול” 

בבימויו של אריק משעלי

29.06.12 יום שישי בשעה 21:30 
ערב זמר הנהריינים במופע מחווה לאריק אינשטיין 

30.06.12 מוצ”ש בשעה  21:30 
מופע סטנד אפ של ישראל קטורזה

01-02.07.12 ימים ראשון ושני בשעה 20:30 
מופע מחול של סטודיו עדנה בצלאל.

04.07.12 יום רביעי בשעה 17:30  
הצגת ילדים “האריה שאהב תות.
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חדשות חינוך

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 

המנהלת 
נפרדת

ענת טרן, מנהלת בית הספר 
לשנת  יוצאת  קשת,  היסודי 

משבתון. טרו משמשת בתפקי
דה בשמונה השנים האחרונות, 

מולא ברור אם בתום שנת הש
בתון תשוב לתפקידה. במהלך 
יפרסם  הקרובים  השבועות 
למשרת  מכרז  החינוך  משרד 

המו ראש  הספר.  בית  ממנהל 
תרו על  לטרן  שהודה  מעצה, 

את  תכין  היא  כי  מסר  מתה, 
שנת הלימודים הבאה ותקיים 

חפיפה עם ממלא מקומה.

מנהלת חדשה
בית  בוגרת   ,)42( אמר  ורד 
של  חינוכית  למנהיגות  הספר 
מכון מנדל בירושלים, מונתה  

מלתפקיד מנהלת מחלקת החי
ורדים.  כפר  מועצת  של  נוך 
אמר היא תושבת כמון, נשואה 
בהכשרתה  לשלושה.  ואם  
היא אדריכלית בוגרת בצלאל, 
חייה  את  להקדיש  שהחליטה 
וחברתית  חינוכית  לעשייה 
בגליל. אמר מוסמכת בלימודי 
מאוניברסיטת  וחברה  סביבה 
תל אביב, בעלת תעודת הוראה 

מבאמנות לחטיבה עליונה ובו
גרת התכנית להכשרת מנהלי 

בתי ספר בבית ברל. 

הוועדה לבדיקת נסיבות מותו 
טיול  במהלך  ספיר  יפתח  של 

מבית ספר טרם סיימה את עבוד
תה. זה כל מה שמשרד החינוך 

בת השבוע,  למסור  מוכן  מהיה 
א-לה  עיתון  של  לניסיון  גובה 
כפר לברר באיזה שלב נמצאת 

הבדיקה.
17 מכפר ורמ  יפתח ספיר, בן
כברי,  מנור  תיכון  תלמיד  דים, 
נהרג במהלך הטיול השנתי של 
בית הספר כשנפל לתהום בנחל 
אירע  האסון  בערבה.  תחמסון 
בקטע האחרון של הטיול, ב-15 
חודשים  שלושה  לפני  במרץ, 
הודיע  המקרה  לאחר  בדיוק. 
ועדה  הקים  כי  החינוך  משרד 
לבחינת נסיבות מותו של יפתח.
שפורסמה  תחקיר  בכתבת 
בגיליון אפריל )205( של עיתון 
א-לה כפר, עלו מספר מסקנות 

מושאלות קשות. בין השאר, הת
כמסוכן  ידוע  המסלול  כי  ברר 
הוצא מרשימת המסלולים  ואף 
משרד  של  לטיולים  המיועדים 

פרשת מותו של יפתח ספיר:

 חלפו שלושה חודשים, 
עדיין אין מסקנות

החינוך, כמו כן מתברר כי דוח 
מבקר המדינה מ-2008 התייחס 

למ והמליץ  הטיולים  מלנושא 
תוכנה  לרכוש  החינוך  שרד 
לניהול סיכונים. משרד החינוך 

מלא השיב אז על שאלתנו בנו
חוזר  כי   התברר  בנוסף,  שא. 
מחייב  החינוך  משרד  מנכ"ל 
להורים  לדווח  הספר  בתי  את 
המסלולים  על  טיול  כל  לפני 
הורים  שבהם.  הסיכון  ומידת 
לתלמידים שיצאו לטיול מסרו 

עודכנו  לא  כי  כפר  לא-לה  אז 
לפני הטיול.

לא  כי  אז  נמסר  הספר  מבית 
עד  למקרה  להתייחס  יוכל 

מלסיומה עבודתה של ועדת הב
דיקה. גם משרד החינוך הסתפק 
השבוע  לקוניות.  בתשובות  אז 
החינוך  משרד  אל  שוב  פנינו 
כדי לברר היכן הדברים עומדים 
כרגע, אך לא קיבלנו כל מידע 
חדש: "הוועדה טרם סיימה את 
סיומה,  "עם  נמסר.  עבודתה", 
למנכ"לית  מסקנותיה  יוגשו 

מהמשרד". פנינו אל משרד החי
נוך שוב כדי לברר מתי הוקמה 
הועדה, מי עומד בראשה, מיהם 
חבריה ומתי היא צפויה להגיש 
מסקנות. תגובת משרד החינוך: 
הנושא  פנייתכם,  את  "קיבלנו 

בטיפול". 
של  הדוברת  אל  גם  פנינו 
התיישבותי,  לחינוך  המינהל 
לא  היא  גם  אך  זמיר,  נתנאלה 

סיפקה מידע חדש.
נמשיך לעקוב.

יפתח ספיר ז"ל

כברי  מנור  הביניים  בחטיבת 
בחו נחנך  אילון  משבקיבוץ 

ללמידת  כדר  מרכז  שעבר  דש 
להט הדרכה  מרכז  זהו  מחקר. 

הספר  בבתי  חקר  למידת  מעת 
תוכנית  על  שיתבסס  בישראל, 
שפותחה  ייחודית  לימודים 
בהצלחה  בה  ונוסתה  בחטיבה 
על  מבוססת  התוכנית  רבה. 

נחנך מרכז ללמידת חקר 
ובאש חקר  של  בדרך  מלמידה 

ייסד  כולות לימוד. את המרכז 
וינברג, מנהל הח רוני  מומנהל 

טיבה.
ד"ר  התגייס  המיזם  למימוש 
חברת  מייסד  כדר,  אברהם 
אתר   ,)BrainPOP( "בריינפופ" 
בינלאומי  חינוכי  אינטרנט 

ומש כדר  ד"ר  פרסים.  מזוכה 

את   2010 בשנת  הקימו  פחתו 
קרן נעמי, לזכר אשתו המנוחה, 
אשת החינוך ד"ר נעמי פראוור 
כדר. בהפעלת המרכז שותפים 
גם המועצה האזורית מטה אשר 

ומשרד החינוך.
האינ באתר  נוספים  מפרטים 

טרנט של המרכז )חפשו בגוגל 
"מרכז כדר"(.

דרך הרזיה
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הפנינג 
כלבים

ית ססגוני  כלבים  מהפנינג 
 )14.6 )חמישי,  היום  קיים 
במרכז   17:00 מהשעה  החל 
פינת  תהיה  בהפנינג  מעלות. 
מאלף,  מופע  מוזיקה,  אימוץ, 
כלבים  ותחרות  ליטוף  פינת 

ומ טיפוח  בתחום  ממעורבים 
שמעת. זהו ההפנינג השלישי, 
המתקיים ביוזמת חנות החיות 

פט-בר ועיריית מעלות.

המשפחתי  המניין  קהילת 
הקבע  למשכן  עברה  המסורתי 

משלה. זאת למרות חוסרים מש
וציוד,  ריהוט  באבזור,  מעותיים 

הפי מעבודות  שחלק  מולמרות 
צוין  המעבר  הושלמו.  לא  תוח 

מבטקס הכנסת ספרי תורה, שה
תקיים ביום שישי ה-25.5, ערב 

חג השבועות.
ארון  הוצאו  הטקס  במהלך 
ממקום  התורה  וספרי  הקודש 

בתה הגנים  במבואת  מאחסונם 
לעבר  משתתפים  רבת  לוכה 
התהלוכה  את  החדש.  משכנם 

מליוו נגני שופרות, דרבוקות וס
קסופון בנגינת נעימות יהודיות 
התורה,  דגלי  וישראליות. 
והתנועה  ורדים  כפר  הלאום, 

המסורתית הונפו באוויר.
מבקהילה מציינים כי בבית הכ

נסת החדש עדיין אין ארון קודש 
מותיבה ראויים לשמם, וגם הכי
כי אותם  זה  יהיו בשלב  מסאות 
מע גם  לבנים.  פלסטיק  מסאות 

אוויר טרם הותקנה,  רכת מיזוג 
מלמרות שמחצית מעלותה נתר

מה על ידי חבר הקהילה, שלמה 
בבית  הותקן  מנגד,  דה-הרטוך. 
ושימושי  נאה  מטבח  הכנסת 
שתרמו דוד ואנג׳לה סטוטלנד. 
מספר  עדיין  נדרשים  בנוסף, 
תיקונים בסביבת המבנה: הדרך 
האחרונים,  בימים  רק  נסללה 

המגרש  בקצה  ביטחון  גדר  אין 
ולא בוצעו כל עבודות הפיתוח.
במועצה  כי  מציינים  בקהילה 
העבודות  את  לפתוח  הבטיחו 

ומבי הגשמים,  עונת  סיום  מעם 
עים אכזבה מסירובה של מליאת 
כדי  הלוואה  ליטול  המועצה 
לסיים את הפיתוח בבית הכנסת 
זו  ברוח  הצעה  ודחיית  החדש, 
אחדים  המועצה.  ראש  שהעלה 
מחברי הקהילה אף הציעו לבטל 
ואת המעבר, מחשש  את הטקס 

לה למועצה  יאפשר  משהמעבר 

ממשיך ולדחות את השלמת הפ
רויקט.  

המסור המשפחתי  מהמניין 
קהילה  הינו  ורדים  בכפר  תי 
חלק  המהוה  ודינמית  שוויונית 

הקונסר המסורתית  ממהתנועה 
בטיבית בארץ ובעולם. הקהילה 
מקיימת פעילויות רבות, ביניהן 
תפילות בשבתות ובחגי ישראל, 
סעודות שבת קהילתיות, קבלות 

משבת מיוחדות לילדים, חוגי לי
פס והפקת  הגילאים  לכל  ממוד 

טיבל “סוכת שלום".

התמקמו בבית החדש, 
מקווים שהעבודות יושלמו

הכיסאות מפלסטיק, אין מזגן ועבודות הפיתוח לא הושלמו. 
אבל קהילת המניין המשפחתי עברה סופית לבית הכנסת 

החדש שלה, וחגגה בטקס הכנסת ספרי תורה

חברי הקהילה חוגגים. חברים אחדים הציעו לבטל את החגיגות
צילום: אבי הירשפילד

אזור תעשייה תפן, בניין נוף )היציאה לכרמיאל(. 
פתוח: א-ה 16:00-11:30 04-9872606 

www.mqt.co.il :אתר

כשר

ארוחה בשרית מלאה
עיקרית, תוספות, סלטים, מרק, קינוח

34 שקלים בלבד

מסעדת נוףמסעדת נוף
אוכל שטעים לאכול במחיר שכיף לשלם

פרקטים     וילונות     מוצרי הצללה    
Æטפטים     שטיחים ועוד

פתרונות לעיצוב הבית

ירקות קונים אצל הירקן

ופרקט קונים אצלנו!
מבחר רחב ומגוון של פרקטים ¨ התאמה אישית לצרכי הלקוח¨

Æהתקנה מקצועית ואחריות מלאה

מבצע קיץ° 
פרקט ב≠ππ ש“ח למטר כולל התקנה

יריד 
אומנויות

אמ של  אומנויות"  מ“יריד 
בשבת  יתקיים  מקומיים  נים 
הבאה, 23 ביוני, במתחם שליד 

צריף האמנים. 
מאת היריד מארגן אחת לחו
ומש הכפר,  אומני  ועד  מדש 

ואומנים  אמנים  בו  תתפים 
המוכרים  ומהגליל,  מהכפר 
הרחב.  לקהל  עבודותיהם  את 
כשנה,  לפני  החלה  היוזמה 

נפת ליריד  במקביל  מכאשר 
חת חנות אמני הכפר. כאמור, 
היריד יתקיים במתחם החורש 
ברחוב  האמנים  חנות  שליד 
בשעות   23.6 בשבת  אשכר, 

.14:30-10:00
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ישר מהראש\סיון יחיאלי

איך לבנות דו קיום
בעקבות  פאנל בנושא פריפריה שהתקיים בכפר, הרהורים על בעיות אכיפה, תכנון במגזר 
הערבי ובנייה מושכלת של חיי שיתוף. וגם: יום התרמה לאד"י, היערכות לקיץ ושתי חגיגות

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	

חיים & אפרים קייטרינג בגליל
מרכז מסחרי כפר ורדים

חיים 050-7610838 אפרים 052-6775057

קייטרינג לאירועים w אוכל ביתי בימי שישי

כשר

סגל הפיקוד הבכיר של אכ״א 
בר אורנה  האלופה  מבראשות 
הק ורדים.  בכפר  ביקר  מביבאי 

ב  וצפו  במארג  התארחו  צינים 
פאנל שהנחה רינו צרור בנושא 

פריפ בין  חברתיים  מפערים 
הפריפריה.  ובתוך  למרכז  ריה 
מועצת  ראש  השתתפו  בפאנל 
מועצת  ראש  נעמן,  גבי  שלומי 
מייסד  פארס,  סלאח  חורפיש 
תנועת השומר החדש און ריפמן 

פריפ ידועים.  הנושאים  מואני. 
ריה, מרכז, פערים והזדמנויות. 
הם,  כיצד  שאלה  אכ״א  ראש 

בפי לנו  לסייע  יכולים  מכצבא, 
תוח הפריפריה. התשובה הקלה 
היא הקמה של שכונות לאנשי 
קבע. אנשי קבע הם אוכלוסיה 

לה ישוב שמח  מאיכותית שכל 
תברך בה. גם אנחנו. 

השומר  מייסד  ריפמן,  און 
בנו  צעיר,  בחור  הוא  החדש, 
של שמוליק ריפמן, יו״ר איגוד 
המועצות האיזוריות. קיומו של 
תוצאה  הוא  החדש״  ״השומר 
של ואקום ותחושת חוסר אונים 
מול  אל  יהודים  חקלאים  של 
של  ושודדים  גנבים  פולשים, 

המ חקלאי.  וציוד  חיים  מבעלי 
האכיפה  גופי  המשטרה,  דינה, 
ובתי המשפט אינם קיימים. אין 

הריבו אובדן  בנמצא.  ממדינה 
נות משמעותי ובא לידי ביטוי, 
על  בעבירות  גם  אחר,  בהיבט 
השומר  והבנייה.  התכנון  חוקי 
רבות  ומסייע  לוואקום  נכנס 
פעילות  ולמשטרה.  לחקלאים 

מבורכת. 
חמור  והבנייה  התכנון  נושא 
בדרום  הסדרה.  ודורש  הוא  אף 
ויתרה.  המדינה  כאילו  נראה 
משמעותי  לאומי  אתגר  זהו 
אינה  ישראל  שמדינת  מאוד 
לבעיה  בניגוד  לפתור.  מנסה 
החקלאית, שהיא בעיית מניעה 
ואכיפה קלאסית, נושא הבנייה 
הבלתי חוקית קשה יותר. תכנון 
בני  של  הכפרי  במרחב  אורבני 
באדמות  המוקפים  המיעוטים, 
ביותר.  בעייתי  הוא  פרטיות 
להשתמש  מתעקשת  המדינה 

מתק מערביים,  תכנון  מבכלי 
הרווחת  התפיסה  בעוד  דמים 

היא תפיסה מהתקופה  בכפרים 
המש האדמות  בה  מהחקלאית, 

כך  לדורות.  רכוש  הן  פחתיות 
הק הקרקע  שברצועות  מיוצא 

ניתן  לא  הערבי  לכפר  רובות 
לתכנן תכנון ראוי ורוב הכפרים 
מתאר  תכניות  ללא  הערבים 
)תב״ע(.  עיר  בניית  תוכניו  או 
האוכלוסייה  שמוביליות  כיוון 
היא  הנטייה  קטנה,  בכפרים 

מלהישאר בכפרים ובהיעדר תכ
ניות מתאר ותב״עות מאושרות, 

מלא ניתן לקבל היתרי בניה ומ
תחילה בנייה לא חוקית. הגישה 
משני הצדדים, המדינה והחברה 

ומ מנצחים  כוחנית.  מהערבית, 
הזו  במלחמה  למעשה  פסידים. 
שלטון  בעיקר  מפסידים,  כולם 
החוק והסיכוי לחיים משותפים. 

יש כאן צורך בחשיבה אחרת. 
בת הקשות  לבעיות  ממעבר 

חיים  והבנייה,  התכנון  חום 
יהודים  בין  קיום  דו  משותפים, 
מעצמו.  יתקיים  לא  לערבים, 
מנת  על  מייגע  מאמץ  דרוש 

מלייצר את הסביבה, הידע והת
נאים שיאפשרו חיים משותפים. 

מגלה שנע הנושא  מבחינה של 
שו ונעשות המון פעולות למען 
אינן  רובן  אך  משותפים,  חיים 
משיגות את התוצאות הרצויות. 

מבמסגרת הוועדה לחיים משות
אנ המקומי,  השלטון  מפים של 

חנו עובדים על הנושא בשיתוף 
עם אנשי אקדמיה, אנשי חינוך 

לג הניסיון  מהשטח.  מופעילים 
לות מה לא עובד מעניין, ואני 
מציג מסקנות מאוד חלקיות של 

הצוות. 
פעולות  רבות  פעמים  ראשית, 
חיים  קיום  לצורך  מתקיימות 
משותפים ולא לצורך הפעילות. 

וע ליהודים  דרמה משותף  מחוג 
יהיה  לא  אם  יתקיים  לא  רבים 
דרמה  חוג  הכל  ולפני  כל  קודם 
יהודים  של  השתתפות  איכותי. 
קיום,  דו  תקדם  בחוג  וערבים 
בחוג  שמדובר  בתנאי  רק  אבל 
קיום  לו  שיש  אותנטי,  אמיתי, 
מהפעולות  ניכר  חלק  בזכות. 

מהמשותפות אינן כאלו. גם פעו
לות חינוך לוקות בסינטטיות יתר 
ונשארות אקדמיות, כמו לימודי 
גמרא, לומדים דו קיום ושוכחים 

לעשותה״,  ידיעתה  ״שתכלית 
כלומר מטרת הלימוד היא עשייה 

אמיתית בשטח.
אבל  הדרך  בתחילת  אנחנו 
כמו שנאמר, גם מסע של אלף 
מילין מתחיל בצעד אחד קטן. 

lll

טרם  ביקש  ז״ל  ספיר  יפתח 
מותו לתרום את אבריו. חבריו 
מבקשים  יוניסטרים  לעומתת 
לקדם חתימה על כרטיס אד״י, 
אנחנו  איברים.  תרומת  כרטיס 
נמצא את המועד המתאים ליום 
החתמה על שמו של יפתח ז״ל. 

אין מטרה ראויה מזו. 

lll

הקיץ כבר כאן. כמו בכל שנה 
אנחנו נפעיל את סיירת ההורים 
ואת ציפורי לילה, תכנית הקיץ 
שלנו. אני מבקש לפנות להורים 
של בני הנוער, ובעיקר של בני 
הנוער  בני  הצעירים.  הנוער 
בשעות  ברחובות  מסתובבים 

מהקטנות של הלילה. אנחנו, כא
מור, נספק סביבה מוגנת. מכם 
ההורים אני מבקש שתדברו עם 
על  שישמרו  ותקפידו  הילדים 
השקט בלילות ולא יפריעו את 
התושבים.  של  הלילה  מנוחת 

נק באחרונה  שהרעישו  מילדים 
אכיפה  המשטרה.  ידי  על  נסו 
וחינוך  לחינוך  תחליף  אינה 
מתחיל בבית. דברו איתם, ברוב 
המקרים הרעש הוא תוצאה של 

חוסר תשומת לב ותו לא. 

lll

נפתח את הקיץ רשמית בשני 
מסיבת  קהילתיים:  אירועים 
שתיערך  משגעת  קיץ  פתיחת 
המסחרי.  במרכז  ביוני  ב-20 
בשבת ה-23 ביוני נערוך אירוע 
הקאנטרי  עם  בשיתוף  קהילתי 

הכני מחיר  השחייה.  מבבריכת 
סה יעמוד על 15 שקלים. כולם 
מוזמנים. שיהיה לנו קיץ שקט, 

בטוח ומהנה.

אלוף אורנה ברביבאי, סיון יחיאלי, אל״מ שרונה הרשקו 
וסלאח פארס באירוע הפאנל
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חדשות

המועצה החליטה: כניסה מסובסדת לבריכה
תושבי כפר ורדים ישלמו בחודשי הקיץ 25 שקלים במקום 50, והמועצה תעביר לקאנטרי 
50 אלף שקלים. המתנגדים: זו תמיכה בגוף פרטי. ראש המועצה: זהו מוצר המוני ועממי

הגשימו חלומות

רח’ בן עמי 53 עכו. טלפקס 04-9916771

איכות, שירות ואחריות!
בדיקת ראייה, משקפיים ועדשות מגע

בדיקות למשרד הרישויבדיקות למשרד הרישוי

עודד שלומות

כפר  לבריכת  הכניסה  מחיר 
בחוד ויעמוד  יסובסד,  מורדים 

 25 על  ספטמבר  עד  יוני  שים 
בתמו הכפר.  לתושבי  משקלים 

לקאנטרי  המועצה  תעביר  רה 
שקלים.  אלף   50 ורדים  כפר 

אח יישובים  ותושבי  מאורחים 
לבריכה  להיכנס  שיבקשו  רים 

שנ המלא  המחיר  את  מישלמו 
ועומד  הקאנטרי,  ידי  על  קבע 
אושר  ההסכם  שקלים.   50 על 

המו ידי  על  כשבועיים  מלפני 
)ראש  ארבעה  של  ברוב  עצה, 
דבירה  יחיאלי,  סיון  המועצה 
זיו(  ויעקב  אמיתי  אורי  גזית, 
נגד שלושה )איריס וקנין, מאיר 
גרינפלד ועודד נוריאל(, כאשר 
יוסי מילוא נמנע ואוסנת עקירב 

נעדרה.
ההצעה  את  שהביא  יחיאלי, 
לאישור, טען בישיבה כי בילוי 

המו מוצר  הוא  בקיץ  מבבריכה 
מהתושבים  שרבים  ועממי  ני 
הנושא  השארת  לצרוך.  רוצים 
כלכלית  תפגע  סבסוד  ללא 

את  להגשים  הצליחו  אמירים  הביניים  בחטיבת  ח'  כיתות  תלמידי 
ומעור "התנדבות  פרויקט  במסגרת  חולים  ילדים  שני  של  מחלומם 

התקיים  לפני מספר שבועות  השנה.  במהלך  בקהילה" שהתקיים  בות 
הפעלות,  שכלל  לב",  משאלת  "הפנינג  הפרויקט,  של  הסיום  אירוע 
דוכני אוכל, מופעים ועוד. התלמידים הצליחו לרתום למבצע גורמים 
למשל,  להפנינג,  ועסקים.  תושבים  משפחה,  בני  ובהם  בכפר,  רבים 
מיוזיק  קטנים-גדולים,  לבנים,  לילות  בכפר,  פיצה  השאר  בין  תרמו 

מבוקס, די וי דור, פיצוציק, מסעדת רוזמרין, מאפיית דוידוביץ, הקצי
הווארי, המרכז הגדול למזון,  צה העגלגלה, מטעמי קרנבל, מרקטזול 
יארה, מאקס סטוק, נקניקיות יחיעם, קניון חאן ראש פינה, המופע גולי 
שטראוסמ שטראוס,  אחלה-  סלטי  והשנייקל,  השקל  קסם  מצחיקולי, 
ורפאל. נהריה  קולאז'-  נאוה  בכפר,  פרח  כרמיאל,  פז  תחנת   עלית, 
ליאת משגב, מארגנת האירוע ומחנכת כיתה ח': "אני חשה גאווה גדולה 
לנוכח הקהל הגדול שגילה אכפתיות, הבין את חשיבות האירוע והגיע  

לתמוך, להשתתף ובעיקר לתרום".

במשפחות  ובעיקר  בתושבים, 
ישרת  הדבר  בנוסף,  גדולות. 
המרכז  סוחרי  את  גם  בעקיפין 

בז לבטיחות  ויתרום  מהמסחרי 
בנסיעות  הצורך  הפחתת  כות 

לבריכות שכנות או לים.
כי  טענו  להסכם  המתנגדים 

שקמ  50 של ההתחלתי   המחיר 
הוא  פעמית,  חד  לכניסה  לים 
כדי  נקבע  ולמעשה  מוגזם, 
הסכם  את  המועצה  על  לכפות 
אין  כי  טענו  אחרים  הסבסוד. 

מזה מתפקידה של המועצה לס
בסד שירות הניתן על ידי גורם 

פרטי. 
מעל פי הסיכום, המחיר המסו
מבסד יינתן רק לתושבי כפר ור
מדים, ואלו שאינם מוכרים בקא

נטרי מתבקשים להגיע לבריכה 
סבים מכפר  זהות.  עם תעודות 
מהתעריף  ליהנות  יוכלו  ורדים 
המוזל גם עבור נכדיהם שאינם 
לא  אולם  בכפר,  מתגוררים 
תותר כניסה מוזלת ל"אורחים" 

אחרים של תושבי הכפר.
הידיעה פורסמה לראשונה באתר 

www.kfarnik.co.il כפרניק

קאנטרי כפר ורדים                   צילום בן עמי מוסק

http://www.kfarnik.co.il
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למידע ולתאום פגישה:

בע”מאנרגיה מהטבע

חברת ירוק אנרגיה מהטבע תבדוק 
את המערכת הסולארית שלכם ע"י 

מכשירי הבדיקה המתקדמים בעולם 
ותמסור לכם דו"ח מפורט כיצד ניתן 

לשפר את ביצועי המערכת שלכם.

המערכת הסולארית שלכם תקינה? 
פועלת היטב?
אתם בטוחים?

חברת ירוק אנרגיה מציעה שירותי תחזוקה שוטפת למערכות 
סולאריות כולל נקיון הלוחות.

נמאס לכם לשלם חשבונות גבוהים על תאורה?
חברת ירוק אנרגיה מהטבע מציעה פתרונות תאורה 
מבוססי LED לחיסכון של עד 70% מצריכת החשמל 
לתאורה. פתרונות  סולאריים ומחוברי רשת חשמל.

הצעות מיוחדות לבעלי לולים
הגג שלכם שווה כסף!

הזדמנות אחרונה ליהנות מתעריף מסובסד על חשמל המיוצר על גג 
ביתכם. תשואה גבוהה ובטוחה. ייצור חשמל נקי וזמין.

ירוק מתקינה מערכות סולאריות ביתיות במחיר אטרקטיבי!

חבל על הכסף!

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
על מנת  לשמור על בריאות 

השיניים והחניכיים
יש להקפיד על ביקור אצל 

שיננית כל חצי שנה

אישרה  המועצה  מליאת 
תקציב  האחרונה  בישיבה 
מעגל  לצורך  רגיל  בלתי 
הרחובות  במפגש  תנועה 
ארבל ותבור. עלות הפרוייקט 
כ-850 אלף שקלים מהם 70 

התח משרד  במימון  מאחוז 
ברו המימון  השלמת  מבורה. 

כמו  המועצה.  ממקורות  בה 
הגדלת  המועצה  אישרה  כן 
תב"ר של כביש וסובה לבית 
 350 של  בעלות  תפן  הספר 
משרד  במימון  שקלים  אלף 

התחבורה. 
מועצת  בשיתוף  המועצה, 
כיסרא-סמיע, הגישה למשרד 
המחוזית  ולוועדה  התחבורה 

למ תוכנית  ולבניה  מלתכנון 
עגל תנועה בכניסה הראשית 
זאת  בתוכנית  ורדים.  לכפר 

מנמצא גם פיתרון לדרך העו
לה מכיוון הכפרים הדרוזיים 
מסוכנת  בצורה  ומתחברת 
כך   ,)845( למעלות  לכביש 

הת ממעגל  חלק  משתהיה 
המוע ראש  לדברי  מנועה. 

תנועה  במעגל  מדובר  צה, 
שבאחריות  ראשי  כביש  על 
לדרכים  הלאומית  החברה 
והתקציב  מע"צ(  )לשעבר 
יהיה ממקורות שונים )משרד 

ייעו תקציבים  מהתחבורה, 
דיים למגזר הדרוזי וכו'( ולא 
יחיאלי  ורדים.  ממועצת כפר 
מנסה  רב  זמן  כבר  כי  אמר 

לצו פיתרון  לקדם  מהמועצה 
מת המהווה סכנה.

)פורסם באתר כפרניק(

בדרך 
לכיכרות

מש מסוף  הרגלית  מהיציאה 
אלון  רח'  ומסוף  רקפת  עול 

קוט דני  לאחרונה.  מנחסמה 
הגובל  אלון  רחוב  תושב  לר, 
באחת היציאות מסביר: "מדובר 
באחת משתי היציאות הרגליות 
שביל  לכיוון  מהכפר  היחידות 
משמשת  היציאה  וינוח.  נורמן 
לכיוון  הליכה  נתיב  שנים  מזה 
הספר,  בית  תלמידי  עבור  תפן 
נתיב  כלבים,  עם  לטיול  מקום 
יציאה באופני הרים וסתם דרך 
הטבע  אל  לצאת  וקלה  מהירה 
לכיתות  א',  שלב  תושבי  עבור 
בית ספר ולתנועות הנוער. בעל 
הוא,  מי  ברור  שלא  הקרקע, 
החליט, דווקא עכשיו אחרי כל 

מהשנים, לחסום את היציאה בא
מצעות בולדרים. על אחד מהם 

תעלומת השביל החסום

אין   – הכתובת  מתנוססת  אף 
מעבר. למי שניסו לעבור הבהיר 
כי זהו שטח פרטי ואסור לעבור 
בו. ואגב, המכשול החדש אינו 
להיכנס  וגנבים  מפורצים  מונע 
החשיכה  בשעות  רגלית  לכפר 
מכיוון ינוח, כך שאפילו את זה 

אנחנו לא מרוויחים". 
-האם יש למועצת כפר ורדים 

מה להגיד בנידון?
יחיאלי:  סיון  המועצה,  ראש 
בכל  המקרה.  על  לי  ידוע  "לא 
כך  פרטי  בשטח  מדובר  אופן 

שלמועצה אין נגיעה לעניין". 
-ומה אומר בעל הקרקע?

בעל  את  להשיג  מאמצינו 
השטח לצורך בירור לא צלחו. 
כי  טוענים  שכנים  זאת,  עם 

מדו פשוט.  די  הוא  מהסיפור 

שלא  כך   חקלאי,  בשטח  בר 
לבעל  באיזור.  בניה  מתוכננת 

מהמגרש המקורי לא הפריע שה
שטח שלו משמש כשביל מעבר 

לאח נפטר  הוא  רגל.  מלהולכי 
רונה והוריש את החלקה לבניו. 
הבן שקיבל את השטח המדובר 
החליט, כפי הנראה, לנקות את 
בשטח.  סדר  ולעשות  החלקה 
הוא  כי  נראה  השכנים  לדברי 

ממעדיף שלא יעברו בשטח הפ
לבולדרים  הסיבה  וזו  שלו  רטי 
השכנים  ציינו  עוד  החוסמים. 
שמיש  כך  כל  אינו  המעבר  כי 
ולמעשה ה"נפגעים" העיקריים 
הם כשלושה שכנים מהרחובות 
הסמוכים שנוהגים להוציא את 

כלביהם לטיול בשטח. 
נירית אושר
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