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אייל כץ

יופי של אלימות
האלימות מצחיקה, מגניבה, מלמדת ומחנכת. היא הנרטיב, השיגרה, הדבר המובן מאליו. 

רגע, האם היא בכלל לגיטימית? הצחקתם את מסך הטלוויזיה שלכם

את  עוצר  למראה  תמים  נהג 
רכבו, פונה לאדם שמן ומבקש 
המלצה על פיצרייה טובה. הוא 
אני  מה  זועפת:  בתשובה  נענה 
נראה לך, 144? זהו אחד מתוך 
שלושה סרטני פרסומת של בזק 
בסרמ באינטרנט.   144  לשירות
טון נוסף פונה עובר אורח לאדם 
)כלומר  עבריינית  חזות  בעל 

ומב מגולח(  ולא  מזרחי  משמן, 
קש המלצה על עורך דין פלילי, 
ובסרטון השלישי פונה המחפש 
התורן לגבר שמחזיק תיק ורוד 
להמלצה  בבקשה  ברור(  )הומו, 
על קוסמטיקאית. בכל המקרים 
באותה  התורן  המחפש  נענה 
מבין:  ומיד  תוקפנית,  תשובה 
למה לבקש המלצה מבן אנוש, 

מכשהוא יכול להקיש “קוסמטי
קאית" באינטרנט?

מסדרת הפרסומות הזו משתמ
בסי סטריאוטיפים  בכמה  משת 

זה כנראה  ורוד  סיים: תיק נשי 

הומוסקסואל שבטח יודע איפה 
אתם  )ומה  קוסמטיקאית  יש 
יודעים, בעצם מתברר שזה גבר 
התיק  את  החזיק  רק  הוא  גבר, 
כדרכן  שבינתיים,  זוגתו,  של 
של נשים, עושה שופינג(, אדם 

משמן הוא זללן פיצה מועד, ומ
זרחי לא מגולח שעוד נשען על 
ברזלים הוא בטוח פושע פלילי 
שלושתם  של  התשובה  מסוכן. 
הסטריאוטיפ  את  לנפץ  אמורה 
למישור  הסרטון  את  ולהעביר 
היא  הבדיחה  ההומוריסטי. 
לכאורה על חשבון השואל חסר 
אחידה  תשובה  ואותה  הטקט, 
באמת  איך  להבין  לו  גורמת 
צריך לחפש בעלי מקצוע, ועל 

לכסת"ח את משרד הפ מהדרך 
ור אנד  חומסקי  )אדלר  מרסום 

שבסקי( ואת הלקוח )בזק(. הם 
כמובן נאורים, מתנגדים לתיוג 
של אנשים על סמך חזותם ועד 
עד  בנאורותם  בטוחים  כך  כדי 

יכולים אפילו לצחוק על  שהם 
בצורה  חושבים  שכן  אחרים, 

סטריאוטיפית.
רק שבדרך קורה משהו מטריד 
להתנערותן  בדרך  יותר.  הרבה 
שלוש  מגיבות  מהסטריאוטיפ 
מזל,  )איזה  באלימות  הדמויות 
מאוד  לא  ואפילו  מילולית,  רק 
הזו  ובעקבות האלימות  בוטה(. 
מיד  מבינים  השואלים  שלושת 

האינ לאתר  ורצים  המסר,  מאת 
את  למצוא  כדי  הנכון  טרנט 

מבוקשם.
השואלים  שלושת  מזה.  יותר 
נניח:  לוגי.  תהליך  עוברים  לא 
אני  מה  פחד.  איזה  אלוהים, 
לא  שאני  אדם  אל  פונה  בכלל 
עליי  צעקו  שרק  מזל  מכיר? 
ולא תקעו לי סכין בחזה. אחפש 
והמקלדת  המסך  באינטרנט. 
)אגב,  עליי  יצעקו  לא  לעולם 

באנ יש  מופרכת.  די  ממסקנה 
עלינו(.  צורחים  שאשכרה  רים 

לא. כאן יש הבנה מיידית. קצת 
צועקים עליי, טיפונת אלימות, 
זה  המסר.  את  קולט  אני  ומיד 
לא פחד או משהו כזה שגורם לי 
הנכונה. פשוט  להגיע למסקנה 
אותה  כמאמר  לי",  “הסבירו 

בדיחה שחוקה. 
תת  אבל  פרסומת,  רק  תגידו 
)ואליה  הפרסומות  של  המדיה 
ניתן לספח גם את הקדימונים( 
הלכי  את  רבה  במידה  מייצגת 
רק  זה  אולי  הציבור.  הרוח של 

נתפ שהם  כפי  הרוח  מהלכי 
קריאייטיב  מנהלי  בקרב  סים 
הזאת  התפיסה  אבל  למיניהם, 
זאת,  בכל  מייצגת.  בהחלט 
משרדי  של  המחקר  למחלקות 
הפרסום יש תקציבים קצת יותר 
האקדמיה,  של  מאלו  שמנים 
נניח, וטובי המוחות היצירתיים 
לנו  יגרום  מה  להבין  מנסים 
לפעול. בהמון מקרים התשובה 

היא אלימות. 

היא   144 של  בפרסומת  ואם 
מלמדת, הרי שבפרסומת לאיזה 

אי שמו  אמריקאי שאת  מחטיף 
למגני הופכת  היא  זוכר,  מנני 

צווחת  שבפרסומת  הנערה  בה. 
מאיזו סיבה לא ברורה על החבר 
שלה, שיושב על ספסל בפארק. 
שקית  פותח  בתגובה,  הצעיר, 
ומתחיל לטחון את החטיף. וכך, 
שהוא  מה  כל  צחוקים,  איזה 

המת החטיף  צלילי  זה  משומע 
פצחים בין שיניו, בעוד חברתו 
מסרט  כועסת  לדמות  הופכת 

מאילם. היא מסתפקת אפוא בנפ
נופי ידיים היסטריים, הוא לועס 
מולה בהבעת אפאטית על גבול 
הטמטום, והאלימות של שניהם 
אמורה לשכנע אותנו לקנות את 
והיא כנראה משכנעת,  החטיף. 
עובדה שהפרסומת הזו רצה גם 

בארה"ב וגם אצלנו. 
לאבקת  אחרת,  ובפרסומת 
יודע  או השד  או מרכך  כביסה 
הכיתה  של  החננה  עובר  מה, 
תופס  ההוא  בריון.  איזה  ליד 
כשברור שתכף  בצווארון  אותו 
אבל  זעמו,  את  בו  מכלה  הוא 
והוא  החולצה,  את  מריח  אז 

החנון המפוחד מת ממחבק את 
ענג באקסטזה על הריח הנפלא. 
מה אנחנו צריכים להבין מכך? 
שהנרטיב הוא אלימות. זו דרכו 
פיזי  כוח  בעל  נער  עולם,  של 
יותר  חלש  ילד  להכות  אמור 
)בטח אם הוא מרכיב משקפים(. 
הכביסה שלנו  היי, אבקת  אבל 
היא עד כדי כך טובה, עד שהיא 

ממסוגלת לשנות אפילו את המ
מעשה היומיומי, השיגרתי והמו

בן מאליו הזה, שבו תלמיד אחד 
מתעלל בחברו. 

האלימות היא חלק מרכזי גם 
בפרו הריאליטי.  מבתוכניות 

ששודר  חורגת"  ל"משפחה  מו 
אלון  נראה  פעמים  אינספור 
הזוג  בת  על  צווח  כשהוא  גל 
בבעלה.  גם  להתחשב  שעליה 
המאמן.  דורש  חמלה!",  “קצת 
הוא  אותו!",  תראי  בעלך!  “זה 

שכ לדציבלים  ועולה  מממשיך 
המימברנה  את  קורעים  מעט 
)אגב,   LG-ה של  ברמקולים 
עוצמת  ובקדימונים  בפרסומות 
הקול המשודר מתגברת בצורה 
ניכרת, אקט אלים בפני עצמו, 
אפילו  כלומר  לגמרי.  חוקי  אך 
מכשיר הטלוויזיה הפרטי שלנו 
צועק עלינו כדי שנבין מה עלינו 

מלעשות(. בפרק עצמו, אם חש
בתם אחרת, מתברר שהאלימות 
את  משיגה  האישי  המאמן  של 
מטרתה. האישה באמת מיטיבה 
את דרכיה. אלימות, אם כן, היא 

גם מחנכת.
אחרות  ריאליטי  בתוכניות 

מ)האח הגדול, הישרדות( האלי
מהמת מגיעה  המילולית  ממות 

יוקרן בפרומו  מודדים, ולעולם 
האלים  הקטע  כלשהו  לפרק 
אלימות  ברור.  מתוכו.  ביותר 

לה נסכים  אם  אז  מוכרת.  מגם 
הקדימונים,  שהפרסומות,  נחה 
והטלוויזיה  הריאליטי  תוכניות 
הלך  איזשהו  מייצגים  בכלל 
רוח ציבורי, מסתבר שהאלימות 

ומ מלמדת  מגניבה,  ממצחיקה, 
לגיטי בכלל  היא  האם  מחנכת. 

מזמן  כבר  הזו  השאלה  מית? 
הפכה לרטורית. ברור שכן, הרי 
חשוב.  וחלק  מחיינו.  חלק  היא 
אפשרי  בלתי  כמעט  למעשה, 

מלהגיע היום למשהו בלי להש
תמש בה. 

ציבור  נבחרי  אלימים.  כולם 
)שלום לך, מירי רגב(, שוטרים, 
תלמידים,  מורים,  חוק,  אנשי 
ספורטאים, אנשי עסקים, נהגים 

שמתנג כאלה  ואפילו  מבכביש 
דים לאלימות. הרי ברגע  שהם 
הם  מעשיים  לפסים  עוברים 

באלי "מלחמה  על  ממכריזים 
מות", ללמדך שאלימות אפשר 
אלימות  באמצעות  רק  למגר 

קיצונית עוד יותר. מלחמה.
על  משלם  מישהו  פעם  מידי 
באר  תושב  למשל,  בחייו.  זה 
שבע שניסה להשקיט בני נוער 
באלימות  השתמש  )וכנראה 
בעצמו( ונדקר בליבו. או עובד 
חברו  ידי  על  שנדקר  מאפייה 
ממש בשבת האחרונה. לפעמים 
זה מגיע לשריפת בית של סודני 

התע מפגינים,  המון  ידי  מעל 
או  בחברם  תלמידים  ללות של 
האלה  במקרים  במשפחה.  רצח 

שפ ומצקצקים  נזעקים  מכולנו 
תיים לנוכח האלימות הגואה.

בוחרים  יחד  כולנו  שטויות! 
אנחנו  אלימה.  חברה  להיות 
ממנה  נהנים  אלימות,  אוהבים 
ומרבים להשתמש בה. אז מידי 
לעשות  מזה  מישהו,  מת  פעם 

מעניין? והסודני הזה? בכלל הצ
ליח לצאת מזה חי.

תיק ורוד? בטח הומו. מתוך סרטון הפרסומת של בזק

בפרומו ל"משפחה חורגת" ששודר אינספור פעמים נראה אלון גל כשהוא צווח על בת הזוג 
שעליה להתחשב גם בבעלה. “קצת חמלה!", דורש המאמן. “זה בעלך! תראי אותו!", הוא ממשיך 

LG-ועולה לדציבלים שכמעט קורעים את המימברנה ברמקולים של ה

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
549 & בלבד

מכונת קפסולות 
אספרסו קלאב

מומלץ ביותר
החל מ- 299 &

מקציף חלב אוטומטי

טוחנת

4,190 4,399
& 3,499

טוחנת

בקניית מכונת קפסולות מקבלים 50 קפסולות במתנה!

& 2,699
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שם עין \בן עמי מוסק

שלוש  הן  אלו  וכבוד.  אמונה  דת,   
המילים המסמלות את תפיסת העולם 

של הדרוזים. 
הציורי  הכפר  לכיוון  עליתי  הפעם 

מחורפיש אשר תושביו הם דרוזים שו
עוד  המדינה  אל  המחוברים  רשיים, 

מטרם הקמתה.
נפגשתי עם חסן עאמר בחצר ביתו, 
הכרמל  לרכס  עד  המשקיף  נוף  עם 
בדרום, ולים ורכס ראש הנקרה בצפון 
בנות.  לשלוש  ואב  נשוי  חסן  מערב. 

מהוא נולד בחורפיש, את ראשית לימו
דיו למד בכפר וסיים תיכון בתרשיחא. 

בפ לוחם  והיה  לצה"ל  התגייס  מהוא 
לוגת הסיור של הגדוד הדרוזי. לאחר 

משירותו הצבאי התגייס למשטרה ושי
באזורים שונים.  במגוון תפקידים  רת 
חסן מעורב בקהילה בכפר. בין השאר, 

מכיהן כיו"ר ועד ההורים בתיכון חור
פיש. 

ראשון  תואר  סיים  שירותו  במהלך 
בלימודי ארץ ישראל והמזרח התיכון 
המזרח  של  בהיסטוריה  שני  ותואר 
חיפה.  באוניברסיטת  שניהם  התיכון, 
מטעם  דרך  כמורה  הוסמך  כן  כמו 
משרד התיירות. התחביבים האהובים 
ספרים  קריאת  ספורט,  הם  עליו 
וטיולים. מעת לעת הוא כותב שירים, 

ובצעירותו אהב לצאת במחול.
מבשנים האחרונות נדבק בחיידק הד

המדריך מחורפיש
מרכת טיולים בדגש על מורשת הדרו
מזים והקשרים בין העדה למדינת יש

ראל. לא מעט ארגונים ומוסדות טיילו 
במחיצתו ושאבו ידע נרחב על העדה 

גמ ,קבוצות  וייצמן  )מכון  מומורשתה 
מלאים, תלמידי בתי ספר, קק"ל, קבו

מאופיינים  טיוליו  ועוד(.  מחו"ל  צות 
בסיפורים מרתקים ומשולבים בארוחה 
דרוזית כיד המלך בחצר ביתו, מעשה 

ידיהן של אשתו ובנותיו.
הדת הדרוזית הינה דת סודית אשר 
לדור.  מדור  השיח'ים  בין  מועברת 
במאה  שנה  כאלף  לפני  נוצרה  הדת 
ויצאה מהפלג השיעי  ה-11 במצרים, 

משל האיסלם. היא הופצה בעיקר במ
סוריה  הלבנון,  מול  הרי  התיכון,  זרח 
הדרוזית  באמונה  ישראל.  ארץ  וצפון 
הדתות  בין  וחיבור  מעגל  סגירת  יש 
ועד  העולם  מבריאת  החל  השונות 

מהתהוות הדתות השונות, אמונה בשב
עת הנביאים האוניברסליים, הקשורים 

לאמונה באל אחד בשמים:
 אדם, נוח, אברהם, משה, ישוע, נבי 
ואמונה  האסמעילי,  מוחמד  מוחמד, 
בנביא "על הקרקע" יתרו חותן משה 
במאה  שנית  הופיע  באמונתם  ,אשר 

ה-11. 
באתר  עאמר  חסן  על  עוד 
וטעימות" "טיולים   שלו 

.www.tiulimveteimot.com

חופשת הקיץ מתקרבת... זה הזמן לסגור פערים
הירשמו עכשיו – תנו לילדכם הזדמנות להתחיל את השנה הבאה במקום אחר

מרכז קורן מציע "סדנאות קיץ אישיות" לשיפור שטף הקריאה וההבנה בעברית ובאנגלית, במחירים אטרקטיביים ונוחים.  

הסדנאות הן בנוסף לפעילות השוטפת של מרכז קורן אשר נמשכת גם בחופשת הקיץ.

"סדנא מרוכזת" במשך 4 שבועות, 3 פעמים בשבוע, 24 שעות אישיות
"סדנת תגבור" במשך 4.5 שבועות, 2 פעמים בשבוע, 18 שעות אישיות

 כדאי לדעת: הסדנא היא אישית, מתקיימת בתא קשב בליווי צמוד של הצוות המקצועי, 

גמישות רבה בקביעת הזמנים אשר מותאמים לנוחיות ואפשרויות ההורים.

l אבחונים מתבצעים באופן שוטף

 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

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

טכנולוגיה חדישה 
לטיפול מהיר ונוח, 

נטול כאב וסיכונים, 
המתאים גם לימות הקיץ 

SHR בשיטת

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

הסרת שיער ללא כאבים

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

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

ניתן 
לרכוש 

שובר 
מתנה

מרענן לקראת הקיץטיפול אנטי איג'ינג 

ּכפר ורדים ּכּכר 8
0523-337299

 23.6.12

סיפורי דובים
בהשראת סיפורי מ.י. שטקליס

 מי עוזר לדב כשהוא חולה? 
 איך מרגיש הדב כשרוחצים אותו יותר מדי? 

 גם דב צעצוע צריך שיטפלו בו וישמרו עליו היטב, 
כי גם לדב צעצוע יש לב...

מגיל 3

http://www.tiulimveteimot.com


| גיליון 208 יוני 2012  40    41 | גיליון 208 יוני 2012| |

ברברה

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

בית חם בחיק הטבע
בפיקוח משרד הבריאות

בית סיעודי בקיבוץ יחיעם
נוף הרים

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



| גיליון 208 יוני 2012  42    43 | גיליון 208 יוני 2012| |

בלי רשת ביטחון \נירית אושר

ממאז ומעולם והרבה לפני שע
ברתי לבית פרטי בכפר ורדים, 
חלמתי לגדל גפן משלי בגינה. 
מאוד  יפה  היא  שגפן  נכון  זה 
ועם טיפול נכון והרבה סבלנות 
מענבים.  ליהנות  אפילו  אפשר 
אבל בשבילי העניין הוא דווקא 

בעלים.
מהמאכל שאני הכי אוהבת בעו

אולי  גפן ממולאים.  עלי  זה  לם 
הכי  המאכל  שזה  בגלל  דווקא 
לאכול  יכולה  ואני  עליי  אהוב 
אני  שעה,  ובכל  יום  בכל  אותו 
מאוד קפדנית לגבי העשייה שלו. 
לא תתפסו אותי אוכלת עלי גפן 
כאפריטיף  שמוגשים  ממולאים 
המוניים.  ובאירועים  בחתונות 
אני גם כמעט אף פעם לא אוכל 
חייבים  העלים  במסעדה.  אותו 

מלהיות טריים ולא כבושים והמי
 Home made לוי צריך להיות
ומתובלן בדיוק כמו שסבתא שלי 

מעשתה, כשעוד היתה בחיים. וב
שנים האחרונות כמו שאמא שלי, 

משהשכילה ללמוד ממנה, משת
דלת לעשות.

צריכים  הגפן  שעלי  כיוון 
שאנח שנים  טריים,  מלהיות 

אחד  גפנים.  אחרי  רודפים  נו 
שמג שלי  דוד  הוא  ממהספקים 

דל גפן בקרית טבעון. אבל לא 
מיוצא להגיע אליו לעיתים קרו

הצד  מאותו  שאינו  וכיוון  בות 
לצורך,  שותף  אינו  במשפחה, 
ולאגור  לקטוף  קיומי,  הכמעט 
האביב.  איך שמתחיל  גפן  עלי 
הבעיה  את  לפתור  בניסיון 

בגי גפן  לגדל  הוריי  מהחליטו 

בגלל  אולי  בחיפה.  שלהם  נה 
הצמחיה  בגלל  ואולי  האקלים 
מסביב, הגפן לא תפסה תאוצה 
של  מספקת  כמות  מניבה  ולא 

עלים ראויים. 
לע עז  בצורך  שבורכה  מכמי 

שות דברים בעצמי ולא להיות 
כשעברנו  מיד  באיש,  תלויה 
שכל  ואני,  גפן.  שתלנו  לכפר 
העציצים שאי פעם היו לי נבלו 
המסורות,  ידיי  תחת  וקמלו 
שלי  הגפן  את  לבקר  התחלתי 
אליה,  לדבר  יום,  כל  כמעט 
וכך  שלה  העלים  את  ללטף 
גדלה לנו גפן נפלאה לתפארת.
העז לא  עוד  בעצמי  מלבשל 

תי. אמנם סייעתי פעמים רבות 
לאמא להכין את התבשיל, אבל 
היא תמיד ציירה זאת כתבשיל 

גם לי יש מסורת
איך התחלתי לגלגל יחד עם סבתי עליה השלום

ואני, כר ממאוד מסובך להכנה 
לא אצליח.  גיל, פחדתי שלבד 
לה  מעבירה  עצמי  את  מצאתי 
כדי  עלים  של  סדירה  אספקה 
היא  התבשיל.  את  לי  שתכין 
לי סירים עם  בתמורה העבירה 
עלי גפן ממולאים. אלא שאצל 
אמא תמיד משהו חסר - אהבה 
יש  ותמיד  לזה,  קוראים  וחשק 
שמנסה  פרצוף  מיותר:  משהו 
אמירה  להחביא  הצלחה  ללא 
הקבוע  והמשפט  נאמרת,  שלא 
מהסיר:  שלה  לפרידה  המלווה 
תשאירי  הכל,  את  תאכלי  “אל 
הוא  קצת,  עוד  לאבא,  קצת 
משנה  ולא  טעם".  לא  אפילו 
אני  תמיד  אשאיר,  אני  כמה 

המ לאבא  מבתחושה שהוצאתי 
מסכן את האוכל מהפה ושהכרח

תי אותה להכין למרות שלא בא 
מהקול  הופתעתי  לא  לכן,  לה. 
הפנימי שקרא לי לנסות להכין 
עלי  ההר של  לכבוש את  לבד, 

ילדו לשורשי  להתחבר  מהגפן, 
תי.

בפעם הראשונה בחיי שהכנתי 
עסו הייתי  גפן,  עלי  מבעצמי 

כמו  לי  ייצא  שרק  ולחוצה  קה 
שצריך. שכמות המילוי תתאים 
מדי,  יותר  לא  לעלה.  במדויק 
או  החוצה  יזלוג  המילוי  ואז 
יקרע את העלה, ולא פחות מדי. 
הכמות המדויקת שתאפשר את 
שהגלגול  המושלמת.  הנגיסה 

הנכו הרגישות  במידת  מיהיה 
נה: מספיק מהודק כדי שהעלה 
לא  אך  יתפרק,  לא  הממולא 
יהיה  שלאורז  כדי  מדי  מהודק 

מקום לתפוח. 
הולדתי  יום  לפני  יומיים 
עשיתי בפעם השניה בחיי עלי 
שהפעם  אחרי  ממולאים.  גפן 
ניגשתי  לי,  הצליחה  הראשונה 

בספונ בקלילות.  יותר  מלעניין 
לעצמי  לפרגן  החלטתי  טניות, 

עלי גפן ליום ההולדת.
מואז קרה הקסם. עמדתי במט

בח המקסים שלי, לוקחת קצת 
העלה,  על  מניחה  ביד,  מילוי 
ומכניסה  בעדינות  מגלגלת 
)סוד  הייחודית  בצורה  לסיר 
משפחתי(. קרני השמש מאירות 
את  בחומן  ומלטפות  דרכי  את 

מהעלים הרטובים. בעודי מתענ
גת על הרגע הבנתי מהי מסורת 
גפן  עלי  אני מגלגלת  בשבילי. 

ור הידיים בכפר  מבמטבח רחב 
מדים שבגליל, בדיוק כמו שסב

תא שלי עשתה במטבח הקטנטן 
כמו  ובדיוק  אתא  בקרית  שלה 

משאמא שלה עשתה לפניה במ
שבמצרים.  בקהיר  שלה  טבח 
שמקשר  נראה  בלתי  חוט  יש 
גפן  גלגול עלי  אותי לעד דרך 

הכ לא  רבא שמעולם  מלסבתא 
רתי. יש לי מסורת! גלגול עלי 
אין  שלי,  ב-די.אנ.איי  זה  גפן 
לי אפשרות להיכשל, זה נמצא 

אצלי בידיים.  
הייתה זו תגלית מאוד חשובה 
עבורי. אף פעם לא נהרתי אחרי 
דת ומסורת. אין לי עניין בחגים 

משעוסקים בזכר מלחמות ובהנ
הרג לא  מעולם  קרבות.  מצחת 

שתי צורך להגיע לבית קברות 
לטקסט  ולהקשיב  בשנה  פעם 
לא מובן, רק כדי לסמן וי זיכרון 

לי לה מעד השנה הבאה. קשה 
אותי  שמגדירים  לחגים  תחבר 

מבקבוצה אחת ולא באחרת, ול
טקסים שאמורים להזכיר לי כי 
עכשיו זמן לחגוג ואילו עכשיו 

לזכור ולא לשכוח. 
לה בלי  ביתי,  במטבח  מופה 

מופלאה,  מסורת  גיליתי  תכוון, 
דת,  בין  הבדלים  יוצרת  שאינה 
גזע ומין. מסורת שעוסקת בדבר 
 - לכולם  ומשותף  בסיסי  הכי 
אוכל. עמדתי שם, דמעות זולגות 
על לחיי, וגלגלתי עלי גפן ביחד 
עם סבתא שלי. יכולתי להרגיש 

מאותה שוב, עומדת וטורחת במ
מכניסה  קץ,  אין  בסבלנות  טבח 

לאוכל את כל האהבה שלה. 
מצא אינטואיטיבי  מבאופן 

ארוכת  תי עצמי חלק ממסורת 
שנים של אהבה והזנה. אם אני 
יכולה  אני  לסבתא,  מתגעגעת 
ולרגע  גפן  עלי  להכין  פשוט 

מג אותה  להרגיש  נהדר  מאחד 
לגלת ביחד איתי. 

אני  יקרה,  ליזה  סבתא  אז 
מאוהבת אותך הכי בעולם ובטו
חה שניפגש שוב בגלגול הבא.

 לתגובות
.nirit.osher@gmail.com

כשעברנו לכפר 
שתלנו גפן. ואני, שכל 
העציצים שאי פעם 
היו לי נבלו וקמלו 

תחת ידיי המסורות, 
התחלתי לבקר את 
הגפן שלי כמעט כל 

יום, לדבר אליה, ללטף 
את העלים שלה וכך 

 גדלה לנו גפן 
נפלאה לתפארת

אף פעם לא נהרתי 
אחרי דת ומסורת. 

מעולם לא הרגשתי 
צורך להגיע לבית 

קברות פעם בשנה 
ולהקשיב לטקסט לא 

מובן, רק כדי לסמן 
וי זיכרון עד השנה 

הבאה. ופה במטבח 
ביתי, בלי להתכוון, 

גיליתי מסורת 
מופלאה, שעוסקת 

 בדבר הכי 
 בסיסי ומשותף 

לכולם - אוכל

mailto:nirit.osher@gmail.com
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טוביה ארז

ר הַספָּ
 כדי להתקרב אל הראש שלי עם מספרים או תער, 

ר" צריך להשתתף בתכנית הריאליטי הפרטית שלי “בחר לך ַספָּ

שני  הם  ושמרנות  ליברליות 
למרות  שלם.  אותו  של  חלקים 
ליברלי  מעצמי  מחזיק  שאני 
ואפילו קצת אנרכיסט, אני מאד 

שמרני בנושאים מסוימים.
למשל רופא שיניים וַסָּפר אני 
רגוע  מרגיש  אני  מחליף.  לא 
תמיד  שהם  יודע  אני  כאשר 
מחכים לי ולכן גם נשאר נאמן 

להם במשך שנים רבות. 
כאשר עברתי לפני שנים רבות 
ללימודי  לחיפה  אביב  מתל 

מההנדסה בטכניון, המשכתי לנ
סוע פעם בחודש לַסָּפר הוותיק 
שסיפר  זה  אביב.  בתל  שלי 
אותי מגיל 12. הוא היה היחידי 

משאיתו יכולתי לשוחח על כדו
רגל ועל פוליטיקה. הַסָּפר בדרך 
כלל דיבר ואני הנהנתי בזהירות 

בראשי כדי לא להיחתך.
עבר לימודיי  סיום  מלאחר 

המרחק  בנהריה.  להתגורר  תי 
לַסָּפר בתל אביב היה גדול מידי 
להתחלף  ביקשה  והנאמנות 
את  וחרשתי  חקרתי  בנוחיות. 

מכל העיר הצפונית, ערכתי טב
מלאות ורישומים עד אשר בחר

תי בַסָּפר חדש. בחור רזה וגבוה 
שהמספרה שלו הייתה ממוקמת 
הראשי.  ברחוב  קטן  בצריף 
לַסָּפר,  הייתה  מיוחדת  תכונה 
חשבתי  אילם.  חירש  היה  הוא 
לתומי כי המגבלה הזאת תמנע 
ממנו לשוחח על נושאים ברומו 
של עולם, אך לשמחתי טעיתי. 
אבל  לשוחח,  מאד  אהב  הַסָּפר 
נהג  אילם  חרש  שהיה  מאחר 
מהירות.  ידיים  בתנועות  לדבר 
מה  לכל  הסכמתי  מצידי  אני 
שאמר היות שבידו האחת אחז 
תער.  השנייה  ובידו  מספריים 
כל אי הסכמה מצידי סיכנה את 
המבחן,  רגע  הגיע  ואז  אוזני. 
האם הוא נאמן כלפיי כפי שאני 

נאמן לו.
מעקב אבל במשפחתי לא הת

במשך  הסתפרתי  ולא  גלחתי 
חודש ימים. בתום חודש האבל 
פסעתי בשדרות הגעתון היישר 
לי  אמר  מצטער,  למספרה. 
הַסָּפר, אני לא מגלח רק מספר. 

מתג אני  אמרתי,  בסדר  מזה 

רווחה.  באנחת  בכסא  שקעתי 
עצ ביקשתי.  וגילוח,  מתספורת 

מתי את עיניי והתמכרתי לידים 
החזקות של יוסף הַסָּפר. 

החדש  הקשר  התחיל  כך 
יוסף. בינתיים עברתי  שלי עם 
אולם  ורדים,  בכפר  להתגורר 
השמרנית  במסורת  המשכתי 

משלי ופעם בחודש ירדתי לנה
ריה לקנות גרעינים ולבקר את 

יוסף.

אני זוכר את היום ההוא כמו 
לנה נסעתי  כהרגלי  מאתמול. 

ריה. בתום סיבוב של סידורים 
מיותרים צעדתי נמרצות לכיוון 

הבח מרחוק  כבר  מהמספרה. 
כתמול  אינו  מה  דבר  כי  נתי 
בזהירות.  התקרבתי  שלשום. 
הדלת הייתה סגורה ועל הדלת 
היה מודבק דף נייר ועליו כתוב 
דבר מה. ליבי דפק כמו משוגע 

התק ביותר.  לגרוע  מוחיכיתי 
על  קריאה.  מטווחי  עד  רבתי 
יד:  בכתב  כתוב  היה  המודעה 
חשך  עולמי  לפנסיה".  "יצאתי 
יוסף.  על  מאוד  כעסתי  עלי. 
אחרי  אותי  לנטוש  העז  כיצד 
ללא  וזאת  בלבד,  שנים   10
אעשה  מה  מוקדמת?  התרעה 
כעת? אצל מי אפקיד את מיטב 

תלתליי?
עליי  עברו  הבאים  החודשים 
מבצע  כמו  וביצוע  בתכנון 
לחזור  לא  נחוש  הייתי  צבאי. 

פרו בניתי  העבר.  טעויות  מעל 
פיל נדרש לַסָּפר חדש, ורשמתי 

את התכונות הנדרשות:

בעל מקצוע, כזה שמבין מיד . 1
מה מתאים לי.

עד . 2 אותי  שילווה  כזה  צעיר, 
השערה האחרונה שלי.

מהמספרה קרובה למקום מגו. 3
ריי.

תנו. 4 ובעל  מעניין  שיחה  מבן 
)לשמור  עדינות  ידיים  עות 

על האוזניים(.
קפה, . 5 בית  יש  המספרה  ליד 

או  לפני  להמתין  אפשר  שם 
להירגע אחרי.

תלתליי  אליו  הגעתי  כאשר 
כבר צמחו פרא. המספרה שלו 
מעלות,  העיר  במרכז  הייתה 
שני  ולידו  ורדים,  לכפר  קרוב 
בתי קפה. התיישבתי על הכסא 
אלון  בבקשה.  קצר  ואמרתי: 
בד  סינר  עדינה  בתנועה  הניח 
תנועות  לצווארי.  מתחת  לבן 
הידיים שלו, שהחזיקו מספרים 

מו בלתי  כמעט  היו  מומסרק, 
באוויר.  ריחף  השקט  רגשות. 
סיימנו, אמר לאחר כעשר דקות. 

הרכבתי  בחוזקה.  דפק  ליבי 
במראה.  והבטתי  משקפיי  את 
עובר  אלון  והחלטתי.  חייכתי 
הריאלטי  בתכנית  הבא  לשלב 

הפרטית שלי “בחר לך ַסָּפר".
לפעם  עד  הימים  את  ספרתי 
ימים  חודש  לאחר  הבאה. 
אלון  למספרה.  שוב  מיהרתי 
אותי  ובירך  אותי  זיהה  כבר 
הכסא,  על  התיישבתי  לשלום. 
אלון  לצווארי,  מתחת  סינר 
כלי  את  בעדינות  מניף  עומד 
על  לשוחח  התחלנו  עבודתו. 

מגמרא, קבלה, פילוסופיה, אבו
לוציה. המילים עברו אחת ליד 
השנייה, לא כל כך נפגשו, אבל 

לה לא  סיכמנו  שיחה.  מהייתה 
ולהחליף  להמשיך  אבל  סכים 

דעות בפעם הבאה.
חזרתי הביתה ועברתי שוב על 
רשימת התכונות. בעל מקצוע – 
קרובה  מספרה  כן,   – צעיר  כן, 
גם כן, ובית קפה ליד המספרה 

– אפילו שניים.
מהכל נראה מושלם מידי. הר

ולא  חסר  משהו  כאילו  גשתי 
מידעתי מה. המשכתי ללכת לא

הייתי  לון מידי חודש אבל לא 
שקט. 

מלפני כחודשים היה אבל במ
שפחתי. במשך חודש ימים לא 
הסתפרתי ולא התגלחתי. בתום 
האם  התלבטתי  האבלות  חודש 
להוריד את הזקן לבד או ללכת 
לבעל מקצוע. זכרתי מה שקרה 
כ-20  לפני  הקודמת,  בפעם 

יכו שההחלטה  ידעתי  משנה. 
שנבנה.  מה  כל  את  להרוס  לה 
השולחן  ליד  התיישבתי  מהסס 
וטלפנתי. הוא ענה מיד. זה אני 
אמרתי, טוביה מכפר ורדים. מה 
נשמע, אחי, ענה לי אלון, שמח 
לשמוע את קולי. רציתי לשאול 

מחו קם  אני  אמרתי,  מאותך 
דש של אבל בו לא התגלחתי. 
זקני?  האם תוכל גם לגלח את 
היסוס  ללא  אלון  ענה  בוודאי, 

והוסיף: ואפילו עם תער.
מצאתי ַסָּפר לחיים.

כפר  בתנועת  חבר  הכותב 
לתגובות: ירוק.   ורדים 

tuviae@netvision.net.il

ר, אני לא מגלח רק מספר. זה בסדר אמרתי,   מצטער, אמר לי הַספָּ
 אני מתגלח תמיד בבית אבל הפעם זה מקרה מיוחד, זקן של 

 אבל וכלי הגילוח בבית לא מספיקים. לא חשובה הסיבה, 
 ענה לי, אצלי זה עקרוני. אני לא מגלח, רק מספר

www 

 כבר מרחוק הבחנתי כי דבר מה אינו כתמול שלשום. התקרבתי 
 בזהירות. הדלת הייתה סגורה ועל הדלת היה מודבק דף נייר 

ועליו כתוב דבר מה. ליבי דפק כמו משוגע וחיכיתי לגרוע ביותר

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

זה  בבית אבל הפעם  לח תמיד 
מקרה מיוחד, זקן של אבל וכלי 
הגילוח בבית לא מספיקים. פה 
צריך תער, הוספתי. לא חשובה 

עק זה  אצלי  לי,  ענה  מהסיבה, 
רוני. אני לא מגלח, רק מספר. 
אתה  למה  שכנוע.  עוד  ניסיתי 
כאן  שאסתפר  שאלתי,  מצפה, 
ענה  כן,  אחר?  במקום  ואתגלח 
הכסא,  על  אחר  לקוח  והושיב 
והחל  לבן  בחלוק  אותו  עטף 

לספר. 
עליי  שפכו  כאילו  הרגשתי 
צעדתי  קרים.  מים  של  דלי 
מבולבל ברחובות העיר מחפש 
מטרה. ואז ראיתי אותה, מספרה 
מוצנעת בפינה צדדית. נכנסתי 
ריקה  הייתה  המספרה  פנימה. 
אדם  ישב  מהכסאות  אחד  ועל 
"לאשה".  בעיתון  ועיין  מבוגר 
שלום, אמרתי, אתה גם מגלח? 
בוודאי, השיב הַסָּפר, עם תער. 

mailto:tuviae@netvision.net.il
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אסתי כץ
מציירת נופים מופשטים

ציור הוא תמיד מתנה ייחודית שאין שנייה לה

כתובתי: כפר ורדים, רחוב מירון 81
טלפונים: 04-9977511  050-5730182

מחירים סבירים

אנחנו רוצים להודות מכל הלב לד"ר זאב קלינסקי על יחס חם 
במיוחד וטיפול מסור.

ביום שבת בבוקר, בתאריך 19.5, יצאנו לטיול רגלי בכפר ורדים 
וביתי הקטנה נעקצה. חיפשנו רופא בקרבת מקום כדי להסיר את 

מהדאגות מלבנו, אך הרופא הקרוב ביותר היה בנהריה. התקשר
נו לד"ר קלינסקי להתייעץ, מכיוון שהוא הרופא המטפל שלנו, 

ההורים.
לפי תיאור המקרה הוא ביקש להגיע אליו במהירות האפשרית 
לבדיקה בביתו הפרטי, למרות שמדובר ביום שבת והוא לא הרופא 
המטפל של ביתי. לאחר בירור קצר הוא הרגיע אותנו ונתן מרשם 

להמשך טיפול. מובן שעוד באותו הערב כבר חל שיפור ניכר.
בסיום הבדיקה שאלתי את ד"ר קלינסקי כמה יעלה לנו הטיפול. 
בכל זאת מדובר ביום שבת והוא קיבל אותנו באופן פרטי בביתו. 

מהתשובה שלו הייתה שאין צורך לשלם כי הוא מרגיש שזה תפקי
דו כרופא. לא ציפיתי לכזו תשובה, כי מבחינתי גם העזרה הקטנה 

ביותר לביתי היא הדבר היקר ביותר בשבילי.
מי יתן וירבו אנשים כמותו!

תודה מכל הלב,
מטסרו ירון וקרן

אני סשה אברמוב ניקולאי אנטון
לכתוב שיר חדש כל חודש בעיתון

אני לכתוב מה אני רצה, לא מה מו"ל אמר
אני לקבל חופש בדיבור, בעיתון זה מקומי "אללה בכפר"

אני לכתוב לפעמים זאת אומרת
על דברים מעצבן פה בכפר

ואישה קטנה שלי שוב אמרת
מסוכן כותב זה דבר

אישה קצת יפה, אבל לא יודעת שפה
מפחדת מחר כבר לא לוקחים זה אשפה
לא מבין למה אישה זה פוחדת, צרות
בכלל בית שלנו רחוב חרוב במעלות

אני חלם, אני קצת משורר
אני לצבוט עצמי חזק חזק, וסשה לא מתעורר

אני איש בוהמה, ויש גם נפש אומן
אני כמו משורר, חיים ביאליק זה הנחמן

אני בטוח אם הורים רואים זה כתבה
היה בשבילם שם למעלה בשמיים הרבה גאווה

בשביל זה עבודה ברוסיה, אני היית מקבל הטבות

לבבושקא, לאמא אבא ולאירנה, זה אחות
וגם עשר מדליה לפחות

או אולי יותר סביר
נופש כמה שנים אי שמה בסיביר

בגלל אני יש צניעות
סשה חותם בכוונה, זה טעות

איך אומרים? "שם בדוי ספרותי"
כי זה שם שלי, חושבים קצת גלותי
אז אני בחרת שם מה אומר לי הלב
אריה השטרן, זה שם לאוזן ערב
אני זה השם מאוד מאוד מחבב
אז לפעם הבא, כשתראו זה שם

תדעו, זה שיר כתב סשה מכל לב בשבילכם
ותזכרו טוב שסשה מה ניראה חזק 99 אוקטן
הוא אמנם נהג סמיטריילר, אבל נפש אומן

ועוד משהו חשוב במטוטא ממכם
אני גוזל רק עוד דקה מזמנכם

אני למכור הרבה דברים, מה זול יותר מחנות
ויש גם אוטו זה "לאדה", אני מוכר הזדמנות

הורים יקרים, 
לק נערכים  אנו  אלו  מבימים 

סיירת  פעילות  חידוש  ראת 
כה אינטנסיבי  באופן  מההורים 

בשנתיים  הגדול.  לחופש  כנה 
האחרונות יש היענות רבה מצד 
עם  יחד  אך  רבים  מתנדבים 
טבעית  שחיקה  גם  קיימת  זאת 
בסיירים  צורך  מורגש  כן  וכמו 
נוספים לשם ״רענון השורות״. 
חשוב  הפרויקט  כי  מאמין  אני 
כהורים,  הן  פנים:  בשלל  לנו 

כי והן  ורדים  כפר  כאנשי  מהן 

לאחרונה  עדים  אשר  שראלים 
וחמו רבים  אלימות  מלגילויי 

דווקא  נוער.  בני  מצד  גם  רים, 
בקיץ זה הנוכחות שלנו חשובה 
לסיירת  וההתנדבות  במיוחד 
אחד  ערב  של  פטרול  משמעה 
של  דבריו  רוח  ולפי  בלבד, 

מהמ קטן  מאמץ  מארמסטרונג: 
תנדב - תרומה גדולה ליישוב. 
לתיאום: טלפון  בקיץ.   ניפגש 

.052-8825019
להתראות,
עופר יעקב

מנושא שצריך להטריד את כו
מלנו הוא בטיחות ילדינו, ובטי

חותם בעת חציית רחוב.
הביניים  לחטיבת  להגיע  כדי 
למכוניות  גישה  דרכי  שתי  יש 
יש  להן  הצמודות  ובמדרכות 
אבל  רגל.  להולכי  גישה  דרכי 

זה לא מספיק.
ילדים שיוצאים ברגל מרחוב 
זמיר, דרך שמשתמשים בה גם 
ברחובות  שמתגוררים  ילדים 

בהר נוהגים  ועפרוני,  מחוחית 
את  בריצה  לחצות  מקרים  בה 

מטפ ומשם  הראשי,  מהכביש 
סים דרך הסלעים וקופצים את 

הגדר. 
לאורך  בוקר,  כל  קורה  זה 

ביחי גם  הלימודים,  שנת  מכל 
עושים  הם  בקבוצות.  וגם  דים 
עם  להתמודד  לא  זה  כדי  את 
עד  הכביש  בעליית  ההליכה 
7, או הדרך הארוכה לכימ  כיכר

כר 8 ואז הכביש הפנימי.
צריך להגיד את זה ולהתריע. 

כי זה ייגמר באסון.
כל זה קורה בשעת העומס הכי 
בין 7:30  הראשי,  בכביש  קשה 
8:30, בה כולם ממהרים ונומ -ל

סעים מהר. אין שם מעבר חציה 
ואם  מינימלית,  הגנה  שייתן 

יש  בשלום  הכביש  את  יעברו 
עדיין לפניהם טיפוס על סלעים 

והגעה לחטיבה בדרך לא דרך.
לדעתי צריך לעשות מעשה.

“יש  להגיד  מספיק  לא  זה 
רגל  להולכי  מסודרים  מעברים 
לא  הילדים  לכיכרות".  בצמוד 

מגיעים לשם. 
“אחריות  להגיד  מספיק  לא 
לבית  אותם  להביא  ההורים 
ההורים  “אחריות  או  ספר", 
חציית  על  ילדיהם  את  לחנך 
רחוב בבטחה ולהתנהגות נכונה 
ברחוב". כי הילדים לא עושים 
את זה. הם מתגנבים וחוצים את 

מהרחוב, כל השנה, ביחידים וב
קבוצות, גם ללא מעבר חציה.
מההצעה שלי היא לאפשר לי

מול  הכביש  חציית  את  לדים 
מעבר  באמצעות  זמיר  רחוב 
מדרגות  בניית  מסודר,  חציה 
הסלעים  באזור  בטיחותיות 
ודגש על הגבלת מהירות בזמן 

עומס באזורי החצייה.
כי  קודם,  אחת  שעה  ויפה 
בטיחות זה עניין רציני, ובמצב 

של היום זה יגמר באסון.

ישראל גולדברג
תושב הכפר

אני סשה אברמוב
אריה שטרן

התגייסו לסיירת הורים

www.alakfar.co.il

לא צריך לריב על העיתון 

גם באינטרנט

סכנה לתלמידי 
החטיבה

תודה לד"ר קלינסקי

המנגינה שלא נגמרת

המרכז המסחרי המחודש "העירה"
הגליל 2 כרמיאל 

04-9887044
www.taklitormusic.co.il

כלי נגינה והאביזרים הנלווים
מחברות וספרי נגינה
מיתרים ומטרונומים


תקליטורים – מבחר גדול 

בכל התחומים ומכל הזמנים


DVD  לילדים ומופעי מוסיקה 

תיקון 
וחידוש 
גיטרות 
וכלי נגינה

 

חנות המוסיקה הוותיקה בכרמיאל

נשמח לראותכם אידה ושבתאי הלל
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תרבות תערוכות

של  להזכיר"  "דירה  התערוכה 
בגלמ מוצגת  ז"  כץ  לשמואל 

התערוכה  בנהריה.  הקצה  ריית 
אל של  לבקשתה  ממתקיימת 

פעולה  ובשיתוף  נעמי  מנתו 
ודורית.  יעל  הבנות  ועם  איתה 
כץ, שנפטר במרץ 2011, הציג 
בשנת 2008 את תערוכת היחיד 
הקצה.  בגלריית  האחרונה שלו 
ברישומי  התמקדה  התערוכה 

ובקריקטו היסטוריה  מתיעוד 
רות. התערוכה הנוכחית עוסקת 

מבאיורים לספרי ילדים ובתהלי
כי עבודה. 

מבתערוכה מוצגים איורים ידו
להשכיר",  "דירה  מהספר  עים 
ילדים  מספרי  נוספים  איורים 
העבודה.  תהליכי  וגם  ונוער 
מלווים  דורות  שלושה  "כבר 
ילדותינו  את  כץ  של  איוריו 
ורעננותם.  מחינם  איבדו  ולא 
עליהם  השורה  הטובה  הרוח 
והכתם  הקולח  מהקו  קורנת 
האוצרת,  כותבת  המרפרף", 

לת ההסבר  בדברי  רימון,  מלי 

בתוצאה  "בהתבוננות  ערוכה. 
בספר  המודפסת  זו  הסופית, 
ונחשפת לעיני כל, נדמה שכץ 
ובקלילות  בספונטניות  מצייר 

כל  על  והמכחול  העיפרון  עם 
זכר  אין  הקולח  ברישום  דף. 
רק  רואים  אותן  להתלבטויות 
המסודרים  בדפים  כשמציצים 

בכמ השיתופית  בגלריה 
של  תערוכתו  מוצגת  ברי 
התערומ דרסטין.  רועי   האמן
כה בשמה הפרוידיאני "אבא 

ממצייר במכחול הגדול" טומ
נת בחובה שני צדדים, תמים 

ואלים.
ידי  על  ניתן  התערוכה  שם 

כש דרסטין  של  הבכור  מבנו 
הילד  מצייר.  אביו  את  ראה 
רשם את אביו במכחולו שלו. 
מירב  את  תופסת  האב  דמות 
גדול  פה  הדף,  של  המרחב 
את  הפורצת  ובלורית  מחויך 
בתחתית  השרבוט.  גבולות 
התמונה, בכתב ילדי אותנטי, 

מכותב הבן: " אבא מצייר במ
כחול הגדול". 

בגודל  השונים,  הציורים 
מקטן עד בינוני, מפתיעים בכ

בהם  הדחוסה  האנרגיה  מות 
המינורי.  הפורמט  אף  על 
ברובה  מתאפיינת  התערוכה 
ורודה-ארגמנית  בצבעוניות 

המתקש ובשרנית,  מכהה 
של  הפיזי  לביטוי  היטב  רת 
מגורדים,  הציורים  דרסטין. 
מקולפים, מרוחים שוב ושוב 
עבר  וקשה  חד  שכלי  ונראה 

לאמנות  סטודנטית  קורן,  איילת 
שי קיר  פסל  מציגה  מעונה,  מממושב 

חנוך  בעקבות  חי  תל  בתערוכה  צרה 
לוין", המוצגת במוזיאון לצילום שבגן 
התעשייה תל חי. התערוכה היא חלק 

עבו ומציגה  במוזיאון  הספר  ממשבוע 
דות של סטודנטים מהמכון לאמנויות 
תל-חי בהשראת יצירותיו של המחזאי.
מקורן, הלומדת במכון לאמנויות במ

כללת תל חי, תציג בתערוכה, פסל קיר 
חומרים.  ממגוון  העשוי  מייד"  "רדי 
לקוח  להתייחס  בחרה  אליו  המשפט 
מבבל:  הגדולה  הזונה  המחזה  מתוך 

קורן מס לש".  והזמן   - בצק  מ"האדם 
בירה כי העבודה מחברת בין הזמן ובין 
האדם: "הזמן משחק בנו, מעצב אותנו, 

ממתעתע בנו ומותיר צלקות. בזמן השי
נה האדם רגוע, נפשו נודדת וגופו נח 
המקום  זהו  המגן שתחתיו.  המצע  על 
שלו,  האמיתי  המקום  שלו,  האינטימי 
ללא שליטה, ללא זמן, אין משחק, אין 

תעתוע, אין צלקות". 
התארי בין  המוזיאון  פתיחת  משעות 

 ,8:00-19:00 א-ה  ל-16.6:   4.6 כים 
ימי ו' 10:00-14:00, שבת 16.6 בשעות 
10:00-19:0. המוזיאון הפתוח לצילום 
,04-6816702 תל-חי  התעשייה   בגן 

.www.omuseums.org.il

להיזכר בחיוך

דרך שכבות הצבע הרבות.   
יתקיים  התערוכה  במסגרת 
האמן  עם  גלריה  שיח  מפגש 

נו אמנים  שני  מבהשתתפות 
ספים – יורי כץ ואופיר דור, 

אבא והמכחול משתתפת 
בתערוכה

תערוכות/ נירית אושר
מרכז אומנויות ע"ש ברר מעלות. מוצגת התערוכה "אגדות מעבר 
למקום" של אביגיל יורש. התערוכה תינעל ב- 26 ביולי. שעות 
ה'  ב',   .16:00-19:00  ,9:00-13:00 ד'  ג',  א',  הגלריה:  פתיחת 
10:00-15:00. שבת 11:00-13:00. 04-9977150, 053-207710.

הרמ "מסת  חדשה  תערוכה   . בגן התעשייה תפ ןהמוזיאון הפתוח 
ביוני   23 שבת  ביום  תיפתח  פטקין  יזהר  האמן  של  פאים" 
.04-9109600  .2012 בדצמבר  תינעל  התערוכה   .18:30  בשעה 

.www.omuseums.org.il
מוזיאון בר-דוד בקיבוץ ברעם. במסגרת התערוכה "במקום הזה" 
של אליהו אריק בוקובזה, יתקיים שיח גלריה עם ד"ר דליה יפה 
מרקוביץ' ביום ו' 15 ביוני בשעה 10:30. התערוכה תינעל בסוף 
אוגוסט 2012. ימים א-ה 10:00-16:00, יום ו' וערב חג -10:00

14:00, שבת וחג 10:00-16:00. 20 שקלים. 04-6988295.
של  להזכיר"  "דירה  התערוכה  במסגרת  נהריה.  הקצה,  גלריית 
שמואל כץ יתקיים מפגש יצירה למשפחות ביום שבת 16 ביוני 
ללא  הכניסה  בנהריה.  שפרינצק/אשכול  בפארק   11:30 בשעה 
תשלום. מפגש שיח עם דינה בשן יתקיים ביום שבת 23 ביוני 
בשעה 11:30 בגלרית הקצה. 20 שקלים. התערוכה תינעל ביום 
שבת 7 ביולי. ימים ב וה' 16:30-19:00, ו' 12:00-15:00, שבת 

11:00-13:00 ובתיאום מראש. 04-9926819, 052-2349527.
הגלרייה בכברי. במסגרת התערוכה "אבא מצייר במכחול הגדול" 
של רועי דרסטין, יתקיים מפגש שיח "על ציור" בהשתתפות האמן 
ואמנים נוספים ביום שבת 30 ביוני בשעה 12:30. התערוכה תינעל 
ב-7 ביולי. שעות פעילות: יום א' 16:00-19:00, ו' 11:00-14:00, 

שבת 11:00-15:00. תיאום מראש לקבוצות 052-8011252. 
מרגרט  של  "שינויים"  התערוכה  מוצגת  הימים.  מצפה  גלרית 
למדן. התערוכה תינעל ביום שני 16 ביולי. שעות פעילות: ימים 
9:30-17:00, ימים ו' ושבת 10:00-15:00. כניסה ללא תשמ  א-ה

.www.mizpe-hayamim.com .04-6994555 .לום
גלריה טל, כפר ורדים. במסגרת התערוכה "שיח נשים" יתקיים 

משיח גלריה בנושא סקירת הדימויים בתולדות האמנות הישרא
ללא תשלום.  הכניסה   .11:00 בשעה  ביוני   30 ביום שבת  לית. 

אוצרת: עדי גרינפלד. 054-7542699.
גלרית הספרייה, כפר ורדים. מוצגת התערוכה "עצים פורחים – 

מיכל בת אור" סימנים של נתיבי שיבה הביתה. 04-9972662.
אלימ האמנית  של  תערוכתה  מוצגת  כברי.  קיבוץ   , שמ יאטליה 
 מה. שעות פעילות: שבת 11:00-15:00 ובתיאום מראש בטלפון 

.04-9952252 ,052-8011252
המוזיאון לצילום גן התעשייה תל חי. במסגרת התערוכה "תל חי 
שעות  מעונה.  ממושב  קורן  איילת  מציגה  לוין"  חנוך  בעקבות 
10:00- שבת   ,10:00-14:00 ו'   ,8:00-19:00 א'-ה'  פעילות: 

.04-6816702 .19:00

עבודה של אביגיל יורש

המסו במגירות  מופתי  מבאופן 
געתון.  בקיבוץ  בסטודיו  דרות 
השונים  והעיצובים  הרישומים 
לכל טקסט המוצגים בתערוכה, 
חושפים כמה עמוקה המחשבה 

מורב החיפוש שהושקעו בהתח
לטקסט  ומדוייקת  נכונה  ברות 
שנבחרה  הסופית  לתוצאה  ועד 

על ידי המחבר והצייר".
יתקיימו  התערוכה  במסגרת 
מספר מפגשי שיח ויצירה. סדנת 
בהשראת  למשפחות  יצירה 
שבת  ביום  תתקיים  כץ  שמואל 
בפאמ  11:30 בשעה  ביוני   16
בנהריה.  שפרינצק/אשכול  רק 
הרחב  לציבור  פתוחה  הסדנה 
עם  שיח  מפגש  תשלום.  ללא 
דינה בשן בנושא “כי ספרים הם 
שבת  ביום  תתקיים  חברים..." 
בגלרית   11:30 בשעה  ביוני   23

הקצה נהריה. 20 שקלים. 
“מרכז  פייסבוק  לפרטים: 
דוא"ל נהריה",   הקצה 
 the.edge.center@gmail.com

.052-4882177

בשעה  ביוני   30 שבת  ביום 
12:30. התערוכה תינעל ביום 

שבת 7 ביולי.
הגלריה  נוספים:  לפרטים 

בכברי, 052-8011252.

עבודת שמן של רועי דרסטין

איור של שמואל כץ מתוך "כך ולא כך"

http://www.omuseums.org.il
http://www.mizpe-hayamim.com
mailto:the.edge.center@gmail.com
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תרבות \נירית אושר

לשלב קניה בטיול בטבע

 galilplant@gmail.com רקפת - משגב טלפון 9800968, פקס 9800524 מייל
בקרו באתר המשתלה www.galilp.com ותמצאו דף הדרכה לטיפול בגינה בקיץ, מגוון רעיונות למתנות ועוד...

חדש במשתלה! 
העציצים המעוצבים והיוקרתיים 

של דקו-כד לבית ולמשרד 
הכוללים ערכת השקיה! 

עכשיו במבצע 
פרטים באתר המשתלה ובאתר דקו-כד

www.deco-cad.com

שוק איכרים אורגני במשתלה
בימי שישי בשעות 9-13

פרטים בדף הפייסבוק שלנו ובאתר

• עציצים פורחים לבית ולגינה
• עונתיים, רב שנתיים, שיחים ומטפסים פורחים

• עצי פרי ונוי
• ייעוץ והכוונה לגינון חסכני במים

• דשנים אורגניים וכימיים לגינה ולמדשאה
• חיפויים שונים לנוי ולמניעת התאיידות

   והתחממות הקרקע
• תכנון גינות ע"י מתכננת מקצועית

פעוטון לילדים מגיל שנה עד שנתיים וחצי

שפע של טבע, חום ואווירה ביתית
מטיילים 

בעגלולים 

בכל יום

חדש! 

תינוקייה 
נפתחה 

מגילאי 4 חודשים

תינוקות
*עד 4 

תזונה 
איכותית

שעות פעילות: ימים א'-ה' מ-7:15 עד 17:00, יום ו' מ-7:15 עד 12:30 
כפר ורדים, טלפון: 0522-984183  0528-594585  077-7574970 

 ganitay.co.il  לקריאה על השיטה באתר הבית   

חוגים 
והעשרה

יום פתוח בשישי 22/6/12 מ-9:00 ועד 12:30

עיצוב וריפוד
לרהיטים ישנים וחדשים

ייצור ספות וכורסאות
מבחר גדול של בדים

ויסאם קאסום, סכנין 050-723-8272
www.wesamkasom.com

wesam kasom  חפשו אותי ב

אינטואיטיבי ציור
היצירתיות  והגברת העצמית הביקורת שחרור

0 5 0 - 5 3 7 8 7 3 7 ,0 7 7 - 9 1 0 0 6 3 3
 rakoweranne@gmail.com, www.annerakower.com

בקיבוץ כברי, פינה, ראש במתנ"ס החוגים מתקיימים
בכרמיאל בבית נעמ"ת אומנויות במעלות, במרכז

משתתפים) 6 (מינימום אותי תזמינו אליו יישוב ובכל
חד פעמיות לסדנאות ו/או לחוגים לפרטים והרשמה

מבוגרים וילדיםחוג הורים חוג
 

רקובר אן בהנחיית
אינטואיטיבי לציור ומנחה לציור מורה ציירת

על התוצאה לחשוב במקום היצירה ליהנות מתהליך

לאלה שאין מתאים גם
בציור ניסיון קודם להם

לישוב  מגיעות  שבת  ולאה  אלאל  קורין 
כליל למופע חד פעמי באוהל הגדול )קפה 

– מסג "שיח  ידי  על  מופק  מכליל(. הערב 
רת חינוכית אלטרנטיבית ברוח דיאלוגית" 

מוההכנסות מהערב יוקדשו למסגרת זו. במ
מקום יוגש כיבוד ויוקמו פינת הפעלות ליל

דים וצ'אי שופ. האירוע ייערך ביום שלישי 
מחיר:   .18:00 בשעה  ביוני,  ה-19  הקרוב, 
ילדים חינם. לפרטים  70 שקלים למבוגר, 
.www.siach.co.il ,054-6492628 :נוספים

בשמ שיתקיים  ג'ק  יערב 
למקורות,  חוזר  בכברי  הבא   בוע 

ויוקדש השנה לשירים של ניל יאנג.
ערב ג'קי התחיל כשיחה אקראית בין שני 
אנשים לפני יותר מעשר שנים. ג'קי, היוזם 
בסופה  החליטו  וחברו  הערב  של  והמפיק 
יאנג,  ניל  שירי  עם  ערב  להרים  שיחה  של 
בציפייה שבטח יבואו שניים שלושה אנשים 

לראות.
הערב עלה בפאב סדום שהיה פעיל בזמנו 
בכברי. חוץ מהשניים שלושה אנשים הגיעו 
עוד כמה מאות ומאז הכל היסטוריה. כל שנה, 
בקיץ, בדשא הגדול, עולה מופע עם שירי רוק 
60' ה-70' וה-80', בהפקה מומ -של שנות ה
מזיקלית מרשימה של צביקה ארבל, עם חמי

שה-שישה זמרים מקומיים ועוד כמה זמרים 
רובם תל מקומיים  הם  גם  הנגנים  מאורחים. 

מידי ובוגרי המגמה למוסיקה ב"מנור כברי", 
נגינה  כלי  שפע  על  רב  בכישרון  המנגנים 
)מיתר, קשת, נשיפה, קלידים, הקשה וקולות 

רקע מרגשים(.
השנה, כאמור, הערב חוזר למקורות. ערב  בביצוע  "המצליחים"  התיאטרון  הצגת 

תיאטרון החובבים של בית נגלר תעלה מחר 
מבמאר"ג. ההצגה, שנכתבה על ידי מיקי גו

סאטירית  קומדיה  הינה  לפין,  ודניאל  רביץ 
וב בכלל,  בארץ  החיים  בהווי  מהעוסקת 

המחזה  במסגרת  בפרט.  הישראלי  תיאטרון 
בא לידי ביטוי העיסוק ביכולת של התיאטרון 

מלהפיח רוח חיים בדמויותיו. באמצעות תנו
היוצר  בין מצוקות  ודמיון,  בין מציאות  עה 
מצליח  המחזה  הסיפור,  גיבורי  למצוקות 
מושחזת  ביקורת  ולהעביר  לרגש  להצחיק, 
על החברה הישראלית בת זמננו. את ההצגה 
שקיבלה  הביקורות  ובין  קשת,  איציק  ביים 

מהייתה ביקורתו של יונתן שוורץ, מנהל אמ
נותי תיאטרון הסטודיו: "מאוד נהניתי לראות 

מאת צוות השחקנים מתמודד עם הצגה מורכ
בת כמו זאת. האינטראקציה ביניהם וההגשה 

היו מצחיקות ומרגשות כאחד".
במאמ  21:30 בשעה  ביוני   22 שישי  יום 
 ,052-5224922 לפרטים:  ורדים.  כפר  רג 

 .www.katedra.org.il

ג'קי יעמוד בסימן ניל יאנג עם להיטים כמו 
 Harvest moon, ,Heart of gold ,Old man
 Like A Hurricane ,Horse with no name

ורבים אחרים. 
יום שישי, 6 ביולי, בדשא הגדול בקיבוץ 
כברי בשעה 21:00. הכניסה חופשית, הבירה 
וכרגיל  גיל  לכל  מתאים  המופע  בתשלום. 

מומלץ להביא משהו חם ללבוש.

Comes a Time ניל יאנג, עטיפת האלבום

קורין ולאה בשקיעה

חובבים ומצליחים

בהן  ערים  משמונה  אחת  תהיה  כרמיאל 
יתרחשו אירועי לילה לבן בלילה שבין ה-5 
לשישי(.  חמישי  יום  )בין  ביולי  ל-6  ביולי 
ואירועי  מופעים  יתקיימו  הלילה  במהלך 
ללא  כולם  הרחב,  לקהל  פתוחים  תרבות 
הן  באירועים  המשתתפות  הערים  תשלום. 
כרמיאל,  נצרת,  דימונה,  נתיבות,  אריאל, 

חדרה, רחובות ואשקלון. 
בהצגת  האירועים  בכרמיאל יפתחו 
ועם  הכתומה”,  “הנעל  לילדים,  תיאטרון 
הלילה  במהלך  לילדים.  מיוחדות  הפעלות 
יתקיימו בין השאר אירועי התרבות הבאים: 
קונצרט של תזמורת הקאמרטה הישראלית 
ומיטל  הדר  קרן  הסולניות  עם  ירושלים 
מופע  קדישזון;  רפי  של  ובניצוחו  טרבלסי 

קצב ססגוני של 
טררם,  קבוצת 
של  מופעים 
היהודים,  להקת 
רמי קליינשטיין, 
עמדי  עידן 
הרמן;  ומאיה 
מחול  מופע 

סופ מומפגשי 
ואמנים.  רים 
תתקיים  בנוסף 
אוזניות  מסיבת 

לצעירים.
באשר  הפרסומים  אחרי  לעקוב  מומלץ 

למועדים הסופיים ומיקומי המופעים.

לילה לבן בכרמיאל

קורין אלאל

רמי קלינשטיין

ניל יאנג על הדשא

http://www.siach.co.il
http://www.katedra.org.il
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תרבות תפתחו יומנים\נירית אושר

14.6v חמישי
אלפי.  יוסי  עם  סיפורים.  מספרי  פסטיבל 
נהריה. התרבות  בהיכל   19:30  בשעה 

.04-9829933
סרטים  בימים. שלושה  עכו  כמו  אין  סרט. 
על עכו בהנחיית אריה יאס. בשעה 21:00. 

המרכז לתיאטרון של עכו. 04-9914222.
משעה  קהל  כניסת  דוכין.  ארקדי  מוסיקה. 
20:00, תחילת המופע 21:45. מכירה מוקדמ
מת 140 שקלים, בערב המופע 160 שקלים. 
באתר התיירות ראש הנקרה. 073-2710100.
אגמ לכל  בקאברים  הבית  הרכב   . המוסיק
דל פתיחת  חופשית.  הכניסה  הרוק.  מדות 

ציון. שבי  הפרה,  בפאב  ב-20:30   תות 
.052-2657872 ,052-7765869

בין  מוסיקלי  מסע   - הרוח  נגד  מוסיקה. 
ארצות  ועד  לאוסטרליה  הבריטיים  האיים 
הברית. במסגרת חודש הממלכה הבריטית 
הסמ המלון   21:00 בשעה הסקוטי.   במלון 
 .04-6710710 שקלים.   60 טבריה.  קוטי, 

.www.scotshotels.co.il
. תמר אייזנמן. בשעה 22:00 בחממ המוסיק

דת ימים. 60 שקלים. 04-6989423.
15.6v שישי 

אנגליות,  מסורתיות  מנות  אפיית  סדנה. 
מבהנחיית מירית אביטל-בן אלי, שף קונדי
מטורית המלון. במסגרת חודש הממלכה הב

ריטית במלון הסקוטי. בשעה 11:30 המלון 
הסקוטי, טבריה. 60 שקלים. 04-6710710. 

.www.scotshotels.co.il
לחיפומ במחווה  אוברטון  להקת   . המוסיק
הבריטית  הממלכה  חודש  במסגרת  שיות. 
הסמ המלון   21:00 בשעה הסקוטי.   במלון 
 .04-6710710 שקלים.   60 טבריה.  קוטי, 

.www.scotshotels.co.il
סטנדאפ. אורי חזקיה. בשעה 22:30 בהיכל 

התרבות נהריה. 04-9829933.
דילן.  לבוב  מחווה   - דור  דניאל  מוסיקה. 
שקלים.   60 ימים.  בחמדת   22:00 בשעה 

.04-6989423
16.6v שבת

. שאנסונים בצרפתית. חגיגות המומ המוסיק
אומנים.   13 של  צוות  בביצוע  ה-100  פע 
21:00 בהיכל התרבות מעלות. כרמ  בשעה
65 שקמ  טיסים מוזלים לתושבי כפר ורדים

לים ניתן להשיג בטלפונים: 04-9573050, 
050-7256366 בציון קוד הטבה: 6698.

מוצמ של  והרקוויאם  סליירי   . טקונצר
נהריה. התרבות  בהיכל   21:00 בשעה   רט. 

.04-9829933
. ערב 60’ עם הופעת מחווה לשימ המוסיק
דלמ פתיחת  שקלים.   20  .’60 ה שנות  -רי 
ציון. שבי  הפרה,  בפאב  ב-20:30   תות 

.052-2657872 ,052-7765869
18.6v שני

סרט והרצאה. האחים כהן מחפשים תשובה, 
עם זיו אלכסנדרוני. אחרי ההרצאה הקרנת 
הסרט אומץ אמיתי. ביוזמת הקתדרה בכפר. 
 35 מעלות.  התרבות  בהיכל   20:00 בשעה 
לעשרה  מנוי  ומאפה.  קפה  כולל  שקלים 

סרטים ב-260 שקלים. 052-5224922.

19.6v שלישי
שעת סיפור מדעית. הבית של יעל. בשעה 
שקמ  15 כרמיאל.  טבע,  בחווידע   17:30
,1599-550-990 מלווה-חינם.   לים, 

.054-7206348
מוסיקה. קורין אלאל ולאה שבת במופע חד 
“שיח".  ספר  לבית  קודש  ההכנסות  פעמי. 
18:00, האוהל הגדול בכליל, 70 שקמ  בשעה

לים למבוגר, ילדים חינם. 054-6492628.
20.6v רביעי

מסיבת פתיחת הקיץ. מסיבה לכל המשפחה 
בשעות 16:30-19:30 במרכז המסחרי כפר 

ורדים. 04-9977142.
21.6v חמישי

 17:30 בשעה  חיים.  הדוד  ילדים.  הצגת 
בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.

הרצאה. לקראת אופרה - מסע מוסיקלי אל 
תוך הנפש, מרצה: ניצה יולביץ. בשעה 20:00 

במועדון הזהב כפר ורדים. 04-9977774.
קובן, תיאטרון  רוני  נדל"ן, מאת  תיאטרון. 
התרבות  בהיכל   21:00 בשעה  ליסין.  בית 

כרמיאל. 95 שקלים. 04-9881111.
למחול.  החממה  של  בכורה  מחול. 
עכו. של  לתיאטרון  המרכז   21:00  בשעה 

 .04-9914222
קברט   - אדל  ועד  משיקספיר  מוסיקה. 

הגדו הבריטיות  לדיוות  המצדיע  מבידורי 
הבריטית  הממלכה  חודש  במסגרת  לות. 
הסמ המלון   ,21:00 בשעה הסקוטי.   במלון 
.04-6710710 שקלים.   60 טבריה.   קוטי, 

.www.scotshotels.co.il
22.6v שישי

מופע   ,Magic of Ireland מוסיקה. 
ישראל.  של  האירי  והריקוד  המוסיקה 

במ הבריטית  הממלכה  חודש  מבמסגרת 
הסקומ המלון   21:00 בשעה הסקוטי.   לון 
.04-6710710 שקלים.   60 טבריה.   טי, 

.www.scotshotels.co.il
. המצליחים מאת מיקי גורביץ ודמ ןתיאטרו
ניאל לפין, בביצוע התיאטרון הקהילתי של 
בית נגלר. בשעה 21:30 במארג. כרטיסים 

ב-30 שקלים בקתדרה 052-5224922. 
אולייר.  באלדי  שלישיית  מוסיקה. 
שקלים.  70 ימים.  בחמדת   22:00  בשעה 

.04-6989423
בשעה  באש.  משחק  לוי  רשף  סטנדאפ. 
22:30 בהיכל התרבות כרמיאל. 80 שקלים. 

.04-9881111
23.6v שבת

ורדים  כפר  אומני  גלריית  אומנות.  יריד 
ותימכר  תוצג  בו  אומנות  יריד  מקיימת 
תוצרת אומני ויוצרי הכפר. בשעה -10:00
14:30 במתחם החורש שליד צריף האומנים, 

ברחוב אשכר בין כיכר 2 לכיכר 3.  
סיפומ מציגה:  בובתרצה   . בובו תתיאטרון 
 11:00 בשעה   .3 מגיל  לילדים  דובים.  רי 
ורדים. טלפון: כיכר 8 בכפר  ליד   בקרוואן 

 .052-3337299 ,04-9979401
למחול.  החממה  של  בכורה  מחול. 
עכו. של  לתיאטרון  המרכז   21:00  בשעה 

.04-9914222

24.6v ראשון
מוכמ להיטים   - לנשוויל  מדבלים   . עמופ
הבריטית  הממלכה  חודש  במסגרת  רים. 
הסמ במלון   21:00 בשעה הסקוטי.   במלון 
.04-6710710 שקלים.   60 טבריה.   קוטי, 

.www.scotshotels.co.il
25.6v שני

 - במוסיקה  הגדולות  הנשים  מוסיקה. 
הזמ בכל  הגדולות  למבצעות  מקאוורים 

הבריטית  הממלכה  חודש  במסגרת  נים. 
הסמ המלון   21:00 בשעה הסקוטי.   במלון 
.04-6710710 שקלים.   60 טבריה.   קוטי, 

.www.scotshotels.co.il
26.6v שלישי

הם  האם   - מדפים  מבנים  ניסויים.  סדנת 
לחו הנייר  צורת  בין  הקשר  על  מחזקים? 

ברכה  כרטיס  יצירת  פעילות  מבנה.  זק 
בחווידע   17:30 בשעה  מימדי.  תלת 
מלווה-חינם. שקלים,   15 כרמיאל.   טבע, 

.054-7206348 ,1599-550-990
אחר.  ביטלס   - פטשקה  לאוניד  מוסיקה. 
בשעה 20:30 בהיכל התרבות כרמיאל. 99 

שקלים. 04-9881111.
 28.6-27v

הצגה. נמר נמר ביקור בבית היצירה. בימים 
18:00. המרכז לתיאטרון בשמ  ד’ ו-ה’ בשעה
לומי. 04-9875183/4, 050-2882117 שרית.

28.6v חמישי
בשעה  הישראלי.  הבלט  סינדרלה,  מחול. 
כרמיאל. 110 שקמ בהיכל התרבות   18:00

לים. 04-9881111.
מפגש סופר. מאיר שלו על ספרו “כך היה 
כרטיסים  במארג.   20:00 בשעה  הדבר" 
בקתדרה  מוקדמת  במכירה  שקלים  ב-40 
 ,04-9972662 בספרייה   ,052-5224922
בדי.וי.דור וב"חנות בכפר" במרכז המסחרי 
50 שקלים, חיילים ונומ  כפר ורדים. בכניסה

ער 20 שקלים. 
הצגה. טיפול שורש. בשעה 21:00. המרכז 

לתיאטרון של עכו. 04-9914222. 
. סקוטלנד - המיסתורין, היופי, השמ ההרצא
והקסם. מסע מצולם בהנחיית איילת  מחה 

הב הממלכה  חודש  במסגרת  מאיידלברג.  
ריטית במלון הסקוטי. בשעה 21:00 המלון 
הסקוטי, טבריה. 60 שקלים. 04-6710710. 

.www.scotshotels.co.il
29.6v שישי

במוסימ בוראן  להקת  וים,  רוח   . המוסיק

המלון הסקוטי בטבריה. חודש הממלכה 
הבריטית. שורת אירועים לאורך החודש

Meaky's Top View
מסעדה ופאב על ראש הגג

פתוח כל ערב מ-18:00 עד השעות הקטנות
בניין סראיא, מרכז תרשיחא, 0545-202332

 מושב עין יעקב - ימי פעילות: ימים א-ה 
בשעות 7:00-16:00 )אפשרות עד 17:00( 

 יום ו’ 7:00-12:30  ישראל 052-2616257  
www.moriay.co.il  052-8836416 גאולה

במרכז מוריה רואים בכם שותפים שווים לדרך הרואה בילדכם את מרכז 
עשייתנו כמסגרת חינוכית.

בפעוטון יקבל את ילדכם צוות מקצועי, מסור, חם ואוהב, בעל הצלחה מוכחת 
בעבודה עם ילדים.

מרכז מוריה הינו מסגרת חינוכית המשלבת איכות מקצועית, המותאמת לצרכי 
ילדכם עם סביבה בטוחה ושקיפות מלאה ובהדרכת כוכב קדם מנחת קבוצות 

בשילוב אומנויות.

סמל משרד התמ”ת
מוכר לאימהות עובדות 

לצורך השתתפות בשכר לימוד

מרכז מוריה
פעוטון המשלב אומנויות

 באווירה כפרית
“הכי קרוב לאמא”

פעוטון מרכז מוריה מיועד לילדים בגילאי 0.3-3 שנים 

ומחולק ל-3 קבוצות גיל.
מצלמות 

במעגל 
סגור

ההרשמה בעיצומה
כדאי להזדרז  מספר המקומות מוגבל

קה יהודית, בלקנית וסקוטית עם נגיעות של ג’אז. במסגרת חודש 
הסקוטי,  המלון   21:00 בשעה  הסקוטי.  במלון  הבריטית  הממלכה 

.www.scotshotels.co.il .04-6710710 .טבריה. 60 שקלים
ערב זמר. הנהריינים במופע מחווה לאריק איינשטיין. בשעה 21:30 

בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.
מסיבת קיץ. סי היימן, די.ג’יי, ריקודים, שירים ושמח. בשעה 22:00 
ב"די.וי.דור"  בכפר",  ב"חנות  מוקדמת  במכירה  כרטיסים  במארג. 

במרכז המסחרי ובקתדרה 052-5224922. 
כרמ התרבות  בהיכל   22:00 בשעה  והתעויוט.  גפן  אביב   . המוסיק

מיאל. 139 שקלים. 04-9881111.
מוסיקה. נורית גלרון. בשעה 22:00 בחמדת ימים. 04-6989423.

30.6v שבת
הצגת ילדים. שי ורועי, מותק של יום הולדת. בשעה 11:30 באולם 
המופעים בקיבוץ כברי. 69 שקלים. למנויי הוט 2 כרטיסים ב-99 

שקלים. 052-8011367, 052-8011523.
. האחים אסנר בערב היה היה לי טנגו. מתארחים: ענת עצמ רערב זמ
מון, גבי שדה, אילן וייל ויוסי דרום. בשעה 21:00 בהיכל התרבות 

כרמיאל. 65 שקלים. 04-9881111.
נהריה. התרבות  בהיכל   21:30 בשעה  קטורזה.  ישראל   סטנדאפ. 

.04-9829933
2.7v שני

הצגת ילדים. יובל המבולבל, כוכב המשאלות. בשעה 17:30 בהיכל 
התרבות כרמיאל. 69 שקלים. 04-9881111.

4.7v רביעי 
הצגה. האנתולוגיה של תאטרון עכו, יצירתם של סמדר יערון ומוני 
 ,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון  המרכז   .20:00 בשעה  יוסף. 

050-2882117 שרית.  
5.7v חמישי

לילה לבן. מופעים, קונצרטים ואירועי תרבות חינם במהלך הלילה. 
כרמיאל.

הצגה. נמר נמר ביקור בבית היצירה. בשעה 19:00. המרכז לתיאטרון 
בשלומי. 04-9875183/4, 050-2882117 שרית.

6.7v שישי
מוסיקה. ערב ג’קי - שירי ניל יאנג. שעה 21:00, על הדשא הגדול 

בקיבוץ כברי. הכניסה חינם. 
7.7-6v

ו’  יום  אשד.  ענת  האמנית  עם  בחימר  מודל  פיסול.  סדנת 
קימ בר-דוד,  במוזיאון   9:00-16:00 שבת  ויום   15:00-19:00
.052-6843516 נירה  חומרים.  כולל  שקלים   450 ברעם.   בוץ 

.m_bardavid2@baram.co.il
7.7v שבת

סטנדאפ. שלומי קוריאט מארח את שוקי דוד. בשעה 21:30 בהיכל 
התרבות כרמיאל. 75 שקלים. 04-9881111.

14.7-8v
ומוצ"ש  א’-ה’  בימים  ליסין.  בית  תיאטרון  של  פרטי  שם  הצגה. 

בשעה 21:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 04-9881111.
9.7v שני

הצגה. האור של אתמול של תיאטרון הסוד שבצליל. בשעה 20:00. 
המרכז לתיאטרון בשלומי. 04-9875183/4, 050-2882117 שרית.  

11.7v רביעי
הצגה. נמר נמר ביקור בבית היצירה. בשעה 19:00. המרכז לתיאטרון 

בשלומי. 04-9875183/4, 050-2882117 שרית.  
13.7v שישי

21:30 באולם המומ יוני רכטר, העיקר זה המוזיקה. בשעה  מופע. 
מוקדמת 120 שקלים.  במכירה  כברי. 140 שקלים.  בקיבוץ  פעים 

 .052-8011523 ,052-8011367

http://www.scotshotels.co.il
http://www.scotshotels.co.il
http://www.scotshotels.co.il
http://www.scotshotels.co.il
http://www.scotshotels.co.il
http://www.scotshotels.co.il
http://www.scotshotels.co.il
mailto:m_bardavid2@baram.co.il
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תוכן שיווקי

צבעים וצלילים מהמזרח
הודול'ה שבמרכז המסחרי היא חנות קטנה עם ערך מוסף גדול. אפשר למצוא בה ביגוד בסגנון שאנטי, 

כלי נגינה, אביזרים למטפלים, חפצי נוי ואמנות וגם טיפים לפני טיול למזרח

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(

מהודול'ה, חנות השאנטי שבמ
חו ורדים,  בכפר  המסחרי  מרכז 

גגת שנתיים של פעילות רגועה 
בפעילות  עשירה  אך  ונינוחה, 

ובלקוחות מרוצים.
ובא בבגדים  מתמחה  מהחנות 

למצוא  וניתן  מהמזרח,  ביזרים 
מבה מגוון חפצים, אביזרים ובג

דים מהמזרח הרחוק ובהשראתו. 
בגדים  שם  מצאתי  למשל,  כך, 
ולגברים  לנשים  שאנטי  בסגנון 
קלילים  מבדים  ייחודי  בעיצוב 
ולאירועים  יום  ליום  וצבעוניים 

ממיוחדים, במחירים ממש מפתי
עים, ומבחר נאה של תכשיטים 

המ להשלמת  אופנה  מואביזרי 
ראה. 

בהודול'ה שורה אוירה קלילה 
ממלאת  והצבעוניות  ונעימה, 
כפי שמעיד  תפקיד משמעותי. 
"אני  לוי:  רונן  החנות,  בעל 

רי כוח  יש  שלצבעים  ממאמין 

כלי  מבחר  למצוא  ניתן  בחנות 
שו מקומות  המאפיינים  מנגינה 

כולל  השאר  בין  בעולם.  נים 
המבחר גיטרות )נמכרות עכשיו 
שקלים   350 של  מבצע  במחיר 
בלבד כולל תיק נשיאה(, עודים, 
תוף  של  )סוג  מרוקאים  דאפים 

מרים(, דרבוקות וחלילים. 
ובטיפול  בהילינג  לעוסקים 
שלל  החנות  מציעה  אנרגטי 
אנרגיה,  אבני  ביניהם  אביזרים, 
קטורות,  ומוביילים,  פעמונים 

מנורות מלח וציורי מנדלות. 
באומנות,  שמתעניין  ולמי 
מתחלפות  ציורים  תערוכות 

ממקשטות את החנות והיא מוכ
רת את היצירות ועבודת היד של 

אמנים מהאזור.
כיוון שהרוחניות מלווה הן את 
דרך חייו של רונן והן את שלל 
האביזרים בחנות, המקום מהווה 
לקראת  להתייעצויות  מפגש 
והחלפת  טיולים במזרח, טיפים 
שחזרו  מטיילים  בין  רעיונות 
לאלו שבשלב התכנונים. תמיד 
איזה  עם  מהחנות  לצאת  ניתן 

טיפ או נקודה למחשבה. 
־הודול'ה, מרכז מסחרי כפר ור

דים. 054-6973637, רונן. 

“אפריקפה"  חלוץ,  בהר  חדש 
לקרמיקה  וסטודיו  גלריה  קפה   -

גל קפה,  בית  במקום  ממאפריקה. 
וקרמיקה.  מאפריקה  לאומנות  ריה 
מציעה  המקום,  בעלת  בר,  דגנית 

קר על  ציור  של  סדנאות  מבנוסף 
מיקה. מתאים לכל גיל, לאירועים, 
ימי הולדת, מפגשי חברים או סתם 

באפרי ומפנק.  כף  יום  של  מבילוי 
חרוזים  עבודות  לרכוש  ניתן  קפה 

מאפריקה באהבה
אפריקאים,  אמנים  של  אותנטיות 

אפרי וציורים  מקוריים  מתכשיטים 
קאים. את הפריטים מייבאים דגנית 
וחיים בר, שחזרו משהות בת שלוש 

משנים באפריקה כשהם ספוגים בת
בנוסף  מקומית.  ובאומנות  רבות 
ניתן לרכוש את עבודות הקרמיקה 
www. בר.  דגנית  של  והציורים 
ובמ  africafe.co.il, 0523-544016

פייסבוק.

פוי לנפש האדם. אנשים רבים 
לרוב  בשחור,  ללכת  נוהגים 
ביותר בארון  זה הצבע השכיח 
הצבעוניים  הבגדים  הבגדים. 

ושח דפוס  שבירת  ממאפשרים 
רור". 

הצליל.  גם  הצבע,  רק  ולא 

http://www.africafe.co.il
http://www.africafe.co.il
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תוכן שיווקי צרכנות

םחדש: אופטיקה מאור עיניי פתחה סניף במרכז הרפואי כפר ורמ
ניתנים כל שירותי האופטמטריה של מאור עיניים:  דים. בסניף 
ועדשות  שמש  משקפי  מגוון  לבחירה,  מסגרות  ראייה,  בדיקות 

מגע.
הרפואי ובמרכז   04-9575551 במעלות  בחנות   הטלפון 

.04-9570156 

בלולה בר, הבר הישראלי ששוכן בכניסה למעלות, מקרינים  את 
משחקי היורו על מסך ענק, ברוחב מפלצתי של שישה מטרים. 
בפינות  או  הבר  על  ואינטימי,  מזמין  ירוק  בשטח  היא  הישיבה 
ישיבה נוחות. במקום מבחר עשיר ואיכותי של אלכוהול שמוגש 
עכשיו במחירי קיץ נוחים. בקרוב יחלו במקום הופעות מוסקליות, 

מושוה להישאר מעודכנים. כניסה שנייה למעלות, טלפון למשלו
חים 054-2865109.

חדש: Meaky's TMop View, פאב מסעדה שנפתחה על גג בניין 
סראיא בתרשיחא. אפשר לשבת בגג הפתוח תחת כיפת השמיים 
או מתחת לפרגולה ולהשקיף על נוף מדהים, או בחלל המסעדה 
הסגור, כשגם משם נשקף נוף מדהים מבעד לחלונות הגדולים. 
במקום  השקיעה,  מול  צוננת  בירה  ללגום  אפשר  הערב  בשעות 

ממספר סוגי בירה מחבית כולל לאגר כהות ומבחר משקאות אל
ארוכה  משהות  שחזר  טנוס,  האטם  פתח  המקום  את  כוהוליים. 
בחו"ל, והוא גם אמון על התפריט, הכולל מנות בשריות, דגים 
תרשיחא,  סראיא,  בניין  נוספים.  מיוחדים  ומאכלים  מעושנים 

.054-5202332

בוקר  ארוחות  של  חדשה  מסורת  החל  ונעמה"  “אתי  קייטרינג 
ממשובחות מידי יום שישי ביישוב שכניה שבמשגב. הארוחה כו

טריים,  סלטים  גלילית:  ברוח  ומגוון  עשיר  מאכלים  מזנון  ללת 
גבינות, מחמצים, לחמים ביתיים ועוד. כולל שתייה חמה וקרה. 
החל מ-9:00 ועד 12:30. חובה להזמין מקום מראש כי המקום 
מתמלא במהירות. תשלום במזומן או בצ'ק בלבד. הארוחה כשרה. 

שכניה, 04-9999236. 

המסעדת בנחל בנהריה השיקה עסקית חדשה לכבוד הקיץ. בממ
חיר של מנה עיקרית ניתן להזמין גם מנה ראשונה או קינוח ללא 

תוספת תשלום. מחירי העיקריות נעים בין 52 שקלים לפטוצ'יני 
הראשונות  המנות  ומגוון  אנטריקוט,  לסטייק  שקלים   125 ועד 
ניתן למצוא בהן  המוצעות לבחירה מרשים במיוחד. בין השאר 
יצחק  ועוד.  סלמון  דג  קוביות  כבד,  פטה  בקר,  סינטה  קרפצ'יו 

שדה 17 נהרייה, 04-9512074.

חדש ב"קציצה עגלגלה", שעות הפעילות הורחבו גם ללילה, עם 
טאפאסים  ומנות  אלכוהול  יש  בלילה  בתפריט  פאבית.  אווירה 
כמו קרפצ'יו מסינטה שמוכן במקום, חזה עוף בבצק בירה, מנה 
מיוחדת של סרדין, סלט שורשים ועוד. באגף האלכוהול אפשר 
להזמין מגוון קוקטיילים, בירה מהחבית ועוד. את הפאב בערב 
ורדים.  בכפר  להתגורר  שעבר  אביב  מתל  ברמן  פאקו,  במנהל 
יוקרנו משחקים  הישיבה בחוץ או בפנים. במהלך טורניר היורו 
עד  מ-12:00  א-ה  פתוח  בחוץ.   HD באיכות  ענק  מסך  גבי  על 

הלקוח האחרון. בשישי עד 16:00. מושב מעונה, 04-9977085.

קבוצת רצי כפר ורדים נפרדה החודש ממאמנה אלי אסרף. אלי 
הט למאמן  פנה  הארץ  למרכז  משפחתו  עם  לעבור  משהחליט 
מריאתלון ואיש הברזל אמיר בכר בבקשה להחליפו, והחל מתחי

לת יוני נפגשים רצי הקבוצה בימי ראשון ורביעי באגם מונפורט 
בעיקר  הן  הקבוצה  מטרות  אמיר.  עם  יחד  משותפים  לאימונים 
תחרויות הישגיות בחורף כגון מרתון טבריה חצי מרתון בית שאן 
וכמובן עוד מרוצי כביש כמו מרוץ אתגר בכפר אשר מתקיים זו 
השנה השלישית בכפר ורדים. מי שמעוניין להצטרף מוזמן להגיע 
ד' ברבע לשבע בערב לאגם לשיעור התרשמות.  או  א'  בימים  

אמיר בכר 054-6929994.

 21/6 ה'  יום  החודש,  תתקיים  השנים  ארוכת  המסורת  כמיטב 
בשעה 20:30, מסיבת המתגייסים של מחזור 2012. חלקו הרשמי 
של הערב יתקיים השנה באולם המארג, אליו מוזמנים כל בוגרי 

מהמחזור בלוויית הוריהם. ראש המועצה, סיון יחיאלי, ונציגי מו
עדון הזהב וחנות בדים, המלווים את פעילותה של ועדת החיילים 
עם  גיוסם.  לקראת  מתנות  להם  ויעניקו  המתגייסים  את  יברכו 
סיום החלק הרשמי, ימשיכו הבוגרים למסיבה שתתקיים בבריכת 
הקאנטרי של הכפר. ועדת חיילים מברכת את הבוגרים עם גיוסם 

לצה"ל.

מזנון ארוחת הבוקר ב"אתי ונעמה"

אמיר בכר Meaky's Top View בתרשיחא

כריסטיאנו רונאלדו. 
על מסך מפלצתי בלולה בר

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

 אספקה לכל הארץ
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ורדה

המשך בעמוד הבא

 מכירים וויקיפדיה? יופי. ואת 
מכירים  הילה  מצפה  היישוב 

גי ורדה  איכשהו  נפלא.  מגם? 
בוויקיפדיה  שכשנכנסים  לתה 

מלערך מצפה הילה יש בסוף קי
שור לאתר הרשמי של היישוב. 

מוכשלוחצים מגיעים לאתר פור
נו. אמנם מאויר, לפחות ברובו, 
אבל פורנו. ורדה בחרה להביא 

מתמונה צנועה יחסית, כי גם הנ
כדים שלה קוראים את העיתון.

מקליד  שסתם  מי  גם  ואגב,   
www.mizpe-hila. את הכתובת
com יגיע לאותם איורים. פויה.

שהאזור  לבשר  שמחה  ורדה   
וגם  שלנו לא שונה מתל אביב, 
אלון  של  להרצאה  הגיעו  כאן 
את  שפוצצו  איש,   500 אולמן 

היכל התרבות בכרמיאל באירוע 
דעת”.  “סלע  מכללת  שארגנה 
לשניים שלא יודעים, אולמן הוא 

מאיש ברזל ומנטור נחשב, שמע
מביר סדנאות להצלחה והפך לגו

רו של המוני בית ישראל. ורדה, 
מאוד  מצליחה  כללי  שבאופן 
שהיא  מרגישה  לא  בתחומה, 

זקוקה להרצאות שכאלו.
 מה אתה שואל שם מהיציע? 

ממהו התחום שורדה כל כך מצ
מותק.  אובויאוס,  בו?  טיינת 

להיות לוזרית.
לארח  שמחו  תפן  ובמוזיאון   
עסמ למנהל  סטודנטים   35
שונים  מקמפוסים  ויזמות  קים 
בארה”ב שהגיעו לביקור בארץ 
 go inspire ארגון  ביוזמת 

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

ניקוי יבש
שטיחים | וילונות

שרותי כביסה וגיהוץ

לוקחים היום מקבלים מחר

שד’ הגעתון 52 נהריה  04-9514888

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

עיסוי רקמות עמוק  •
טיפול בספורטאים  •

חדר טפולים מרווח ונעים   • 
בכפר ורדים

20 שנות מוניטין  •

עיסוי
רפואי

מקצועי

מיוחד: 
עיסוי כיסא 

קצר לשחרור 

מלחצי עבודה

אבי סלוצקי
כפר ורדים

052-7808395

מראשבתאום 

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

כל השבוע ראשון-שבת 
מ-6:00 בבוקר 
עד 11 בערב!

v

עיצוב שיער וגבות
v

בניית ציפורניים 054-5703492 מומלץ!

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

למנוייםאפשרות 

חבילת 
פינוק זוגי
אפשרות 

לתלושי מתנה
טיפולי גוף ופינוקי ספא ליום יום ולאירועים מיוחדים

חדש!

Foot massage!חדש

Foot massage

דר
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צי

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

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

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

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

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

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

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

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

היכן נפגשים קתדרה 
ומועדון הזהב?

בלוח האירועים של "כפרניק"!

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

באו?  הם  למה  החוץ.  ומשרד 
את  מקרוב  לראות  כדי  ברור: 
וללמוד  הישראלית  ההצלחה 
על התפתחות התעשייה בארץ. 
אבל תראו מה זה, להרצאה של 

אולמן לא לקחו אותם.
עובדי  תפן.  במוזיאון  ועדיין   
סטף  הפתוחים של  המוזיאונים 

הפ למוזיאון  הגיעו  מורטהימר 
מתוח בגן התעשייה תפן והפתי

עו את סימה מרציאנו מכרמיאל 
במסיבת  היובל  חגיגות  לרגל 
אליה  צהריים  וארוחת  הפתעה 

ונכדתה הט גם בנותיה  מהגיעו 
מרייה. ורדה אומרת מברוק, ונו

תנת הרבה כבוד לצוציקית בת 
50 שהיא כבר סבתא.

נראה  בתפן  אמריקאים  ואם   

לכם טבעי, מה תגידו על סינים 
החודש  בתחילת  טל?  בגלריה 

סטוד קבוצת  בגלריה  ־ביקרו 
מאוניברסיטת  צעירים  נטים 

בהשתל הלומדים  ־שנחאי, 
במשגב.  הגליל  במכללת  מות 
ההשתלמות היא נושאי תרבות 
את  ישראלית.  ואמנות  מסורת 

המכ מנהלת  יזמה  ־הביקור 
שמכירה  נורמן,  שושי  ללה, 

הסי הצעירים  הגלריה.  ־את 
נשים  על  הרצאה  שמעו  נים 

אנ והנה  ישראלית,  ־באמנות 
השפות:  לעניין  נדרשים  חנו 
עם  באנגלית  הייתה  ההרצאה 
אבל  לסינית,  תרגום  טיפונת 
האורחים  בספר  ההתרשמויות 

־נרשמו כולן בסינית. כמו שו
רדה מכירה את עדי גרינפלד, 

אלון אולמן והאולם המלא הקישור הפורנוגרפי של מצפה הילה

כפר ורדים והסביבה
04-9574294 |  050-4045596

ארי פליישר 
 מרפא בעיסוי 

ויועץ ארגונומיה
ת  ת ורגישו  עיסוי עמוק ועוצמתי ברכו

ויעוץ להפחתת כאבים עתידיים אצלך בבית

ועכשיו גם 

בקליניקות 

בכפר ורדים 

ומעלות!

דרך אחרת ייחודית ועוצמתית שמובילה לשלום עם האוכל והגוף

סדנת אכילה מודעת
סדרת מפגשים מרפאים - לנשים בלבד

michal.leaf@bezeqint.net * 054-7654371 ,מיכל

10 מפגשים כ-3 שעות כ"א. 78 ₪ למפגש * מספר המקומות מוגבל
הרשמה מראש - 120 ₪ שיקוזזו מהסכום הכולל

ימי חמישי, 20:00 בערב, החל מ-5 ביולי

קבלה, השלמה ופיוס עם הגוף 	 
צריכת מזון רגשי, פיזי, שכלי ואנרגטי	 
ריפוי הילדה הפנימית 	 
משמעות המשולש אני - גוף - אוכל... ועוד...	 

גן הורים
גן ייחודי, קטן ואינטימי

עם צוות חם ומנוסה, המקפיד שכל אחד ירגיש

חשוב, אהוב ומיוחד! 
הגן קולט ילדים בגילאי שנה וחצי עד שנתיים וחצי.

נותרו מקומות אחרונים.
קיימת אפשרות ליום קצר או ארוך

לפרטים: יפעת 050-8323089 ענת 052-6541705

http://www.mizpe-hila.com
http://www.mizpe-hila.com
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ורדה

המשך מעמוד קודם
־בעלת הגלריה, היא כבר נרש

שתוכל  כדי  סינית  לקורס  מה 
לקרוא כל מילה.

שתחקיר  יפה?  עוד  ומה   
עומק של ורדה מגלה שאותם 
סינים בדיוק עשו ביקור באותו 

־מוזיאון תפן בדיוק. אין, הסי
נים האלה גדולים בחיקויים.

 בשבת לפני שבועיים התקיים 
הנשים  טריאתלון  בהרצליה 
להשמ יכול  ורדים  כפר   .19 -ה
וויץ בארבע נציגות. יעל שטרן 
ועלוה נוריאל עשו את המקצה 
זו  הייתה  כשלעלוה  העממי, 
הפעם הראשונה. היו גם שלוש 
"שלשות  שנקרה  מה  שעשו 
בת  קבוצה  כלומר  ספרינט", 
עושה  אחת  שכל  נשים  שלוש 

איזנשט אראלה  אחד:  ממקצוע 

רכבה  טלמן  נעמה  שחתה,  דט 
על אופניים ואורלי פלטין רצה. 
ורדה שקלה לאמץ את הפטנט: 
גם לעשות רק ספורט אחד, וגם 
לספר שהשתתפתי בטריאתלון. 

מרק שבשביל ורדה גם ענף ספו
רט בודד זה אחד יותר מידי.

 ובהקשר לאייטם הקודם, נעמה 
אמנם לא מכפר ורדים, אבל היא 
החברה של אורי, הבן של אורלי, 

אז היא כמעט משלנו.
שהמועצה  שמעה  ורדה   
עיקור  מבצע  לאחרונה  עשתה 
יש  נכון,  אז  חתולים.  וסירוס 
שלהם  והיללות  מהם,  הרבה 
מאלו  פחות  קצת  רק  מפריעות 
יש  לורדה  אבל  התנים  של 

חתו הרבה  עדיף,  מה  מתהייה: 
פחות  קצת  או  יכולות  עם  לים 

מה  שכל  כאלה  אבל  חתולים, 
שנותר להם זה לילל?

או  ורדה,  רק  זה  ואפרופו.   
התנים  הזה  בקיץ  שבאמת 
יותר  קרוב  יותר,  חזק  מייללים 

וממושך יותר?
טורים  שכותב  ארז,  טוביה   
בתל  היה  ורדה,  של  בעיתון 
וכך  הגאווה,  במצעד  אביב 

כפר באתר  החוויה  את  מסיכם 
מניק: בביקורי ביום שישי האח

אביב,  תל  הישנה  במולדת  רון 
בפינת  ארוכה  שעה  עמדתי 
יהודה  בן  בוגרשוב  הרחובות 

מצ בגאווה,  במצעד  מוהבטתי 
בירה  וכוס  האחת  בידי  למה 
נחיל  בעוד  השנייה.  בידי  קרה 
ארוך של אנשים שועט בצעדי 
לא  אם  לעצמי,  חשבתי  ריקוד, 

שוקל  הייתי  וטיפש  זקן  הייתי 
להחליף צד, כי דבר אחד ברור: 
ורדה  שמח!  יותר  הרבה  אצלם 
לא הייתה מסכמת את זה יותר 
טוב, אבל יש לה פנייה נרגשת 
מחליף  שאתה  לפני  לטוביה: 
וננסה  ורדה  אצל  תעבור  צד, 
לעשות שמח בלי כל הגשעפט 

של שינוי מיגדר.
רשימת  להלן  הקיץ,  לכבוד   
תרסיסים שורדה צריכה לקנות: 

מאלתוש, ספריי נגד חרקים, ספ
ריי של קרם הגנה, ספריי קצפת 
ולהלן  העונה.  לפירות  שיהיה 
שצריכים  התרסיסים  רשימת 

מלקנות כל אלו שמתכוונים לע
בור במרחק של 50 מטר ומטה 

מורדה: דיאודורנט.
 קיץ קל ושבת שלום. 

הפתעת היובל של סימה.                        צילום: רחל לזר

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

כולל: קופירייטינג, עיצוב והדפסה, שירות 
לבית הלקוח

04-9977474 
פרסום    יחסי ציבור    הוצאה לאור    אינטרנט

שלישיית הטריאתלון נעמה טלמן, 
אראלה איזנשטדט ואורלי פלטין

היכנס/י עכשיו לאתר:עלוה נוריאל ויעל שטרן
www.hcginfo.co.il 

לפרטים נוספים התקשרו:
ורד שקדי

052-8284074
Vshkedy63@gmail.com

לרדת במשקל
התגלה הפתרון המלא 

לבעיית עודף המשקל

בתהליך ייחודי, מהיר, בטוח ובריא 
ובליווי של הדרכה אישית צמודה

ניתן לרדת במשקל בין 8-15 קילו ב- 40 יום.

    www.dogdream.co.il  בהנהלת ויקי בר-בי
ליד מושב רגבה  052-2614171  04-9555552

 אימון ואילוף מקצועי לכלבים בכל הרמות
 פנסיון מפואר וביתי לכלבים ולבע"ח בחיק הטבע

 פתרון בעיות התנהגותיות בכלבים
 גידול וטיפוח כלבים

 לכידת נחשים ובע"ח

חוות שדה החלומותחוות שדה החלומות

תמרה עיצוב בצבע

אפשרות לרכישת ציורים ורפרודוקציות

תמרה )תעזי( 0526-218-179

•עיצוב וצביעת קירות פנים 	
•סוגי טיח שונים 	

•גימורי צבע שונים על  	
רהיטים ודלתות

•ציורי קיר בחדרי ילדים 	
•ועוד... 	

מחירים 
מפתיעים
מחירים 
מפתיעים

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

מבצעים לקיץ ולחופש הגדול

Carmiel@rexe co il

באזור מעלות והסביבה
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l בניין אטרקטיבי בתפן
l מתאים גם להיי-טק

l התאמה אישית לפי צרכים

ה
ר

כ
ש

ה
ל להשכרה משרדים בכל גודל

החל מ-30 מ”ר ועד לקומפלקס של מאות מ”ר

לפרטים ופגישת התרשמות: 054-6717760

l מיקום מעולה, גישה נוחה, חנייה צמודה
l קרבה למסעדת פועלים חנות נוחות

l נוף משגע

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

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

חדש למבוגרים
העשרה בצרפתית
מבלים בכיף ומשפרים את השפה

מיועד לדוברי צרפתית בסיסית ומעלה
דינה 054-6261963 )לא בשבת(

 מורה מנוסה ומקצועית

 מלמדת בכל הרמות
כולל אקדמאים וליקויי למידה

04-9997652 ,050-6574905

English שפת אם

דרוש/ה
סוכן/ת נדל"ן

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

לווי מקצועי צמוד עד ההכשרה.
עמלות גבוהות למתאימים

עדיפות לדוברי רוסית
אביתר

052-3032121

V.I.P
נדל"ן

בתים למכירה
בכפר ורדים, וילה בעיצוב 

ארכיטקטוני מיוחד, 250/700, 5 
חד' במפלס אחד+יח"ד 3 חד', 

פטיו, נוף מרהיב וחנייה. רחל 
054-4735949

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

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

במעלות, בסביונים, דו-משפחתי 
מרווח ומושקע עם אפשרות לשתי 

יח"ד, 280/380, 7 חד', גינה 
מטופחת ומרפסת עם נוף. רחל 

054-4735949
במעונה וילה מרווחת  ומושקעת 
ברח' ללא מוצא, 180/600 , 6, 

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

בכפר ורדים וילה ספרדית וילה 
בעיצוב מיוחד, מוארת ומרווחת. 

160/713 לכניסה מיידית ראו 
 תמונות באתר- 1,640,000 
VIP נדל"ן 052-6603666

כפר ורדים ברח’ מירון בית עם 
גינה קסומה. מתוכנן נכון. 4 חדרי 

שינה+פינת משפחה מרווחת. דקים 
ופרגולות. VIP ₪ 1,590,000 נדל"ן  

052-6603666
כפר ורדים-באירוס בית 4 חד’70+ 
מ"ר יחידת דיור עם כניסה נפרדת. 

 VIP .₪ 1,540,000 !!בהזדמנות
נדל"ן 052-6603666

בעין יעקב צופה לים בשכונה 
הקהילתית, בית חדיש ומושקע 

ביותר. על מגרש של כ-500 מ"ר 
70+ מ"ר מעטפת.

 VIP  !!!1,160,000 ₪ חייב להימכר
נדל"ן  052-6603666

במעלות ביפה נוף דופלקס 5 חד’ 
עם מרפסת גדולה  כניסה ללא 

מדרגות. שווה ביותר. VIP  נדל"ן  
052-7794555

להשכרה
להשכרה מבנה תעשייה במושב 

חוסן, 250 מ"ר, חשמל תלת פאזי, 
משרד, מטבחון ושירותים. דלתות 

כניסה רחבות.  054-9001239 

יחידת דיור, 2.5 חדרים כולל מטבח 
שירותים ומקלחת )60 מ"ר( + 

מרפסת, גינה ונוף יפהיפה תתפנה 
ביולי. 052-5282961

חיפוש דירה להשכרה - משפחה 
מחפשת בית / דירה / יחידה 

בכפר ורדים 3-4 חדרים, לתקופה 
ממושכת 052-6029740

יחידת דיור מסודרת ומאורגנת 
מתאימה לזוג/קליניקה, גישה נוחה 

ניתנת להשכרה עם/בלי רהוט. 
1800 ₪, כולל ארנונה, כבלים 
ואינטרנט. כניסה מידית. טל' 

054-9980042

בריאות מן הטבע 
אומגה 3

משמן המופק בכבישה קרה מזרעי 
צמח בר ישראלי - מרווה מרושתת

המקור הטוב ביותר לאומגה 3
לפרטים: לילי סלוצקי
סוכן מורשה מס' 31200003

052-7808393

לפאב מסעדה באזור
דרושים

עוזר/ת טבח 
מלצרים w ברמנים

עבודה קבועה * 
תנאים טובים למתאימים

054-5202332

טיפולים 
טיפול בתטא הילינג בכל תחום 

והתמודדות, טיפול באכילה רגשית, 
אבחון וטיפול בשיטת ורדי, לקויות 

 למידה, תפקוד והתפתחות
תינוקות, ילדים, נוער ומבוגרים, 

מיכל ליף. 054-7654371 

המנין המשפחתי המסורתי  כפר ורדים
חוויה יהודית משפחתית משותפת

הקהילה מתפללת בבית הכנסת החדש, כיכר 7
halomkv@gmail.com ”לפרטים נוספים

דרושה
גננת עם תואר

לניהול והובלה
של מרכז מוריה 
במושב עין יעקב

 
גאולה 052-8836416
טלפקס 077-9104735



חדש באלומה 

ארוחה עסקית בכל ימי השבוע
א-ה 12:30-16:00

יום שישי 12:30-14:30
שבת 13:00-17:00

אלומה - ביסטרו גלילי, רח’ האלון 16 כביש כפר ורדים-מעלות תרשיחא 04-9574477
www.alumabistro.co.il 
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