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פרקטים     וילונות     מוצרי הצללה    
Æטפטים     שטיחים ועוד

פתרונות לעיצוב הבית

מבחר רחב ומגוון של פרקטים ¨ התאמה אישית לצרכי הלקוח¨
Æהתקנה מקצועית ואחריות מלאה

מבצע קיץ° 
פרקט ב≠ππ ש“ח למטר כולל התקנה
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ישר מהראש\סיון יחיאלי

הרודפים
העמדתו של אולמרט לדין היוותה את שיאו של שלטון הפקידים במדינה. את משחק הרדיפה 

משחקים בעיקר הפרקליטות ומבקר המדינה, ובדרך הם פוגעים אנושות בדמוקרטיה

הממשלה  ראש  של  הזיכוי 
מז� אולמרט,  אהוד  לשעבר, 
לפחות  אול  ישראלי,  כל  עזע 
האינ� החקירות  לזעזע.  צריך 
להע� ההחלטה  נגדו,  סופיות 
היוו  והתפטרותו,  לדין  מידו 
שיא של שלטון הפקידים במ�

דינת ישראל.
שלטון  היא  דמוקרטיה 
אשר  אלו  ציבור,  נבחרי  של 
מנת  על  בהם  בחר  הציבור 
שיובילו את הציבור, את המ�
דינה. יובילו על פי חוק כמו�
שלטון  אינה  דמוקרטיה  בן. 
של פקידים ואפילו אינה של�
טון של משפטנים או מבקרים. 
התנהלות המשטרה והפרקלי�
כלפי  האחרונות,  בשנים  טות 
ציבור  ונבחרי  בפרט  אולמרט 
בכלל, היא לא פחות משערו�
פוסקת,  בלתי  רדיפה  רייתית. 

צדקנית ומתחסדת.
חיים  שנישק  הקצינה  על 
לשע� המשפטים  שר  רמון, 
בר, שהמערכת רצתה ברעתו, 
כי אם תסרב להתלונן,  איימו 
יאשימו אותה בשיבוש הליכי 
האיום  מוסרי,  לא  זה  חקירה. 
הזה. במקרה של רמון הגדילה 
וביצעה  לעשות  הפרקליטות 
חוקיות.  בלתי  סתר  האזנות 
האמצ� את  מקדשת  המטרה 
עים. אם זו אינה רדיפה, איני 
לי  חשוב  מהי.  רדיפה  יודע 
שמ� חושב  אני  כי  להבהיר 
מכל  פסול  רמון  של  עשהו 
ציבורית,  או  מוסרית  בחינה 
אבל לא פלילית. לא היה לו, 
כנו� מול  סיכוי  שום  לרמון, 
האב�  .�החוק �שלטון  פיית 
הפלילי  שההליך  הוא  סורד 
קלון,  ללא  בהרשעה  הסתיים 
 �מה�שרץ אותו   ��שטיהרה
לחזור  לו  ואיפשרה  הציבורי 

לחיים הציבוריים.

סימנו מטרה
 12 של  היעד  היה  אולמרט 
חקירות פליליות שונות. המ�
מו� מהיותו  נובע  אינו  צבור 
מהעובדה  נובע  הוא  שחת. 
מטרה  סימנו  אותו,  שחיפשו 
המדי� פרקליט  לצייד.  ויצאו 

ורדף  המשיך  עוד  לדור,  נה, 
אותו גם בעיתונות ונאלץ לה�
מי  מכן.  לאחר  כך  על  תנצל 
שמפקפק בכך שינסה להיזכר 
מתי ראינו את מערכת אכיפת 
ופועלת  נחישות  מגלה  החוק 
ביעילות כזו שלא כנגד נבחרי 

ציבור.
שיהיה ברור, איני ערב לח�
פשע,  אם  אולמרט.  של  פותו 
פושע.  כל  כמו  לדין  שיעמוד 
הצדק  שחוש  חושב  אני  אבל 
הטבעי של כל אדם צריך לה�
תקומם כאשר הפקידות נרת�
את  ציבור.  נבחרי  לרדוף  מת 
משחקת  הזה  הרדיפה  משחק 
לפניה  הפרקליטות.  רק  לא 
המדינה,  מבקר  בגאון  ניצב 
לינדנשטראוס.  מיכה  השופט 
קריירה  עשה  המדינה  מבקר 
מרדיפת נבחרי ציבור. החלט�
תו להטיל אחריות מיוחדת על 
שר האוצר בשל השריפה בכ�
רמל, היא לא פחות ממגוחכת.

זו,  בהחלטה  שאגע  לפני 
שעשה  בביקורת  קטן.  סיפור 
הוא  נתניה  בעיריית  המבקר 
קבע שמשרדה של ראש העיר 
של  משרדה  מהמותר.  גדול 
ראוותני  ואינו  שכור  פיירברג 
המבקר  אנשי  אך  במיוחד, 
מצאו לנכון למדוד פיזית את 
של  תקציב  עם  עיר  גודלו. 
מעל למיליארד שקל, ומשרד 
בגו� מתעסק  המדינה  מבקר 
דל הלשכה של ראש העיר. זו 
התמקדות בתפל ובזבוז כספי 
בזבוז מש� מזה,  ויותר  ציבור 

ווע של אמון הציבור.
השריפה.  לדו�ח  בחזרה 
מאוד.  חשוב  חשוב,  הנושא 
ומה אנחנו למדים מהדין וח�
עו� איך  הלקחים?  שבון? מה 
בפעם  טוב  יותר  שיהיה  שים 
הבאה? תפקידו של מבקר הוא 
להיות הזרוע הארוכה של הר�
שות המחוקקת לבקרה ומעקב 
הר� הממשלה,  פעולות  אחר 

שות המבצעת. מטבע הדברים 
מדובר בעיסוק בחוקיות ובס�
דירות. תפקידו למצוא ולהצ�
ביע מהם הכשלים הניהוליים, 
והאופרטיביים,  המינהלים 
להתמודד  נוכל  יתוקנו  שאם 
עם אירוע דומה בהצלחה. וב�
קודש  במלאכת  לעסוק  מקום 
זו, מהי המסקנה? צריך להח�

ליף שרים. זהו, שלא!
שרים  דמוקרטית  במדינה 
כשלי� ולא  בקלפי  מוחלפים 
חות פרטית של מבקר המדי�

נה.

תובעים זכות להדיח
הביקורת  של  הזו  החדירה 
הקלאסית  הביקורת  מתחום 
ולרדי� מדיניות  לביקורת 
ביותר.  מסוכנת  בכירים,  פת 
הוועדה  בפרוטוקול  קריאה 
לביקורת המדינה משנת 5002 
מעלה את דבריו של פרופסור 
דוד דרי, לגבי מנכ"לית משרד 
להורות  חשבה  אשר  החינוך, 
בדרך  טיולים  אבטחת  על 
הצלי� שלא  כיוון  מסוימת. 
המדי� מבקר  את  לשכנע  חה 
הח� את  לשנות  החליטה  נה, 
לטתה. זה לא נכון ולא ראוי, 
אפשר  אי  הפרופסור.  קובע 
להעמיד את שיקול דעתו של 
המבקר מעל שיקול דעתה של 
המנכ"לית. אין לו שום יתרון 

עליה וזה לא תפקידו.
והמסוכן מה� היוצא  הפועל 
דברים, הוא שהפקידים, שאיש 
לא בחר בהם, תובעים לעצמם 
רק  לא  לקבוע  הסמכות  את 
מדיניות שהיא באחריות נבח�
רי הציבור, הם תובעים לעצ�
מם את הזכות להדיח את נב�
חרי הציבור, בניגוד לכל כללי 

הדמוקרטיה.
כתבו  האוצר.  לשר  בחזרה 
האוצר  שר  אם  לפני:  כבר 
בנו� מיוחדת  באחריות  נושא 
אזי  הכבאות,  שירותי  שא 
מער� מחדלי  על  אחראי  הוא 
כת הבריאות, ומחדלי מערכת 
הבעיות  על  וכמובן  הביטחון, 
בחינוך וברווחה. אין אבסורד 

גדול מזה. 

מיכה לינדנשטראוס. עשה קריירה מרדיפת נבחרי ציבור
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קהילה מחפשת תורמים
קהילת המניין המשפחתי מחפשת תרומות להשלמת החוסרים בבית הכנסת החדש

קהילת המניין המשפחתי בכפר 
את  לאחרונה  שחנכה  ורדים, 
בית הכנסת החדש שלה, פונה 
בימים אלה לתורמים שיסייעו 
לה להשלים את הצטיידותו של 
המקום. מהקהילה, המשתייכת 
כי  נמסר  הקונסרבטיבי,  לזרם 
דרושות תרומות לפריטים כמו 
כיסאות,  בימה,  קודש,  ארון 

מזוזות ועוד.
הקהילה  ועד  מטעם  בהודעה 
הכנסת  בית  "בניית  נכתב: 
הושלמה!  לא  אך  הסתיימה 
בנוסף  לשמש,  נועד  הבניין 
כלל  של  והתפילות  לטקסים 
תושבי הכפר, גם לפעילות יל�
ומבוגרים. לשם כך  נוער  דים, 
המשפחתי  המניין  ועד  מבקש 
את תמיכת תושבי הכפר ותרו�
יכולה  ל'פיניש'. התמיכה  מות 
כספית,  תרומה  בצורת  להיות 
ואמ� מקצועי  בידע  בחומרים, 
נותי וכל מה שיש בידי המתנ�

דבים להציע".
הוועד קורא לכל תושבי הכפר 
או  פעילים  כחברים  להצטרף 
כי  ומזכיר  תומכים,  כחברים 
וחגי  תשע"ג  שנת  "תחילת 
דמי  לחידוש  הזמן  הם  תשרי 

החבר השנתיים".
הת� ההודעה,  מציינת  כה,  עד 
לרכישת  תרומות  כבר  קבלו 
ול� לפרגולה  המטבח,  ארונות 
אויר,  מיזוג  למערכת  סוכה, 
אור- וציוד  הגברה  למערכת 

למגילת  ישראל  לדגל  קולי, 
כו� תרומת  והתקבלה  אסתר, 
ושופר.  מקרר  ספרים,  נניות 
תרומות  עדיין  דרושות  כעת 
הקו� לארון  הבאים:  לפריטים 
דש ע"ש אדם דרוקס ז"ל; לנר 
ברגר  צבי  הרב  לכבוד  התמיד 
שהיה רבה של הקהילה במשך 
13 שנים; לשולחן בעל תפילה 
– בימה; לרכישת מאה כסאות; 
לרכי� מזוזות;  ארבע  לרכישת 

חברת "אתגרים ביטחון יש�
את  המפעילה  בע"מ",  ראלי 
מוקד 5-5, מיזגה את פעילות 
בחב� והבקרה  הסיור  שירותי 
נמצאת  "אתגרים"   .G4S רת 
ורדים,  כפר  תושבי  בבעלות 
ונותנת  לזרוב,  ועירית  אבי 
ועס� אב  בתי  למאות  שירות 
קים באזור כפר ורדים והגליל 

המערבי.
במכתב שהופץ בימים האח�
המוקד  לקוחות  בין  רונים 
בכפר ורדים ובאזור, נאמר כי 

הסכם המיזוג יעניק ללקוחות 
החברה שירות מקצועי מאחת 
החברות המובילות בענף, וכי 
בפרמטרים שונים השירות אף 
בימים  כי  נאמר  כן  ישתפר. 
עם  פגישה  תתואם  הקרובים 
פר� לעדכון  החברה  לקוחות 

טים והיכרות.
חתו� ללקוחות  המכתב  על 
מים אבי לזרוב, מנכ"ל "את�
בע"מ"  ישראלי  בטחון  גרים 
וארז ש. עזרא, מנכ"ל "חטיבת 

המוקדים G4S ישראל".

אמר  לשאלותינו,  בתשובה 
השירות,  מאפייני  כי  לזרוב 
המחיר וצוות העובדים המקו�
מי יישארו כפי שהיה עד כה. 
בת� יהיו  עירית  וגם  הוא  גם 
מונה וירכזו את הפעילות המ�
הניהול  תחת  שתהיה  קומית, 
של G4S. משרדי החברה יהיו 

במרכז המסחרי כפר ורדים.
 G4S כי  לזרוב,  הוסיף  עוד 
הגדולות  מהחברות  היא 
הפועלת  בתחום,  והוותיקות 
בפריסה  וכמובן  בעולם  בכל 

ארצית בישראל עם צי ניידות 
טכ� ואמצעים  מוקדים  גדול, 

נולוגים מתקדמים.
המוקדים  חטיבת   -  G4S
פועלת   ("99 "מוקד  (לשעבר 
למעלה  עם  ארצית  בפריסה 
וסיור,  שירות  רכבי  מ-150 
ועשרות  בקרה  מרכזי  עשרה 
בנויה  החברה  מנויים.  אלפי 
"השמירה"  חברת  יסודות  על 

שהוקמה בשנת 1937.
עודד שלומות, אתר כפרניק
www.kfarnik.co.il

G4S מוקד 5-5 מוזגה עם

שת שולחנות מתקפלים לפעי�
לויות ואירוח; מעמד נאה לד�
גלים; לתנור אפייה; ללוח זכ�
רון – עץ חיים; ללוח תורמים; 
לשולחן  אקוסטיקה;  להתקנת 
פרחים  סידורי  הרב;  למשרד 
גדו� דקורטיבים  (מלאכותיים) 
לים, ו/או עציצים; גינון; מחי�
צות/קוליסות; לחנוכיה גדולה 
בחשמל  שתודלק  ודקורטיבית 

ותותקן על גג הבניין.
להתק� ניתן  ולתאום  לפרטים 
או   054-9162803 לאיתן  שר 

לאסתי 054-5319164

רב לקיץ
ארצה  הגיע  וויס  ג�רלד  הרב 
מארצות הברית וישמש בהת�
נדבות כרב הקהילה בחודשים 
ואשתו  הרב  ואוגוסט.  יולי 
בתפי� השתתפו  כבר  דבורה 
לות, והרב ניהל את הטקסים 

ואת הקריאה בתורה. 

טקס הכנסת ספר 
תורה לבית הכנסת 
החדש
צילום: אבי הירשפילד
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אחת  היא  ורדים  כפר 
הירוקות  הרשויות  מעשר 

בישראל. 
ההיגוי  ועדת  החליטה  כך 
של הועידה והתערוכה הבי�
ה-16".  "קלינטק  נלאומית 
הרשימה המלאה: כפר סבא, 
רעננה,  חולון,  השרון,  הוד 
דימונה, הרצליה, שהם, כפר 
ורדים, מ.א גליל עליון ומ.א 

עמק חפר. 
הירוקה"  "הרשות  אות 
הוענק בטקס חגיגי במסגרת 
תערוכת קלינטק ה-16 לט�
כנולוגיות מים, אנרגיה מת�
חדשת, בנייה ירוקה, מיחזור 
ירוקה שהתקיימה  ותחבורה 
בתחילת החודש בגני התע�

רוכה בתל-אביב.
למע� התחרו  התואר  על 
מקומיות  רשויות  מ-30  לה 
שהומלצו  הארץ  רחבי  מכל 
על ידי מומחים לאיכות הס�
ביבה, מיחזור וטיפוח עירו�
את  בחרה  ההיגוי  ועדת  ני. 
מק� עמידה  פי  על  הזוכות 
עקרונות  בעשרה  סימלית 
ברשות  בר-קיימא  לפיתוח 
העקרונות:  בין  מקומית. 
צמצום נפח פסולת עירונית, 
קידום חינוך סביבתי, שימור 

וטיפוח מקורות מים ועוד.
סיון  המועצה,  ראש 
השנייה  הפעם  "זו  יחיאלי: 
נבחרת  ורדים  שכפר  ברצף 
בכדי.  ולא  ירוקה  לרשות 
אנו עושים לילות כימים כדי 
איכות  את  לתושבינו  לתת 
ובד  ביותר  הטובה  החיים 
בבד לדאוג לשמירה עיקשת 

על הסביבה".

בעשירייה 
הירוקה

ורדים  כפר  מועצת  בישיבת 
הש� בתחילת  שהתקיימה 
בוע (ראשון, 8.7) התנהל דיון 
מינויה  לחוקיות  הנוגע  מתוח 
של קרן דרוקמן אדיב למבק�

רת המועצה.
המ� היועץ  המועצה,  ראש 
הסבירו  המזכיר  ומ"מ  שפטי 
לחברי המועצה כי משרד הפ�
נים קבע שהמינוי תקף וחוקי 
כלל  המועצה  וכי  לחלוטין 
בקבלת  לדון  מוסמכת  איננה 
עובדים או בהפסקת עבודתם.

מכתב  עמד  הדיון  במרכז 
ממשרד הפנים למועצה תחת 
המכ� תקינות  "אי  הכותרת 
מבקר/ת  לתפקיד  הפנימי  רז 
ורדים".  כפר  מקומית  מועצה 
כי  היתר,  בין  נאמר,  במכתב 
וחוקיותו  תקין  איננו  המינוי 
זה  מכתב  של  בסיפא  בספק. 
התייחסות  נדרשת  כי  נאמר 
המועצה  של  המשפטי  היועץ 

להליך הבחירה.
יחיאלי,  סיון  ראש המועצה, 
השיב כי המכתב האמור, הגם 
לא  היטב,  מנוסח  היה  שלא 
קבע את חוקיות המכרז, אלא 
לחוקיות.  התייחסות  ביקש 
הדעת  חוות  שהועברה  לאחר 
העביר  המשפטי,  היועץ  של 
נוסף, בו  משרד הפנים מכתב 

אישר כי המינוי חוקי.
חברי  את  האשים  יחיאלי 
לדבריו,  שהדליפו,  המועצה 
ובכך  לעיתונות  המסמך  את 
פגעו בזכויות הפרט של המב�
קרת. הוא כינה זאת כ"גירעון 

נכון לעכשיו: המינוי חוקי

טען,  גם  הוא  ורגשי".  מוסרי 
הראשוני  ההדלפה  מקור  כי 
מבקרי  מ"איגוד  כנראה  היה 
ולאחר  המקומיות",  הרשויות 
שלא  הפנים  ממשרד  שביקש 
לכתב יותר את הארגון, פסקו 

ההדלפות.
גזבר המועצה ומ"מ המזכיר, 
האיגוד  כי  אמר  עמרם,  אילן 
מקצועית  כ"גילדה"  פועל 
ולכן הוא בעל אינטרס בעניין.
וק� איריס  המועצה  חברי 
גרינ� ומאיר  מילוא  יוסי  נין, 
על  בהסתמך  התעקשו,  פלד 
"חוזר מנכ"ל", כי הליך המי�
נוי לא היה תקין. הם הדגישו 
קרן  כלפי  נאמר  לא  כי הדבר 
לצורך  אלא  דרוקמן-אדיב, 

המינהל התקין.
המוע� של  המשפטי  היועץ 
הסביר  הרטל,  עדי  עו"ד  צה, 
לנוכחים כי דרוקמן-אדיב לא 

(ע"פ  אמון"  ב"משרת  הייתה 
כמ� הקודם  בתפקידה  החוק) 
המועצה,  ראש  לשכת  נהלת 
חובת  המועצה  על  חלה  וכי 
מכרז פנימי. הוא גם הבחין בין 
המו� ו"צו  העיריות"  "פקודת 
שונים  כללים  להם   – עצות" 
ומכאן גם נבעה, בין היתר, אי 
ההבנה של משרד הפנים ושל 
הרטל  לדברי  המועצה.  חברי 
הע� את  הסיר  הפנים  משרד 
ננה מעל המינוי שהינו תקין, 

חלוט וסופי.
כאמור, הנושא לא עלה לה�
יחיאלי  שלדברי  משום  צבעה 
ואין  המועצה  בסמכות  איננו 

כל עילה להצבעה.
ראש  נשאל  הישיבה  לאחר 
לחוקיות  מעבר  אם  המועצה 
ההליך, אין כאן מינוי בעייתי 
היעדר  לאור  עניינית  מבחינה 
הביקו� בתחום  מספיק  ניסיון 
רת והעובדה כי דרוקמן אדיב 
בלשכתו,  כמזכירה  שימשה 
ונחשבה ל"יד ימינו". יחיאלי: 
"הוועדה שבחנה את המועמ�
לה  יש  כי  דים במיכרז קבעה 
והיא  בביקורת  מספיק  ניסיון 
מבחינתי,  לתפקיד.  מתאימה 
כל עובד מועצה הוא יד ימיני 
המו� מבקר  גם  וכך  בתחומו, 
מבקר  לפיה  התפיסה  עצה. 
אמור להיות האויב הכי גדול 
שגויה  היא  הרשות  ראש  של 

מיסודה".

עודד שלומות, כפרניק
www.kfarnik.co.il

משרד הפנים אישר כי מינויה של קרן דרוקמן אדיב לתפקיד מבקרת 
המועצה היה תקין, לאחר מכתב מוקדם שערער על חוקיות המינוי

קרן דרוקמן אדיב. לא 
הייתה במשרת אמון
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בישראל,  מיעוטים  ארגון 
רווח  מטרות  ללא  ארגון 
מכפר  וולנר  דן  של  בניהולו 
מימון  אישור  קיבל  ורדים, 
להוציא  האירופי  מהאיחוד 
פרויקטים.  חמישה  לפועל 
פותחו  שאושרו,  הפרויקטים 
מספר  עם  בשיתוף  ויבוצעו 

גופים.

פרויקט ראשון
חד� כיוונים  מתן   – כיוונים 
לנו� ואפשרויות חדשות  שים 
ער בעל צרכים מיוחדים. הפ�
הגליל  בבוסתן  ממוקם  רויקט 
ומתמקד בזכותם הבסיסית של 
מיוחדים  צרכים  בעלי  אנשים 

להשתלב בשוק העבודה.
מטרות הפרויקט:

כי� את  ולהעצים  לפתח 
ושל  הנוער  בני  של  שוריהם 
בני  עם  הפועלים  הארגונים 
צרכים  בעלי  ובוגרים  נוער 

מיוחדים.
כלים  ידע,  ולחלוק  לשתף 
מטרה  מתוך  פעולה  ושיטות 
לקדם את המאבק בתיוג השו�
סטריאוטיפית  בחשיבה  נה, 
היותו  בשל  האחר  ובשנאת 

שונה.
ללמוד כיצד לפתח ולהעצים 
לקדם  בכוחן  אשר  מיומנויות 
ולהגן על זכותו הבסיסית של 
לה� אדם  הוא  באשר  האדם 
של  השתלבותם  ואת  תפרנס 
בשוק  מיוחדים  צרכים  בעלי 

העבודה.

פרויקט שני
יבוצע עם קרן אשדוד - קרן 
עיריית  מטעם  מוניציפלית 

אשדוד אשר מטפחת ותומכת 
ובוגרים  נוער  עם  בפעילויות 

בעלי צרכים מיוחדים.
מטרות הפרויקט:

אקטיבית  אזרחות  לעודד 
ותחושת סולידריות בקרב בני 
וקבוצות  חדשים  עולים  נוער 

מיעוט אחרות.
להגביר את המודעות במא�
ואל� בסמים  שימוש  נגד  בק 
בני  בקרב  ובאלימות  כוהול 

הנוער.

פרויקט שלישי
יבוצע עם ארגון פתחון לב – 
ארגון ארצי המספק בין היתר 
ביש� נזקקות  למשפחות  מזון 
ראל ומוציא לפועל פרויקטים 
סוציו� מרקע  ילדים  לקידום 

אקונומי נמוך.
את  לחזק  הפרויקט:  מטרת 
הנוער  ארגוני  של  תרומתם 
הפעולה  שיתוף  את  ולהגביר 
המשפיעים  אלו  ארגונים  של 
האזר� החברה  התפתחות  על 
הדמוקר� ערכי  והטמעת  חית 

טיה.

פרויקט רביעי
יבוצע עם פרח - ארגון ארצי 
תמו� בסטודנטים  תומך  אשר 
רת סיוע שמוענק על ידי הס�
במ� ונוער  לילדים  טודנטים 
את  מתוך מטרה לשפר  צוקה 
ולפתוח  הלימודים  הישגיהם 
טובה  להשתלבות  צוהר  להם 

בחברה.
להגדיל  הפרויקט:  מטרת 
הנו� של  הפעילות  היקף  את 
תפ� את  ולהרחיב  העובד  ער 
אזרחות  בקידום  הארגון  קידי 
ואפ� בדיכוי  ובמאבק  פעילה 
מקבוצות  סטודנטים  של  ליה 

מיעוט.

פרויקט חמישי
שאושר  החמישי  הפרויקט 
יבוצע על ידי ארגון מיעוטים 

בישראל.
מטרות הפרויקט:

ויצי� הבנה משותפת  עידוד 
רת דיאלוג בין בני נוער באזור 

האירו-ים-תיכוני.
בסט� למאבק  כלים  פיצוח 

ריאוטיפים ודעות קדומות.
מיעוטים  ארגון  אלו,  בימים 
בישראל שוקד על הכנת תכ�
למימון  בקשות  והגשת  ניות 
התכ� האירופאי.  מהאיחוד 
פעילויות  על  מתבססות  ניות 
והבנה  אמון  יחסי  להגברת 
וערבים  יהודים  בין  הדדית 
שיעלו  פעילויות  בישראל, 
התפת� ויקדמו  היום  לסדר 
שוויון  סוציואקונומית,  חות 
של  ומגוון  לנשים,  זכויות 
לקידום  המכוונים  פרויקטים 
דמוק� וזכויות  האדם  זכויות 
רטיות בסיסיות בקרב קבוצות 

מיעוט.

חמישה פרויקטים חברתיים
חדשות

מערבי"  גליל  "זמן  עמותת 
הפועלת  חדשה  עמותה  היא 
לקידום התיירות באזור בדגש 

קולינרי ותוצרת מקומית. 
גבנים,  חברים  בעמותה 
טיולים  מדריכי  שפים,  יינים, 
בוטיק, שהתאגדו במ� ויצרני 
בא� התיירות  את  לקדם  טרה 
בינואר  נוסדה  העמותה  זור. 
ופ� סיורים  ומקיימת   ,2012
את  להרחיב  במטרה  עילויות 
המודעות למרחב ולחשוף את 
המטייל למקומות פחות מוכ�

רים ומתוירים. 
 28 בעמותה  חברים  כיום 
תיירנים, כולם תושבי הגליל, 
חודש  ומידי  שונים,  ממגזרים 

מצטרפים חברים חדשים. 
www. העמותה,  באתר 
ניתן   ,westgalil.org.il
מסעדות,  על  טיפים  לקבל 
באזור.  ועוד  גבנים  יקבים, 
טיולים  גם  מופיעים  באתר 
שניתן לעשות באופן עצמאי, 
שהרכיב  מסלולים  כחמישה 
גופר,  אמנון  הטיולים  מדריך 
הטיולים  ורדים.  כפר  תושב 
כוללים כמובן נקודות עצירה 
אצל החברים בעמותה (יקבים, 
רשי� באתר  וכד').  מסעדות 
האירועים  של  מפורטת  מה 
והסיורים שמקיימת העמותה, 

ובהם סיור, סדנת יין ועוד.

עמותה 
לטיולי אוכל

דן וולנר. מאבק בסטריאוטיפים

אמנון גופר

www.mqt.co.il

אוכל שטעימ לאכול במחיר שכיפ לשלמ



| גיליון 209 יולי 2012 29 |



| גיליון 209 יולי 2012  30    |

יצא לאכול       

לתפוס ראש
מסעדת סהרה מושב שומרה מגישה אוכל מרוקאי אותנטי מצוין. שליחנו 
פתח שולחן עם שלושה טאג'ינים, והתענג במיוחד על מנת בשר הראש 

עם גרגירי חומוס ופלפל

סעדו  שלי,  לארוחה  במקביל 
במסעדת סהרה 20 איש, שבאו 
יום כיף בג� כקבוצה במסגרת 
באמצע  עוד  המערבי.  ליל 
הקיפו  המנות,  בין  הארוחה, 
בעלת  מיכל,  את  מהם  עשרה 
הפ� ולא  והבשלנית,  המסעדה 
סיקו להלל, לשבח ולהודות לה 
על המטעמים, מתחרים ביניהם 
ואני  הסופרלטיבים.  בכמות 
ומ� מחמאה  לכל  מלא  שותף 

חמאה.
המתמחה  סהרה,  מסעדת 
ממוקמת  מרוקאיים,  במאכלים 
שו� מושב  של  הראשי  ברחוב 
מרה. בחזית המסעדה מדשאה 
גדולה וירוקה עם עצים מצלים, 
והישיבה היא בחלל פנימי נעים 
וממוזג או במרפסת דק הצופה 
אל המדשאה. במרפסת, בנוסף 
שגם  הסבה  פינת  לשולחנות, 
יכולה  וגם  לאווירה  מוסיפה 
לשמש את הסועדים לקפה ול�

קינוח.
מיכל פתחה לי שולחן שהיה 
יכול בקלות להשביע גם שמו�
נה סועדים רעבים, מה שאיפשר 
לי לדגום כמות נאה של מנות. 
מגוון הסלטים כלל 12 מזטים 
שבכולם הורגשה היטב הטריות 
וכולם טעימים להפליא. אהבתי 
החרי� העגבניות  את  במיוחד 
פיקנ� ברוטב  החצילים  פות, 
טי ואת המטבוחה, ואני באמת 

מבקש סליחה משאר הסלטים 
- גם אתם הייתם נהדרים. הס�
נתמכו  בכלל  והארוחה  לטים 
שנאפה  הטעים  הבית  בלחם 

במקום.
הונחו  טאג'ינים  שלושה 
של  ביניים  ומנת  השולחן  על 
קבבוני טלה עם טחינה ירוקה. 
הקבבונים היו עסיסיים ומלאי 
הט� עם  נהדר  והתחברו  טעם 
בעדי� תובלה  שמצידה  חינה, 
נות ולא האפילה על טעמו של 
בשר הטלה. טאג'ין אחד כלל, 
איך לא, את הקוסקוס המסורתי 
בליווי מרק הירקות עם גרגרי 
הייתה  זו  המבושלים.  החומוס 
אחת ממנות הקוסקוס הטובות 
שטעמתי, כשמצד אחד יש נו�
כחות לכל גרגר, ומצד שני הכל 
מתחבר בצורה נפלאה לחגיגת 
והעשירה  העדינה  הטעמים 
המאפיינת את מרק הקוסקוס.
הקוסקוס עבד גם כתוספת מו�
בטאג'ין  שהייתה  למנה  פלאה 
השני, בשר ראש עם גרגרי חו�
מוס ופלפלים. נתחי הבשר היו 
במידה,  בדיוק  ונימוחים  רכים 
וכל  עדין  פיקנטי  היה  הטעם 
ביס אמר לי "עוד, עוד". פשוט 
מנה מענגת, שמורגש בה היטב 
אמא" שמשתלב  מבית  "אוכל 

בהכנה מקצוענית מדויקת. 
הטאג'ין השלישי טמן בחובו 
נתחי עוף ממולא בטנזיה. העוף 
מתבשל יחד עם פירות יבשים 
על  מלית  כשבתוכו  מתוקים, 
בסיס אורז, עם מתיקות נפלאה 

שהולכת נהדר עם בשר העוף.
ספינג'  כלל  המתוק  החלק 
שבאופן מפתיע לא הרגישו לי 
שמנוניים מידי והיו אווריריים, 
למא� קלילים  פריכים,  טיפה 
וטעימים.  מתוקים  וכמובן  כל 
מכי� שמיכל  הריבות  גם  והיו 
אמיתית.  חגיגה  היו  והן  נה, 
קטנות  בצלוחיות  מוגשות  הן 
שנ� הפרי  רק  מוגש  ולמעשה 
מסוכרים,  פירות  כמו  רקח. 
אבל ריבה. הייתה ריבת פמלה 
תפו� וריבת  ומופלאה  מרירה 
זים סיניים מלהיבה והמפתיעה 
מיכל  חצילים.  ריבת   - מכולן 

קטנ� מחצילים  אותה  מכינה 
הזה, מס� והירק הקסום  טנים, 
תבר, הולך נהדר גם עם סוכר 
טעמים  של  חגיגה  בפה  ויוצר 
מנוגדים, סיום משמח ליופי של 

ארוחה.
רא� בימים  פתוחה  המסעדה 
שון עד חמישי מ-12 בצהריים 
עד 22:00, ובשישי מ-9:00 עד 
יש  השבת.  כניסת  לפני  שעה 
TAKE AWAY ומכירה של 

אוכל מוכן.
מושב שומרה,  04-9807671, 

.050-7638753

הטאג'ין עם בשר הראש. אוכל מבית אמא בהכנה מקצוענית

אייל כץ
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שקי� לקראת  ערביים,  בין 
מתנשא  הקרוב  בטווח  עה. 
מחכה  הים  ממערב  בטח,  הר 
ומ� לתוכו  שתצלול  לשמש 
שבגבול  צור  סולם  רכס  צפון 
נוש� נעימה  בריזה  לבנון. 
בת על הגג של "מיקי'ס טופ 
ויו", ואני דוגם כמה וכמה בי�
דרך  זו  רות טובות מהחביות. 
עבודה,  יום  לסיים  מצוינת 
הטובות  שהבירות,  ומסתבר 
יותר  ממילא, נעשות טעימות 

באווירה הנכונה.
לילה  בשעת  יותר,  מאוחר 
הזה,  למקום  חזרתי  מאוחרת, 
עם  לאחרונה,  אך  שנפתח 
חבר טוב. אפשר לשבת בחלל 
שבפנים,  הממוזג  העץ  ספון 
מכיוון  הרחב.  לגג  לצאת  או 
במקומותינו  הלילה  שאוויר 
נעים גם בקיץ, בחרנו במיזוג 
פתח� הפתוח.  שבגג  הטבעי 
בבוטנים  שלוו  בירות  עם  נו 
את  והזמנו  טובים  ובמנצ'יז 
המעושן  הסלמון  פלטת 
מכין  המקום,  בעל  שהאטם, 
מיוחד  מתכון  פי  על  בעצמו 
הארו� שהביא משנות שהותו 
מוגש  הסלמון  באנגליה.  כות 
עם לחם מלא ממאפיית "לחם 
ארבע  השוכנת  המצוינת  בר" 
קומות מתחת, בקומת הקרקע 

הפאב, הגג והדג
Meaky's Top View הוא פאב 

מסעדה הממוקם על גג בניין סאראיא 
בתרשיחא. ומתברר שהבירות והאוכל 

של הבניין. מה נאמר? סלמון 
נפלא, שמצטיין במרקם נהדר 
את  שמחזק  מעושן  ובטעם 
יופי  הדג.  של  הטבעי  טעמו 
של מנה לשעת לילה מאוחרת, 
משביעה, לא מכבידה טעימה 
לה  יש   - חשוב  והכי  מאוד, 

דיבור צפוף עם בירה.
בעוד אנו מעמיסים את נתח 
הלחם,  על  האחרון  הסלמון 
מגיע האטם עם מנה נוספת - 
ים בטמפורה. שרימפ� פירות 
סים וקלמארי איכותיים שצו�
פו בבצק העדין ונזרקו לכמה 
גם  וכן,  הרותח.  לשמן  דקות 
לילי  תענוג  הייתה  הזו  המנה 
אמיתי, וגם הפעם השיחה עם 
הבירה הייתה ערה ואינטליג�

נטית במיוחד.
המיוחד  הפאב-מסעדה  את 
פתח האטם טנוס, יליד תרשי�
חא שחזר מ-20 שנות מגורים 
תפ� מציע  המקום  באנגליה. 
ואיכותי  עשיר  אלכוהול  ריט 
ים,  פירות  דגים,  של  ומנות 
נפתח  המקום  ועוד.  בשרים 
ממש לאחרונה, והוא פועל כל 
יום משעות הצהריים עד לש�
אחלה  הקטנות.  הלילה  עות 

חוויה.
מרכז תרשיחא, על גג בניין 

סאראיא, 054-5202332

Meaky's Top View. ממוזג בפנים, ממוזג בחוץ

אייל כץ
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  * הכותבים היו אורחי המסעדות המסוקרותיצא לאכול       

עונג שישי
שליחתנו יצאה לנסות את ארוחות הבוקר ב"אתי ונעמה" והתמוגגה 

מאווירה כפרית, אוכל מצוין והשקעה שמגיעה עד לעוגיות 

קייטרינג  הוא  ונעמה  אתי 
 21 כבר  שקיים  משפחתי 
שנים. לפני כחצי שנה החליטו 
אתי ונעמה, אם וביתה, להר�
חיב את פעילות העסק לארו�
חות בוקר עשירות בימי שיש 
בבוקר. לקחתי את בעלי ואת 
לבדוק  ונסענו  ארז  הקטן  בני 

הכצעקתה.
הפסטורליות  בכניסה  כבר 
והשקט ניכרים. את פנינו קי�
בצ� עטופה  נעימה  חצר  בלה 
הפורחת  בחצר  כאשר  מחיה 
שולחנות  פזורים  והמוצלת 
עץ עם מפות משובצות בצב�
עי ירוק-לבן המשרות אווירה 
בפ� משהו.  איטלקית  כפרית 
באותו  מעוצב  המקום  נים 
אופן, כאשר המזנונים עליהם 
מונחים המטעמים שומרים על 

האוירה הכפרית. 
שלנו  השהות  כל  במהלך 
מתו� מלצרית  אותנו  ליוותה 
קה בשירות מצוין, לא מתחנף 
מדי וער לצרכים שלנו. הקו�
נספט הוא כזה: מזמינים ביצה 
מזמינים  בחירה,  לפי  עשויה 
שתייה חמה ושתייה קרה ונה�
ולחמים  סלטים  ממזנון  נים 
חופשי. תלך, תשטוף את העי�
ניים, תיקח משהו, תטעם וחו�
זר חלילה. אני בחרתי באומלט 
עם עשבי תיבול ובצל, שהיה 
התמו� ובעלי  מאוד  מוצלח 
(משתי ביצים)  עין  גג מביצת 
במידה  בדיוק  עשויה  שהיתה 
הנכונה. חוץ מזה, שתינו הפוך 

בספל רחב א-לה פריז ולימו�
נדה קרה.

ומכיל  מגוון  הסלטים  מזנון 
סלטים מוכרים עם טוויסט או 
מבית  מיוחדים  יותר  סלטים 
היוצר של "אתי ונעמה". סלט 
גרעי� מיני  עם  טריים  ירקות 
נים, סלט פסטה קרה משובח 
וקישואים,  זיתים שחורים  עם 
ירקות אנטי פסטי בתיבול פי�
בו� עדשים,  סלט  עדין,  קנטי 
סגול  ובצל  פטרוזיליה  רגול, 
טוויסט  עם  גזר  סלט  מעולה, 
עם  קערות  מסוכר,  פקאן  של 
שרי  עגבניות  כולל  חמוצים 
כבושות שמאוד נעמו לבעלי, 
גבי� מבחר  וכמובן, מטבלים, 
נות קשות ורכות, חמאה, דגים 

מלוחים, ריבות ביתיות ויוגו�
מוגש  הכל  גרנולה.  עם  רט 
אטרקטיביות  הגשה  בקערות 
להע� אישיות  קעריות  כולל 
שבעלי  כמו  הממרחים.  מסת 
ניסח, זאת תחושה שאין משהו 

שתרצה ולא תמצא פה.
הלח� מזנון  על  עטתי  אני 
מים. בשבילי לחם זה המבחן 
לחם  היה  זו  בגזרה  האמיתי. 
וחלה  זיתים  לחם  עגבניות, 
וריח� טריים  כולם  מתוקה. 
סלסלות  הלחמים  לצד  ניים. 
קטנות לאיסוף פרוסות הלחם 
היו  הלחמים  כל  הנבחרות. 
נדלק� מוצלחים במיוחד, אני 
תי על לחם העגבניות, שהכיל 
עגבניות  של  גדולות  חתיכות 

המזנון באתי ונעמה. תחושה שאין משהו שתרצה ולא תמצא

ממתיקותן  שהשרו  מיובשות 
על הלחם.

התחל� בו  בשלב  בדיוק 
סיבוב  לעשות  אם  לתהות  נו 
נוסף או להישען אחורה ולה�
תענג, הגיעה לשולחן פוקצ'ה 
הישר  וחמה  ריחנית  מופלאה, 

מהתנור.
יכול�  כל כך טריה שממש 
מה� יוצאת  אותה  לדמיין  תי 
שבעלי  וכמו  המהביל.  תנור 
ניסח את זה, הפוקצ'ה טבולה 
אין   - העין  ביצת  של  בצהוב 

דברים כאלה. 
יכול� לא  כשכבר  וממש 
יותר, נחה עיני על עוגיית  נו 
שחיכתה  החביבה  השוקולד 
אני  הקפה.  ספל  ליד  בשקט 
גדולה  מתוקים  חובבת  לא 
אבל כשנתתי ביס הבנתי שלא 
מדובר בעוד עוגית, אלא בפו�
ני� קטנטן שכולו  אישי  נדנט 
ובתו� מעודנת  במרירות  מוח 
כו מסתתרים כפתורי שוקולד 

לבן קטנטנים.
שוקולד  חובב  שאין  בעלי,   
במיוחד.  התענג  ממנו,  גדול 
אפילו לעוגייה שליד השתייה 

החמה נתנו מקום של כבוד. 
במזומן  לסועד,  שקלים   60
מ-  ו'  ימי  בלבד.  בשקים  או 

9:00 עד 13:00, 
מומלץ להזמין מראש. 

אתי ונעמה, שכניה, 
 ,04-5339999

www.etinaama.com

נירית אושר
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רטרו מוקפד
ביקור במלון ארנה, ששופץ תוך שמירה על אווירת נהריה של פעם, 

עושה חשק לחופשה קרוב לבית
ז'בוטינסקי  לרחוב  הגעתי 
מול  מהרכב  יצאתי  בנהריה, 
ומיד  המשופץ,  ארנה  מלון 
מסע  של  קל  עקצוץ  הרגשתי 
מטופחת  הבניין,  חזית  בזמן. 
מג� נלקחה  כאילו  ומזמינה, 
כשנ� ה-60'.  שנות  של  לויה 
כנסתי פנימה נפעמתי. המלון 
מדוגם טיפ טופ, נראה כאילו 
כל פריט הונח כבמלאכת מח�
הכולל  משובח  רטרו  שבת. 
לתקופת  אופייניים  אביזרים 
ה-50,  בשנות  המלון  ראשית 
שלא פוגם כהוא זה בתחושת 
ומאובזר  אסתטי  נקי,  החדש, 

טכנולוגית.
התיישבתי בלובי הקטן. על 
הקיר מולי שלל תמונות עתי�
קות של מקימת המלון, ארנה 
ובני משפחתה. את פניי קיב�
לה בחיוך מאיר עיניים אורנה 
לבית  שלישי  דור  שטרקמן, 
את  מנהלת  וכיום  שטרקמן 
חנה  אימה,  עם  ביחד  המלון 
הת� קפה  כוס  על  שטרקמן. 
הסי� את  בפניי  לגולל  חילה 
של  המרתק  המשפחתי  פור 
בשתי  התחיל  "הכל  המלון: 
אחיות תאומות, ארנה וסבתא 
לארץ  עלו  הן  שלי, שרלוטה. 
ה-30  שנות  בשלהי  מגרמניה 
שלי,  סבא  בנשר.  והתיישבו 
מנהל מפעל נשר, שוכנע לק�
נות אדמה בנהריה. הוא רכש 
בתים  לשני  שתספיק  חלקה 

לשתי האחיות. 
"בהמשך הגיעה פרידה. סבא 
היחיד  ובנם  שרלוטה  שלי, 
הברית.  לארצות  נסעו  מיקי 

לעיר  בינתיים  הפכה  נהריה 
להשכיר  התחילה  וארנה  קיט 
כפ� שרלוטה  של  הבית  את 
מיקי,  ארנה.  בית  בשם  נסיון 
 13 בגיל  החליט  שלי,  אבא 
לארץ.  לחזור  רוצה  שהוא 
ההורים  גם  חזרו  בעקבותיו 
להפ� החלו  ושרלוטה  וארנה 
עיל את הפנסיון. כשאבי היה 
ואר� נפטרה  שרלוטה   18 בן 
נה המשיכה לתמוך בו כאילו 
היה הבן שלה. הבן של ארנה 
פנה לכיוון הווטרינריה, ומיקי 
הצטרף לניהול הפנסיון ותפס 

פיקוד.
המלון  הפך  ה-70'  "בשנות 
אנשי  בקרב  אטרקטיבי  ליעד 
ומה� מהארץ  ותיירים  האו"ם 
ההורים   1982 בשנת  עולם. 
נפטרה  לכך  וסמוך  התחתנו 
ב-2001  נפטר  אבא  ארנה. 
והותיר את המלון בידיה הנא�

ארבע  ושלנו,  אמא  של  מנות 
האחיות.

"לאחרונה שיפצנו, והיה לנו 
האותנטיות  את  לשמר  חשוב 
ואת אווירת 'נהריה של פעם'. 
עוד  לו  ושותפים  חזון,  לי  יש 
אנשי עסקים צעירים, להחזיר 
את נהריה להיות עיירת הקיט 

שהייתה בעבר".
מסיור במלון ניכר כי אווירת 
המוצלח  והעיצוב  הרטרו 
הנהריינית  למעצבת  (קרדיט 
על  פסחו  לא  בוקניק)  בתיה 
בנוסף  האוכל.  וחדר  החדרים 
המטופחים  הקלאסיק  לחדרי 
במלון  קיימים  והמאובזרים 
אקז� חדרים.  סוגי  שני  עוד 
הכוללים  וסופריור,  קיוטייב 
מצעים  כמו  נוספים  פינוקים 
מכותנה מצרית, חלוקי רחצה 
ועוד. העיצוב בהשראה אירו�
פאית כולל וילונות פרחוניים, 

אריחים  ורצפת  רכים  צבעים 
מקסימה ביופיה בחדרי השי�

רותים.
חדר האוכל האינטימי שופץ 
עץ  שולחנות  עם  באותנטיות 
כניסה  דלת  עתיק,  בעיצוב 
רענן  בירוק  צבועה  למטבח 
תואם.  תקרה  מאוורר  וגם 
חלונות גדולים משקיפים אל 
שבה  מוריקה,  אחורית  חצר 
להשא� אופניים  זוגות  מספר 

לה.
העשירה  הבוקר  ארוחת 
כללה לחמים טריים עם אגו�
זים או עגבניות, קיש ובורקס, 
ודגים  סלטים  גבינות,  מגוון 
בקינו� ועוד.  ביצים  מלוחים, 
מאפינס  בחושות,  עוגות  חים 
ופל  ואפילו  קטנים  שוקולד 

בלגי.
מלון ארנה שטרקמן המחו�
דש פונה לתיירות חוץ, פנים 
מציע  הוא  עסקים.  ולאנשי 
בלבד,  בוקר  וארוחת  לינה 
להשת� יכולים  עסקים  אנשי 
מש בחדר ישיבות מצויד, ויש 
בנושא  מודרכים  סיורים  גם 
נהריה של פעם. האירוח כולל 
כניסה חופשית לקאנטרי המ�
קומי על בריכת השחייה וחוף 

הים הסגור שלו.
נפלא  להיות  יכול  המלון 
גם למי שרוצה לנפוש באזור 
מת� כבר  אני  גבוהה.  ברמה 
כננת את החופשה הבאה בלי 
למצוא  רק  לי  נותר  הילדים. 
זאטו� לארבעה  סיטר  בייבי 

טים. מכירים מישהו?

הלובי במלון ארנה שטרקמן. להחזיר את עיירת הקיט

נשלחה להסתכלות\נירית אושר

b.digital@014.net.il 050-3766680 04-9581069

b_digi@017.net.il    050-3166690   04-9821925   
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פיסול בחימר    פיסול בבצק סוכר    ציור וקומיקס    אריגה וקליעה    פסיפס וויטראז‘
ÆÆÆÆÆתיאטרון בובות יצירה והצגה    פעילות מים יצירתית     יצירה בברזל¨ עץ¨ אבן¨ ספוג¨ בד ועוד

מרכז אמנויות   ע¢ש אפטר≠ברר מעלות≠תרשיחא

ÆÆÆÆיצירה חווייתית בשפע של חומרים בסדנאות פיסול¨ ציור¨ עיצוב¨ בנייה¨ תיאטרון ועוד
מגוון מפגשי אומנות מתובלים בהומור המאפשרים למשתתפים לבטא עצמם בדרכים שונות¨ 

Æלפתח את כישוריהם ולחוות חוויה רב חושית
הקייטנה מתקיימת בין כותלי המרכז בסדנאות מאובזרות וממוזגות

Æהמורים מצוות המרכז ואמנים אורחים בשילוב מד“צים
 

 29.7.12 � 9.8.12 בימים א‘� ה‘ בשעות 08:00 � 13:00

אוגוסט 2012
לילדים חובבי יצירה ואומנות מכיתות א‘�ז‘

קייטנת קיץ לאומנויות

ההרשמה בעיצומה     קיץ מהנה לכולם      להתראות בקייטנה... 

לפרטים: 04�9977150    
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לכל מי שצריך למצוא סידור 
לאלו  באוגוסט,  גם  לילדים 
להם  מספיק  לא  אחד  שסבב 
וגם לכל הילדים שרוצים עוד, 
שיפעלו  מהקייטנות  מדגם 
החופש  של  השנייה  במחצית 

הגדול.

קייטנת קיץ 
לאומנויות, מרכז 
אפטר-ברר מעלות-

תרשיחא
לת� שבועיים  בת  קייטנה 
חובבי  א'-ז'  כיתות  למידי 
תי� הקייטנה  ואמנות.  יצירה 
 9 ה-  ועד  ביולי  ב-29  פתח 
פעילות:  שעות  באוגוסט. 
בתוכנית?  מה   .8:00-13:00
של  בשפע  חווייתית  יצירה 
חומרים בסדנאות פיסול בחי�
וקו� ציור  סוכר,  ובבצק  מר 
מיקס, אריגה וקליעה, עיצוב, 
בנייה, תיאטרון, פעילות מים 
יצירתית ועוד. מפגשי האומ�
ומא� בהומור  מתובלים  נות 
לבטא  למשתתפים  פשרים 
לפתח  שונות,  בדרכים  עצמם 
חוויה  ולחוות  כישוריהם  את 
רב חושית. הקייטנה מתקיימת 
בסדנאות  המרכז  כותלי  בין 
המורים  וממוזגות,  מאובזרות 
מצוות המרכז ואמנים אורחים 
הקייטנה  מד"צים.  בשילוב 
החי� משרד  ואישור  בפיקוח 
 ,04-9977150 לפרטים:  נוך. 

.www.artsmaalot.com

חווידע טבע, כרמיאל
ית� אוגוסט  חודש  במהלך 
לי� יומיות  פעילויות  קיימו 
נצנ� יום  כחול,  יום  לדים: 
צהוב  יום  שקוף,  יום  צים, 
 10:00-14:00 שעות  ועוד. 
לבדוק  יש   ,16:30-19:30 או 
באתר.  הפעילויות  במערכת 
כניסה יומית 15 שקלים לילד 
מלווה  הורה   ,3-15 בגילאי 
 ,04-9081240 תשלום.  ללא 

.www.havayeda.org.il

החברה להגנת הטבע - 
חוויות במירון

מחנה קיץ של בית ספר שדה 
למסיימי  המיועד  מירון  הר 
כיתות ד' ו-ה'. המחנה יתחיל 
ב-5 באוגוסט ויימשך חמישה 
בתוכנית:  הסעות.  כולל  ימים 
טיפוס  בירדן,  קיאקים  שיט 
זו� עם  בעזרת חבלים, מפגש 
טורנדו,  בסירות  שיט  חלים, 
ערב  ארוחת  בפקיעין,  ביקור 

דרוזית ועוד. לפרטים:
,057-2003030 

.summer.teva.org.il

גלים - קייטנת גלישת 
גלים, חוף אכזיב

שבועיים  בת  קייטנה 
המיועדת למסיימי כיתות ב'-
י"ב. שני סבבים אחרונים יחלו 
באוגוסט.  וב-12  ביולי  ב-29 
 ,8:30-13:00 פעילות:  שעות 
אין הסעות, הגעה עצמית. מה 
על  לגלוש  לומדים  עושים? 
הגלים. עלות: 1,136 שקלים. 

לפרטים: 052-4753333,
 .03-5175557

הקייטנות והפעילויות
 של אוגוסט

חדשות

היכן יכולים הילדים לבלות
 בחצי השני של החופש הגדול

קייטנת אמנות במרכז אפטר. יש גם קומיקס, תיאטרון ואריגה

נירית אושר

דרך הרזיה
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קצרים
הפסקה בפריצות

במרץ  לפעול  החלה  ורדים  כפר  של  הביטחון  תוכנית 
לפני כחודשים. במסגרת התוכנית נקטה המועצה במספר 
כפר  תושב  גולדשלגר,  סער  זכה  לסייר  במכרז  פעולות: 
הוא  המרכז.  מאיזור  קהילתי  בשיטור  ניסיון  בעל  ורדים 
כבר החל לסייר בשעות הערב והבוקר לסירוגין עם רכב 
של המועצה. במקביל מופעלים שלושה מחסומים בכני�
סיון  המועצה,  ראש  כאשר  מדורגת,  בצורה  ליישוב  סות 
יחיאלי, הנחה לעצור כל רכב בעיקר לשם ההתרעה ומ�
ראית העין כי ביישוב שלנו יש בדיקת רכבים. פעילויות 

נוספות שננקטות אינן מפורסמות ברבים.
"כרגע האמצעים שננקטו עושים את העבודה  יחיאלי: 
ובתקופה האחרונה לא בוצעו פריצות בכפר. אבל צריך 
להבין שזו מלחמה. הפורצים ילמדו את הטכניקות שלנו 
ואנחנו צריכים להיות כל הזמן יצירתיים. בעתיד יישלח 
הסייר לקורס מתנדבים במשטרה ואז יהיו לו סמכויות של 

שוטר מתנדב, מה שישפר עוד את הביטחון".
סער  "לשמחתי,  סוחריאנו:  תושיה  המועצה,  קב"טית 
זמין 24  הוא  מחויבות מלאה.  לו  ויש  ורדים  כפר  תושב 
בכפר.  ההורים  סיירת  עם  פעולה  ומשתף  ביממה  שעות 
מתושבי  מתנדבים  לסיורים  אליו  מצטרפים  כן,  כמו 
היישוב, כולל מבי"ט בכפר, וכמות המתנדבים כל הזמן 

במגמת עליה".

מנהל פרויקטים חדש
ויועץ  פרויקטים  מנהל  לתפקיד  מונה   (32) מסיקה  ניר 
כלכלי למ"מ יו"ר דירקטוריון אשכול גליל מערבי וראש 
מועצת כפר ורדים, סיון יחיאלי. במסגרת תפקידו אמור 
וחברתיים  כלכליים  פרויקטים  ולהוביל  לפתח  מסיקה 
הממשל  קשרי  של  ולהרחבה  להטבה  ויפעל  מקיפים, 
שני  בעל  לילדה,  ואב  נשוי  מסיקה  באזור.  והרגולציה 
סכסו� בניהול  העברית,  מהאוניברסיטה  שניים  תארים 
כים ובמנהל עסקים, ותואר ראשון בניהול ומדע המדינה 
מהאוניברסיטה הפתוחה. מסיקה מילא תפקידים מגוונים 
בכנסת, במשרד ראש הממשלה, במשרדי התיירות והפנים 
ובעיריית ירושלים. העסקתו של מסיקה התאפשרה בזכות 
שונים  בפרויקטים  התומכת  ברי,  ראסל  קרן  של  תרומה 

בפריפריה. 

פרויקט אנרגיה ירוקה
ירוקה  אנרגיה  פרויקט  מוביל  מערבי  גליל  אשכול 
ביישובי הגליל המערבי. במסגרת הפרויקט יוצא האשכול 
בקול קורא לקבלת הצעות (R.F.I) לתכנית ייעול אנרג�
טי ולשדרוג מערכות תאורת החוץ, תאורת הפנים ומער�
כות המיזוג במבני הציבור של הרשויות השותפות. ההליך 

החל בתחילת השבוע (ב', 9.7).

לומדים מחול
גם הקיץ מזמינה להקת המחול הקיבוצית תלמידי מחול 
לקורסי קיץ ייחודיים בכפר המחול בקיבוץ געתון. בקורס 
ילמדו מיטב מורי המחול המובילים בארץ, ביניהם רקד�
ני הלהקה שילמדו ממיטב עבודותיו של הכוריאוגרף רמי 
באר. משתתפי הקורס ישהו בכפר בתנאי פנימייה וייהנו 
הקורסים  ביום.  ארוחות  וחמש  חברתית  מפעילות  גם 
בשני  ויתקיימו   12-18 בגילאי  מחול  לתלמידי  מיועדים 
מחזורים: 15-26 ביולי, ומחזור שני מה-29 ביולי עד 9 

.www.kcdc.co.il ,04-9859735 :באוגוסט. לפרטים
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אייל כץ
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והחלקיק הזוכה הוא
        בעקבות גילויו של חלקיק היגס, הרהורים על מדע, ריאליטי, מגמות בחברה ואלוהים

סימולציה לחתימה אפשרית
של החלקיק. האירוע המדעי 

הכי חשוב, בלי תמונה היסטורית

נו, אז מה היה המאורע בצי�
בש� אותנו  ריגש  שהכי  בורי 
בועות האחרונים? הזכייה של 
ספרד ביורו? אולי דווקא של 
באליפות  לברון  עם  מיאמי 
דפני  של  המעצר   ?NBA-ה
ליף? ההדחה של עזאם עזאם 
ההישג  שמא  או  בהישרדות? 
החלקי� במאיץ  החוקרים  של 
חלקיק  את  שגילו  בסרן,  קים 
"החל� בשם  גם  הידוע  היגס, 

קיק האלוהי"?
על  נחת  הראשון  כשהאדם 
בחו�  7 בן  ילד  הייתי  הירח 
לון. חיינו את הדיווחים, בעי�
הלכנו  ובערבים  מהרדיו,  קר 
בבניין  היחידים  השכנים  אל 
שבביתם הייתה טלוויזיה כדי 
בלילות  הפלא.  את  לראות 
לשמיים  הראש  את  הרמנו 
מב� שאנחנו  בטוחים  והיינו 
חינים בחללית על הירח. מאז 
פרי� לי  זכורה  לא  היום  ועד 
צת דרך מדעית שזכתה לעניין 
כה  תקשורתי  ועיסוק  ציבורי 

רחבים.
הנוכ� שהאירוע  אומר  זה 
יותר גדול. הנחיתה  חי הרבה 
ספקטקולר  הייתה  הירח  על 
קתר� עם  ומלהיב,  מרהיב 
(ואפילו  זיס ברור לכל הדיוט 
שנב� מתח  עם  אידיוט),  לכל 
בסרן,  רבות.  שנים  במשך  נה 
היה  שאכן  הטוענים  יש  אגב, 
שום  אבל  מרהיב,  מחזה  זה 
דבר מעבר לכך מבחינת הת�
רומה להתפתחות המדע והט�
את  גם  כמובן  יש  כנולוגיה. 
המשפט המפורסם "צעד קטן 
לאנושות",  ענק  צעד  לאדם, 
שאמר ניל ארמסטרונג, ומאות 
ובקול� בספרות  התייחסויות 

נוע.
בהמשך באו השאלות: האם 
של  מקורי  הוא  משפט  אותו 
עבורו  נכתב  או  ארמסטרונג, 
ידי קופירייטרים שנשכרו  על 
קצת  ועוד  למשימה?  במיוחד 
תיאוריית  לה  התפתחה  אחרי 
כי  הגורסת  הקונספירציה, 
ידי  על  בוים  כולו  האירוע 
עדיין  איש  ולמעשה  נאס"א 
לא נחת על הירח. איכות הצי�
לומים, העובדה שדגל ארה"ב 
ברוח,  מתנופף  כשהוא  נראה 
אסט� של  המיסתורי  מותם 

מהמעורבים  רבים  רונאוטים 
אח� של  וסירובם  בפרויקט 
ארמסטרונג,  ניל  כולל  רים, 
המבעיר  דלק  הם  להתראיין, 

תיאוריה זו עד היום.
היגס,  גילויו של חלקיק  על 
הרשו לי לנחש, לא תבוא שום 
איש  קונספירציה.  תיאוריית 
לא יטען כי הגילוי בוים, פשוט 
דיווחים  לראות.  מה  אין  כי 
בתקשורת, חגיגה בעולם המ�
בטלוויזיה,  צבע  כתבות  דעי, 
רגע  היסטורית,  תמונה  ושום 
מכונן, משהו שאפשר להתפ�
על ממנו, או לחילופין לזרוק 
הערה מתחכמת ברוח "זה כל 
שכל  בעידן  וזה  הסיפור?". 
מעש� ומונצח  מצולם  גרעפס 
ובסטילס,  בוידאו  זוויות,  רות 
ועם אפליקציות שמראות את 
ההתרחשות גם מזוויות שמהן 
ולחלקיק  צולמה.  לא  כלל 
היגס שלנו, ככל הידוע לי, אין 
עוד אפילו אפליקציה (אם כי 
צריך  לא  פייסבוק,  דף  לו  יש 
האירוע  לנו  הנה  אז  להגזים). 
המדעי הכי חשוב של העשו�

ואין לנו שום  רים האחרונים, 
דרך לראות או לחוות אותו.

אף  האמת,  על  נודה  ובואו 
גם לא באמת מבין מהו  אחד 
המשמעות  מהי  חלקיק,  אותו 
של גילויו ומה זה בכלל נותן 
לנו. הבנו (נניח) שהוא חלקיק 
מסה  נותן  שהוא  בוזון,  מסוג 
לכל שאר החלקיקים המרכי�
ושב� בעולם  החומר  את  בים 
לא  הפיזיקאים  גילויו  זכות 
הפיזי� כל  את  לנסח  צריכים 
נוגע  זה  מה  אבל  מחדש.  קה 
לנו? ועדיין היה באז. אולי לא 
הבי� את  שליווה  הבאז  כמו 
הרץ  אסף  של  האחרון  צוע 
אבל  כוכבים",  עם  ב"רוקדים 
היו שערים בעיתונים, כתבות 
אנשים  השבוע,  סוף  ביומני 

דיברו על זה.
מה זה אומר? שהחברה שלנו 
צועדת לשני כיוונים מנוגדים 
– רע וטוב, ואולי בכל זאת יש 
סיכוי שהטוב ינצח, או לפחות 
הול� היא  אחד  מצד  ישרוד. 
ונע� הולכת  ומתבהמת,  כת 
שית אלימה, נהנתנית ורדודה 

עד אימה, והנה היא בכל זאת 
להישג  גם  כבוד  לתת  יודעת 

מדעי.
לנו  כשאין  אפילו  קורה  וזה 
מושג על מה מדובר, אין מה 
הכריז  לא  הגילוי  ועל  לראות 
איזה צביקה הדר ברגע השיא 
של "הגמר הגדול", אלא כמה 
מדלי� די  (דווקא  פיזיקאים 
קים, עם הזקנים והטי-שירטס 
הקשורות  נוסחאות  בהדפס 
שוויצ� באודיטוריום  לניסוי) 
רי לנוכח מסך מלא נוסחאות 
התקו� ברוח  אגב,  מתמטיות. 
של  אלמנט  איזשהו  חדר  פה, 
הענק.  למאיץ  גם  ריאליטי 
שו� מדענים  קבוצות  שתי 
תגלה  מי  ביניהן  התחרו  נות 
אותו ראשונה, והיו להן אפילו 

.CMS-שמות – אטלס ו
שלנו.  החברה  רק  לא  וזה 
העולם כולו צועד בצעדי ענק 
תת- הפוכות.  מגמות  בשתי 
מחד,  ריאליטי  של  תרבות 
נשגבים  אמנותיים  והישגים 
נבערות  בורות,  שני.  מצד 
ופונדמנטליזם במקומות רבים 
בעולם, ופריצות דרך מדעיות 
אחרים.  במקומות  כבירות 
בין  וטבח  עם  רצח  מלחמות, 
מול  מדינות,  ובתוך  מדינות 
אוניברסליים  פעולה  שיתופי 
והמאיץ  האולימפיאדה  כמו 

הענק שלנו בסרן.
לידי  הזו באה  הדו-כיווניות 
הטרייה  בתגלית  גם  ביטוי 
עצמה. השם שהוצמד לחלקיק 
(עוד טרם גילויו) הוא "החל�
קיק האלוהי", מה שעורר את 
השאלה אם גילויו מוכיח את 
או  האלוהים  של  קיומו  דבר 
ולת� אחת  מוכיח   – להיפך 
המדענים  אלוהים.  שאין  מיד 
זו,  בסוגייה  חלוקים  עצמם 
ואחת הדעות המעניינות יותר 
אלוהים,  יש  אם  שגם  גורסת 
הוא זה שקבע את החוקים ואז 
זז הצידה. בזאת תפקידו הס�
איזה  אותו  מעניין  ולא  תיים, 
בגד אתה לובש, אילו ספרים 
אוכל  אתה  ומה  קורא  אתה 

לארוחת צהרים. 
החל� של  גילויו  שני,  מצד 
קיק מוכיח באופן נחרץ כי רוח 
האדם קיימת גם קיימת, ותפ�
קידו של האדם טרם הסתיים.

ומתעוררת השאלה אם גילויו של החלקיק 
האלוהי מוכיח את דבר קיומו של האלוהים או 

להיפך, מוכיח אחת ולתמיד שאין אלוהים
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סיבה טובה ללדת
שתי  של  מתקתק  שילוב  ודבש"  "חלב 
מרכז  לפתוח  שהחליטו  טובות  חברות 
ייחודי, הנותן מענה מקצועי לנשים בש�
לבי הפריון, ההיריון, והלידה. לילך וייס, 
גדלה בכפר (הבת של רותי ומוקי השמ�
הכירה  ,שם  במרכז  למרחב  יצאה  שוני). 
את ירון, חזרו לכפר והקימו כאן משפחה. 
שרית גיא הגיעה לכפר ורדים לפני כשנ�
תיים מירושלים, מתוך רצון לגור בגליל. 
האיזור החליטו  הייטב את  לאחר שבחנו 

להתמקם בכפר ורדים.
לילך ושרית הן יועצות הנקה מוסמכות 
IBCLC. המפגש בינהן החל "בשידוך". 
מהמפגש  החל  שה"קליק"  לציין  ניתן 
הראשון - שתיהן יועצות הנקה, לשתיהן 
היה חלום זהה, ולשתיהן שלושה ילדים, 
באותם הגילאים. מכאן נוצר חיבור למש�

פחה אחת עם הילדים והבעלים.
התבשל  משותף  עסק  לפתיחת  הרעיון 
כיועצות  עבדו  שתיהן  קטנה".  "אש  על 
חלום  היה  לשתיהן  חולים.  בבתי  הנקה 
לד� פרטית.  קליניקה  לפתיחת  משותף 
מל� כעצמאית  לעבוד  הקושי   " בריהן: 
ווה בבדידות מקצועית וכן במובן הבין-
אישי. קשיים בפירסום, לשווק ולמתג את 

עצמך".
ול� וכך באה ההחלטה לעבוד בשיתוף 
יחודי  יחד קליניקת הנקה בשילוב  פתוח 
עם קליניקות מקצועיות המשלבות מגוון 
תחומי ייעוץ וטיפול. לאחר לבטים הוח�
לט להקים את הקליניקה בכפר, כשהשי�
קולים הם חברתיים, משפחתיים וגם הע�

נקת ערך מוסף לכפר.
לצורך הקמת המרכז נאסף על ידן צוות 
רב תחומי ויחודי, המורכב מנשות מקצוע 
מכפר ורדים והסביבה: ענת פרץ - נטורו�
פתית, מיכל דיסני - יועצת חינוכית לגיל 
הומאופתית,   - שיינפלד  יעל  ד"ר  הרך, 

איילת להב - מדריכת הכנה ללידה וליווי 
רגשי לנשים, דסי אלעד - מטפלת בעי�
סוי לנשים הרות ואחרי לידה, אסנת זהר 
דקלה  ד"ר  פאולה,  בשיטת  מטפלת   -
בקרניו� ומטפלת  כירופרקטית   - אורן 
סקרל, ודנה תבור - מטפלת ברפואה סי�
אומרות  כולן,  נית. תחום המומחיות של 
לילך ושרית, מעניק תמיכה מגוונת בכל 
המעגלים של יצירת חיים חדשים: שלבי 
הפריון, ההריון, הלידה, אחרי לידה, וגם 

תינוקות ופעוטות.
במרכז קיימת גם חנות מקצועית, המא�
ייעוץ מקצועי אישי והדר� פשרת קבלת 
כה לפני רכישת מנשא לתינוק, משאבת 
כדי  אחר,  ציוד  כל  או  הנקה  כרית  חלב, 
להתאים לאם ולילד מוצר שמתאים לצ�

לנשים  מוצרים  רחב של  מיגוון   רכיהם. 
בהיריון, לאחרי לידה, צעצועים מיוחדים 
ולס� לסבים  מתנות  ואפילו  לתינוקות 
הנקה  פינת  קיימת  הנאה  במרכז  בתות. 
מי  וכל  הרחב,  לקהל  הפתוחה  והחתלה 
שמבלה במרכז המסחרי עם תינוק מוזמ�
נות לקומה השנייה, להניק ולטפל בתינוק 

בפרטיות ונוחות. 
שרית ולילך חדורות מוטיבציה: "אנחנו 
מאוד מאמינות במרכז שלנו, שהוא ייחודי 

בצפון". 
הדור  ולכל  להן  לאחל  לי  שנותר  מה 
הצעיר בגליל להגיע וליהנות. אני מצפה 
שבעתיד ישלבו בקלינקה פעילויות הדר�
כה והסברה גם לאבות, וגם לסבתות וס�

בים. 

galilplant@gmail.com
www.galilp.com

www.deco-cad.com
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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

052-3497220 15

SHR

P.M.E.

  PROFOUND

SHR

052-3497220 15

www.pnay.co.il
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