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הסבסוד בוטל
המועצה לא תעביר 

לקאנטרי 50 אלף שקלים
18

תנועה חדשה
סניף של תנועת הנוער 

נוע"ם ייפתח בכפר
48

חינוך במבחן

חוגגים קולנוע
שנה ראשונה לחוג, 

ושישה סרטים 
דוקומנטריים

46

מנהלת חדשה לגנים, מנהלת חדשה ליסודי וחטיבה שהופכת גם לתיכון. על השנה הקריטית הזו במערכת החינוך של 
נירית אושר, 16 כפר ורדים אחראית המנהלת החדשה של מחלקת החינוך, ורד אמר. ראיון    

חינוך במבחן
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כפר ורדים-במפלס אחד

 במרחק הליכה מהמרכז. 
בית פונקציונאלי ונוח.180/687 מ”ר

1,800,000 ש”ח
לפרטים נוספים  052-6603666

 בשלב ב’  6 חד’ + שתי יח’ דיור מניבות.
עם נוף פנוראמי מקסים.

 שווה לראות!! 
לפרטים נוספים  052-6603666

כפר ורדים-במחיר שפוי

במחיר אטרקטיבי, וילה מדהימה כ- 180 

מ”ר בנוי במפלס אחד גובל בשטח ירוק, 

בהזדמנות! 1,780,000 &
 לפרטים נוספים  052-7796333

נווה זיו-אטרקטיבי

עיצוב ארכיטקטוני מדהים וברמת גימור גבוה 
ביותר+יח’ דיור  ועוד המון פינוקים.

למבינים!
לפרטים נוספים  052-6603666

בקיבוץ אילון-בהרחבהכפר ורדים-מפואר
בשכונת ואן גוך המטופחת וילה 5 חד’ חדישה 

במפלס אחד על מגרש  של כ- 520 מ”ר.

& 1,260,000
לפרטים נוספים- 052-3032121

מעלות-בזלמן שז”ר
דירת 4  חדרים מוארת ומרווחת עם חזית 

לנוף. במרחק הליכה מהשוק והמרכז.
מצוינת להשקעה/מגורים. שווה ביותר

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות-במרכז
במיקום מעולה במרכז דו משפחתי 

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

לפרטים נוספים  
052-7794555

מעלות-רב משאש
דופלקס 7 חדרים משופץ כולל 

החלפת צנרת. נוף מדהים. 
מחיר פיצוץ!!

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות-במרכז
 דירה 4 חד’ 

קומה ראשונה+מחסן
לפרטים נוספים  

052-7794555

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

אופציה לבניה במחיר אטרקטיבי
לפרטים נוספים  

052-7794555

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

מעלית, מתאים למשרדים או לכל מטרה
לפרטים נוספים

052-7794555

מעלות- נוף מדהים
בשכונה שקטה ומבוקשת דו משפחתי 74 

 מ”ר+54 מ”ר מעטפת במחיר חסר תקדים!!! 
כל הקודם זוכה 710,000 ש”ח

לפרטים נוספים
052-7794555

מעלות- בסיגליות
 4 חדרים משופצת ומסודרת

מחיר אטרקטיבי!
לפרטים נוספים

052-7794555

מעלות-בקורנית
נדיר להשגה !!!

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

לפרטים נוספים
052-7794555

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

0 5 2 - 3 0 3 2 1 2 1 אביתר 

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

כפר ורדים-בשלב א’

פינתי צופה לנוף,כ 190 מ”ר בנוי +יחידת 

דיור חדשה בכניסה נפרדת. גינה מטופחת 

,פרגולה , חנייה מקורה כפולה ועוד...

שווה ביותר!!

לפרטים נוספים- 052-6603666

מעלות-בסביונים
דו משפחתי 8 חד’ איכותי ,סלון 

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

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות - בשכונת רבין
4 חד’ משופצת 

במחיר אטרקטיבי שווה לראות!!
לפרטים נוספים 

052-7794555

מעלות-קרוב למרכז
קוטג’ 5.5 חדרים מושקע ביותר.

 חובה לראות!
לפרטים נוספים

052-7794555 

מתת

בית כפרי מטופח הטובל בחורש טבעי. 
נוף ירוק מכל חלון!!! אחוזי בנייה נוספים, 

אפשרות לבניית צימרים.
לפרטים נוספים 052-3032121

כפר ורדים-להיכנס ולגור!

בית 5 חדרים במפלס אחד. מטופח ומסודר בנוי 

באיכות גבוה עם תוספות רבות. גינה מטופחת 

 ופרגולות איכותיות.  בהזדמנות שלא חוזרת!!

 ₪ 1,520,000 

לפרטים נוספים- 052-6603666

עין יעקב-צופה לים

 בית קסום ונעים. על מגרש 
 של כ-500 מ"ר + 70 מ"ר מעטפת

 ₪ 1,160,000 

לפרטים נוספים- 052-6603666

עכברים
החל מ-29 ₪

מקלדת
החל מ-45 ₪

מחשב נייח
החל מ-1975 ₪

מכירה ותיקון מחשבים נייחים וניידים וציוד היקפי 

התקנת מצלמות אבטחה במעגל סגור

שירות עד בית הלקח
תרשיחא, ליד כיכר המזרקה ומגרש הכדורסל

050-2142057

נ.א. מחשבים ואלקטרוניקהנ.א. מחשבים ואלקטרוניקה

משווק מורשה

₪ 88
ללא הגבלה

החבילה כוללת:
שיחות ו-sms ללא הגבלה	 
 	500MB נפח גלישה
שיחות לארה”ב וקנדה ללא הגבלה )לניידים ונייחים(	 
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חוגי ילדים

מרכז-אומנויות ע”ש אפטר-ברר מעלות תרשיחא

 חוגים 2012/13 תשע”ג
פותחים שנה במרכז אמנויות

חוגי  מבוגרים
ציור

קו, צורה, צבע, קולאז’ וטקסטורה לצד 
העשרת הידע בתולדות האמנות.

גילאי: 9-12
יום ראשון: 16:30 – 18:00

מנחה: תרצה כדן

איור וקומיקס
אחר  שלב  נלמד  לסיפור.  ציור  בין  מפגש 
סיפורם  ואת  קומיקס  דמויות  בניית  שלב 
האישי. מיועד לכל אוהבי סיפורים וציורים 

והשילובים שבניהם. 
גילאי 10-13 גילאי 7-9 

יום: רביעי: 18:30 - 17:00 יום: ראשון 18:00 - 17:00 
מנחה: ברברה אדלר  

יוצרים ביחד - ציור אינטואיטיבי להורים וילדים
מפגשי ציור וצבע המזמינים שחרור מביקורת 
והתקשורת  הקשר  והעמקת  וההדדית  עצמית 

בין הורים וילדים. 
מיועד לילד + הורה /סבא /סבתא..

יום רביעי: 18:00 - 17:00
מנחה: אן רקובר

תפירה ועיצוב אופנה 
מיועד למעוניינים לתפור ולעצב לעצמם ולמשפחה, 
ותפירה  גזירה  גיזרה,  פיתוח  בית.  ואביזרי  בגדים, 
בתחום  שונים  נושאים  נלמד  תפירה.  במכונות 
הטקסטיל, הדפס על בד, ציור אופנה ועוד.... הסדנה 

מצוידת במכונות תפירה.*
יום רביעי:  10:00 – 12:00/ ערב 20:00 – 22:00 

מנחה: תמי שוורצמן

קבוצת סריגה
סריגה למתחילים - ממסרגה אחת  

)קרושה(, דרך קריאת סימני 
קרושה, נמשיך ליסודות הסריגה 

בשתי מסרגות, קריאת סימנים, 
הבנה בסיסית שלסוגי גזרות. 
סריגה  למתקדמים -  מיועד לבעלי ידע בסיסי 
בסריגה לסוגיה המעוניינים להשתכלל בתכים 
מעניינים, גימורים, חיבור נכון של חלקי הסריג, 

תחרה בשתי מסרגות ו- חמש מסרגות . 
יום שני: 09:00-12:00

מנחה: גילה אורן

ציור אינטואיטיבי
בציור אינטואיטיבי אנו עובדים על גילוי היצירתיות 
התנסות  הביקורת העצמית.  והפחתת  הרדומה 
בטכניקות המאפשרות ביטוי רגשי ויצירה ספונטנית.

יום רביעי : 11:00 - 9:00 / 21:00 - 19:00 
מנחה: אן רקובר

יסודות הרישום והציור 
בסיסיים  כלים  הקניית 
התבוננות,  מתוך  לרישום 
רישום אקדמי, רישום קלאסי 
לכיוונים  התפתחות  ומכאן 
)אקוורל,  וצבע  אישיים בציור 

אקריליק, שמן ועוד( בסגנונות שונים.
יום שלישי:  19:00 – 22:00

מנחה: יעל אילן

רישום וצבע 
במגוון  ושימוש  האישי  הביטוי  פיתוח  תוך  ציור 
דגש  ופיגורטיבי,  מופשט  ציור  משולבות,  טכניקות 
בנושא קומפוזיציה. הדרכה על בסיס אישי מותאם 
לכל אחד לפי רמתו, מיועד גם למי שאינו בעל ניסיון 

קודם.
יום רביעי: 19:00-22:00

מנחה: חנה ניר קמגושנאי 

 רישום והדפס אמנותי
ציור בשעות הבוקר

ולמתקדמים.  למתחילים  מיועד 
וכר  נעימה  באווירה  מסגרת 
הרישום  יסודות  ללימוד  נרחב 
דגש  אישית.  בהדרכה  וההדפס 
על רישום כשפה אישית, בדומה 
הקו  את  להכיר  נלמד  אצבע.  טביעת  או  יד  לכתב 
בתנועה, בקצב, קווי היקף, נעסוק בכתם, נפח, אור 

וצל, טקסטורה וגרידים )רשתות(.
יום רביעי: 09:00 12:00-

מנחה: תרצה כדן

 קורס פיסול בנייר
 )mache paper(

טכניקת פיסול בשכבות נייר עיתון. 
וחיזוק  ציפוי  קונסטרוקציה,  בניית 
טכניקת  וכן   . הסופי  העיצוב  עד 
הכנת  כולל  נייר,  בעיסת  פיסול 
גוף  של  נכונות  פרופורציות  על  בהקפדה  דמויות 

האדם. משך הקורס: 16 מפגשים.
יום ראשון: 9:00 – 12:00 /  19:00 – 22:00

פיסול בנייר למתקדמים
יום שני : 9:00 – 12:00 

מנחה: רינה סטרוד

ויטראז’  
וויטראז`  של  שונות  טכניקות 
חפצי  וטיפאני.הכנת  קלאסי, 
כגון: לבית  ואביזרים   נוי 
תאורה  גופי  מראות,  חלונות, 
המשתתפים  לרמת  בהתאם  ועוד... 

ובחירתם.
יום רביעי: 9:00 – 12:00 / 19:00 – 22:00

מנחה: דורית שלום 

 יצירת חרוזי זכוכית
במבער וניפוח זכוכית

טכניקות עבודה שונות בעיבוד זכוכית חמה בעזרת 
וצבעים,  צורות  במגוון  חרוזים  עיצוב  אישי.  מבער 
פסים,  נקודות,  שונות:  בשיטות  צבעים  שילובי 

ספירלות, משיכות, שכבות.
עיטור  לטכניקות  דקים  זכוכית  מוטות  יצירת 
מתקדמות. מגוון העיצובים שניתן להגיע אליהם הוא 

אינסופי ותהליך העבודה מרתק!
יום ראשון: 9:00 – 12:00

מנחה: דרור חפר

 סדנה לחרוזי זכוכית 
 פתוחה למתקדמים

עבודה  עמדות  יופעלו  בבוקר  ראשון  יום  במסגרת 
מתקדמים,  תלמידים  עבור  ותרגול  ליצירה  פתוחות 
ללא  חופשית  בעבודה  המעוניינים  ניסיון,  בעלי 

הדרכה. 

 עיבוד זכוכית בתנור
בטכניקות פיוזינג וסלמפינג

וכיפוף  התכה   - פיוזינג 
תנור  באמצעות  זכוכית 

במימד שטוח. 
עם  עבודה   – סלמפינג 
והפלה  בתבניות  זכוכית 
אובייקט  לקבלת  חופשית 

רב מימדי. 
פריטים  תאורה,  גופי  בית,  כלי  תכשיטים,  יצירת 

אמנותיים ומגוון רחב של אפשרויות נוספות. 
יום ראשון: 19:00 – 22:00

יום חמישי: 9:00 – 12:00   
מנחה:דרור חפר

פיסול וקדרות קרמיקה
במגוון  פיסול  של  למידה  המאפשר  משולב  חוג 
הקדרות  יסודות  ולימוד  חופשי,  פיסול  טכניקות. 
בעזרת אובניים חשמליים. חיפוי צביעה וזיגוג. החוג 

מותאם למתחילים ולבעלי נסיון.
יום שני: 9:00 – 12:00 , 

יום שלישי: 19:00 – 22:00
מנחה: אביגיל גלרטר 

 יסודות הקרמיקה 
 קורס טכנולוגיה של קרמיקה

ידע  מקנה  הקרמית.  בעשייה  האופקים  הרחבת 
בסיסי מקצועי בנושאים כמו:

וגלזורות,  אנגובים  הכנת  הקרמי,  החומר  תכונות 
עבודה עם מלחים ותחמוצות, תהליכי יבוש ושריפה. 
שבסיומם  מעשי  תרגול  לצד  תיאורטיים  שיעורים 

חוברת סיכום עם החומר הנלמד ודוגמיות.
משך הקורס: 8 מפגשים

יום ראשון:  18:00 - 21:00
מנחה : אנה מרקוביץ’ 

סדנת פתוחה לקרמיקה 
סדנה ליוצרים בקרמיקה בעלי ניסיון וידע בשימוש 
ועוד..(,  תחמוצות  גלזורות,  )אנגובים,  קרמי  בחיפוי 
בסדנת  הנמצא  בציוד  שימוש  חופשית,  יצירה 
הקרמיקה, כולל שריפות. הסדנה מאובזרת באבניים 

חשמליים.
יום ראשון / רביעי  9:00 – 14:00

פותחים צמצם – קורס צילום 
כדי  תוך  לימוד  והפעלתה.  המצלמה  עם  הכרות 
בתחומים  בצילומים,  משותפת  והתבוננות  תרגול 
נושאים  ואבסטרקט.  דיוקן, טבע, צילומי רחוב  כגון: 
שיש  למי  חצובה   + דיגיטלית  מצלמה  נדרש:  ציוד 

)כדאי(.
משך הסדנה: 10 מפגשים 
יום שלישי: 19:00 – 21:00 

קהל יעד: מבוגרים )כולל נוער מגיל 17(
מנחה: אבי הירשפילד

סדנה לקולנוע 
דוקומנטרי

ליצירת  מעשית   - עיונית  סדנא 
קולנוע דוקומנטרי למתחילים.

שלבי  ילמדו  הסדנא  במסגרת 
עבודה של יצירת סרט דוקומנטרי: 
וכתיבת  תחקיר  נושא,  איתור 
תסריט, הפקת יום צילום בצוות, תכנון שלבי עריכה 

והפקת סרט קצר על ידי כל משתתף + יום עריכה.
מנחי הסדנא: רונן זרצקי ויעל קיפר 

 עיצוב עוגות בבצק סוכר 
קורסים וסדנאות לעיצוב עוגות בבצק סוכר 

בהנחיית שרון פישביין - “העוגות של שרון” בית 
הספר היוקרתי לעיצוב עוגות. עבודה בבצק סוכר, 

עטיפת עוגה, ציור על בצק סוכר, פיסול דמויות, 
בע”ח, פרחים ועוד.. 

4 מפגשים  )4 - 5 שעות כל מפגש(
יום חמישי: 9:00 – 12:00 / 18:00 – 21:00

פיסול בחימר )קרמיקה(
כיור בחימר תוך שימת דגש רב על פיתוח הדמיון, 
היצירתיות וההבעה האישית. הכרות עם תרבויות 
וסגנונות שונים בעולם האמנות, לימוד טכניקות, 

צביעה וסוגי שריפה שונים.
יום שלישי : 18:30 – 17:00  גילאי: 6-9 

יום רביעי: 18:30 – 17:00  גילאי: 10-12 
מנחה: תרצה כדן 

משחקי יצירה לקטנטנים
חומרי  במגוון  שימוש  וילד.  להורה  חווייתית  מפגשים  סדרת 
ובמוטוריקה  ובטכניקות מעורבות תוך שימוש בדמיון  יצירה 
עדינה. נצייר בצבעים שונים, ונפסל בחמרי אדמה ובחומרים 

ממוחזרים, ניצור בעקבות סיפור ואגדה ועוד...
לילדי הגן

יום שלישי: 16:00 – 17:00
מנחה: אהובה חזן

חוויות אומנותיות ליוצרים צעירים
ופיסול  עיצוב  בציור,  חווייתית  התנסות 
כשרון  דמיון,  לפתח  לילדים  המאפשרת 
בחומרים  לעבודה  חשיפה  ויצירתיות. 
ותלת  בדו  ומגוונות  שונות  יצירה  וטכניקות 
לנעשה  הקשרים  עם  וגילוי,  חקירה  בתהליכי  עבודה  מימד. 

בעולמם האישי של הילדים ובעולם האמנות. 
יום שלישי: 17:30 – 19:00 גילאי: 6-10  

מנחה: אהובה חזן

פיסול בבצק סוכר
מצוירים,  משטחים  עוגה,  קישוטי  הכנת  פיסול, 

עוגיות מקושטות, עוגות מעוצבות ועוד...
פיתוח יצירתיות, דמיון ומוטוריקה עדינה.

גילאי: 9-13
יום ראשון: 17:00-18:30

מנחה: איריס נריה

חוגי נוער
ויטראז’ ופסיפס זכוכית 

תהליך יצירה מרתק בזכוכית. התנסות בחיתוך זכוכית, שיוף 
עיצוב  תיכנון  נחושת.  סרטי  בעזרת  והלחמה 
וצבע תוך שימוש בכלי עבודה  והתאמת מרקם 
קופסאות,  תכשיטים,  מראות,  יצירת  יחודיים 
מרהיבים  בצבהים  מוביילים  שימושיים,  כלים 

ועוד.... 
לילדי כיתות: ה’-ח’

יום רביעי: 17:00-18:30
מנחה: דורית שלום 

עיצוב אופנה לנערות
מיועד לחובבות עיצוב ואופנה המעוניינות לתפור 

לעצמן בגדים.
ולתפור  לגזור  גזרה,  להכין  אופנה,  לצייר  נלמד 
בגדים  ונחדש  בדים  על  נדפיס  תפירה,  במכונת 

קיימים.
הסדנה מצוידת במכונות תפירה.*

לילדי כיתה ה’ - ח’
יום רביעי:  18:00 – 19:30

מנחה: תמי שוורצמן

 פותחים צמצם 
 חוג צילום לבני 17 ומעלה –  פרטים בחוגי המבוגרים

 יסודות הרישום והציור 
 חוג ציור לבני 15 ומעלה – פרטים בחוגי המבוגרים

 להרשמה ולפרטים:  מרכז אמנויות ע”ש אפטר-ברר במעלות
.arts@maltar.org.il :רח’ בן גוריון 15 ת.ד. 515 מעלות-תרשיחא טל. 04-9977150  פקס. 04-9971669 דוא”ל

  באתר אינטרנט: www.artsmaalot.com  ובפייסבוק

חוגי ילדים

מרכז-אומנויות ע”ש אפטר-ברר מעלות תרשיחא

 חוגים 2012/13 תשע”ג
פותחים שנה במרכז אמנויות

חוגי  מבוגרים
ציור

קו, צורה, צבע, קולאז’ וטקסטורה לצד 
העשרת הידע בתולדות האמנות.

גילאי: 9-12
יום ראשון: 16:30 – 18:00

מנחה: תרצה כדן

איור וקומיקס
אחר  שלב  נלמד  לסיפור.  ציור  בין  מפגש 
סיפורם  ואת  קומיקס  דמויות  בניית  שלב 
האישי. מיועד לכל אוהבי סיפורים וציורים 

והשילובים שבניהם. 
גילאי 10-13 גילאי 7-9 

יום: רביעי: 18:30 - 17:00 יום: ראשון 18:00 - 17:00 
מנחה: ברברה אדלר  

יוצרים ביחד - ציור אינטואיטיבי להורים וילדים
מפגשי ציור וצבע המזמינים שחרור מביקורת 
והתקשורת  הקשר  והעמקת  וההדדית  עצמית 

בין הורים וילדים. 
מיועד לילד + הורה /סבא /סבתא..

יום רביעי: 18:00 - 17:00
מנחה: אן רקובר

תפירה ועיצוב אופנה 
מיועד למעוניינים לתפור ולעצב לעצמם ולמשפחה, 
ותפירה  גזירה  גיזרה,  פיתוח  בית.  ואביזרי  בגדים, 
בתחום  שונים  נושאים  נלמד  תפירה.  במכונות 
הטקסטיל, הדפס על בד, ציור אופנה ועוד.... הסדנה 

מצוידת במכונות תפירה.*
יום רביעי:  10:00 – 12:00/ ערב 20:00 – 22:00 

מנחה: תמי שוורצמן

קבוצת סריגה
סריגה למתחילים - ממסרגה אחת  

)קרושה(, דרך קריאת סימני 
קרושה, נמשיך ליסודות הסריגה 

בשתי מסרגות, קריאת סימנים, 
הבנה בסיסית שלסוגי גזרות. 
סריגה  למתקדמים -  מיועד לבעלי ידע בסיסי 
בסריגה לסוגיה המעוניינים להשתכלל בתכים 
מעניינים, גימורים, חיבור נכון של חלקי הסריג, 

תחרה בשתי מסרגות ו- חמש מסרגות . 
יום שני: 09:00-12:00

מנחה: גילה אורן

ציור אינטואיטיבי
בציור אינטואיטיבי אנו עובדים על גילוי היצירתיות 
התנסות  הביקורת העצמית.  והפחתת  הרדומה 
בטכניקות המאפשרות ביטוי רגשי ויצירה ספונטנית.

יום רביעי : 11:00 - 9:00 / 21:00 - 19:00 
מנחה: אן רקובר

יסודות הרישום והציור 
בסיסיים  כלים  הקניית 
התבוננות,  מתוך  לרישום 
רישום אקדמי, רישום קלאסי 
לכיוונים  התפתחות  ומכאן 
)אקוורל,  וצבע  אישיים בציור 

אקריליק, שמן ועוד( בסגנונות שונים.
יום שלישי:  19:00 – 22:00

מנחה: יעל אילן

רישום וצבע 
במגוון  ושימוש  האישי  הביטוי  פיתוח  תוך  ציור 
דגש  ופיגורטיבי,  מופשט  ציור  משולבות,  טכניקות 
בנושא קומפוזיציה. הדרכה על בסיס אישי מותאם 
לכל אחד לפי רמתו, מיועד גם למי שאינו בעל ניסיון 

קודם.
יום רביעי: 19:00-22:00

מנחה: חנה ניר קמגושנאי 

 רישום והדפס אמנותי
ציור בשעות הבוקר

ולמתקדמים.  למתחילים  מיועד 
וכר  נעימה  באווירה  מסגרת 
הרישום  יסודות  ללימוד  נרחב 
דגש  אישית.  בהדרכה  וההדפס 
על רישום כשפה אישית, בדומה 
הקו  את  להכיר  נלמד  אצבע.  טביעת  או  יד  לכתב 
בתנועה, בקצב, קווי היקף, נעסוק בכתם, נפח, אור 

וצל, טקסטורה וגרידים )רשתות(.
יום רביעי: 09:00 12:00-

מנחה: תרצה כדן

 קורס פיסול בנייר
 )mache paper(

טכניקת פיסול בשכבות נייר עיתון. 
וחיזוק  ציפוי  קונסטרוקציה,  בניית 
טכניקת  וכן   . הסופי  העיצוב  עד 
הכנת  כולל  נייר,  בעיסת  פיסול 
גוף  של  נכונות  פרופורציות  על  בהקפדה  דמויות 

האדם. משך הקורס: 16 מפגשים.
יום ראשון: 9:00 – 12:00 /  19:00 – 22:00

פיסול בנייר למתקדמים
יום שני : 9:00 – 12:00 

מנחה: רינה סטרוד

ויטראז’  
וויטראז`  של  שונות  טכניקות 
חפצי  וטיפאני.הכנת  קלאסי, 
כגון: לבית  ואביזרים   נוי 
תאורה  גופי  מראות,  חלונות, 
המשתתפים  לרמת  בהתאם  ועוד... 

ובחירתם.
יום רביעי: 9:00 – 12:00 / 19:00 – 22:00

מנחה: דורית שלום 

 יצירת חרוזי זכוכית
במבער וניפוח זכוכית

טכניקות עבודה שונות בעיבוד זכוכית חמה בעזרת 
וצבעים,  צורות  במגוון  חרוזים  עיצוב  אישי.  מבער 
פסים,  נקודות,  שונות:  בשיטות  צבעים  שילובי 

ספירלות, משיכות, שכבות.
עיטור  לטכניקות  דקים  זכוכית  מוטות  יצירת 
מתקדמות. מגוון העיצובים שניתן להגיע אליהם הוא 

אינסופי ותהליך העבודה מרתק!
יום ראשון: 9:00 – 12:00

מנחה: דרור חפר

 סדנה לחרוזי זכוכית 
 פתוחה למתקדמים

עבודה  עמדות  יופעלו  בבוקר  ראשון  יום  במסגרת 
מתקדמים,  תלמידים  עבור  ותרגול  ליצירה  פתוחות 
ללא  חופשית  בעבודה  המעוניינים  ניסיון,  בעלי 

הדרכה. 

 עיבוד זכוכית בתנור
בטכניקות פיוזינג וסלמפינג

וכיפוף  התכה   - פיוזינג 
תנור  באמצעות  זכוכית 

במימד שטוח. 
עם  עבודה   – סלמפינג 
והפלה  בתבניות  זכוכית 
אובייקט  לקבלת  חופשית 

רב מימדי. 
פריטים  תאורה,  גופי  בית,  כלי  תכשיטים,  יצירת 

אמנותיים ומגוון רחב של אפשרויות נוספות. 
יום ראשון: 19:00 – 22:00

יום חמישי: 9:00 – 12:00   
מנחה:דרור חפר

פיסול וקדרות קרמיקה
במגוון  פיסול  של  למידה  המאפשר  משולב  חוג 
הקדרות  יסודות  ולימוד  חופשי,  פיסול  טכניקות. 
בעזרת אובניים חשמליים. חיפוי צביעה וזיגוג. החוג 

מותאם למתחילים ולבעלי נסיון.
יום שני: 9:00 – 12:00 , 

יום שלישי: 19:00 – 22:00
מנחה: אביגיל גלרטר 

 יסודות הקרמיקה 
 קורס טכנולוגיה של קרמיקה

ידע  מקנה  הקרמית.  בעשייה  האופקים  הרחבת 
בסיסי מקצועי בנושאים כמו:

וגלזורות,  אנגובים  הכנת  הקרמי,  החומר  תכונות 
עבודה עם מלחים ותחמוצות, תהליכי יבוש ושריפה. 
שבסיומם  מעשי  תרגול  לצד  תיאורטיים  שיעורים 

חוברת סיכום עם החומר הנלמד ודוגמיות.
משך הקורס: 8 מפגשים

יום ראשון:  18:00 - 21:00
מנחה : אנה מרקוביץ’ 

סדנת פתוחה לקרמיקה 
סדנה ליוצרים בקרמיקה בעלי ניסיון וידע בשימוש 
ועוד..(,  תחמוצות  גלזורות,  )אנגובים,  קרמי  בחיפוי 
בסדנת  הנמצא  בציוד  שימוש  חופשית,  יצירה 
הקרמיקה, כולל שריפות. הסדנה מאובזרת באבניים 

חשמליים.
יום ראשון / רביעי  9:00 – 14:00

פותחים צמצם – קורס צילום 
כדי  תוך  לימוד  והפעלתה.  המצלמה  עם  הכרות 
בתחומים  בצילומים,  משותפת  והתבוננות  תרגול 
נושאים  ואבסטרקט.  דיוקן, טבע, צילומי רחוב  כגון: 
שיש  למי  חצובה   + דיגיטלית  מצלמה  נדרש:  ציוד 

)כדאי(.
משך הסדנה: 10 מפגשים 
יום שלישי: 19:00 – 21:00 

קהל יעד: מבוגרים )כולל נוער מגיל 17(
מנחה: אבי הירשפילד

סדנה לקולנוע 
דוקומנטרי

ליצירת  מעשית   - עיונית  סדנא 
קולנוע דוקומנטרי למתחילים.

שלבי  ילמדו  הסדנא  במסגרת 
עבודה של יצירת סרט דוקומנטרי: 
וכתיבת  תחקיר  נושא,  איתור 
תסריט, הפקת יום צילום בצוות, תכנון שלבי עריכה 

והפקת סרט קצר על ידי כל משתתף + יום עריכה.
מנחי הסדנא: רונן זרצקי ויעל קיפר 

 עיצוב עוגות בבצק סוכר 
קורסים וסדנאות לעיצוב עוגות בבצק סוכר 

בהנחיית שרון פישביין - “העוגות של שרון” בית 
הספר היוקרתי לעיצוב עוגות. עבודה בבצק סוכר, 

עטיפת עוגה, ציור על בצק סוכר, פיסול דמויות, 
בע”ח, פרחים ועוד.. 

4 מפגשים  )4 - 5 שעות כל מפגש(
יום חמישי: 9:00 – 12:00 / 18:00 – 21:00

פיסול בחימר )קרמיקה(
כיור בחימר תוך שימת דגש רב על פיתוח הדמיון, 
היצירתיות וההבעה האישית. הכרות עם תרבויות 
וסגנונות שונים בעולם האמנות, לימוד טכניקות, 

צביעה וסוגי שריפה שונים.
יום שלישי : 18:30 – 17:00  גילאי: 6-9 

יום רביעי: 18:30 – 17:00  גילאי: 10-12 
מנחה: תרצה כדן 

משחקי יצירה לקטנטנים
חומרי  במגוון  שימוש  וילד.  להורה  חווייתית  מפגשים  סדרת 
ובמוטוריקה  ובטכניקות מעורבות תוך שימוש בדמיון  יצירה 
עדינה. נצייר בצבעים שונים, ונפסל בחמרי אדמה ובחומרים 

ממוחזרים, ניצור בעקבות סיפור ואגדה ועוד...
לילדי הגן

יום שלישי: 16:00 – 17:00
מנחה: אהובה חזן

חוויות אומנותיות ליוצרים צעירים
ופיסול  עיצוב  בציור,  חווייתית  התנסות 
כשרון  דמיון,  לפתח  לילדים  המאפשרת 
בחומרים  לעבודה  חשיפה  ויצירתיות. 
ותלת  בדו  ומגוונות  שונות  יצירה  וטכניקות 
לנעשה  הקשרים  עם  וגילוי,  חקירה  בתהליכי  עבודה  מימד. 

בעולמם האישי של הילדים ובעולם האמנות. 
יום שלישי: 17:30 – 19:00 גילאי: 6-10  

מנחה: אהובה חזן

פיסול בבצק סוכר
מצוירים,  משטחים  עוגה,  קישוטי  הכנת  פיסול, 

עוגיות מקושטות, עוגות מעוצבות ועוד...
פיתוח יצירתיות, דמיון ומוטוריקה עדינה.

גילאי: 9-13
יום ראשון: 17:00-18:30

מנחה: איריס נריה

חוגי נוער
ויטראז’ ופסיפס זכוכית 

תהליך יצירה מרתק בזכוכית. התנסות בחיתוך זכוכית, שיוף 
עיצוב  תיכנון  נחושת.  סרטי  בעזרת  והלחמה 
וצבע תוך שימוש בכלי עבודה  והתאמת מרקם 
קופסאות,  תכשיטים,  מראות,  יצירת  יחודיים 
מרהיבים  בצבהים  מוביילים  שימושיים,  כלים 

ועוד.... 
לילדי כיתות: ה’-ח’

יום רביעי: 17:00-18:30
מנחה: דורית שלום 

עיצוב אופנה לנערות
מיועד לחובבות עיצוב ואופנה המעוניינות לתפור 

לעצמן בגדים.
ולתפור  לגזור  גזרה,  להכין  אופנה,  לצייר  נלמד 
בגדים  ונחדש  בדים  על  נדפיס  תפירה,  במכונת 

קיימים.
הסדנה מצוידת במכונות תפירה.*

לילדי כיתה ה’ - ח’
יום רביעי:  18:00 – 19:30

מנחה: תמי שוורצמן

 פותחים צמצם 
 חוג צילום לבני 17 ומעלה –  פרטים בחוגי המבוגרים

 יסודות הרישום והציור 
 חוג ציור לבני 15 ומעלה – פרטים בחוגי המבוגרים

 להרשמה ולפרטים:  מרכז אמנויות ע”ש אפטר-ברר במעלות
.arts@maltar.org.il :רח’ בן גוריון 15 ת.ד. 515 מעלות-תרשיחא טל. 04-9977150  פקס. 04-9971669 דוא”ל

  באתר אינטרנט: www.artsmaalot.com  ובפייסבוק
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המקום הכי זול בארץ!!!

27.7.20121   |    ידיעות הצפון   |11 |   ידיעות הצפון   |   27.7.2012   

BIG SALE

27.7.2012   |    ידיעות הצפון   |�

תנוחי, מאמי, תנוחי, אנחנו כבר נעבוד בשבילך
ובסוף זה גם לא יעלה לך

מבצע מיוחד!

אנחנו נבנה לך אתר אינטרנט חינם
ברכישת 24 חודשי תחזוקה ב-80 שקלים לחודש

המבצע הכי משתלם בישראל:
אנחנו נקים לך אתר יפהפה ללא עלות הקמה, ובנוסף, 
ושירות במחיר תחרותי  נספק לך שנתיים של תחזוקה 
עליך  שיהיה  )תשלום  בחודש  שקלים   80 של  ביותר 
לשלם ממילא גם אם תקים את האתר בעצמך(. המחיר 
הזה כולל אחסון אתר, גיבוי, אבטחה, מימון דומיין פרטי 
והכי חשוב - שירות עדכונים לתכנים שבאתר באמצעות 
שירות הלקוחות שלנו! אז אם תהיה מספיק זריז )המבצע 
הוא לזמן מוגבל( נבנה עבורך יופי של אתר ללא תשלום 

ותבטיח לעצמך שנתיים של תפעול מלא במחיר נמוך. 

חייג עכשיו חינם
1800-800-401

 www.eshkoll.com פרטים נוספים באתר
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במקום 7,990

& 4,990

זוג כריות יוסטון במתנה
בקניית מזרוני סימונס 

שבמבצע

חדש במרכז השינה בכבריחדש במרכז השינה בכברי

מבצעים מדהימים
ומחירים מפתיעים!

OLYMPIC GOLD

משולחן המועצה

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

ספריית כפר-ורדים שמחה להזמינכם
תיאטרון סיפור   לגילאי 4-8

אבי שדה - מתאטרון "מנגינות" מציג:

ההצגה תתקיים  בספרית כפר ורדים
ביום ה'  6.9.12 בשעה 17:00

מנוי ל-3 מפגשים 45 ₪, כרטיס לילד למפגש בודד- 20 ₪ 
הרשמה מראש בספריה טל: 9972662

להצלחת המפגש – בבקשה המנעו מהבאת תינוקות פעוטות

שבעה שודדים, שבעה פיהוקים וזקנה קטנה אחת
הצגת יחיד מוסיקלית, ע"פ 
ספרה של מרים רות, בליווי 

 מוסיקה חיה 
עם קטעי יצירות קלאסיות 

מאת באך, בטהובן ומוצארט.

הזמנה לתערוכה

מבט אפריקאיבן-עמי מוסק
בן עמי מצלם מגיל 10 תחילה עם מצלמת בוקס והיום במצלמה 

דיגיטלית. אוהב צילומי טבע, נופים ודמויות צבעוניות מרחבי העולם.
התערוכה מוקדשת לתומר מוסק ז"ל שנפרד מאתנו לפני 15 שנה.

אוצר: עמי עידן "למדה 2000"
הפתיחה בשבת ה- 18.8.2012 בשעה 17:30

במרפאת שירותי בריאות כללית מרכז מסחרי קומה ב’, כפר ורדים

 התערוכה תהיה פתוח בשעות פעילות המרפאה
 טלפון: 04-9971187

חופשת קיץ
הספריה תהיה סגורה 

בין התאריכים 1-14/8/12 חוזרות לעבודה ביום ד' 15.8.12

סינמטק מעלות כפר ורדים בהיכל התרבות טל' - 04-9973050
www.katedra.org.il קתדרה בכפר- 052-5224922 ובאתר

קתדרה בכפר
חווית תרבות אמנות ידע והשכלה

בהיכל התרבות מעלות תרשיחא 
בימי ראשון, שני ומוצ"ש סרטםיקולנוע

בשעה 20:00
סרטי ילדםי

בשעה 17:00 - מדובב

נפתחה הרשמה
סדנת כתיבה יוצרת לנוער בספריה

מיועדת לתלמידי כתות ט'-יב'
בהנחיית הסופרת רוני אשכול
מחברת ספר הפנטזיה "עלמא"

מנחת סדנאות כתיבה יוצרת לנוער

פתיחת הסדנא מותנית במספר נרשמים
ההרשמה בספריה טל. 9972662

הסדנא תכלול עשרה מפגשים 

בימי שישי בשעה 13:00
תאריך למפגש ניסיון יפורסם בהמשך

מחיר הסדנא:300 ₪

הודעות המועצה
 יריד חוגים יתקיים ב22 אוגוסט ) מוקדם מהרגיל (  
בין השעות 17:00 – 20:00 ברחבת המרכז המסחרי . 

חג הישוב -  מדרחוב אמנים ויוצרים, יתקיים ב 8 ספטמבר . באירוע 
תוקם במה מתחלפת של יוצרים מקומיים, תוצרת בית. אמנים ויוצרים 
    bitachon@k-vradim.org.ilהמעוניינים להופיע מוזמנים לפנות ל

שלום לכולם, 
אנחנו בעיצומו של הקיץ ובני הנוער נמצאים בשעות הלילה בחוץ. אנו זקוקים 
למתנדבים נוספים לסיירת הורים. בואו נעזור לעצמנו לעבור את חופשת הקיץ 

בשלום. המעוניינים להתנדב, יש ליצור קשר בטלפון -  052-4296702
 בברכת בטחון, תושיה סוחריאנו , קב״ט המועצה 

סער גולדשלגר , רכז סיירת הורים.  

מועצת כפר ורדים תקיים מפגש מיוחד  במטרה לבחון את הקמתו 
של פארק כלבים בתחומי המועצה. מטרת המפגש לדון בחשיבות 
הקמתו של מתחם מיוחד לכלבי כפר ורדים ולבעליהם. במסגרת 

המפגש תתקיים הרצאה של טל ינקו, מאלף כלבים ומטפל בבעיות 
התנהגותיות של כלבים בתחומי הבית והחוץ. המפגש יתקיים ב"מארג" 

ביום חמישי, 23 באוגוסט 2012 בשעה 19:00. ציבור התושבים מוזמן.

 הריני להודיעכם כי המועצה תהיה סגורה לקבלת קהל, 
בין התאריכים 12-17/8/12. חזרה לפעילות סדירה ביום ראשון 19/8/12

לשכת ראש המועצה
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*  תעשה מאמץ לפרסם את כל הפרטים הרלוונטיים במדריך, אך אינה מחויבת לעשות כן

מעוניינים בפרסום?
צלצלו 04-9977474
וקבלו הצעה אטרקטיבית

איך מעדכנים?

בעל עסק, תושב!
מעודכנים? שלך  הפרטים  האם 

pnay@pnay.co.il רצוי במייל
או בפקס 050-8961838

אם אתה או את תושבי אחד 
הישובים הבאים:

 כפר ורדים | אבירים | אלקוש | גיתה | הילה
הר חלוץ | חוסן | חרשים | לבון | לפידות 
מעונה | מתת | נווה זיו | עין יעקב | פלך 

פקיעין החדשה | צוריאל | תובל

אנא דאגו לעדכן פרטים:
שם משפחה | שמות פרטיים

כתובת | טלפון 

אם יש לך עסק בגליל המערבי, 
אנא דאג לעדכן את הפרטים 

הבאים )הרישום חינם(
שם עסק | תחום עיסוק

כתובת | טלפון | סיווג מועדף

יוצא בקרוב
2012-2013

דפי
ישוביםורדים ב-18 תושבים ואלפוני מסווג מדריך
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כל סוגי עבודות האלומיניום

תצוגה במקום • התמחות בחלונות מעוצבים

�������������
טלפקס. 04-9570743 | 050-2364778 | 050-4480162

מעצבים לכם את הביתתריסי צ.ד.ק

חלוץ • חוסן • חרשים • לבון • לפידות •  • אבירים • אלקוש • גיתה • הר ורדים כפר

תובל חדשה • צוריאל • יעקב • פלך • פקיעין • מצפה הילה • מתת • נוה זיו • עין מעונה

נדנדת גן נוחה, חזקה ועמידה

סט ישיבה אלגנטי, נוח ואיכותי

מבחר גדול במקום במחירים מפתיעים!
חנות המפעל, א.ת. ירכא ג’וליס, 04-9593844, 054-7992931

חדש בצפון!חדש בצפון!

w מיוצר בישראל בסטנדרט גבוה
w צינורות ברזל חזקים במיוחד

w צביעה בתנור

CNC כיפוף צינורות במכונת

אחריות 
לשנה על כל 

המוצרים
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פתח דבר ניר שילה
 eyal@pnay.co.il  המעוניינים להשתתף במדור יפנו לדוא"ל

פתיחה

עורך ומנהל
אייל כץ

מייסד ועורך אחראי 
ניר שילה

ארבל הלוי עיצוב: 
דורית חן מכירות ושיווק: 

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

טל 04-9977474 
פקס 050-8961838

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

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

לתוכן המודעות המסחריות.
בשער:  ורד אמר

עודד שלומות, אתר כפרניק צילום: 

הגיליון הבא של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 13.9. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום חמישי 6.9

ענק, הגלגל
במוזיאון הפתוח בתפן נפתחה תערוכה חדשה בנושא הגלגל, המיועדת בעיקר לילדים. במסיבת 

הפתיחה השתתפו ילדי העובדים, מה שתמיד גורם לצלמים להצלחות מסעירות.

מהביל,  חם  אוגוסט,  אמצע 
המדוזות כבר עזבו את החופי 
הים ועוד מעט החופש הגדול 
גדול(  פחות  הוא קצת  )השנה 
זה  אב,  מנחם  חודש  מסתיים. 
שמו של החודש לאחר תשעה 
באב, כדי לבטא את הביטחון, 
את התקווה ואת האופטימיות, 
שנחזה  כפי  הנחמה,  בחזון 
שבע  ישראל.  נביאי  ידי  על 
בשבתות  הנקראות  ההפטרות 

נק הכנסת  בבית  קהקרובות 
שבע   – דנחמה"  “שבע  ראות 
הלקוחות  נחמה,  של  שבתות 
ומאירות  ישעיהו  מספר  כולן 
שיהיה  כפי  הגאולה  חזון  את 

באחרית הימים.
אני כותב שורות אלו בדיוק 
צעדו  בו  היום  באוגוסט,  ב-5 
לפני 70 שנה יאנוש קורצ’אק 
וילצ’נסקה,  סטפה  עם  יחד 

בניהול  המרכזית  שותפתו 
בורשה,  היהודי  היתומים  בית 
המוות  אל  תלמידיהם  בראש 
הרגיע  קורצ’ק  הנאצים.  בידי 
שהם  להם  וסיפר  חניכיו  את 

יוצאים לטיול.
שם  הוא  קורצ’אק  יאנוש 

גול הנריק  נודע  שבו  קהעט 
מחנך,  רופא,  סופר,  דשמיט, 
הוגה ומורה דרך, יהודי פולני, 
מנהלם של בתי יתומים, שהיוו 
את אחד הניסיונות המוקדמים 
הדמוקרטי.  בחינוך  ביותר 

המא אמנה  חיבר  קקורצ’אק 
לכל  שיש  יסוד  זכויות  גדת 
הוא  הזכויות  בין  בעולם.  ילד 
כלל את הזכות לאהבה, לכבוד 
לגדול  אופטימליים  ולתנאים 
את  לחיות  הזכות  ולהתפתח. 
לעצמך,  נאמן  להיות  ההווה, 
להיכשל,  שגיאות,  קריאה נעימהלעשות 

אנשי הכפר צילום: יח"צ

קלקבל יחס רציני, לזכות להע
רכה, לשאוף, לבקש ולשאול. 
הזכות  סוד,  לשמור  הזכות 
אבל  לגנוב   / /לרמות  לשקר 
לצפות  הזכות  אחת.  פעם  רק 

ול שלך  הרכוש  את  קשיכבדו 
קבל חינוך.

קורצ’אק  האמנה של  פי  על 
קמותר לילד להתנגד לקבל חי

נוך הנוגד את השקפת עולמו, 
ולקבל  צדק  חוסר  על  למחות 

לי בבית משפט  הוגן  קמשפט 
לדים. לכל ילד הזכות שיכבדו 

לתק הזכות  שלו,  הצער  קאת 
למות  והזכות  אלוהיו  עם  שר 

בטרם עת.
רחל  של  בשירה  אסיים 
ובתפילה שהאמנה  ידי"  “במו 
תיושם  קורצ’אק  יאנוש  של 
לכל  יזכו  הם  באשר  וילדים 

זכויותיהם.

במו ידי / רחל

 את דלתות לבבי אנעל, 
 המפתח הימה אזרוק - 

 פן חרוד יחרד הלב 
 לקראתך, לקולך מרחוק. 

 והיו הבקרים אפלים, 
 והיו ערבי אנחות, 

 ומכל תנחומי רק אחד: 
כי ידי עוללה לי זאת...
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תֵעזי\תמרה מורגנשטרן

עבר נובֹו-ִריש

הווה נובֹו ָרש

ממשיכים לחכות להם?

לבית נקי בזמן

יש ברירה

קבלו

עזרה

בשבוע  פעם  מנקה,  חיפשתי 
עצמאית  שתהיה  לי  היה  וחשוב 
אותה  להסיע  אצטרף  שלא 
בגלל  הגעה  תפספס  שלא  או 
בקיצור  תחבורה.  בעיות 
שארגיש. בלי  נקי  יהיה   שהבית 

מאד  חשוב  הביטוח  נושא  בנוסף 
ולכן ההצעה של “עזרה” קסמה לי 
הראש  את  שוברת  לא  אני  מאד. 
בשום נושא. כל שני בבוקר המנקה 
לי  יש  אם  בהסעה אלי,  מגיעה 
לנציג  פונה  אני  מיוחדות  בקשות 
החברה. אם המנקה הקבועה שלי לא 
מגיעה, מוצאים לי מחליפה, לאחר 
הקשר  איש  עובר  כמובן,  אישורי 
החדשה  העובדת  עם  בחברה  שלי 
לעשות. לה מה  ומסביר  הבית   על 

נקי,  לבית  הביתה  חוזרת  אני 
במקומו  דבר  כל  ומסודר.  מריח 
מונח ואין לי צורך להתחיל ולסדר 
הניקיון.  אחרי  במקום   דברים 
מהם  מזמינה  אני   - מיוחד  בונוס 
או  גפן  עלי  כמו  דרוזים  מאכלים 
חוזרת  שאני  ואז  ממולא.  כרוב 
אחרי יום עבודה מחכה לי סיר עם 

ניחוחות וטעמים מושלמים.
ענת, כפר ורדים

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

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

מה התירוץ הפעם? רק ישבנו ופטפטנו ו...שכחנו...

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

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

בית נקי בראש שקט
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ארועי חודש אוגוסט 2012 
בהיכל התרבות נהריה

להתראות בהיכל התרבות נהרייה
טלפקס: 9829733/9829933

www.hhn.co.il חפשו אותנו בפייסבוק

ההרשמה 

לעונת המנויים

 2012-2013 

בעיצומה  04.08.12 מוצ"ש בשעה -21:30 
מופע סטנד אפ של "שלישיית מה קשור"

06.08.12 יום שני בשעה -20:30
מופע זמר עם איציק דדיה והקינדרלך.

08.08.12 יום רביעי בשעה -15:30
מופע ענק עם גדולי הזמר החסידי והמזרחי:

מיידד טסה ויוסף חיים שוואקי ובנוסף מופע מרהיב של

 הקרקס האפריאקי.

14.08.12 יום שלישי בשעה -17:30 
הצגת ילדים "מוטי חלומותי"

18.08.12 יום שבת בין השעות 08:00-20:00
תערוכת ציורים של גלריית צמרות.

25.08.12 מוצ"ש בשעה -20:30
קונצרט במסגרת אירועי קיץ של עיריית נהרייה.

27.08.12 יום שני בשעה -20:00
כנס לקראת הימים הנוראים.

06.09.12 יום חמישי בשעה -17:30 
הצגת ילדים של יובל המבולבל  "כוכב המשאלות".

14.09.12 יום שישי בשעה -22:30
מופע סטנד אפ של אלי ומריאנו.

חדשות חינוך

נירית אושר
שתיפתח  הלימודים  שנת 
בכפר  תתחיל  כשבועיים  בעוד 
חדשים  מנהלים  עם  ורדים 
המפתח  תפקידי  בכל  כמעט 

במערכת החינוך. 
ורד  החליפה  חודשיים  לפני 

קאמר את ד"ר יפעת שאשא-בי
החינוך.  מחלקת  כמנהלת  טון 
טלי קרן, מנהלת מערך הגנים, 
יוצאת לגמלאות ותחליף אותה 
סגניתה עד היום, איריס לביא. 
אוסנת זורדה מחליפה את ענת 
ספר  בית  כמנהלת  טרן  גבע 
ממשיכה  בינדר  שרון  קשת. 
גם  אך  "אמירים"  את  לנהל 
כאן יש התפתחות משמעותית, 
ביניים  חטיבת  במקום  כאשר 
עליונה  בחטיבה  עכשיו  מדובר 
שכוללת תיכון צומח, עד למצב 

מנהלת קשת החדשה: 
אוסנת זורדה

־אוסנת זורדה מונתה במכרז של משרד החינוך לתפקיד המ
־נהלת החדשה של בית הספר “קשת" בכפר ורדים. זורדה תח

ליף את מנהלת בית הספר היוצאת, ענת טרן, בשנת הלימודים 
הקרובה. 

רקפת  בישוב  מתגוררת  ילדים,  לארבעה  ואם  נשואה  זורדה, 
ערבית  וספרות  בשפה  ראשון  תואר  בוגרת  היא  במשגב. 
מהאוניברסיטה העברית ולומדת כעת לתואר שני בהוראה לנוער 

בהדרה וסיכון במכללת אורנים. 
במשך 18 השנים האחרונות עסקה זורדה בחינוך, החל מהוראת 
מקצוע הערבית וכלה בניהול מערכות חינוכיות. בחמש השנים 

קהאחרונות ניהלה  את בית ט’-י’ בבית הספר העל יסודי במש
גב ושימשה כסגנית מנהל בית הספר. במסגרת תפקידה הובילה 
זורדה פרויקטים רבים וביניהם פתיחת כיתות אתגר לתלמידים 

בנשירה חלקית ומלאה.
זורדה: “אני מתרגשת מאד מהתפקיד החדש ומצפה בקוצר רוח 

קלהיכנס לקהילת כפר ורדים – להכיר, ללמוד ולהבין את התר
בות הארגונית של המקום ואת ההדגשים התרבותיים הייחודיים 
שלו. בימים אלו אני עוברת חפיפה מלאה עם ענת טרן, המנהלת 
היוצאת, שמאד תומכת ומלווה. ככל שאני נכנסת לעובי התפקיד 
אני מגלה מערכת תומכת, מסודרת ומפרגנת. אני נכנסת לתפקיד 
החדש מתוך אמונה שבית הספר הוא מסגרת חינוך חשובה בה 
על הילד לחוות הצלחה, הנאה ומימוש עצמי שיקרינו על שאר 

מסגרות חייו".

מכי שנתי  שש  ספר  בית  קשל 
ייפתחו  השנה  י"ב.  עד  ז'  תות 

ב"אמירים" שתי כיתות י'.
קורד אמר, מנהלת מחלקת החי
קנוך החדשה, מפרטת את ההיע

רכות לשנת הלימודים הקרובה: 
מיוחדת  הזו  השנה  "תחילת 
אנשים  קלטנו  מובנים.  בהרבה 
חדשים במערכת, שמובילים את 
גם  שלנו.  החינוכיות  המסגרות 
במערכת.  חודשיים  חדשה,  אני 
מסלול  את  מצמיח  "אמירים" 
גדולה  התחדשות  יש  התיכון. 
תכנון  מצריכה  התחדשות  וכל 

קוהיערכות, ובזה אנו עסוקים בי
מים אלה. בכל מסגרת חינוכית 

ההיערכות המותאמת לה". 
ההיער נמצאת  שלב  ־באיזה 

כות לתיכון?
"כרגע אנו מקימים פיזית את 

קהכיתות כולל ההצטיידות הנד

רשת. אנו מוסיפים שתי כיתות 
קי' רגילות וכיתה אחת של החי
קנוך המיוחד. בשלב ראשון מדו

הדגש  אך  יבילים,  במבנים  בר 
קהוא על התאמת השטח והתש
מר לימוד  מרחב  ויצירת  קתית 
הנ הציוד  ועם  נגיש  נוח,  קווח, 

דרש. מנהלת בית הספר, שרון 
בינדר, עוסקת במקביל בבניית 
הכוללת  החינוכית,  התוכנית 
פתיחה של שש מגמות וקליטת 
מורים עם הכשרה ללמד בתיכון 
בנוסף לחלק מהמורים הקיימים 

שגם להם ההכשרה מתאימה".
נרשמו  כבר  תלמידים  כמה 

לתיכון ב"אמירים"?
המספר  את  זוכרת  לא  “אני   
פותחים  אנחנו  אבל  המדויק, 
נרשמו  כלומר  כיתות,  שתי 
תלמידים.  מ-40  יותר  לתיכון 
מאוד  גדולה  אמון  הבעת  זו 

של הקהילה במהלך הזה, כיוון 
בשלבים  אותנו  מלווים  שהם 
ולא  העשייה  של  הראשונים 

מקבלים משהו מוכן מראש".
שהשינויים  צופה  את  האם 
שינויים  יצרו  הפרסונליים 
הגנים  בהתנהלות  מהותיים 

ובית ספר "קשת"?
איריס  הגנים,  מערך  "לגבי 
טלי  של  סגנית  היתה  לביא 

והתמ במקום  הוכשרה  קקרן, 
את  החליפה  כבר  היא  קצעה. 
לשבתון,  יצאה  כשזו  קרן  טלי 
תהיה  שהיא  צופה  שאני  כך 
ממשיכת דרכה ותתפתח משם. 
את  הקימה  שטלי  לזכור  צריך 
 18 אותו  ניהלה  הגנים,  מערך 
בדמותה.  נבנה  והמקום  שנה 
שעובדים  מודלים  בארץ  אין 
אשכול  כמו  מוצלחת  בצורה 

קהגנים שלנו ואיריס למדה במ

קום. אני רואה פוטנציאל גדול 
מאוד לפתח ולהתפתח במסגרת 

מעבר מאוד אורגני ונכון". 
ומה לגבי בית ספר "קשת"?

מגיעה  "קשת"  ספר  "לבית 
זורדה,  אוסנת  חדשה,  מנהלת 
שבאה עם רקורד חינוכי וניהולי 
בכל  ממשגב.  גדולה  ממערכת 

להער זכתה  אוסנת  קמקום 
חושבת  אני  גדולה.  מאוד  כה 
שנהנה מאוד מהיתרונות האלה 
אותה  מלווים  כרשות  ואנחנו 
הזדמנות  הזה  בצעד  ורואים 
בגדול  ולהתפתח.  להתחדש 
אני חושבת שהתשתית הקיימת 
אנו  וממנה  מצוינת,  ב'קשת' 

שואפים רק להתקדם". 
שינויים  הרבה  כך  כל  עם 
חוששת  לא  את  במקביל, 

שתתקשי להטביע חותם?
הייעוד  הדרך.  לי  אצה  "לא 
לתת  הוא  החינוך  מערכת  של 

הרא מהמעלה  איכותי  קחינוך 
וזה מבחינתי  היבט,  שונה בכל 

רואה בשינויים  אני  לפני הכל. 
קהאלה הזדמנות גדולה גם עבו

המטרה  במערכת.  כחדשה  רי 
שלי לשמר את הדברים הטובים 

בעי שניתן.  מה  את  קולשפר 
בין הכוחות  סינרגיה  לייצר  קר 
פחות  אני  במערכת.  הפועלים 
למימוש  פלטפורמה  מחפשת 

האג'נדה האישית שלי". 
חודשיים  עכשיו,  רק  למה 
את  לתפקיד,  כניסתך  אחרי 

מתראיינת?
שמעשיי  הוא  שלי  "המוטו 
ידברו. יש לי תחושה של חוסר 
העיתון  דפי  על  להופיע  נוחות 
מעדיפה  אני  שעשיתי.  לפני 

קשיראו מעשים ולא שאצא בה
צהרות. עם זאת, אני מבינה את 
הצורך של הציבור לקבל מידע 
ולהיות שותף לצמיחה במערכת 
לו  שיש  הורה  ביישוב.  החינוך 
צריך  החינוך  במערכת  ילדים 

קלהיות מעודד מהאפשרות לה
תפתחות".

חינוך מחדש 
שנת הלימודים בכפר ורדים יוצאת לדרך עם שלושה מנהלים חדשים וחטיבת 

ביניים שהופכת גם לתיכון. ורד אמר, מנהלת מחלקת החינוך ופנים חדשות בעצמה, 
מאמינה שמדובר בהזדמנות גדולה

 “אנחנו פותחים שתי כיתות, כלומר נרשמו לתיכון יותר מ-40 תלמידים. 
 זו הבעת אמון גדולה מאוד של הקהילה במהלך הזה, כיוון שהם מלווים אותנו 

בשלבים הראשונים של העשייה ולא מקבלים משהו מוכן מראש"

ורד אמר )מימין( עם קודמתה בתפקיד, יפעת שאשא ביטון. “לא אצה לי הדרך"
צילום: עודד שלומות, אתר כפרניק

שרון בינדר, מנהלת “אמירים". 
מעכשיו זה גם תיכון
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חדשות

מרכז מסחרי כפר ורדים, קומה ב‘ 04-9574595    

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

 • גאולה ויינשטיין שיננית מוסמכת
 • אתי דבי שיננית מוסמכת

 • קים שפיצר מטפלת מוסמכת ברפואה סינית 

פרקטים     וילונות     מוצרי הצללה    
Æטפטים     שטיחים ועוד

פתרונות לעיצוב הבית

ירקות קונים אצל הירקן

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

Æהתקנה מקצועית ואחריות מלאה

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

עודד שלומות
50 אלף שקק  קאנטרי כפר ורדים לא יקבל
לים מהמועצה המקומית. כך נודע במהלך 
ראשון  ביום  שהתקיימה  המועצה  ישיבת 
תושבי  כי  להבטיח  נועד  הסבסוד  האחרון. 
הכפר יוכלו להיכנס לקאנטרי במחיר מוזל 

של 25 שקלים.
קראש המועצה, סיון יחיאלי, הסביר בישי

המשפטי,  מהיועץ  דעת  חוות  קיבל  כי  בה 
על פיהה ההחלטה שהתקבלה אינה תקפה. 
כי  נאמר  לא  לישיבה  שבזימון  משום  זאת 
נושא זה יעלה לדיון. בנוסף לצד הפורמלי, 
עלתה השאלה האם ההנחה ניתנה אך ורק 
לתושבי כפר ורדים, כפי שהותנה בישיבת 
המועצה. אם הדבר איננו כך, אז בכל מקרה 

לא ניתן לאשר את התשלום.
יחיאלי הסביר את השתלשלות העניינים: 
ביוני   3 בתאריך  שנערכה  מועצה  בישיבת 

בי לפרוטוקול.  שלא  הסבסוד  נושא  קנדון 
לאחר  ימים  מספר  שנערכה  נוספת,  שיבה 
מכן, נדון הנושא שוב, ואף נתקבלה החלטה 
לאשר את הסבסוד. אלא שזמן קצר לאחר 
מכן, טענו שני חברי מועצה, עודד נוריאל 
הייתה  לא  ההחלטה  כי  גרינפלד,  ומאיר 
המועצה  לישיבת  שבזימון  משום  חוקית, 
)השניה( לא נכתב כי נושא זה יעלה לדיון. 

נוריאל אף פנה בעניין זה למשרד הפנים.
יחיאלי הסביר כי קיבל חוות דעת מעו"ד 
המועצה,  של  המשפטי  היועץ  הרטל,  עדי 
אותה  בזימון,  השגיאה  בשל  כי  נאמר  ובה 
ישיבה )השנייה( לא הייתה חוקית, ולכן יש 

לראותה כאילו לא התקיימה כלל.
יחיאלי הוסיף, כי במידה שהקאנטרי היה 
ממלא את התחייבותו בהסכם הסבסוד, היה 
מחפש דרך חוקית להביא נושא זה לאישור 
הקאנטרי  שהתנהלות  אלא  כדין;  והכרעה 
במקרה זה מייתרת את הצורך בכך ממילא.

רוני קובה, מנהל הקאנטרי, סירב להגיב, 
ואמר כי רק לאחר שיקבל הודעה מסודרת 

מהמועצה, יחליט איך והאם להתייחס.
החל  זו:  הודעה  מופיעה  הקאנטרי  באתר 
פעק חד  הכניסות  מחירי  להלן   1/6/12 -מ

מיות לבריכה:
תושבי כפר ורדים - ימי חול + סופ"ש 25 

שקלים לכל הגילאים.
תושבי חוץ - ימי חול35 שקלים, סופ"ש 

45 שקלים לכל הגילאים.
lll

פורסם לראשונה באתר כפרניק

הסבסוד לקאנטרי בוטל
הסיבה: ישיבת המועצה בה הוחלט על הסבסוד לא הייתה 

חוקית והחלטותיה מבוטלות. ספק אם ההחלטה תתקבל שוב

דפי ורדים גם 
באינטרנט

מו ורדים"  "דפי  של  המסווג  קהמדריך 
פיע עכשיו גם באינטרנט. לנוחיות תושבי 
כפר ורדים והסביבה אשכול מציגה שילוב 

בגר רק  לא  מסווג  עסקים  מדריך  קמנצח: 
סה המודפסת אלא גם בגרסה אינטרנטית. 
 PDF כקובץ  מוגשת  האינטרנט  גרסת 
שניתן להוריד ולשמור במחשב, או לדפדף 
בו תוך כדי גלישה באינטרנט, וכן להדפיס 

דף בודד או מספר מצומצם של דפים.
לאנשים  מענה  אשכול  נותנת  בכך 

המק בעלי  את  למצוא  קהמעדיפים 
למד ממוחשבת.  בגרסה  שלהם  קצוע 

כפר א-לה  אתר  דרך  להגיע  ניתן   ריך 
לאתר  כשנכנסים   .www.alakfar.co.il
על  ושם  ורדים  לדפי  הלינק  על  הקליקו 

פתיחת המדריך המסווג.

 דפי ורדים
 2012-13 יצא לדרך
מדריך כפר ורדים והסביבה של -2012
13 ייצא לאור במהלך חודש דצמבר הקק
רוב. כמידי שנה, יכלול המדריך אלפוני 
תושבים של 18 מיישובי הסביבה, ואלפון 
עסק  בתי  ל-1,000  קרוב  הכולל  מסווג 

המ כולל  בנוסף  המערבי.  הגליל  קמזור 
כגון  שונים,  בנושאים  מידע  דפי  דריך 
ממשלה,  משרדי  מוניציפליות,  רשויות 

תחבורה, חירום ועוד.
קתושבי היישובים הנכללים באלפון מו

פרטים  או  עדכונים  את  להעביר  זמנים 
זכאים  חדשים למערכת. עסקים מהאזור 

קלרישום חינם של פרטיהם במדריך המס
ווג. תושבים וכן עסקים מוזמנים להעביר 

קאת פרטיהם באמצעות הדואר האלקטרו
.pnay@pnay.co.il ני לכתובת

במדריך  לפרסם  המעוניינים  עסקים 
זו, או  מוזמנים לפנות באמצעות כתובת 

לצלצל למשרד 04-9977474.

עודד נוריאל. פנה למשרד הפנים

http://www.alakfar.co.il
mailto:pnay@pnay.co.il
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חדשות

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(

מתחם קניון כוכב הצפון, מעלות )ליד מגה בול( 04-9971560
סניפי הרשת: כרמיאל, עכו, קרית אתא, טבריה, מעלות

• איכות ושירות ללא פשרות

 • מזון לכלבים וחתולים מכל החברות, 

   ייעוץ והתאמת תזונה אישית לבע"ח

• זוחלים, מכרסמים, ציפורים, דגים ואקווריומים

• משלוחים חינם יום יום לכל מקום

שעות פתיחה
א'-ה': 9:00-20:30

ו' וערבי חג: 8:30-15:00
מגוון קולרים 

ואמפולות נגד 

קרציות ופרעושים!!

הכי זולים
הכי טובים

אנחנו מחכים לכם בסניף מחסני היבואן 
של הרשת הזולה והמקצועית בארץ

עודד שלומות
ורדים  כפר  מועצת  בישיבת 
שהתקיימה ביום ראשון האחרון 
בנושא  קצר  דיון  התקיים   )5.8(
 .2011 לשנת  הביקורת  דו"ח 

הפ משרד  של  הביקורת  קדו"ח 
מהותיים  ליקויים  מצא  לא  נים 
ליק מזכיר  הדו"ח   .2011  לשנת

קויים מהעבר שלא טופלו:
להבראה.  הפרשה  הפרשה   w

קרו"ח אילן עמרם, גזבר ומ"מ מז
כיר, הסביר כי בשל הסכמי השכר 
צורך  היה  לא  הציבורי,  במגזר 
זאת  וכי  ההפרשה,  את  לבצע 
“הערה נגררת" ובלתי רלוונטית.

חובה.  ועדות  התכנסות   w
ראש המועצה, סיון יחיאלי אמר 
בהתאם  מתכנסות  הוועדות  כי 
נפגשה  ביקורת  ועדת  לצורך. 
חדשה  מבקרת  שמונתה  לאחר 

למועצה )קרן דרוקמן אדיב(.
יחיאלי  תפקידים.  הפרדת   w

כגז עמרם  של  תפקודו  כי  קציין 
בר כמ"מ מזכיר פוגעת במערכת, 
בעיקר בנושא טיפול בכוח האדם, 
בהכשרתו ובטיפוחו. “זה לא יהיה 
ללא  זמן  לאורך  לפעול  אחראי 
יחיאלי  אמר  במועצה",  מזכיר 

קוהוסיף, כי לאחרונה נכנסה המו
גם למשימות פיתוח, שהיו  עצה 
בעבר תחת “החברה לפיתוח כפר 
ורדים", דבר היוצר עוד עומס על 

המערכת, המצומצמת ממילא.

ממשיכים לשווק 
מגרשים

יחיאלי  מסר  הישיבה  במהלך 
את הדיווחים הבאים:

 41 עוד  של  שיווק  אושר   w

)“מעלה  ד’  בשכונה  מגרשים 
מירון(,  רחוב  מעל  לבונה", 
יצא  ישראל  מקרקעי  ומינהל 
שלב  תשלום  למכרז.  בקרוב 
הועבר  כבר  יחידות   35 של  א’ 

בק תקבל  והמועצה  קלמינהל, 
שקלים.  מיליון   13 מעל  רוב 

הש לפיתוח  נועד  הסכום  קרוב 
לתשתיות- הקטן  וחלקו  כונה, 

על ומבני ציבור.
“שיפר"  התחבורה  משרד   w
כביש  בסלילת  השתתפותו 

קהשירות לבית ספר תפן )מאמי
רים לכיכר 8(. המשרד קיבל את 

בפ מדובר  כי  המועצה  קעמדת 
השתתפותו  ותיקן  אזורי  רויקט 
ל-90  אחוז  מ-70  התקציבית 

אחוז.
w בשיתוף עם מועצת כסראק
להסדרת  תוכנית  הוגשה  סמיע 

צומת הכניסה לכפר ורדים.

עדכוני ספורט
w מתקדמות העבודות באולם 

הט נוצקו  בקשת.  קהתעמלות 
הכיסאות.  והגיעו  ריבונות 
וציפוי  הרצפה  לסיום  ממתינים 

ה-PVC שיגיע מצרפת.
w ניתנה הנחיה למתכנני אולם 
לקריית  )סמוך  הגדול  הספורט 
שיגישו  אמירים-תפן(  החינוך 
את  התואמות  חדשות  תוכניות 

התקציב, 9.1 מיליון שקלים.
התשתיות  הכנת  הסתיימה   w

)בצ רגל  הקט  מגרש  קלשדרוג 
מוד לבלון הטניס, מתחת לכיכר 
הישן  הדשא  יקולף  השבוע   .)1

)הסינטטי( ויוחלף בדשא חדש.

החלטות נוספות
)לאחר 	• אישררה  המועצה 

תב"ר  מוקדם(  טלפוני  אישור 

 27 של  רגיל(  בלתי  )תקציב 
מזגנים  לרכישת  שקלים  אלף 

המ של  החדש  הכנסת  קלבית 
ניין המשפחתי. מחצית הסכום 
ומחציתו  המועצה  מתקציב 

מתרומות של המניין.
המועצה אישרה תב"ר בטיחות 	•

שקלים.   76,530 של  בדרכים 
70 אחוז מימון משרד התחבוק

רה ו-30 אחוז המועצה.
המועצה אשרה תב"ר של 615 	•

אלף שקלים לביצוע התאמות 
במתקני השעשועים בכפר.

צרות של עשירים
הפי בתוכניות  כללי  דיון  קנערך 

תוח של הכפר, זאת לאור ההכנסות 
קהצפויות משיווק המגרשים בשכו

המיועדים  התקבולים  צפי  ד’.  נה 
משיווק  ותשתיות  ציבור  למבני 
יחידות שכבר שווקו   35( השכונה 
בקרוב(  למכרז  שיצאו   41 ועוד 

עומד על 6.5 מיליון שקלים.
קיחיאלי הזכיר כי בכוונת המו

נוספים:  מתחמים  לשווק  עצה 
לאנשי המשטרה, צבא קבע ודור 

המשך בכפר ורדים.
זה  סכום  מתוך  מיליון  כ-1.15 
תב"רים  לצורך  “צבועים"  כבר 
900 אלף לתיכון אמיק  שאושרו:

תנועה  למעגל  אלף  ו-250  רים 
תבור-ארבל.  הרחובות  בצומת 
הגיזבר אילן עמרם ביקש שחלק 

קמהסכום הנותר יופנה להחזר הל
וואת ביוב של 1.5 מיליון שקלים.
יחיאלי העלה את הצורך במתן 
והעלו  למוזיקה,  למרכז  פיתרון 
הנוגעות  שונות  אפשרויות  גם 

קלמתנ"ס ולבית נוער. לא התק
בלו החלטות בנושא.

דו"ח ביקורת: ללא הערות מהותיות
ישיבת המועצה עסקה באישור תב"רים ובתוכניות לשימוש עתידי בכסף שיתקבל ממכירת המגרשים

תזמורת הנוער. תיהנה מהכספים שיגיעו?   צילום: בן עמי מוסק
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ישר מהראש\סיון יחיאלי

צועדים לתהום אקולוגית
 על הסכנה שבהתחממות הגלובלית ועל התרומה 

האפשרית שלנו l ועוד על סוגיית אולמרט והמבקר

 G עיתון גלובס פירסם במגזין
של סוף השבוע האחרון כתבה 
מ"רולינג  מק’קיבן  ביל  של 
פחמנים  פליטת  בנושא  סטון" 
והאחריות של חברות האנרגיה 
להתחממות הגלובלית. הכתבה 
לאומית  רב  פגישה  על  דיווחה 
החולף  ביוני  התקיימה  אשר 
יום השנה  לרגל  ז’נרו  דה  בריו 
של  האקלים  לפסגת  ה-20 
1992. אני ממליץ לכל מי שהק
קנושא חשוב לו לקרוא את הכת

בה. הרעיון אותו מוביל הכותב 
גורמת  פחמנים  שפליטת  הוא 
להתחממות הגלובלית ושאסור 
שתי  על  תעלה  זו  שהתחממות 
על מנת שההתחממות  מעלות. 
יש  מעלות  שתי  על  תעלה  לא 
הפחמנים  פליטת  את  להגביל 
היא  הבעיה  מסוימת.  לכמות 
מחזיקות  האנרגיה  שחברות 
הגדולים  במאגרים  היום  כבר 

שמ העליון  מהגבול  כמה  קפי 
עליו תעלה הטמפרטורה ביותר 
משתי מעלות. למעשה העלייה 
במאגרי  מלא  בשימוש  הצפויה 

מע כשש  היא  הפוסילי  קהדלק 
לות. 

קאני לא יודע מה הבסיס האק
דמי של הדברים, אבל אם הוא 
קשה.  בבעיה  אנחנו  אז  מוצק, 
הבעיה קשה כי לא נראה שיש 
להתייצב  שמוכן  מי  באופק 
כולה  האנושות  מנהיגי  מולה. 
קונצנזואלית  בשלווה  צועדים 

אל תהום אקולוגית איומה.
עכשיו.  אפוקליפסה  כאן  עד 
אני חוזר לחצר הפרטית שלנו. 
שללא  היא  הדברים  משמעות 

הס של  לפוליטיקה  קשר  קכל 
וכיישוב  כפרטים  אנחנו  ביבה 
חייבים למצוא כל דרך הגיונית 
לחסוך באנרגיה. זה נכון ערכית 

קוכלכלית, זה חיוני. חימום בחו
רף, קירור בקיץ, תאורת רחוב, 

הפעלת רכבים ועוד.
דברים  על  לדבר  רוצה  אני 
ולעודד  כיישוב  לעשות  שניתן 
אלינו  להצטרף  התושבים  את 

נו שאנחנו  הצעדים  קביוזמות. 
קטים בהם היום הם הכרזה על 

קכפר ורדים כשטח תפעולי לטו

חשמלים;  רכבים  הפעלת  בת 
החלטה כי בנייה חדשה ביישוב 
תהיה בנייה ירוקה; סקר ומכרז 
)בהובלת האשכול( להתייעלות 
מוסדות  הרשות,  של  אנרגטית 
מגרשי  רחוב,  תאורת  החינוך, 
משחקים ועוד; מיכרז להתקנת 
מבני  על  פוטו-וולטאים  תאים 

קהציבור, שממתין להקצאה מח
ברת החשמל. כל אחד מצעדים 
אלו הוא צעד קטן לכיוון הנכון. 
מקטינה  למשל,  ירוקה,  בנייה 
ולקרר  לחמם  הצורך  את  מאוד 
משמעותית  להקטנה  ומביאה 
הביתית.  האנרגיה  בצריכת 
התייעלות אנרגטית של הרשות 

קתעשה אותו הדבר לחשבון הח
שמל הרשותי.

את  צריכים  אנחנו  כאמור, 
על  התושבים  של  השותפות 
בתחום.  מהפכה  לחולל  מנת 
היכולת  את  יש  ורדים  לכפר 
בנושא.  מוביל  יישוב  להיות 
ומודעת,  חכמה  אוכלוסייה  יש 

איכו סביבה  איכות  ועדת  קיש 
של  מועצה  ויש  ופעילה,  תית 
להוביל  שרוצים  ציבור  נבחרי 
את הנושא החשוב הזה. מדובר 
זמן.  שלוקח  תהליך  בתהליך, 
הנגזר  בקצב  מורגל  שאינו  מי 
האין  המינהליות  מההנחיות 

במג ישראל,  במדינת  קסופיות 

הג ובחוסר  התקציביות  קבלות 
מישות של גופי השילטון עשוי 
לא  הרי  אנחנו  אבל  להתייאש. 

קמהמתיאשים, אנחנו רצים למ
רחקים ארוכים. 

lll
קבטור של החודש שעבר כת

ונתתי  בכירים  רדיפת  על  בתי 
האח מהעת  דוגמאות  קמספר 

רונה: זיכויו של אהוד אולמרט 
קמשתי עבירות פליליות )והרש
קעתו בניגוד עניינים( ודו"ח המ

בקר על השריפה. בעקבות זאת 
האוח חברים מהכפר  אלי  קפנו 

זים בדעות אחרות ומהם הבנתי 
כי השתמע שבמאבק על שלטון 
החוק, אני מצדד בצד הלא נכון, 
במקום  “במושחתים"  מצדד 
בפרקליטות או במבקר המדינה 

הכ נקיון  על  מופקדים  קאשר 
נוסף  החוק.  אכיפת  ועל  פיים 
להתייחסות הכללית הייתה גם 

אול לאהוד  אישית,  קהתיחסות 
מרט. 

לאהוד  בהתייחסות  אתחיל 
קאולמרט, איני מעריץ של אול
התנהלו לא.  וכלל  כלל  קמרט, 

בעיני,  בעייתית  האישית  תו 
ממנו  רחוקה  צניעות  המילה 
ובטור  במערב  מזרח  כמרחק 
שלי איני קורא לו לחזור חזרה 

מב בכלל,  הפוליטיים.  קלחיים 

חינתי, הוא אינו הנושא. הנושא 
הוא סדר העדיפויות של גורמי 
הנושא  המדוברים.  האכיפה 
הפרק של  הייחוס  נקודת   הוא
מבחן  המדינה.  ומבקר  קליטות 
מאחרון  שכולם,  קבע  בוזגלו 
המדינה,  לנשיא  ועד  האביונים 
כולם שווים בפני החוק. הרעיון 

קהיה שאסור למשטרה, לפרקלי
טות, לבית המשפט או לכל גוף 
בכירים  להפלות  אחר  ציבורי 
לטובה. מבחן בוזגלו היה צעד 

חיוני בדרך למדינה מתוקנת.
קבנושא נבחרי ציבור, אין סי

מטריה, אין מבחן בוזגלו הפוך 
קוטוב שכך. מעצם היותנו נבח

מאיתנו  לצפות  ניתן  ציבור  רי 
למצב  עדים  אנו  אולם  ליותר. 

קבו חקירה כנגד איש ציבור מק
דבר  כל  פני  על  עדיפות  בלת 

קאחר. עדיפות בכוח אדם, בתק
ציבים בתשומת לב ניהולית של 
גופי האכיפה וכמובן בהדלפות 
לתקשורת. בעיני הדבר עבר את 
גבול הטעם הטוב ואינו משרת 
הציבורי.  האינטרס  את  יותר 
היא  לעורר  שביקשתי  השאלה 

המוצ מהחרדה  כתוצאה  קהאם 
קדקת לנושא השחיתות השלטו

נית, הנסיון לעצור את המפולת 
האזרח  של  האמון  על  ולשמור 
בנבחריו, לא הלכנו רחוק מידי.

הצעדים שאנחנו 
נוקטים בהם היום 
הם הכרזה על כפר 

ורדים כשטח תפעולי 
לטובת הפעלת רכבים 
חשמלים; החלטה כי 
בנייה חדשה ביישוב 
תהיה בנייה ירוקה; 

סקר ומכרז )בהובלת 
האשכול( להתייעלות 
אנרגטית של הרשות 

ומיכרז להתקנת 
תאים פוטו-וולטאים 

על מבני הציבור
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יוזמה: פארק כלבים
דיון בנושא בליווי הרצאה מקצועית יתקיים בעוד כשבועיים במארג

מרפאת שיניים ד"ר ראמי סוסאן
w טיפולי שיניים משמרים למבוגרים וילדים

w שתלים - ושיקום על שתלים

w אפשרות להשתלה ממוחשבת בלי דימום, נפיחות וכאב

w יישור שיניים

w הלבנת שיניים

מעלות תרשיחא קניון כאן זמאן קומה ב' • ימים רביעי ושבת • 054-4870640 | 04-9575111
קרית מוצקין, גושן 31, קומה ג', בניין רסקו • ימים שני, שלישי, חמישי ושישי 04-8704030

24
שעות 

בסופ"ש

אתגר בכפר
מרוץ כפר ורדים ה-3

שבת 15 בספטמבר 2012
המרוץ האתגרי היחיד בגליל המשלב ריצה אתגרית, חוויית שטח ונופים מרהיבים.

הזנקות: החל מ-7:15, בסמוך לכיכר מס' 4 (פרטים מאחור)
טקס סיום: בשעה 10:00 בקאנטרי כפר ורדים

לפנייה אל מארגני המרוץ:
דרור פלטין 052-8910944, אורי בר-צורי 054-2224314

sport@k-vradim.org.il דוא"ל

תיאום לינות בכפר ורדים: דוד אלגרבלי 050-7783172

המקצים: (קטגוריות ראו מאחור)
חדש: מקצה שליחים ל-10 ק"מ (3 משתתפים בקבוצה, כל משתתף ירוץ כ-3.3 ק"מ) דמי השתתפות 70 שקלים למשתתף 

מקצה תחרותי ל-2 ק"מ דמי השתתפות 30 שקלים
מקצה תחרותי ל-10 ק"מ דמי השתתפות 70 שקלים
מקצה תחרותי ל-5 ק"מ דמי השתתפות 70 שקלים

מקצה עממי ל-2 ק"מ חינם

גביעים יוענקו לשלושת המקומות הראשונים במקצים הבאים:
10 ק"מ גברים ונשים, 10 ק"מ שליחים, 5 ק"מ גברים ונשים.

שאר מנצחי המקצים יקבלו מדליות.
כל המשתתפים שנרשמו יקבלו את חולצת המרוץ ומדליית המרוץ.

www.gansport.co.il הרשמה דרך אתר גן ספורט בלבד
www.sportkv.org פרטים נוספים באתר אגודת ספורט כפר ורדים

סיפורי בדים
חנות יד שנייה בכפר ורדים בחסות:

הבא  בחודש  תקיים  ורדים  כפר  מועצת 
מפגש מיוחד בהשתתפות התושבים במטרה 

קלבחון את הקמתו של פארק כלבים בתחו
מי המועצה. מטרת המפגש לדון בחשיבות 
הקמתו של מתחם מיוחד לכלבי כפר ורדים 
הולם  מענה  להעניק  מנת  על  ולבעליהם, 
לצרכיהם של תושבי הכפר בעלי הכלבים. 

במסגרת המפגש תתקיים הרצאה של טל 
מאלף  בצה"ל,  “עוקץ"  יחידת  בוגר  ינקו, 
של  התנהגותיות  בבעיות  ומטפל  כלבים 
כלבים בתחומי הבית והחוץ, חבר התאחדות 
ההרצאה:  נושא  בישראל.  הכלבים  מאלפי 

חינוך והתאמת הכלב לחיים בעיר.
טל ינקו עוסק כבר 18 שנה בחינוך, אילוף 

קוטיפול התנהגותי בכלבים ובבעיות התנה
גות בבית ומחוץ לבית. “את מקצועי בעולם 
התשעים  שנות  בתחילת  רכשתי  הכלבים 
טרור,  בפלוגת  ‘עוקץ’  הכלבנים  ביחידת 
ככלבן לוחם", הוא מספר. “מאז אני עוסק 

האח בשנים  האזרחיים.  בחיי  גם  קבתחום, 
רונות אני מכשיר מאלפי כלבים ומטפלים 

קהתנהגותיים ללימודי תעודה וחבר בהתא
חדות מאלפי הכלבים בישראל".

עופר  הם  היוזמה  את  שמובילים  שניים 

סיגל גורנשטיין מכפר ורדים )מימין(, 
השתתפו  מקורנית,  צור  צליל  עם  יחד 

הכ עם  צעיר  אמן  בכיתת  חלק  קהשנה 
נרת אני שנרך במסגרת “קשת אילון". 

קכיתת אמן צעיר מתקיימת כחלק מקו
קשת  המוסיקה  מרכז  שמקיים  קיץ  רס 

קאילון לכנרים צעירים ומוכשרים מרח
בי העולם. לפני כשבוע, ב-1 באוגוסט, 
השתתפו השתיים בקונצרט הגאלה של 
האופרה  בבית  שהתקיים  אילון,  קשת 

קבתל אביב. הן עלו לבמה יחד עם הכ
קנרים ונגני כלי הקשת המוכשרים שה

שתתפו יחד איתן בקורס הקיץ ויחד עם 
מוריהם, ממיטב נגני כלי הקשת בעולם, 
ביניהם ואדים גלוזמן, עתר ארד, יצחק 
סיגל  ואחרים.  שנרך  אני  רשקובסקי 
עולה לכיתה ג’ ולומדת כינור יחד עם 

בקונ גורדון  פאינה  של  בכיתה  קצליל 
עולה  צליל  ביאליק.  קרית  סרבטוריון 

לכיתה י’.

 ניגנו עם 
הגדולים בעולם

מס המפגש,  מטרת  מוסק.  עמי  ובן  קרביב 
היא להסביר על החשיבות  בירים השניים, 
של הקמת מתחם כלבים עירוני. מתחם כזה 
וגם  הכלבים,  של  חייהם  איכות  את  ישפר 
של בעלי הכלבים. אפשר להתחיל מפארק 

מינורי שעלותו אינה גבוהה.
קבשנים האחרונות קמו מספר רב של מג

הכלבים  מרובי  ובישובים  בערים  רשים 
המודרניות  הערים  לרוב  בדומה  בישראל, 
במדינות המערב. העיר הראשונה שנענתה 
והקימה מספר מגרשים כאלה היא  לאתגר 

בסט פארקים  אביב, שהקימה  תל  קעיריית 
נדרט גבוה כמקובל ברוב מדינות המערב.
קההרצאה של טל ינקו תלווה במצגת תמו
קנות של מגרשי כלבים בארץ וסוגי המתק
קנים הקשורים לפעילות הכלבים שם שהק

מתם זולה. ההרצאה  תהיה  בחסות חברת 
מזון לכלבים, וכל  כלב יקבל שי.

קהמפגש פתוח לקהל הרחב, ומארגניו מק
ווים שישתתפו בו גם תושבים שאינם בעלי 
כלבים, שכן לנוא היבט ציבורי רחב הנוגע 

לכולם.
 23 חמישי  ביום  במארג  יתקיים  המפגש 

באוגוסט בשעה 19:00. הציבור מוזמן.

צילום: אייל כץ מתחם כלבים בתל אביב. בקרוב אצלנו?    
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האתגר השלישי
מרוץ "אתגר בכפר" מספר 3 יתקיים בשבת,  15 בספטמבר

רח’ בן עמי 53 עכו. טלפקס 04-9916771

איכות, שירות ואחריות!
בדיקת ראייה, משקפיים ועדשות מגע

בדיקות למשרד הרישויבדיקות למשרד הרישוי

החנות שתוציא אתכם מהכלים
יחיד ומיוחד במקום אחד

גיא פלסט בע"מ
ייצור ושיווק שקיות, מוצרי אריזה ונייר, כלים חד פעמיים ומוצרי ניקיון

אזור התעשייה מעלות, מתחם קניון כוכב הצפון 04-9575590

• כלים חד פעמיים ברמה אחרת, כלי הגשה, מפיות ומפות מרהיבים	
•  תבניות ועזרים לאפייה, בצק סוכר, דפי סוכר מודפסים לפי בקשת 	

הלקוח, עטרות, חותכנים, סוכריות לקישוט ועוד
• הכל למסיבה: בלונים, זיקוקים, נרות ועוד	
•  חומרי ניקוי מהטובים: סנט מוריץ, סנו, סאסאטק. באריזות גדולות 	

ומשתלמות לבית, למוסדות ותעשייה. מוצרי נייר לתעשייה
•  עזרים למטבח: רינגים, תבניות סיליקון, משקלים ועוד במגוון שרואים 	

בתוכניות הבישול בטלוויזיה
• אביזרים לחינות: סלסלות קש, ראטן, סלסלות מעוטרות לחינה ועוד	
• לקונדיטוריות, בתי קפה ומסעדות: קופסאות, נייר אפיה, שקיות ועוד	
• עטיפות למתנות: נייר עטיפה, שקיות, אורגנזה, ניילון וצלופן, קופסאות לתכשיטים	

לאמנים
מסגרות, בדי קנבס 

במידות סטנדרטיות ולפי 

הצורך, צבעי אקריל, 

צבעי שמן, מכחולים 

מקצועיים במחירי

 חנות המפעל

מרכך, קרם ידיים וגוףמרוקאי, שמפו, מסכות, המלח בשילוב שמן ארגן מוצרי ספא של ים למתפנקים

למפעלים

כל מוצרי האריזה כמו 

נילון בועות, שקיות נילון 

ונייר ועוד; וחומרי ניקוי 

תעשייתיים מקצועיים

ועוד דברים להפתעתכם!

מסו להיות  מתחילה  כבר  קזו 
בספטמבר  ה-15  בשבת  רת. 
"אתגר  מרוץ  בכפר  יתקיים 

בכפר" בפעם השלישית. 
אגודת  מארגנת  המרוץ  את 

קהספורט של כפר ורדים ובפע
מיים בהן התקיים זכה להצלחה 

המש מספר  מבחינת  הן  קרבה 
תתפים, הן מבחינת הארגון והן 

מבחינת הרמה.
קהשנה, בנוסף למסלולים המ

 5 לילדים  ק"מ   2 של  סורתיים 
המאק הוסיפו  ק"מ,   10 ו -ק"מ 
ל-10  שליחים  מקצה  רגנים 
את  יחלקו  רצים  שלושה  ק"מ. 
ירוץ  אחד  כל  כאשר  המרחק 
מיועד  המסלול  ק"מ.  כ-3.3 
למשפחות, מקומות עבודה,  או 
חברים המתארגנים יחד ורוצים 

לחוות את חווית המרוץ. 
חצי שעה  יוזנק  ק"מ  מרוץ 2 

בן  של  צילומים  תערוכת 
עמי מוסק, “מבט אפריקאי", 
“הכללית"  במרפאת  תיפתח 
18 באוגוסט. בתערוק  בשבת

כה יוצגו צילומים של מוסק 
ממסעותיו ברחבי היבשת.

בן עמי מצלם מגיל צעיר, 
ואוהב במיוחד צילומי טבע, 
צבעוניות  ודמויות  נופים 

קברחבי העולם. בשנים האח
קרונות הוא מפרסם טור מצו

לם בעיתון א-לה כפר תחת 
בנוסף  עין".  “שם  הכותרת 

הדרו התיירות  קפרויקט 
הרשות  של  והצ’רקסית  זית 
במקום  זכה  הגליל  לפיתוח 
תיירות  בקטגורית  הראשון 

התק הקמפיינים  קבתחרות 
לשנת  המצטיינים  שורתיים 
מקיים  התחרות  את   .2011
איגוד יועצי התקשורת ויחסי 
ולפרויקט  בישראל,  הציבור 
לפיתוח  המשרד  שותפים 
הנגב והגליל, משרד התיירות 
ומשרד ראש הממשלה. הפרס 

קניתן על קידום מודעות ומי
לאתרי  ביותר  מוצלח  תוג 
התיירות הדרוזים והצ’רקסים 

והגו קהפזורים ברחבי הגליל 
קלן. את מערך ההסברה והת

הוביל  הפרויקט  של  קשורת 
התקשורתי  הייעוץ  משרד 

ק“אטד תקשורת" בבעלות לי
מור אטד.

קלטקס, שהתקיים ביום רא
שון 22.7.12, הגיע לברך שר 
מיסז`ניקוב,  סטס  התיירות 
הפרויקט  מרכז  ברום  חיים 
ברשות לפיתוח הגליל, וואיל 
כיוף מנהל התיירות הכפרית 
במשרד התיירות. מיסז`ניקוב: 
של  בהתפתחות  גאים  “אנו 

ומ בישראל  הפנים  קתיירות 
המיתוג  תהליך  את  ברכים 

בכפ התיירות  של  קהמוצלח 
רים הדרוזים והצ’רקסים".

פרס 
לקמפיין 
התיירות 
הדרוזית

10 ק"מ על מנת לאפק -לפני ה
שר להורים שמשתתפים להיות 

קבזינוק ובסיום של ילדיהם הר
צים.

שנה  בכל  כמו  יחל  המרוץ 
ויסתיים  בכפר  המסחרי  במרכז 

קברחבת הקנטרי  שם יחכו לר
למכירת  דוכנים  ולמלווים  צים 
אווירה  והרבה  ספורט  ציוד 

טובה.
כמו בכל שנה המרוץ מבוסס 
העוזרים  מהכפר  מתנדבים  על 
המרוץ.  וביום  האירגון  במהלך 
נוספים  למתנדבים  מאד  נשמח 
למען  מזמנם  לתת  המוכנים 

המרוץ.
מרוץ   על  נוספים  פרטים 
והרשמה באתר אגודת הספורט 
הבית  )בדף   www.sportkv.org
קישור ישיר לאתר המירוץ(, או 

בפייסבוק “אתגר בכפר". 

תערוכת צילומים לבן עמי מוסק
הוא מרבה לצלם בהתנדבות 
ואנשים  אירועים  מקומות, 

מת וצילומיו  ורדים,  קבכפר 
התק בכלי  תדיר  קפרסמים 

את  באזור.  היוצאים  שורת 
לזכר  מקדיש  הוא  התערוכה 
ז"ל. אוצר:  בנו, תומר מוסק 

עמי עידן.
פתוחה  תהיה  התערוכה 
המרפאה.  פעילות  בשעות 

טלפון: 04-9971187.
בתמונה: צילום של בן עמי 

מוסק מאתיופיה.

 משתתפת במרוץ אתגר 
בכפר הקודם

צילום: בן עמי מוסק

http://www.sportkv.org
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חדשות בריאות

מכון אונקולוגי ייבנה בנהריה
המכון ייבנה בבית החולים הגליל המערבי ויחליף את המכון הקיים, שמתקשה לענות על הדרישות

קבוצת רכישה 
למערכות סולאריות

פרטים בעמוד 40

קבוצת רכישה 
למערכות סולאריות

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 לסוף הקיץ ולתקופת החגים

בגליל  סרטן  לחולי  בשורה 
חדש  אונקולוגי  מכון  המערבי: 
בנהריה  החולים  בבית  ייבנה 
המכון  הקרובה.  השנה  במהלך 
תרומות  בכספי  ייבנה  החדש 
בית  ידידי  עמותת  שמגייסת 
באופן  לשפר  וצפוי  החולים, 
בהם  התנאים  את  משמעותי 
לחולי  הרפואי  הטיפול  ניתן 

סרטן בבית החולים. 
לצד  החיים  בתוחלת  העלייה 

קהשיפור ביכולות האבחון והטי
פול לחולי סרטן, הביאו לעלייה 
החולים  במספר  משמעותית 

האונ במכון  לטיפול  קהפונים 
בשנת  החולים.  בבית  קולוגי 
1995 טופלו במכון בבית החוק
לים 2,700 חולים בלבד, ואילו 
 8,000 על  עולה  המספר  כיום 
עלייה  במגמת  ונמצא  בשנה 
מאובחנים  שנה  מדי  מתמדת. 
מקרי  כ-1,700  המערבי  בגליל 
הקיים  והמבנה  חדשים,  סרטן 
אינו מאפשר לענות על הצרכים 
ההולכים וגדלים, ולספק מענה 

איכותי ואנושי לחולים.
החו בית  של  חדש  קבפרויקט 

בית  ידידי  עמותת  בשיתוף  לים 
החולים ישופץ המתחם ששימש 
עד לאחרונה כחדר המיון הזמני 

למ ויהפוך  החולים  בית  קשל 
המבנה  החדש.  האונקולוגי  כון 

קיותאם לצרכים הייחודיים שנד
רשים לטיפול בחולי סרטן, וכך 
השטח  משמעותי  באופן  יגדל 
ויתווספו  המכון  לרשות  העומד 

קעמדות טיפול ובדיקה, לצד שי
רותים נוספים לחולים שעד עתה 
החולים  בית  ברחבי  פזורים  היו 

כגון שירות פסיכולוגי ומספרה.
מנהלת  גולדברג,  הדסה  ד"ר 
“המכון  האונקולוגי:  המכון 
מאמצים  משקיע  האונקולוגי 

הני השירות  בשיפור  קרבים 
בשעריו.  הבאים  לחולים  תן 
תתרום  החדש  המבנה  הקמת 

רבות למגמה זו ותאפשר ריכוז 
לחו הניתנים  השירותים  קכל 

גג  קורת  תחת  האונקולוגי  לה 
אחת".

קהפרויקט החדש, שעלותו מו
ערכת בשלושה מיליון שקלים, 

עמו שתגייס  בתרומות  קימומן 

בארץ  החולים  בית  ידידי  תת 
מהסכום  נכבד  חלק  ובחו"ל. 

קכבר גויס, בין היתר בזכות תרו
המב תורם  של  מבריטניה  קמה 

אחיו,  את  במכון  להנציח  קש 
ממחלת  שנפטר  רופא  בעצמו 

הסרטן.
מנהל בית החולים, ד"ר מסעד 
ידידי  עמותת  ונשיאת  ברהום, 
שטראוס  רעיה  החולים,  בית 

למלח לאגודה  פנו  קבן-דרור, 
כי האגודה  מה בסרטן בבקשה 
החדש.  המכון  להקמת  תסייע 
על  שישתרע  החדש,  המבנה 
שטח של כ-700 מ"ר, תוכנן על 

והע דרור  אריה  האדריכל  קידי 
להת אמורות  לשיפוצו  קבודות 

פרויקט  הקרובים.  בימים  חיל 
אחרים  לפרויקטים  מצטרף  זה 
בשטח  לאחרונה  שהסתיימו 
ולק  )MRI )מכון החולים   בית 
כאלה שנמצאים בשלבי ביצוע 
ויולדות,  נשים  אגף  )שיקום, 

מרכז הלב(.

חדר ידידותי הפועל בבית החולים 
ימות  כל  מסייע במהלך  בנהריה 

השנה לנפגעי תקיפה מינית.
קמנתונים שנמסרו מבית החו

החולפת  בשנה  כי  עולה  לים, 
מיק תקיפה  נפגעי   33  טופלו
הידידותי, מחציתם  בחדר  נית 

קקטינים. הקטינים סבלו מפגי
עות פיסיות או נפשיות, חלקם 
הגיע אחרי תקיפה חד פעמית 

מתמ פגיעה  בעקבות  קוחלקם 
הקרובה, משפ בסביבה  קשכת 

חה או חברים קרובים.
מקל מנוחה,  חדר  קבמקום 

חת, חדר טיפולים וחדר רופא 
מקיף  מענה  שנותן  מאובזר 
הקשה  המצב  עם  להתמודד 

קורבן לת מי שנפל  קבו שרוי 
החדר  הפעלת  מינית.  קיפה 
הידידותי מאפשרת למי שנפל 

להגיע  מינית  לתקיפה  קורבן 
ישירות לחדר טיפולים. הצוות 

הכש שעברו  רופאים  קכולל 
אחיות  בתחום,  מיוחדת  רה 
במקום  סוציאליות.  ועובדות 
ניתן מענה במספר שפות בהן: 

אנג רוסית,  ערבית,  קעברית, 
לית ואמהרית. החדר פועל כל 
ימות השנה וניתן לפנות אליו 

בטלפון 04-9521505.

"חדר ידידותי" לנפגעי תקיפה מינית

בית חולים גליל מערבי בנהריה
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