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אל תשאירו אותנו לבד
צבי בליץ, מיוזמי ההתארגנות “צרכנות נבונה כפר ורדים", פונה לציבור בבקשה 

להצטרף ומבטיח: נוכל להיות משמעותיים לעצמנו ולפריפריה בכלל

יוזמה פנייה אישית

א.ת. תפן, בניין נוף )ביציאה לכרמיאל(, טל. 04-8581602 שעות פתיחה: א'-ה' 19:00-7:00, שישי 13:00-7:00

פיצות 
בהזמנה, 

הכנה 
במקום

8
2012

דברים
קורים
תושבי הגליל, אתם מוזמנים לחגיגה בגליל

מתמשכת של אירועי מוזיקה, אמנות,

מחול ותיאטרון. צאו לבלות... 

התרבות כבר בפנים

פרוייקט תיאטראות מארחים - מתארחים

ארבעה חודשים - חמישה תיאטראות* - 20 הצגות במחיר מיוחד

 בואו  ליהנות מחוויה אלטרנטיבית של יוצרים מארחים - יוצרים מתארחים

"RUN, RABBIT, RUN…" - תיאטרון טבריה
תיאטרון מ.ר.א.ה. - סבתא דיאלי

תיאטרון רב תרבותי הגליל -’זיקית’- "סיפורי מדף”, 
"הציורים של צופיה”

תיאטרון עכו - "אנתולוגיה”’
תיאטרון שלומי - "מנקלה שלי”, “אלן לה פטייט”’

} }
*התיאטראות מוכרים ונתמכים ע"י משרד התרבות

הדייג ודג הזהב

הצגה לילדים, 21.8, יום שלישי | 17:00 | תיאטרון מ.ר.א.ה קריית שמונה

V כן או IV לא
 16.8, יום חמישי | 21:00 | המרכז לתיאטרון של עכו

18.8, מוצ"ש | 21:00 | המרכז לתיאטרון של עכו

תענוגי גוגי | מחול

23.8, יום חמישי | 21:00 | המרכז לתיאטרון של עכו | בכורה

}

}
}

דרושה אישה מסודרת ונקייה

 29.8, יום רביעי | 21:00 | תיאטרון מ.ר.א.ה קריית שמונה
31.8, יום שישי | 12:00 | תיאטרון מ.ר.א.ה קריית שמונה

}

בואו לחיות את הגליל

}

tarbut.galil.gov.il

בואו לחיות את הגליל

צבי בליץ
קאנחנו חיים היום בחברה של

צערי שם השחק השולט בה הוא 
האמצ וכל  רווחים",  ק“מיקסום 

עים לכך הם כנראה כשרים. אנו 
בתעסוקה,  המצוקה  את  חשים 

קברמת השירות של עסקים חז
קים ומונופוליסטיים ובמחירים 
שאנחנו נאלצים לשלם בחנויות 

ועבור כל שרות בסיסי.
שנה  לפני  קמה  זה  רקע  על 
שרשמה  החברתית,  המחאה 
אבל  מוגבלים  הישגים  כמה 
תודעתי  לשינוי  גרמה  בעיקר 

קאצל הצרכן. ישנם סימנים מו
בהקים לתמורות בהלך רוח של 

לה לאט  שמחלחלים  קהציבור 
המ ולקובעי  החברות  קנהלות 

דיניות וללא ספק יש מומנטום 
שאסור לאבד.

אש הקיץ  המחאת  תום  קעם 
של  התארגנות  החלה  תקד, 
שהחליטו  יהודה  באבן  צרכנים 
לעשות מעשה והתחילו לעקוב 
מוצרים  של  סקרים  ולפרסם 
הם  בסביבתם.  בחנויות  שונים 

נחלו הצלחה בכמה מישורים:
ול מחירים  להוריד  קהצליחו 

המרכולים  בין  פערים  צמצם 
השונים.

קיצרו מיזם קהילתי הנותן לח
בריה כוח והשפעה לעמוד מול 
מה שנראה תחילה כגופים שאין 

סיכוי להתעמת אתם. 
קלפני כשלושה חודשים התא

רגנה קבוצה קטנה בכפר ושמה 
שינוי  להוביל  כמטרה  לעצמה 

פורסמו  בינתיים  אצלנו.  דומה 
וגם כאן הסוח קארבעה סקרים 

רים מתחילים להרגיש את לחץ 
היוזמה  הצער  למרבה  המעקב. 

קנשארה נחלתם של אנשים בו
קבוצה  יש  יהודה  באבן  דדים. 
העוסקים  איש   30 כמעט  של 
שני  שיש  כך  נבונה  בצרכנות 
חנות  כל  על  קבועים  סוקרים 
פרסום  מיחשוב,  על  ואחראים 
אחרות  לקבוצות  סיוע  ומתן 
הארץ.  ברחבי  המתארגנות 

אנ שלושה  או  שניים  קואצלנו 
קשים מנסים לסחוב את כל המ

טען הזה על גבם.
קלאחרונה ייצגתי את כפר ור

קבוצות  ארצי של  במפגש  דים 
המוע בחסות  נבונה  קצרכנות 

ברורה  מסקנה  לצרכנות.  צה 
ארצית  שפריסה  היא  מהמפגש 

פעילו ותיאום  הקבוצות  קשל 
ההנה של  להיענות  יוביל  קתן 

הרשתות  של  הראשיות  לות 
המדיניות  קובעי  של  ובכלל 
בינתיים,  אנחנו,  הממשלתית. 
משנה  ויש  “צפוניים"  הכי 

הב בגלל  למפעלנו  קחשיבות 
עיות המיוחדות של הפריפריה. 
חשוב שקולנו יישמע. הוא יביא 
לא רק תוצאות מעשיות בתחום 
רבות  יתרום  גם  הוא  המחירים 

קלגיבוש הקהילה עם כל המש
אית לרבות עמדה  מכך,  קתמע 

כאן  הקיימת  האפליה  מול  נה 
בתחומים נוספים, כגון שירותי 
בריאות, תשתיות, תרבות ופנאי 

והרשימה ארוכה.
נקבל סיוע פעיל )גם בחומר( 
נפגין  ואם  לצרכנות  מהמועצה 
יכולת טובה להתארגן נזכה גם 

שבו  המועצה  מראשי  לביקור 
בקשותינו  את  להשמיע  נוכל 

המיוחדות.
החברים מאבן יהודה התחילו 
את יוזמתם עם ציטוט מאלברט 
כפי  נראה  “העולם  אינשטיין: 

הר האנשים  בגלל  לא  קשהוא 
קעים, אלא בגלל האנשים הטו

בים שיושבים בבית ולא עושים 
שום דבר בעניין הזה".

נוס פעם  פונה  אני  זו  קברוח 
פת לכל מי שיכול לתרום מעט 
מזמנו )חצי שעה פעם בשלושה 
מכישוריו  או  לסקר(  שבועות 
פרסום,  במשפט,  המקצועיים 
אתם  אחר.  תחום  וכל  מיחשוב 

תר והקהילה  אישית  קתרוויחו 
וויח שבעתיים.

להצטרפות:
mozrkv@gmail.com.

מפגינים בהפגנה הגדולה של 2012. תמורות בהלך הרוח            צילום: אחינועם כץ

mailto:mozrkv@gmail.com
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אולימפיאדה מבט היסטורי\ יורש

המאפייה פתוחה בימים רביעי, חמישי ושישי עד 15:00 )שימו לב לשינוי בשעות הפתיחה(
בניין סראיא, תרשיחא, גידי 054-7633346

לבית, לאירוח, לארוחה בחיק הטבע, למתנה מפתיעה וטעימה 
לחמים טריים  גבינות בוטיק  יין

במאפיית לחם בר הלחמים נאפים מחומרים טבעיים ובעבודת יד
שיפון  קימל  אגוזים  קמח מלא  בצל  כוסמין  ועוד

התמסרות  לצד  השמונים,  שנות  מאז 
עסקתי  ב"בצלאל",  אנימציה  להוראת 

בי וסמלים  דגלים  על  וריאציות  קבעיצוב 
ישראל  בדגל  עסקו  שמרביתם  נלאומיים, 

כביטוי לביקורת חברתית ופוליטית.
לקראת אולימפיאדת 1984, שנערכה בלוס 

LA-זכרונות מ
יורש, מעצב תקשורת חזותית ותושב כפר ורדים, מציג וריאציות על הסמל 

האולימפי שיצר לפני כמעט 30 שנה, וגם אחת טרייה מהימים האחרונים

קאנג’לס ארה"ב, פיתחתי סדרת רעיונות צו
וראו  שכמעט  האולימפי  הסמל  על  רניים 
היו  ימים  )אשר באותם  דואר  כגלויות  אור 

עדיין אמצעי תקשורת מאוד פופולרי(.
קיומה של האולימפיאדה בלונדון בימים 

קאלו, החזיר אותי כמעט שלושים שנה לא
חור לאותם ימים ולרעיונות של “אז".

קלשם כך אני מספק סקיצה של רעיון למ
קשקפיים אולימפיות מיוחדות שרשמתי בי

מים אלו.
אחת העבודות מחייבת מעט הסברים:

התמו מן  ויוצא  פורח  האדום  קהבלון 
ה"אדומה",  המועצות  ברית  את  מסמל  נה 
של  האולימפיאדה  את  ומחרימה  פורשת 
למעשה  זה  היה  ב-1984.  לוס-אנג’לס 
“חרם תגובה"להחרמת אוליפיאדת מוסקבה 
ב-1980 על ידי האמריקנים ורבות ממדינות 

המערב.

השבעים,  שנות  בסוף  היסטוריה:  קצת 
הקו רעיון  הפצת  של  מהמדיניות  קכחלק 

על  השתלטות  של  והאידיאולוגיה  מוניזם 
קהעולם כולו, כתמיכה בממשל הפרו-קומו

ניסטי, פולשת ברית המועצות לאפגניסטן. 
נגד הקומו קכחלק מהעימות של המערב 

ניזם ומה שנקרא אז מזרח )אירופה( נוצרת 
המערב,  ומדינות  האמריקאים  של  דרישה 

מס הרוסים  מאפגניסטאן.  יצאו  קשהרוסים 
המערב,  מדינות  בלוויית  ואמריקה  רבים, 
מחרימים  עוצמה,  ולהפגנת  לחץ  כאמצעי 
מוסקווה.  באולימפיאדת  ההשתתפות  את 

ונע לחרם  מצטרפות  המערב  מדינות  קרוב 
דרות מהאירוע.

ב-1984,  כן,  אחרי  שנים  ארבע 
בלוס-אנג’לס,  התקיימה  כשהאולימפיאדה 

הרוסים )האדומים( הם שמחרימים...
* פורסם לראשונה באתר כפרניק
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סיפור אהבה
 מסעדת רומילי בתרשיחא מציעה תפריט מגוון עם הרבה סגנון אישי, 

ומצטיינת במיוחד בפירות הים

סלט רומילי. מנה גם טעימה וגם יפה

יצא לאכול\אייל כץ

סניף כפר ורדים, חרמון 6 | 04-9573359 | 050-5241607

השתלות שיניים ביום אחד 

לבודנט בע”מ מרכז להשתלות שיניים ושיקום הפהלבודנט בע”מ מרכז להשתלות שיניים ושיקום הפה
 שיקום הפה באמצעות: כתרים, גשרים 

ושיניים תותבות קבועות או נשלפות מכל הסוגים

למרפאתנו צמודה מעבדת שיניים לתותבות 
המאפשר לך, המתרפא/ה לקבל לנוחיותך 

פתרון מיידי תוך דקות במשך 24/7, לכל בעיות 
השיניים התותבות כגון: סדק, שבר, ריפודים 

וחידושים ועוד...

אנו מתחייבים לטיפול איכותי, מקצועי, יחס אישי 
והתחשבות בצרכי הלקוח

45 שנות ותק וניסיון                                             איכות  -  שירות  -  אחריות

שעוברת  המסעדנות  תנופת 
תר על  האחרונים  קבחודשים 

מסעדת  את  גם  הולידה  שיחא 
רומילי המעניינת, השוכנת בצד 
רוב  סראיא.  בניין  של  האחורי 
במרפסת  ממוקמים  השולחנות 
קומה  גם  )יש  ומוצלת  נעימה 
סגורה(, לשני השותפים  שנייה 

קו המסעדה  את  קשמפעילים 
ראים רומיאו ואליה, וממש כמו 
במחזה השיקספירי גם כאן יש 

סיפור אהבה.
אליה, השף, מוציא מנות עם 

קהמון סגנון אישי, ורובן מפתי
ועיצובן.  טעמן  באיכותן,  עות 
רומיאו אוהב לארח ועושה זאת 
במיומנות גדולה. בתום כל מנה 
השולחן מבהיק בנקיונו, הכלים 
מתחלפים קומפלט והכל נעשה 

כמעט בלי שמרגישים.
אוכלי-כל  חברים  שני  הגענו 
של  לבריזה  עצמנו  והפקרנו 
ולידיו של אליה,  בין הערביים 
מנות  כמה  לשולחן  ששלח 

קמייצגות לארוחת טעימות והת
טעים  בית  לחם  אחרי  רשמות. 
וצ’ימיצ’ורי  פלפל  מטבלי  עם 
רומילי.  סלט  השולחן  על  נחת 
עלים  כוללים  הסלט  מרכיבי 

שק תפוחים,  רצועות  קירוקים, 
דים, בצל ירוק, חמוציות, ושתי 
מכיוונים  שמגיעות  הפתעות 

ושרי טרי  לימון  פלחי  קשונים: 
כל  ומצוינים.  קלופים  מפסים 
יחדיו  לה  חוברה  הזו  הכבודה 

ומר קרה  למנה  מצוין  קברוטב 
בטעמה  מאוד  מפתיעה  עננת, 

ולא פחות חשוב, מאוד יפה.

סביצ’ה  הייתה  הבאה  המנה 
סלמון טרי ברוטב סלסה שאליה 
בליווי  ומגיש  מעגבניות  מכין 
עם  קצוצה  וגמבה  גזר  קוחפני 

קנגיעות של מלח גס. מנה טעי
של  כשהעדינות  ומרעננת,  מה 

לחמ מצוין  מתחברת  קהסלמון 
צמצות של רוטב הסלסה.

יפהפייה  מנה  הייתה  ההמשך 
של פסטה פנה, המוגשת ברוטב 
על בסיס שמן זית ועשבי תיבול 

קעם זיתים שחורים ושני שרימ
פסים שנעטפו באטריית ספגטי 

הפסטה  עמוק.  בשמן  וטוגנו 
טעים  הרוטב  מעולה,  הייתה 
הרכים  והשרימפסים  מאוד, 
בתוך הקראנצ’יות של הספגטי 

המטוגן השלימו את החגיגה.
לנו  ציפתה  עוד  הקינוח  לפני 
מנת אנטריקוט, ולכן לא הייתה 
ארדינגר  בירה  הזמנו  ברירה: 
מעולה  גרמנית  בירה  מחבית, 
אבל  קלילה  לבירה  שמתחזה 
הבירה  את  מאוד.  יפה  עובדת 
שאליה  מעולים  בוטנים  ליוו 
היחידה  והבעיה  בעצמו,  קולה 

מהר  נגמרים  שהם  זה  שלהם 
מידי.

על  הוגש  האנטריקוט  סטייק 
מצע של חציל בשמנת עם רוטב 
דובדבנים בצד. כשלעצמי, אני 
מעדיף את הסטייקים שלי נטו, 
על מחבת רותח או מגש מעץ, 
וטעים  רך  היה  הסטייק  אבל 
החציל  ממנו.  נהניתי  ובהחלט 
בשמנת כשלעצמו היה מעולה, 

לא פחות.
קקינחנו במלבי קוקוס עם שע

שהיה  קפה  ופולי  קדאיף  רות 
טעים, אוורירי ומקורי. 

יר במסעדה  קודם  קבביקור 
דרכי  ממשיכת  עם  יחד  דתי 
הקולינרית על פלטת פירות ים 

גדו שריפסים  קזוגית,שכללה 
והייתה  וצדפות,  קלמרי  לים, 
טעמים,  של  אמיתית  חגיגה 

פשוט מנה מצוינת.
וכולל  מאוד  עשיר  תפריט 
גם ארוחות בוקר, מנות ילדים, 
פסטות שניצלים, טוסטים ועוד. 

בתחי מסעדות  של  קכדרכן 
עדיין  נתון  התפריט  הדרך,  לת 
אותי,  שואלים  אם  לשינויים. 
הייתי מתמקד יותר בפירות הים 
והדגים, תחום קצת לוקה בחסר 
מצטיינת  ורומילי  באזור שלנו, 

בו במיוחד.
כבר  גם  מתפקדת  המסעדה 
וקפה, והיא פתוחה שבעה ימים 
עד  בבוקר  משמונה  בשבוע 

לשעות הלילה המאוחרות.

סראיא, בניין   תרשיחא, 
052-5993059 ,054-9481255

הדפסה
על קנווס

עיצוב
גרפי

שכפולפוסטרים
חוברות

קאפות הזמנות
לאירועים

פליירים
וקטלוגים

לוחות
שנה

כרטיסי
ביקור

b.digital@014.net.il :בי דיגיטל  סניף כרמיאל   טל. 04-9581069  נייד. 050-3766680  אימייל

b_digi@017.net.il :בי דיגיטל סניף קיבוץ עברון  טל. 04-9821925  נייד. 050-3166690   אימייל

בי. דיגיטל - דפוס דיגיטלי
ו נ ר ת א ב ו  ר ק wב w w . b e d i g i t a l . c o . i l

 אביזרי רכב
 סטריאו ומולטימדיה לרכב

 חיישני רוורס
 אזעקות, נעילות וקודניות

 וישרים לכל סוגי הרכב
 גגונים לרוב סוגי הרכבים

 כיסויים למושבי הרכב בהתאמה אישית
 כלי עבודה
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לשלב קניה בטיול בטבע

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

חדש במשתלה! 
העציצים המעוצבים והיוקרתיים 

של דקו-כד לבית ולמשרד 
הכוללים ערכת השקיה! 

עכשיו במבצע 
פרטים באתר המשתלה ובאתר דקו-כד

www.deco-cad.com

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

• עצי פרי ונוי
• ייעוץ והכוונה לגינון חסכני במים

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

   והתחממות הקרקע
חפשו אותנו ב-• תכנון גינות ע"י מתכננת מקצועית

שפע פריחה קיציתשפע פריחה קיצית

מרכז מסחרי מעלות )מול הבנק הבינלאומי( טל. 04-9575551

מרכז רפואי כפר ורדים, כביש כפר ורדים-תרשיחא, כ-200 מ' מכיכר 6 טל.  04-9570156

חפשו אותנו בדף הפייסבוק  ולחצו 

מנוהל ע"י חני ז'לסקו-מאור אופטומטריסטית מוסמכת מטעם משרד הבריאות ובוגרת אוניברסיטת "בר אילן" בהצטיינות

המומחים להתאמת משקפיים

התאמת משקפי ראייה מכל הסוגים 
כולל מולטיפוקל ועדשות מגע
 אצלנו תמצאו את המכשור החדיש והמתקדם ביותר, 

הכולל מכשיר לבדיקת טופוגרפיית הקרנית ומביא לתוצאות מדויקות.

חדש! 
שירותי אופטומטריה 

במרכז הרפואי כפר ורדים
בדיקות התאמה l בדיקות לרישיון נהיגה 

)כולל פרוייקט גיל ה-40(
מבחר מסגרות l משקפי שמש l עדשות מגע

הנחות מיוחדות למבוטחי 
מרכז רפואי כפר ורדים 

 תנאים מיוחדים 
לחברי כל קופות החולים

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

 אספקה לכל הארץ

תוכן שיווקי

במודעות  מלאים  העיתונים 
סולאריות.  למערכות  פרסומת 
מבטיחות  זהב",  שווה  גג  "כל 
הכותרות, "רק תתקינו ותתחילו 
של  חודשי  תשלום  להרוויח". 
שנה   20 למשך  שקל  כ-3,000 

קמחברת חשמל! כאילו, הם יש
למו לי? נראה לא הגיוני. נראה 

קצת מסריח...
נכון.  שזה  היא  האמת  אבל 

להג מעוניינת  ישראל  קמדינת 
דיל את ייצור החשמל ממקורות 
)רוח,  מתחדשת  אנרגיה  של 
מים, שמש( על חשבון מקורות 
האנרגיה המסורתית )והמזהמת( 

כמו נפט ופחם.
הסולארי  החשמל  מערכות 

הס לאיכות  תרומה  קמשלבות 
לבעליהן.  נקי  רווח  עם  ביבה 
החלטת  פי  על  החשמל,  חברת 
את  לקנות  מחויבת  ממשלה, 
למשך  גבוה  בתעריף  החשמל 
20 שנה כך שמדובר בהשקעה 

בטוחה וכדאית.
קתהליך התקנת מערכת סולא

ברשותכם  אם  וקל.  פשוט  רית 
לפחות,  מ"ר   80 של  בגודל  גג 

עבו תעשה  המתקינה  קהחברה 
רכם את כל עבודת הרישוי מול 
ישאר  לכם  המקומית.  הרשות 
תפקיד קטן, אם כי חשוב מאד, 
מחברת  לצ'ק  ולחכות  לשבת 

החשמל בכל תחילת חודש.
בהרב,  ואייל  פרסלר  בעז 
שההיצע  הבינו  הגולן,  תושבי 
נותנות  לא  החברות  אך  גדול 
ונותנות  ומתן  למשא  מרווח 
קבועים  תנאים  הקטן  ללקוח 
ולא באמת אטרקטיביים. "הבנו 
שכדי לקבל מחיר טוב, אחריות 
על  לשמור  ובמקביל  אמיתית 

קבוצת רכישה לאנרגיה סולארית

חייבים  אנחנו  המערכת,  רמת 
כוח  מעמדת  ולבוא  להתאגד 
הם  הסולאריות",  החברות  אל 
מסבירים. "וכך החלטנו לשאול 
רכישה'  'קבוצת  המושג  את 
הנדל"ן.  בתחום  בעיקר  המוכר 

קמבחינתנו זה מיזם כלכלי-סבי
השילוב  חברתי.  ואפילו  בתי 

קשל הכנסה פסיבית והחזר הש
קקעה מובטח, עם תרומה לסבי

שיכול  מנצח  שילוב  הוא  בה, 
לעשות רק טוב".

כיום  מונה  הרכישה  קבוצת 
120 חברים עם מעק -למעלה מ
רכות מותקנות ומניבות בגולן, 
עוד  ושומרון.  ביהודה  בגליל 
בתהליכי  מצויים  חוזים  כ-60 

רישוי והתקנה. 
 9 בין  ומתן  משא  "ניהלנו 
עם  כן  וכמו  סולאריות,  חברות 

קהבנקים וחברות הביטוח", מס
הליווי  "את  ואייל.  בעז  פרים 

ממשרד  מקבלים  אנו  המשפטי 
המוביל   E.R.M הדין  עורכי 
המתחדשת  האנרגיה  בתחום 

קבארץ. הצבנו לעצמנו יעד לה
התק להיקף  הקבוצה  עם  קגיע 

נות של כ-2  מגה ואט )2,000 
קילו ואט(, כרגע אנחנו באמצע 

הדרך".
הבנקים  שהחברות,  כמובן 
יכלו  לא  הביטוח  וסוכנויות 

מק להתעלם  לעצמן  קלהרשות 
בוצה בסדר גודל כזה והצטרפו 
להצלחה בהצעות אטרקטיביות 

מצידן.
החברה הזוכה נבחרה על פי 
שהמובילים  רבים  פרמטרים 

הם:
נסיון, 	• ותק,  החברה:  פרופיל 

פעילות  היקף  כלכלי,  גב 
ושביעות רצון לקוחות 

השוק 	• ממחיר  נמוך  מחיר: 
הק כוח  את  שישקף  ־באופן 

בוצה
שירות ואחריות: שירות זמין 	•

האח ומשך  היקף  ־ואיכותי, 
ריות

הזו החברה  מול  קהחוזה 
עו"ד,  משרד  ידי  על  נכתב  כה 
ומגן על זכויות חברי הקבוצה. 
זאת, בין השאר, על ידי הגדרה 

קמראש של האחריות, לוח הזמ
נים המחייב את החברה, מפרט 

תש ותנאי  ורכיביה  קהמערכת 
לום נוחים.

מ  מתחיל  מערכת  מחיר 
60,000 ₪ כולל מע"מ למערק

כת ביתית קטנה.
כ-65% מהמכסה כבר נוצלה. 

קעדיין לא מאוחר להצטרף לק
בוצה.

www.Golansolar. לפרטים: 
050-  ,052-2556759  ,co.il
.1-700-50-7771 ,8680048

http://www.Golansolar.co.il
http://www.Golansolar.co.il
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לבודנט בע”מ
מרפאות שיניים ומעבדת שיניים
לבודנט בע”מ
מרפאות שיניים ומעבדת שיניים

יישור שיניים - אורטודונטיה

050-5241607  |  04-9573359  |  6 חרמון  ורדים,  כפר 

052-4436490  |  04-9989027  |  15 חרוב  כרמיאל, 

17 שנות וותק וניסיון ביישור שיניים D.M.D ד”ר לילך לבון

כולנו רוצים חיוך יפה!    
לכולנו מגיע חיוך בריא!

• טיפול אורטודונטי יכול לתרום להשגת מטרות אלו	
• הטיפולים הינם בשיטות הכי מתקדמות ובאחריות לתוצאות מדהימות	

פרויקט

ארוחות בוקר, צהריים וערב | פתוח כל יום מ-10:00 בבוקר עד השעות הקטנות

תרשיחא, בניין סראיא, קומת קרקע )בצד העורפי של הבניין(

052-5993059 ,054-9481255

פינה של טעם על המרפסתפינה של טעם על המרפסת

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

www.mqt.co.il :אתר

כשר

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

34 שקלים בלבד

מסעדת נוףמסעדת נוף
אוכל שטעים לאכול במחיר שכיף לשלם

גרעינים  טון   10 של  פיצוח 
לסרט  להפוך  עומד  שחורים 
של  בפרויקט  אמנות  וליצירת 

נעם אדרי בשם "גרעינים / بذر  / 
 ."SEEDS OF BLISS

ישראלית  אמנית  היא  אדרי 
קיק בת   ,)1982 )ילידת  צעירה 
בוץ רמת-יוחנן, שפועלת בזירה 
פרויקטים  ויוזמת  הבינלאומית 
ורבי-משתתפים.  שאפתניים 
היא מזמינה  גרעינים  לפרויקט 
במזרח  שכנות  מערים  אנשים 

קהתיכון לנסוע לעיר השכנה ול
פצח שם גרעיני חמנייה במשך 
אנשי  עם  יחד  ימים,  חמישה 
כ-10  לפצח  המטרה:  המקום. 
את  ולירוק  חמנייה  גרעיני  טון 
ערימה  שתיוצר  עד  הקליפות 
הפעולות  קליפות.  של  ענקית 
קפה,  בתי  ברחבות  מתקיימות 
ואישית.  ידידותית  באווירה 
גיוס  גם  כמו  הגרעינים,  פיצוח 
השגת  עיר,  בכל  המשתתפים 

ההיער עבורם,  כניסה  קאישורי 
מתוע הגרעינים,  והובלת  קכות 

בתקשורת  וישודרו  לסרט  דים 
בזמן אמת.

עקבה  הן:  השכנות  הערים 
עפולה  ושכם,  חיפה  ואילת, 

וג’נין. 
הפרויקט  של  הפתיחה  יריית 
 2012 באוגוסט  ב-23  תתרחש 
באירוע  רמת-יוחנן,  בקיבוץ 
הקיבוץ  אנשי  ישתתפו  שבו 
עלי  ראס  מהכפרים  ושכניהם 
את  יפצחו  הם  יחד  וחוואלד. 
של  הראשונים  הקילוגרמים 

פרויקט הגרעין
האמנית נעם אדרי מזמינה אנשים לפצח גרעינים יחד עם תושבי ערים שכנות, 

עושה על זה סרט ומציגה את הקליפות בלונדון

הגרעינים. 
 10 ייסעו   2012 בספטמבר 
ישראלים תושבי אילת לעקבה 
ובהמשך  גרעינים,  שם  ויפצחו 
ירדנים תושבי עקבה  יבואו 10 

לאילת כדי לפצח גרעינים.
הפעולה  תתבצע  באוקטובר 
בשכם ובחיפה, בחסות מוזיאון 
גם  ובהמשך  לאמנות,  חיפה 
בערים נוספות. המטרה, כאמור, 

לפצח כ-10 טון גרעינים. 
הקליפות  יועברו  לסיום, 
ללונדון ויוצגו שם בחלל תצוגה 
גרעינים  העבודה  אמנות.  של 
האבסורד  גבולות  את  מותחת 
מזרח-תיכונית  תגובה  כמעין 
 Sunflower" לעבודה  מחויכת 
 Ai הסיני  האמן  של   "Seeds
 Tate-ב שהוצגה   ,Wei Wei
וכק  2010 באוקטובר   Modern

100 מיליון גרעיני פורצק  ללה
על-ידי  יד  בעבודת  שיוצרו  לן 
1,600 בעלי מלאכה סינים מהק
זו חשפה  ג’ינגדזן. עבודה  כפר 

קאת יחסי ההון והניצול בין המ
ערב למזרח. האמן הסיני, חמוש 
בקרנות אמנות, הופיע כמושיע 
מערבי שמציל לרגע את הכפר 
מחיי עוני ומספק לתושביו פת 
לאירוניה  העת  כל  מודע  לחם, 

הטראגית שבדבר. 
ניק יש  גרעינים  טבפרויק 
של  ממערכת  להימנע  סיון 
משתתף  כל  ולהציג  ניצול 
המשתתפים  כאינדיבידואל. 
הופכים כל אחד לדמות מפתח, 

והעבו בכסף,  נקנים  אינם  קהם 
למשימה  בהיענותם  תלויה  דה 

למ ידידות  לרקום  קוביכולת 
התרבות,  השפה,  מכשולי  רות 

הסרט  והפוליטיקה.  המרחק 
חושף  הפרויקט  את  המלווה 
אישורי  בהשגת  הקושי  את 
מעבר למשתתפים, שלרוב אינו 

קשוויוני, את הניסיון לבצע פעו
מציאות  לנוכח  א-פוליטית  לה 
פוליטית בעייתית ואת היחסים 
הנרקמים סביב השולחן, בסגנון 
מתקיימת  העבודה  ים-תיכוני. 

קמחוץ למרחב האמנות המסור
תי, ברחבת בתי קפה, מול מסכי 
באזורים  והנרגילות,  הספורט 

שנחשבים לפריפריה. 
 הצגת העבודה בלונדון תבחן 
הפריפריאלי  בין  היחסים  את 
וההעתק,  המקור  והמרכזי, 
גם  נשאלת  הפוך.  על  בהפוך 

קהשאלה: מה המשמעות כשאמ
קנית ישראלית מבצעת את הפ

עולה הזאת?

תמונת שבוימה לקראת הפרויקט                  צילום: שולה קובו
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קבוצת הרכישה ”גולן סולאר“, מאגדת למעלה מ-150 חברים שהתקינו מערכות 
סולאריות על גג ביתם בגולן, בגליל העליון, בגוש עציון ובשומרון.

בשיתוף עם חברת טיב סולאר ושארפ, אנו שמחים להודיע 
על הקמת קבוצת רכישה לכפר ורדים וישובי הסביבה.

יתרונות הקבוצה:
w חוזה חיצוני שנערך באמצעות משרד עו“ד ומיטיב עם חברי הקבוצה

w אחריות מורחבת על הפאנלים, הממירים וההתקנה
w  100% מימון בריבית פריים + 0.35, ללא ערבים.

w ביטוח מקיף ואחריות מורחבת

אתה לא לקוח מול חברה אלא כח קבוצה מול חברה.

www.golansolar.co.il  לפרטים והרשמה

מבצע ענק!
SHARP קונים מערכת סולארית של

SHARP של LCD “32 ומקבלים במתנה מסך

אתה קולט?! קבוצת הרכישה ”גולן סולאר“, מאגדת למעלה מ-150 חברים שהתקינו מערכות 
סולאריות על גג ביתם בגולן, בגליל העליון, בגוש עציון ובשומרון.

בשיתוף עם חברת טיב סולאר ושארפ, אנו שמחים להודיע 
על הקמת קבוצת רכישה לכפר ורדים וישובי הסביבה.

יתרונות הקבוצה:
w חוזה חיצוני שנערך באמצעות משרד עו“ד ומיטיב עם חברי הקבוצה

w אחריות מורחבת על הפאנלים, הממירים וההתקנה
w  100% מימון בריבית פריים + 0.35, ללא ערבים.

w ביטוח מקיף ואחריות מורחבת

אתה לא לקוח מול חברה אלא כח קבוצה מול חברה.

www.golansolar.co.il  לפרטים והרשמה

1-700-50-7771  050-8680048  052-2556759
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חדשות קצרים

100 דירות בחצי שנה 
סלע  בפרויקט  דירות  מכירת 24  על  דיווחה  בינוי"  “סלע  חברת 
V בנהריה הירוקה כבר בחודש המכירות הראשון. נתון זה, נמסר, 
מצטרף ל-100 דירות נוספות שנמכרו בשכונה במהלך חצי השנה 
על  האוצר,  בדיווח שהעביר משרד  הנתונים משתלבים  האחרונה. 
זינוק חד של 17% במכירת דירות חדשות ועל עלייה של עשרות 
אחוזים ברכישת דירות חדשות על ידי זוגות צעירים לעומת חודשי 

אפריל-מאי בשנה שעברה.
ממוקמת  והיא  האחרונות  בשנים  הוקמה  הירוקה  נהריה  שכונת 
מתגוררים  בשכונה  נהריה.  העיר  ממרכז  דקות  מספר  של  מרחק 
בן  רועי  ועובדות.  צעירות  ממשפחות  רובם  תושבים,  כ-5,000 
שלוש, מנהל המכירות בחברת ‘סלע בינוי’, טוען כי לנוכח המחירים 
הגבוהים במרכז העיר, מהווה נהריה הירוקה אלטרנטיבה שמתאימה 
למשפחה  המעוניינת בדירה חדשה במחיר שפוי: “הפרויקטים שלנו 
בירוקה מציעים דירות החל מדירות 3 חדרים ב-700 אלף שקלים, 

ועד למיני פנטהאוזים ופנטהאוזים ב-1.150 מיליון שקלים".

כרטיס כבוד לתרבות
קהמועצה המקומית כפר ורדים חילקה לאחרונה מעל למאה כר

טיסי כבוד לתושבים גמלאים אשר שרדו את ימי מלחמת העולם 
השנייה. הכרטיסים מקנים כניסה חופשית למגוון רחב של אירועי 

תרבות בקתדרה בכפר ומועדון הזהב.

בכפר ורדים נערכים אירועי תרבות על בסיס יומיומי. אוכלוסייה 
נהנית למעלה משנתיים מכניסה חופשית לאירועים אלו אולם  זו 

קכעת החליטה מועצת כפר ורדים להסדיר את ההטבה ולהעניק לז
הזכאים  התושבים  יוכלו  מעכשיו,  החל  אישי.  כבוד  כרטיס  כאים 
להציג את כרטיס הכבוד שלהם בכניסה לכל אירועי התרבות בכפר 

ולזכות לתשומת לב מיוחדת ולכניסה מהירה ופשוטה. 

ולא בחסד,  בזכות  יחיאלי: “הכרטיס מוענק  סיון  ראש המועצה, 
המחנות,  יוצאי  את  להוקיר  ראוי  פיה  על  עולמנו  מתפיסת  כחלק 

הגטאות והלוחמים ברשע".

פותחים שנה
8.9.2012 מועדון הזהב פותח שנה במסיבה ללא תשק  ביום שבת

יחל בשעה  כולה על טהרת תוצרת הבית. האירוע  לום שתתקיים 
בכפר"  “צליל  מופעים של מקהלת  ויכלול  הזהב,  במועדון   19:00

וחבורת האקורדיוניסטים, מצגת קצרה וכיבוד קל.
הכניסה חופשית הציבור מוזמן.

הבחירות המוניציפליות 
באוקטובר 2013

משרד הפנים קבע כי הבחירות המוניציפליות הבאות יתקיימו 
ביום שלישי, 22 באוקטובר 2013, כלומר בעוד כשנה וחודשיים. 
באסטרטגיה  גם  עוסק  שמשרדו  שפיגל,  אופיר  התקשורת  יועץ 
הבחירות.  מערכת  החלה  למעשה  שבכך  מעריך  לבחירות,  וייעוץ 
לנוכח המצב הכלכלי והמחאה החברתית הוא ממליץ למתמודדים 
להתמקד בקמפיין חכם, יעיל וחסכוני, ולהתחיל בו כבר בשבועות 

הקרובים.

 פרויקט זיכרון 
לסבא וסבתא

בפרויקט  להשתתף  הציבור  את  מזמינים  הגטאות  לוחמי  בבית 
קחדש, "זיכרון משפחתי", לכבוד  סבים וסבתות ניצולי שואה, כהש

למה או חלופה לאירוע האזכרה השנתי המסורתי.
במסגרת הפעילות מציע הצוות החינוכי בבית לוחמי הגטאות יום 
משפחתי מיוחד, שכולל טקס משפחתי במוזיאון או בבית הכנסת 
של המוזיאון וכן תצוגה מיוחדת על קורות דור הסבים בימי השואה. 
בתצוגה פריטים מארכיון הבית הקשורים לעברם של הסבים במידה 
שישנם כאלו, סיור מודרך באולם יזכור ושיח על הנצחה, על הקשר 

בין זיכרון אישי לזיכרון קולקטיבי ועוד.
.vadi@gfh.org.il ,04-9958016  לפרטים נוספים: ורד עדי

מסע משולב בזמן

קבבית לוחמי הגטאות חנכו השבוע את “מסע בזמן – מזיכרון לנו
סטלגיה", תוכנית חדשה לקבוצות גמלאים הפועלת בשיתוף פעולה 

עם מוזיאון אוצרות בחומה בעכו.
התוכנית הגיעה בעקבות ביקוש רב בקרב קבוצות גמלאים מכל 
רחבי הארץ לסיורים דווקא בבית “יד לילד", מוזיאון הילדים של 

קבית לוחמי הגטאות. “אנו מברכים על שיתוף הפעולה שיוביל לקי
ליבנה, מנכ"לית  ד"ר ענת  בגליל המערבי", אומרת  דום התיירות 
בית לוחמי הגטאות. “הפרויקט מהווה מעין מסע משלים ומשולב 
לעבר. במוזיאון ‘יד לילד’ הופכים המוצגים את הזיכרון הקולקטיבי 

המ אחד  סיפור  הוא  ילד,  כל  חפץ,  כל  ואינטימי.  אישי  קלזיכרון 
כיל עולם ומלואו ובאוצרות בחומה פורטים דווקא על נימי הזיכרון 
הקולקטיבי, עם מסע נוסטלגי לנבכי הבוידעם, לעידן התמימות של 

ילדותנו".

מנכ"ליות המוזיאונים, ד"ר ענת ליבנה וסיסי רודן

טריקו גבר

5 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

טריקו ילד
´ ≥ מתנה6° ב-100 ש“ח

±π∑π≠החל מ

שרוול ארוך ילד

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

שרוול ארוך גבר
3 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

•∞∞± כותנה”ריפ“ נמתח חולצות צמודות 
´ ≥ מתנה6° ב-100 ש“ח

≥Ø¥ שרוול
למגזר הדתי 
בכל המידות

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

על כל 
קניה מעל 

300 ש“ח
מתנה°

דריי פיט גבר

3 ב-100 ש“ח
או דריי פיט ילד

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

מכנסי ספורט 
5 ב-50ש“חחזרה לבי“ס

קפוצ‘ונים 
קייצי ומעבר

5ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

עובדים עם כל בתי הספר בגליל המערבי
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מגוון גדול של מכנסי ילדים, מכנסי נשים, 
טייצים, גופיות, גרביים תחתונים 

מגוון מוצרי חורף 
החל מ-4 ב-100ש“ח

כיכר
המשטרה

רח‘ עמק יזרעאל 8 יהודה טקס

כיכר
הישיבה

כיכר
גדולה

נהריה
ממעלותהירוקה מנהריה

 כביש נהריה
מעלות

50  5

מגוון גדול של מכנסי ילדים, מכנסי נשים, 
טייצים, גופיות, גרביים תחתונים 

מגוון מוצרי חורף 
החל מ-4 ב-100ש“ח

כיכר
המשטרה

רח‘ עמק יזרעאל 8 יהודה טקס

כיכר
הישיבה

כיכר
גדולה

נהריה
ממעלותהירוקה מנהריה

 כביש נהריה
מעלות

50  5

לא
חוזרים

לבית הספר
בלי...
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חדשות חברתי

ארוחות בוקר
משובחות

מדי יום שישי
ביישוב שכניה

שעות הפתיחה: יום שישי 9:00-12:30

טל' 04-9999236/335  |  פקס 04-9998220

www.etinaama.com  |  etinaama@017.net.il 

מזנון מאכלים עשיר ומגוון ברוח גלילית: 
סלטים טריים תוצרת בית, 

גבינות, מחמצים ממיטב התוצרת,

לחמים ביתיים מיוחדים ועוד

רצוי להזמין מקומות מראש | התשלום במזומן או בצ'ק בלבד

כשר

חדש! מבית היוצר של קייטרינג

שמחים להגיש לכם:

שירותים חדשים לעסקים
ניהול משא ומתן

גישור ובוררות
תיהלוך קונפליקטים

ג.י.ל.ת.  חשבונאות ומיסים
הדסים 2 יפה נוף מעלות - תרשיחא

 טלפון 04-9978414

בני קיויתי, יועץ מס ומגשר
נייד: 052-2619172

bkivity@gmail.com :דוא”ל

הנהלת חשבונות, ביקורת, ייעוץ, 
ייצוג, חשבות שכר ודיני עבודה

שוקלת להיות אם פונדקאית?
מעוניינת לדעת עוד?

ליווי צמוד ויחס אישי לאורך כל התהליך

לפרטים צרי קשר: 
תמר : 09-9558472

tamar@tamar-r.co.il

תמורה  גבוהה ביותר!!!תמורה  גבוהה ביותר!!!

האחרונים  האירועים  בעקבות 
של  המקרה  ובראשם  במדינה, 
במט”י  החליטו  סילמן,  משה 
עסקית(  יזמות  לטיפוח  )מרכז 
ופיננסי  עסקי  ייעוץ  להעניק 
ובינוניים  קטנים  לעסקים  חינם 
שנקלעו לקשיים. זאת כדי לסייע 
להם לצאת מהמצוקה ולהתמודד 

עם המצב בדרך הטובה ביותר.
מסייעים  אנו  רבות  “שנים 
בהצלחה לאלפי עסקים קטנים 
על  לעמוד  חדשים  ובינוניים 
הרגליים ולהתבסס”, אמר אורי 
בישראל.  המט”י  מראשי  שרף 
לעמוד  נוכל  לא  אלה  “בימים 

קמנגד ולראות את מצוקתם וב
עס אשר   יזמים  של  קדידותם 

חמורים  לקשיים  נקלעו  קיהם 
ביותר. לכן החלטנו לסייע ככל 

הניתן וללא תמורה”.
כ-150  עם  קשר  יצרו  מט”י 
שכל  והוסכם  עסקיים  יועצים 
אחר  לעסק  יחבור  מהם  אחד 
בעלי  בהתנדבות.  לו  ויעזור 

כלכ למצוקה  שנקלעו  קעסקים 
ושם,  מט”י  למרכזי  יופנו  לית 
מוגדרים  קריטריונים  פי  על 

מקצו אבחון  ולאחר  קמראש 
עסקים  אילו  יוחלט  מהיר,  עי 

זכאים לשירות היעוץ חינם.
מנכ”לית עמותת “ידיד”, שרי 
מספר  לפני  הודיעה  ריבקין, 
16 סניק  ימים לפורום מט”י כי
ליוזמה,  מצטרפים  העמותה  פי 
קטנים  עסקים  לבעלי  ויסייעו 
שנקלעו לקשיים, בעיקר לאלה 
הוצאה  להליכי  כבר  שהגיעו 
לפועל או פשיטת רגל. גם עו”ד 
משותף  יו”ר  תוסיה-כהן,  יוסי 

קשל תוכנית “שכר מצווה” בל
קשכת עורכי הדין, הודיע כי תו

כנית “שכר מצווה” של לשכת 

עורכי הדין תשמח לסייע ללא 
תשלום לאנשי עסקים שנקלעו 
יופנו  ואשר  חמורים  לקשיים 

אליה על ידי סניפי מט”י.
בראש  העומד  ביטון,  הנרי 
כי  הדגיש  מערבי,  גליל  מט”י 

כלכ גוף  רק  אינם  ק“המרכזים 
גוף חברתי  גם  אלא  ועסקי,  לי 
מחוברים  בהיותנו  וקהילתי. 
לשטח ולאנשים, אנחנו נתקלים 
קטנים  עסקים  בבעלי  יום  יום 
מצבם  עקב  מסוגלים  שאינם 
מימון  לגייס  הקשה  הכלכלי 

קלהמשך קיומו של העסק ואפי
הסי המחיר  את  לשלם  לא  קלו 

מלי עבור קבלת ייעוץ מקצועי 
מודים  אנו  שלנו.  מהיועצים 
העסקיים  ליועצים  לב  מקרב 
למאמץ  שנרתמו  ולארגונים 
ונענו לאתגר לסייע בהתנדבות 

לבעלי עסקים במצוקה”.
בין השאר, משתתפים ביוזמה 
מרכזי מט”י גליל מערבי, חיפה, 

צפון הגליל ולב הגליל.

פועל  המקומי  השלטון  מרכז 
תכנית  להרחבת  אלה  בימים 
“שכר מצווה” של לשכת עורכי 
הדין בישראל למוקדים נוספים, 

התוש לכל  לספק  מנת  קעל 
סיוע  לקבל  בים את האפשרות 
וייעוץ משפטיים. המרכז פועל 

התו בקרב  המודעות  קלקידום 
של  ופעילותם  לקיומם  שבים 
מרכזי “שכר מצווה”, ובמסגרת 
לראשי  בבקשה  המרכז  פנה  זו 
מרכזים  הקמת  לקדם  הערים 
חדשים בעריהם, על מנת לתת 

שירות לתושבים נוספים.
המקומי  השלטון  מרכז  יו”ר 
שלמה  מעלות,  עיריית  וראש 
לסייע  מצווה  “זו  בוחבוט: 
את  מכירים  שאינם  לתושבינו, 
מסוגלים  ואינם  זכויותיהם 
דין  לעורכי  טרחה  שכר  לשלם 
וליועצים משפטיים, למצות את 
זכויותיהם ולדאוג שבפני החוק 

– כולם יהיו שווים”.
תכנית ‘שכר מצווה’, שהוקמה 

קומתופעלת על ידי לשכת עור
משלימה  תכנית  היא  הדין,  כי 
המשפטי  לסיוע  חופפת(  )ולא 

המשפ משרד  של  קהממלכתי 
לנ מענה  לתת  ונועדה  קטים, 
בקרי עומדים  שאינם  קתבעים 

שקבעה  סיוע  לקבלת  טריונים 
מנת  על  זאת  בחוק.  המדינה 
של  יותר  רחב  למעגל  לאפשר 
זכויותיהם.  את  למצות  נזקקים 
חברתיים  פערים  של  בימים 

הש במרכז  וגדלים,  קהולכים 
חשיבות  רואים  המקומי  לטון 
הגישה  זכות  את  להרחיב  רבה 
של האזרח לערכאות משפטיות 

האז של  זכויותיהם  קולהגנת 
לשכור  משגת  ידם  שאין  רחים 

שירותים משפטיים.
מעניקים  התוכנית  במסגרת 
ייעוץ  המתנדבים  הדין  עורכי 

אז בתחומים  ראשוני  קמשפטי 
זכויות  מרכזי  ב-52  רחיים 
ובכך  הארץ,  ברחבי  הפרושים 
מסייעים לאלפי פונים מדי שנה 
זכויות,  יידוע  פרטני,  בטיפול 

רלוונ לגורמים  קוהפנייה 
המשפטי  הסיוע  כדוגמת  טיים 

המשפ משרד  של  קהממלכתי 
המ הדין  עורכי  בנוסף,  קטים. 

מייצגים  התוכנית  של  תנדבים 
בערכאות  יכולת  מעוטי  פונים 

קהשונות, בהן: בית משפט הש
קלום, בית המשפט לענייני מש
פחה ולשכות ההוצאה לפועל.

2009 התכנית קיק  בסוף שנת
נחקק  כאשר  רשמי  חיזוק  בלה 
עורכי  לשכת  לחוק   )4(2 סעיף 
מחויבת  הלשכה  לפיו  הדין, 
למעוטי  משפטי  סיוע  למתן 
לקריטריונים  בהתאם  יכולת, 

שייקבעו בכללים.
התכנית  על  נוספים  פרטים 
ועל מיקום הסניפים ניתן לברר 

בטלפון 1-700-505-500.

קורס בניית אתרים 
בכישורית

קבמסגרת פרויקט לצמצום פע
קרים דיגיטליים של עמותת “מח

שבה טובה”, נפתח החודש קורס 
בניית אתרים עבור אנשים בעלי 
נפתח  הקורס  מיוחדים.  צרכים 

קבכפר השיקומי כישורית. המש
תתפים בגילאי 20 עד 40 יעברו 

בת 120  הכשרה  קורס  במסגרת 
שעות שבסופה ידעו לבנות אתרי 
אינטרנט. “אחרי שהם יעברו את 
להשתלב  האנשים  יוכלו  הקורס 
בשוק העבודה כמו כולם”, אומר 

יוסי איבינדר יוזם הקורס.
שיקומי  כפר  היא  כישורית 
על-ידי   1994 בשנת  שנוסד 
מקצוע,  ואנשי  הורים  קבוצת 
במטרה להעניק בית חם לחיים 
צרכים  בעלי  בוגרים  עבור 

 יעוץ חינם 
לעסקים בקשיים

מט”י ומספר ארגונים נוספים נערכים להעניק ייעוץ עסקי 
ומשפטי לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים

הנרי ביטון. יש כאלה שלא 
מסוגלים לשלם אפילו על 

הייעוץ

עורך דין לכל נזקק
מרכז השלטון המקומי ולשכת עורכי הדין הודיעו כי 
יספקו ייעוץ משפטי חינם לתושבים שנקלעו לקשיים

שלמה בוחבוט. שכולם יהיו 
שווים בפני החוק

לחיות  יוכלו  שבו  מיוחדים, 
הח ועצמאיים.  מלאים  קחיים 

להעניק  הוא  המייסדים  זון של 
בעלי  לאנשים  איכותיים  חיים 
צרכים מיוחדים, ובעיקר להוות 

קחלק מקהילה יצרנית אשר מש
תלבת בעבודה פרודוקטיבית. 

בכישורית  הקיימים  העסקים 
קמייצרים מוצרים ברי קיימא הנ

ומספקים  מכרים בשוק החופשי 
הקהילה. המט לחברי  קתעסוקה 

רה של העסקים הפועלים במקום 
כלכלית,  לקיימות  להגיע  היא 

קלכסות את הוצאותיהם, ואף לת
רום מרווחיהם לקהילה. 

קעמותת “מחשבה טובה” הוק
החזון  מתוך   2003 בשנת  מה 

חבר פערים  לצמצום  קלפעול 
טכנולוגיים.  באמצעים  תיים 
ומפעילה  הקימה  העמותה 
מרכזי מחשבים במערב  תשעה 

ובמזרח ירושלים ובעיר לוד. 
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תרבות

נירית אושר
קמחזור ראשון של קורס לקול
קנוע דוקומנטרי הסתיים לאחרו

במעלות.  לאומנויות  במרכז  נה 
קבימים אלה עובדים בוגרי הקו

יעל  המנחים  צמד  עם  יחד  רס, 
עבודת  על  זרצקי,  ורונן  קיפר 
הסרטים  הסרטים.  של  העריכה 

לקו השנתי  בפסטיבל  קישולבו 
"דוקוגליל"  דוקומנטרי  לנוע 

שיתקיים בקרוב בתרשיחא. 
זרצקי  קיפר  ויעל  זרצקי  רונן 

מה שנים  כשלוש  לפני  קעברו 
מרכז אל מצפה חרשים. שניהם 
בוגרי החוג לקולנוע של "קמרה 
אובסקורה". קיפר, בת 43, היא 
ומפיקה,  תסריטאית  בימאית, 
קולנוע  ביצירת  שנים  ועוסקת 

במס זכתה  היא  קדוקומנטרי. 
היוצר  פרס  ביניהם  פרסים,  פר 

הדוקומנט לסרט  קהמצטיין 
חיפה  בפסטיבל  "סוואוין"  רי 
"המורדים  לסרט  ופרס   ,2001
לסרטים  בפסטיבל  האחרונים" 
היו  לאדם  "אם  הסרט  בוורשה. 

בפס להשתתף  נבחר  קכנפיים" 
IDFA 2007והסרט "כוק  טיבל
כבים נוצצים" זכה בפרס ראשון 
בהודו,  אדם  לזכויות  בפסטיבל 
ובפרס ראשון בפסטיבל לסרטי 

נשים בניו יורק.
שנים  עסק   ,47 בן  זרצקי, 
בין  הכתובה.  בעיתונות  בעיקר 

מער ראש  הבולטים:  קתפקידיו 
כת החדשות של עיתון “הארץ" 
הטלוויזיה  תוכנית  של  ועורך 
זרצקי:   .2 בערוץ  “עובדה" 
בעיתון  מעשור  יותר  “אחרי 

ק‘הארץ’ ושנה אינטנסיבית כעו
הגעתי  “עובדה"  התוכנית  רך 
ללוות  ורצון  מיצוי  לתחושת 

קסיפורים לאורך זמן. זה מתאפ
שר בעולם הדוקומנטרי, בניגוד 
רגע  בכל  בו  העיתונות  לעולם 
נתון נדרשתי להתמודד עם -40
50 סיפורים. העיתוי התאים הן 
והן  האישיות  הנסיבות  מבחינת 
והחלטנו  תעסוקתית  מבחינת 
שהגיעה הזדמנות לעשות שינוי. 

קהעיתוי התאים לנו כיוון שלרא
למקום  קשור  הייתי  לא  שונה 

וזאת לתעודה
מחזור ראשון של קורס לקולנוע דוקומנטרי במעלות הוליד שישה סרטים שיוקרנו 

בפסטיבל "דוקוגליל". רונן זרצקי, ממנחי הקורס, מסכם שנה ראשונה בסיפוק

ויכולנו להתחבר לטבע,  עבודה 
שהיה חסר לנו בתל אביב".

־איך נולד הקורס לקלונוע דו
קומנטרי במעלות?

חר למצפה  שעברנו  ק"לאחר 
ותמי  רונית  את  הכרנו  שים, 
במעלות.  לאומנויות  מהמרכז 
הקורס הוא יוזמה שלהן ואנחנו 

בנינו את הקו קנענינו בשמחה. 
רס, שבימים אלה מסיים מחזור 

ראשון".
מה מבנה הקורס?

מו משלושה  מורכב  ק"הקורס 
העיוני,  הראשון,  המוקד  קדים. 

קעוסק בהגדרת הז'אנר. מה מא
הדוקומנטרי  הקולנוע  את  פיין 
עוסק. המוקד השני,  הוא  ובמה 

מצ על  שליטה  כולל  קהמעשי, 
למה, בימוי, עריכה, עבודה עם 
סאונד ותאורה. המוקד השלישי 
הוא ניסוח תסריטים ופרויקטים 

אישי לכל סטודנט".
חלק  לקחו  סטודנטים  כמה 

בקורס?
בהתחלה  סטודנטים.  "שמונה 
אבל  קטנה,  כמות  שזו  חשבתי 
השקעה  כמה  הבנתי  הזמן  עם 
בעצם  מהם.  אחד  בכל  נדרשת 
כל סטודנט הוא עולם ומלואו". 

איך היה הקורס עבורכם?
העבודה  את  בינינו  "חילקנו 
לפי היתרון היחסי של כל אחד. 
ליווה  מאיתנו  אחד  כל  בנוסף, 
כשהחלוקה  מהסטודנטים,  חלק 
נעשתה באופן טבעי בעיקר לפי 
קיבלנו  הסטודנט.  עם  כימיה 

נוצרו  איתם,  מהעבודה  המון 
קיחסים הרבה מעבר לקורס. הע

ומעניינת.  מרתקת  מולם  בודה 
משהו  קרה  באזור,  כחדשים 
פנימה  אותנו  שהכניס  בשטח 

קלתוך חיי האנשים ויישובי הס
מע את  להכיר  למדנו  קביבה. 

השנה  מעיליה.  תרשיחא,  לות, 
חשובה,  הכרות  לנו  סיפקה  הזו 
שכבר מניבה פרויקטים ועבודה. 
יצירת   – שלנו  החיים  אלו  הרי 

פרויקטים דוקומנטריים".
איזה סרטים יצאו בקורס?

וב בקורס  שמדובר  ק"כיוון 
חשוב  לנו  היה  למידה  תהליך 
נושאים  יבחרו  שהסטודנטים 
שיש להם נגיעה אישית אליהם. 

שלי יותר  להם  שיש  קנושאים 
בח שמדובר  כיוון  בהם,  קטה 

וויה חזקה שהם עברו. התהליך 
שהסטודנטים עברו הוא מורכב. 
הם  שסרטים  ולי,  ליעל  בניגוד 
באנשים  מדובר  פה  חיינו,  דרך 
הם  השבועי  לשיעור  שמעבר 
בכל  וצריכים  חייהם  את  חיים 
לעולם  מחדש  להיכנס  פעם 
הסרטים,  ששת  כל  הקולנוע. 
שאורכם נע בין 12 ל-20 דקות, 
יוצאים  או  בגליל  מתרחשים 
אחד  כל  פיסה,  ומביאים  ממנו 
כאן,  החיים  על  אחרת,  מזווית 

לא שמיוחדות  קההתמודדויות 
קזור, ואת האנשים שגרים בסבי

בה הזאת. מבחינת ההדרכה של 
יעל ושלי, היה לנו חשוב לנווט 

התו לבין  הטהור  הלימוד  קבין 

צאה הסופית, שתהיה מקצועית 
ככל שניתן ובמקביל תשקף את 

האותנטיות של יוצר הסרט".
ומה הלאה מבחינת הסרטים?

"מה שהיה חשוב זה שהצלחנו 
החדשה  מהקרן  תמיכה  להשיג 
התמיכה  ולטלוויזיה.  לקולנוע 
הזו מאפשרת גם הכרה בעבודה 

לע אפשרות  וגם  האנשים  קשל 
כמו  מקצועי,  באופן  אותם  רוך 
נעזרים  אנו  אלו  בימים  שראוי. 
הסרטים,  עורך  של  בשירותיו 

הס עם  שעובד  מיור,  בן  קתור 
הס של  העריכה  על  קטודנטים 

פעולה  שיתפנו  כן,  כמו  רטים. 
'דוקוג פסטיבל  הנהלת  קעם 

בפרמיירה  יוצגו  והסרטים  ליל' 
גליל, שית בדוקאביב  קמיוחדת 

קיים בנובמבר". 
יהיה קורס נוסף?

"במרכז רוצים להמשיך. אנחנו 
כמובן נשמח. לא קל ללקט כאן 

קבאזור מספר מספיק של סטודנ
טים. גם לגבי הקורס הנוכחי אני 
ללא  עושים  היינו  מה  יודע  לא 
שלנו  מהחוויה  בכלל,  תמיכה. 
אפשרי  בלתי  עד  מאוד  קשה 
בתחומי  קריירה  באיזור  לקיים 
זאת,  עם  והאמנות.  התקשורת 
טהורה  כמעט  סביבה  כאן  יש 
פוטנציאליים  סיפורים  וכמות 
מצליח  אתה  אם  אז  אדירה. 
הקשיים  למרות  בתחום  ליצור 
הכלכליים, יש כאן קרקע פוריה 

קמלאה בסיפורים שמחכים שיס
פרו אותם".

ההרוג ממעיליה
סרטו של מישאל כירורג

קלפני כשנה נסע מישאל כירורג, פסיכולוג ממעלות, בכביש שמו
ביל לכפר מעיליה שסמוך לביתו. לפניו נסעה מכונית, ושניהם 
התקרבו לצומת מרומזר. איש מבוגר מהכפר התחיל באותו הרגע 
לחצות את הכביש הראשי. הנהג ברכב שלפני מישאל לא הבחין 

באיש ודרס אותו למוות.
מישאל ראה את התאונה מתרחשת מול עיניו, את האיש עף באוויר 
ונוחת מת על המדרכה. מאותו היום מישאל לא יכול להוציא את 
האירוע מראשו. הוא החליט לחפש בכפר אחר זהותו של ההרוג, 
להיפגש עם המשפחה ולספר להם על רגעיו האחרונים של האיש, 
ובעיקר להבין מי היה אותו אדם שהחיים זימנו לו להיות עד למותו. 

העבודה השנייה שלי
סרטה של מרשה אלנטק

20 שנה כמעט ברק  מארשה חלתה בסרטן בפעם השלישית. כבר
ציפות שהיא נאבקת במחלה שפורצת שוב ושוב. בסרט מכניסה 
אותנו מרשה לחדר הכימותרפיה בבית החולים נהרייה, בו היא 
מקבלת טיפולים פעמיים בשבוע, לסירוגין, כבר 20 שנה. בחדר 
הולכים  הטיפול  שעות  שבמהלך  כיסאות  של  עשרות  כמה  יש 
ומתמלאים באנשים, שמתחברים לאינפוזיה ויושבים כמה שעות 
אך  כולם,  את  כמעט  מכירה  מרשה  הטיפול.  סוף  עד  לזוז  בלי 

מעולם לא שוחחה איתם לעומק.
הסרט מצולם מנקודת מבטה הייחודית של מארשה בתוך החדר. 
המחשבות שעוברות לה בראש במהלך שעות הטיפול, המוסיקה 
שלא מפסיקה להתנגן לה בראש והדרך שבה היא מתבוננת על 

האנשים שמקבלים טיפול לצידה.

החברים מקפה מילאנו
סרטה של חגית אילוז

ביחד עם שלוש  חגית, תושבת מעלות,  כ-15 שנה עבדה  לפני 
ניהלו  יחד איתן  מחברותיה הטובות, בקפה מילאנו בתל אביב. 
את המקום ארבעה פלשתינאים. בין שתי הקבוצות נוצרו קשרים 

קחבריים חזקים ביותר. לאחר עבודה משותפת של כשנתיים, נפ
רדו דרכיהם. מאז לא נפגשו. רק שוחחו בטלפון.

לפני כמה שנים שמעה חגית שאחד מחבריה הפלשתינאים נהרג 
בפעילות של צה"ל בג’נין.

החברות  קבוצת  בין  מחודש  מפגש  חגית  יוצרת  הסרט  במהלך 
קלקבוצת הפלשתינאים, בו היא מתכוונת לדבר על דברים שהתר

חשו אז ושקורים בחייהם היום.

הציפור הגדולה זוכרת
סרטה של רותי צייגר

כדי  נשר,  ילדותה  עיר  אל  חוזרת  מעלות,  תושבת   ,68 בת  רותי, 
לחפש מה נשאר שם מהילדות שלה. בשכונת הצריפים היא מתעדת 
זוג מבוגרים בני 92, היחידים והאחרונים שהתעקשו להמשיך ולגור 

שם באותם התנאים כמו בעבר כשמסביב כולם בנו וילות חדשות.

הרוקמות
סרטו של נעים חיר

סיפורן של קבוצת נשים מהכפר חורפייש שהקימו ביחד תאגיד 
שבו הן רוקמות שטיחים ומוכרות אותם בארץ ובעולם.

מה נותר מהקשר
סרטה של מיכל דרור

קמיכל, תושבת כפר ורדים, הייתה חלק מקבוצה של יהודים וע
כדי   2000 בשנת  האינתיפאדה  במהלך  שנפגשו  מהגליל  רבים 
לנסות ולהבין איך אפשר ליצור קשר בין שני הצדדים. 12 שנים 
אחרי היא אוספת שישה משתתפים משני הצדדים כדי לבחון מה 

נותר מהקשר ואיפה כל אחד נמצא בחייו היום.

הסרטים

רונן זרצקי ויעל קיפר. לעשות סרטים בגליל למרות הקשיים הכלכליים
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חדשות נוער

החל משנת הלימודים הקרובה 
תנועת  עוד  ורדים  בכפר  תפעל 
תנועת  לצופים:  בנוסף  נוער, 

הת של  הנוער  תנועת  קנוע"ם, 
נועה המסורתית )קונסרבטיבית( 
בישראל. התנועה תפעל במבנה 
לפני  שנחנך  המשפחתי  המניין 

מספר חודשים.
ורדים  בכפר  נוע"ם  תנועת 
של  ובהנהגתן  ביוזמתן  הוקמה 
מורן  אלבז,  נעה  בנות:  שלוש 
תנועת  פרוחי.  ואבישג  סוארז 
מסגרת  מהווה  נוע"ם  הנוער 
תהליך  מתקיים  שבה  חברתית 
לילדים  פורמלי  בלתי  חינוכי 

ולבני נוער. 
מעורבות  מטפחים  בנוע"ם 

היש בחברה  נוער  קומנהיגות 
להעמקת  ופועלים  ראלית 
שיח  ידי  על  היהודית  השייכות 
וחוויה  מעמיק  לימוד  פתוח, 
מחנכת  התנועה  משמעותית. 
הארץ,  אהבת  הציונות,  לערכי  

קלי בצה"ל,  משמעותי  קשירות 
ושיתוף  סולידריות  עלייה,  טת 
עם יהדות התפוצות, שמירה על 

קהטבע ועל איכות הסביבה, פלו

האדם  כבוד  על  שמירה  רליזם, 
ושוויון בין המינים.

מכל  מגיעים  נוע"ם  פעילי 
ושכ הישראלית  החברה  קגווני 

בותיה. נוע"ם היא תנועת הנוער 
ביש המסורתית  התנועה  קשל 
מת נוע"ם  פעילויות  כל  קראל. 

קיימות באקלים מכבד, שוויוני, 
קמאתגר ומאפשר ובסביבת פעי

לות נגישה המתאימה לכל אדם, 
בהם בעלי צרכים מיוחדים.

נוע"ם תתחיל לפעול  פעילות 
הלי משנת  החל  ורדים  קבכפר 

המניין  במבנה  הקרובה  מודים 
המשפחתי החדש שליד חטיבת 

מורן  נועה,  אמירים.  הביניים 
השנה  במהלך  עברו  ואבישג 
את  ידריכו  והן  מדריכים  קורס 
ניכר  חלק  הנפתחות.  הקבוצות 

קמהפעילות נעשה במסגרת שכ
הכרות  ומאפשר  ארצית  בתית 

בר חניכים  עם  קויצירת קשרים 
חבי ישראל.

כרכזת  תשמש  אלדר  נילי 
הבוגרת של הסניף. 

בקבוצות  תתקיים  הפעילות 
דו גילאיות: ג’-ד’, ה’-ו’, ז’-ח’. 
דגש  יושם  גילאים  קבוצת  בכל 
ג’- בכיתות  אחרים:  תכנים  על 
“זרעים-שורשים",  ד’, המכונים 

באת  מאין  “דע  הנושא  יהיה 
ולאן אתה הולך". הנושא יכלול 

קהכרות בסיסית עם החגים, מקו
סמליהם  משמעותם,  רותיהם, 
יצירת  תוך  שלהם  וההיסטוריה 

רלוונטיות לחיי היומיום.
“נב המכונים  ה’ו’,  קבכיתות 

טים-ניצנים", הנושא הוא “זהות 
אישית: אני, משפחתי, הקהילה 

הנו יכוסו  זו  במסגרת  קשלי". 
שאים ציונות ואהבת הארץ,  

אני והאחר, ו"כל ישראל ערבים 
זה לזה".

קבכיתות ז’-ח’, המכונים “אמי
הפעילות  תכלול  רים-צמרות", 
תיקון  הבאים:  הנושאים  את 

יהדות  עולם ואחריות,  
ולימוד  מסורתית  ישראלית 

מקורות יהודיים ברמה גבוהה.
ההרשמה לסניף תתקיים ביום 
22 באוגוסט ביריד החוק  רביעי
הקרוב.  החודש  ובמהלך  גים, 

קבסוכות, אגב, מתוכנן טיול במ
כתש רמון.

אלדר  נילי  נוספים:  לפרטים 
ריבק  עופר   ,052-3772907

.054-4217935

מחנה  הוא  נוע"ם  רמה  מחנה 
נוע"ם  הנוער  הקיץ של תנועת 
שנערך כל שנה. משתתפים בו 
ילדים מכל הארץ ומועברות בו 
בנושאים  חינוכיות  פעילויות 
שכבת  לפי  בקבוצות  שונים 
גיל. השנה הייתה בו נציגות גם 

לכפר ורדים.
שש  בשעה  ביולי,  ב-19 

קבבוקר, עלינו שישה ילדים נר
"קורסני שלוש  מתוכם  קגשים, 

קיות" )שבסוף המחנה אמורות 
לאוטובוס  למדריכות(  להפוך 
הגדולה  לחוויה  אותנו  שלקח 
של  ימים   12 שלנו.  הקיץ  של 

שב שמן  בן  ביער  קיץ  קמחנה 
ארבע  של  נסיעה  אחרי  מרכז. 
הלכנו  ליער.  הגענו  שעות 
לאשר את הגעתנו ולפגוש את 
מפעילויות  שלנו  החברים  כל 
כך  אחר  נוע"ם.  של  קודמות 

המועדון  את  לראות  הלכנו 
השכבתי שלנו ולקבל הסבר על 
ההתנהגות.  כללי  ועל  המחנה 
והרכזים  המדריכים  את  פגשנו 
ידענו כמה הם  ועוד לא  שלנו, 

ייכנסו לנו עמוק לתוך הלב.
ימי  עברנו  המחנה  במהלך 
יצאנו  שבהם  יומיים  בריכה, 

שבמה לגיחה  המחנה  קמשטח 
טיילנו  לכה התגבשנו כשכבה, 
יום  גם  היה  ביחד.  וישנו  ביער 
מחוזות  התחרו  שבו  נוע"ם, 
דרום  מרכז,  צפון,   - ביניהם 
למדנו  הירוק  ביום  וירושלים. 
על איכות הסביבה הלכנו לבקר 
אריאל  ופארק  חיריה  במזבלת 
יום  אותו  של  בסיומו  שרון. 
ההורים הגיעו לבקר אותנו. היו 
באווירה  שבתות  מסיבות,  גם 
קונסרבטיבית  מסורתית 
את  ציינו  לנוע"ם,  האופיינית 

פעילויות  במספר  באב  תשעה 
בנושא ועוד. את כל הפעילויות 
עברנו עם חברים מרחבי הארץ 
מקטורה שבערבה ועד שורשים 

שבגוש משגב.
המחנה  של  האחרון  בערב 
קורס  מסיימי  שלי,  השכבה 
קבלת  טקס  עברו  ההדרכה, 
עצם  את  שמסמל  לבן  שרוך 

קהיותנו מדריכים רשמיים בתנו
עה. הטקס כלל הצגה, סרטונים, 

מהמד ושירים  נאומים  קברכות 
השכבות  ושאר  הצוות  ריכים 
במחנה וכמובן גם שרוך לבן!! 

קרשמית, אני אחת משלוש המ
נוע"ם  של  הראשונות  דריכות 
בכפר! הטקס היה מאוד מרגש 

למו הלכה  שכבה  כל  קובסופו 
סיכום  עשתה  ושם  שלה  עדון 

למסי הלכנו  כך  אחר  קמחנה. 
בה של השכבה שלנו ובסיומה 

כדי  הבוקר  עד  ערים  נשארנו 
להיפרד מחברינו.

קביום האחרון קמנו כולנו לצ
את  ארזנו  פרידה,  שירי  לילי 
לפרק  לעזור  והתחלנו  התיקים 
את המחנה. לא האמנו איך 12 
הימים האלה חלפו כל כך מהר! 

כתב מחנה,  חולצות  קקיבלנו 
שיחת  עשינו  פרידה  מכתבי  נו 

ונפ חיבקנו  אחרונה  קסיכום 
הימים  שב-12  מחברינו  רדנו 
המשפחה  להיות  הפכו  האלה 
שלנו עד הפעם הבאה שנפגוש 
על  עלינו  סוכות.  בטיול  אותם 
הכי  החוויה  אחרי  האוטובוסים 

הת שלי.  הקיץ  של  קמדהימה 
חניכה  בתור  המחנה  את  חלתי 

וסיימתי בתור מדריכה!
לחכות  יכולה  לא  כבר  אני 
הבאה  בשנה  מדריכה  להיות 

בסניף שלנו בכפר!

באתי חניכה, חזרתי מדריכה
 נעה אלבז, אחת ממיסדות סניף נוע"ם בכפר ורדים, 

מספרת על חוויותיה ממחנה הקיץ של התנועה, מחנה רמה נוע"ם

תנועה חדשה בכפר
נוע"ם, תנועת הנוער של התנועה המסורתית בישראל פותחת סניף בכפר ורדים. 

כמה מילים על התנועה, ערכיה והפעילות בכפר ורדים

שלוש המדריכות המיסדות, נעה, אבישג ומורן, במהלך מחנה הקיץ

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

www.studiomeyer.co.il

עיצובים  מיוחדים
כלים גדולים ומרשימים לסלון l כלי הגשה l יודאיקה

סוג ב’ וקולקציות מיוחדות במבצעים מיוחדים לחג 

חינם!

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

זקוק לחדר ישיבות 
לשימוש חד פעמי?

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

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

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

לפרטים: 04-9977474
* אירוח החינם מוגבל לשלוש ישיבות בחודש, ולישיבה אחת למזמין בודד
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מקצועי \ליאת שפרמן

הייתי שומעת מאבי  בילדותי 
משפטים כמו: “אל תרתמי את 
העגלה לפני הסוסים", או “למה 
ברגע  תמיד  להיות  צריך  הכול 
הזהירו  איך  נזכרת  האחרון?". 

ואיך הר קאותי מפני כל סיכון 
גשתי, שכל צעד שלי נבחן דרך 

הספקנות שלו. 
חופשיה,  נפש  אומנית  אני 
קופצת  קודם  הלב,  עם  הולכת 
אחר כך עוצרת ובודקת. הייתי 
ומתעמתת  ומתחבטת  נתקלת 

איתו ללא סוף.
אז  ואני  שנים,  תשע  לפני 
מקצוע,  ללא  לשישה  אימא 
רגע  זוגי. באותו  בן  עזבתי את 
שונה.  באור  אבי  את  ראיתי 
בעודי לומדת את דרכי החדשה 
הבנתי פתאום שאבי היה המסד 
להישען.  היום  יכולה  אני  עליו 
שנאמרות  למילים  בהקשיבי 
אני  עצמן.  המילים  מאחורי 

קבנאית של רעיונות וצורות חד
שות ולא הבנתי שגם אבי היה 
בנאי בדרכו. הבנייה שלו הייתה 
ערכיים  יסודות  על  מבוססת 

ואר סדר  כלכלי,  ביטחון  קכמו 
הוא  עשייה.  לפני  גון, מחשבה 
היה נוקשה אבל יסודות טובים 

צריכים להיות כאלה.
הודות לאבי נעשיתי מומחית 

קבהנחת חלומות מוצקים לחלו
הצביע  הוא  מצפן  כמו  מותיי. 
תמיד לצפון. ה"צפון שלו היה 
זהירות ובטחון" . תמיד חשבתי 

למ אותי  כיוון  שלו  קשהמצפן 
קקום אליו רצה שאלך. אני חוש

בת שטעיתי. המשמעות הייתה 
שהוא הראה לי את הצפון כדי 
שאוכל להנחות את עצמי מתוך 
היציבות הזו. דבר זה מעולם לא 

הכשיל אותי.
קאני מסתכלת עכשיו על אירו

עי חיי ועל הנסיבות והאתגרים 
ובכל  לפתחי,  הציבו  שהחיים 

קפעם במקום להגיב, להיות מו
על...  דעתי  את  להניח  פעלת, 
פשוט  אני  המצב,  את  ולשפוט 
עוצרת ושואלת את עצמי: איזו 
אני  מה  פה?  עבורי  יש  מתנה 
פעמים  ללמוד?  בעצם  אמורה 
המתנה  מגיעה  בחיינו  רבות 
יפה  שאינה  בעטיפה  עטופה 
ומלהיבה. ודרוש לנו זמן לגלות 

אותה.
קאז תשאלו את עצמכם, במע

רכות היחסים המאתגרות שלכם 
- מה המתנה הגלומה בתוכם? 

מה אתם אמורים ללמוד?

הכותבת היא מאמנת אישית, 
ארגונים  נשים,  קבוצות  מנחת 

ובני נוער
לפרטים 050-8392940

איפה המתנה?
לפני תשע שנים, ואני אז אימא לשישה ללא מקצוע, 

עזבתי את בן זוגי. באותו רגע ראיתי את אבי באור שונה

טריקו גבר

5 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

טריקו ילד
´ ≥ מתנה6° ב-100 ש“ח

±π∑π≠החל מ

שרוול ארוך ילד

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

שרוול ארוך גבר
3 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

•∞∞± כותנה”ריפ“ נמתח חולצות צמודות 
´ ≥ מתנה6° ב-100 ש“ח

≥Ø¥ שרוול
למגזר הדתי 
בכל המידות

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

על כל 
קניה מעל 

300 ש“ח
מתנה°

דריי פיט גבר

3 ב-100 ש“ח
או דריי פיט ילד

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

מכנסי ספורט 
5 ב-50ש“חחזרה לבי“ס

קפוצ‘ונים 
קייצי ומעבר

5ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

עובדים עם כל בתי הספר בגליל המערבי

פר
הס

ת 
בי

ל 
סמ

ל 
ש

ה 
פס

הד
ם 
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 כ
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מח

ה

מגוון גדול של מכנסי ילדים, מכנסי נשים, 
טייצים, גופיות, גרביים תחתונים 

מגוון מוצרי חורף 
החל מ-4 ב-100ש“ח

כיכר
המשטרה

רח‘ עמק יזרעאל 8 יהודה טקס

כיכר
הישיבה

כיכר
גדולה

נהריה
ממעלותהירוקה מנהריה

 כביש נהריה
מעלות

50  5

מגוון גדול של מכנסי ילדים, מכנסי נשים, 
טייצים, גופיות, גרביים תחתונים 

מגוון מוצרי חורף 
החל מ-4 ב-100ש“ח

כיכר
המשטרה

רח‘ עמק יזרעאל 8 יהודה טקס

כיכר
הישיבה

כיכר
גדולה

נהריה
ממעלותהירוקה מנהריה

 כביש נהריה
מעלות

50  5

לא
חוזרים

לבית הספר
בלי...

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

זה נורא יקר להקים 
ואין לי תקציב

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

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

לבחור להקמת אתר

ממילא כל המתחרים שלי 
לפניי בגוגל, אז מה הטעם?

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

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

תך
או

ה 
העולם כולו ירא

24 שעות ביממה
שבעה ימים בשבוע
365 יום בשנה

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

ו-80 לתפעול חודשי) 

• בשירות לקוחות מלא

• עם שירות עדכונים  
ותוספות שוטף 

• עם מגוון פתרונות לגוגל 

• עם צוות שכולל אנשי תוכן, 
עיצוב ותוכנה

לפרטים נוספים צלצלו חינם עכשיו 1800-800-401 

www.eshkoll.com

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

וסוף סוף
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אייל כץ

השכב כל רוכב
או: הישראלי ואמנות ההתעללות ברוכב הקטנוע

גרוטאה שהחזירה את נשמתה 
למוסך, מחירי הדלק המאמירים 
הגיל הכרונולוגי שמטפס בקצב 
אותי  החזירו  יותר  אף  רצחני 
לרכב דו גלגלי. הימאהה איקס 
קצת  מזכיר  שקניתי   250 סיטי 
הוספה  את  ובאמינותו  בצורתו 
הלבנה ששירתה אותי בנאמנות 
 28 גומא  שנים,  לפני שבע  עד 
קילומטר לכל ליטר בנזין ועוזר 

לי להרגיש צעיר.
אבל בסיבוב הנוכחי שלי אני 
שם לב שבכבישי הגליל עדיין 
מסתובבים נהגי פרייבטים שלא 

קהפנימו את קוד ההתנהגות הר
ווח כאן ביחס לרוכבי דו גלגלי. 
לטובת אלו, וכדמוקרט התומך 
בשלטון הרוב, ניסחתי את כללי 
ההתנהגות לנהגי מכוניות בכל 

שמ קטנועים  לרוכבי  קהקשור 
עיזים להשתמש בכביש.

מח. 1 יציאה  מתכנן  קכשאתה 
נייה או מכביש צדדי ומבחין 
לעברך,  במתקרב  בקטנוע 
האלו  הכלים  זאת.  בכל  צא 
ברקסים  של  ביופי  מצוידים 
להיכנס  בלי  לבלום  ויוכלו 

בך.
היצ. 2 לפניך  קטנוע  קבראותך 

מד אליו ככל יכולתך. מראה 
יראה לו  הג’יפ שלך במראה 
להסתובב  הנכון  הכלי  מהו 

איתו בכבישים.
לעי. 3 נכנסים  אתם  אם  קאבל 

קצת.  עוד  אליו  היצמד  קול, 
הרוכב שלפניך ממילא צריך 

קלהתרכז בכביש, לחמוק מכ
העיקול  באמצע  שמן  תמי 
ממול  משוגע  שאף  ולראות 
פתאום,  לעקוף  החליט  לא 
קטן עליו לעשות את כל זה 

תוך כדי האצה. 
אם נראה לכם שהרוכב נשאר . 4

שצריך  להיות  יכול  רגוע, 
להבהב עם האורות הגבוהים 
ולצפור כמו משוגע. זה תורם 
הביטחון  ולתחושת  לרוגע 

של הרוכב.

אתם . 5 אופנוע,  לפניך  יש  אם 
הפרדה  פס  עם  צר  בכביש 
ראייה,  שדה  ובלי  מקווקו 
יגיע  האופנוע.  את  עקוף 
תוכל  תמיד  ממול?  מישהו 
עליו  ולסמוך  ימינה  לחזור 

שיירד לשוליים. 
כנ"ל . 6 בכביש  אתם  אם  אבל 

קויש פס לבן, עשה את העקי
פה ממש מהר.

קטנוע . 7 עוקפים  אתם  אם 
קבאוטוסטרדהבעלת שני נתי

אל  כיוון,  לכל  יותר  או  בים 
תשתמשו בשום אופן בנתיב 
העקיפה. עיקפו את הקטנוע 
כשאתם ממש צמודים אליו, 

זה עושה לו רק טוב.
את . 8 מקם  לרמזור  בהגיעך 

לא  שהקטנועים  כך  רכבך 
שיעמדו  “להשתחל".  יוכלו 

בתור כמו כולם, הנבלות.
המניוק . 9 הצליח  זאת  בכל 

ראשון  ולהיות  להשתחל 

תראה  תוותר!  אל  ברמזור? 
במהירות  סע  הגבר,  מי  לו 
וחתוך  אותו  השג  מטורפת, 
אותו בפראות, שילמד עם מי 

להתעסק.
קטנוע  בראותך  לסיכום:   .10

פיק זה  קטנוע  ממנו.  קהתעלם 
ציה.

)הכללים מנוסחים בלשון זכר 
גם  יבינו.  לא  ממילא  נשים  כי 
לא  שחורות   BMW של  נהגים 
אצלם  אותם.  לקרוא  צריכים 

הכל בא באופן טבעי(.

אין חיה כזאת
מתייחסים  הנהגים  רק  לא 
גם  הדו-גלגלי.  לרוכבי  בזלזול 

מתע בגליל  הציבורי  קהמרחב 
לם מהם לגמרי. בתחנות הדלק 
אין שמנים מתאימים, בחניונים 
המוקצה  מקום  אין  הציבוריים 
והמודעות  אופנועים  לחניית 
להורדת  לתרומתם  לקיומם, 

הפקקים והפחתת זיהום האוויר 
שואפת  לפגיעותם  גם  כמו 

לאפס.
כמה  נעשים  האחרונה  בשנה 
הביטוח  בתעריפי  תיקונים 
לכל  שגורמים  האסטרונומיים, 
רוכב להרגיש כמו אויב האומה 
מאותו  חולבת  ופרה  אחד  מצד 
כמה  לראות  מספיק  אבל  צד. 
עולה ביטוח חובה על דו גלגלי 
לנהג חדש כדי להבין שמישהו 
רוצה פשוט להעלים את הדסר 

הזה מכבישי הארץ. 

המרענן האמיתי
מבחינתי, המרענן מספר אחת 
משוק  איברהים  הוא  הקיץ  של 
בו  קטן  דוכן  לו  יש  תרשיחא. 
הוא מוכר כל השנה צמחי גינה 
הוא  חלקם  את  עצים.  ושתילי 
ואחרים  בעצמו,  ומרבה  מגדל 
משתלות  מיני  בכל  קונה  הוא 
גידול “כשאני רואה שתיל ממש 

טוב ובזול". 
סברסים  גם  מוכר  הוא  בקיץ 
הסברסים  את  בלאדי.  ותאנים 
הוא קוטף משיחי צבר פראיים 
ואת  בגליל,  שונים  במקומות 

שב העצים  משרידי  קהתאנים 
מספר,  הוא  שפעם,  תרשיחא, 
עצי  של  והאבא  האמא  הייתה 

התאנה בכל המזרח התיכון.
מתו מוכר  שהוא  קהתאנים 

שלו  והסברסים  ודחוסות  קות 
שאף  כמו  ומתוקים  עסיסיים 
סברס פלסטיק שקניתם בסופר 
עונה  לסברס  להיות.  יכול  לא 
בגלל  השנה  במיוחד  קצרה, 
הקרובה,  בשבת  החמסינים. 
הזדמנות  תהיה  מזל,  יהיה  אם 
הזה,  מהפרי  ליהנות  אחרונה 
לילידי  נרדף  שם  היה  שפעם 
זאת,  לעומת  לתאנים,  הארץ. 
טובות,  שבתות  כמה  עוד  יש 

יהיו כבר תא קובשבת הקרובה 
סגולות  נים מסוג אסאלי, שהן 
ויש להן טעם  מבחוץ ומבפנים 

של דבש.
מעוררים  גם  שלו  הפירות 

שימו פחית  ילדות:  קזכורנות 
רים שמחוברת במסמרים לקצה 
של מקל ארוך, וקטיף סברסים 

לתוך דליים שחורים במיומנות 
שהלכה והתפתחה מקיץ לקיץ. 
ולאחר מכן השריה לילית בדלי 
מים, שייעלמו הקוצים מהפרי, 
)בטח  ואולר  כפפה  עם  קילוף 

והתע זה לילדות(  קאולר, סכין 
נגות על הטעם המיוחד שהושג 
לא  זה  נשבע:  ואני  רב.  בעמל 
את  שהופך  הילדות  זיכרון  רק 
הסברסים לכל כך טעימים. יש 
להם באמת טעם מיוחד, וגם בני 

הדור של ילדיי מבחינים בו.
עובד  מבחינתו,  איברהים, 
שלי  הדור  אם  שליחות.  מתוך 
גם  אז  אומר,  הוא  יקטוף,  לא 
הדורות הבאים כבר לא יקטפו. 
זה  שואל,  אני  תקטוף,  כן  ואם 
יעזור? הנה, אני מת על הטעם, 
אבל לא עולה על דעתי ללכת 

לקטוף סברסים בשדות. 
באמת, הוא אומר, כואב הלב 

קכמה פרי נשאר על שיחי הסב
רס. פעם היית צריך להילחם על 
כל חתיכה עם האחרים שבאים 
לקטוף. היום אף אחד לא רוצה 
ואני לבדי, הוא  קוצים.  לחטוף 
מרוב  פצועות  ידיים  זוג  חושף 
קוצים, לא יכול לקטוף לבד את 

כל הסברסים בגליל.

איברהים והסברסים. אם הדור שלי לא יקטוף, הדורות הבאים כבר לא יקטפו

באמת, הוא אומר, כואב הלב כמה פרי נשאר על שיחי הסברס. פעם היית צריך להילחם על כל 
חתיכה עם האחרים שבאים לקטוף. היום אף אחד לא רוצה לחטוף קוצים. ואני לבדי, הוא חושף 

זוג ידיים פצועות מרוב קוצים, לא יכול לקטוף לבד את כל הסברסים בגליל

בחנות כל אביזרי הקפה l חומרי ניקוי לאבנית l מקציף חלב 

נטען l מכונות גלידה ביתיות l פילטרים
אולם תצוגה מרווח במעיליא, אזור תעשייה

www.vero-cafe.co.il  04-9978836  050-2030932/3 
פתוח בשבת )סגור בראשון(

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

מכונות קפה קונים רק בחנויות קפה...

מומלץ ביותר
החל מ- 299 &

מקציף חלב אוטומטי

1,400
& 849

אספרסו קלאב
549 & בלבד

מכונת קפסולות 
אספרסו קלאב

בקניית מכונת קפסולות מקבלים 50 קפסולות במתנה!

טוחנת

4,190 4,399
& 3,499

טוחנת

& 2,699

NESSPRESSO  חדש: קפסולות תואם
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שם עין \בן עמי מוסק

רמי שמא, תושב ינוח, הוא הקצב של שופרסל כפר 
ורדים, וכשכלי העבודה שלך הוא סכין אימנתני אתה 

חייב להיות מצויד בחיוך כובש, ולרמי יש את זה.
הוא נולד, גדל ולמד בכפר ינוח. יש לו ארבע אחיות 

ביחי כלוחם  עשה  הצבאי  שירותו  את  אחים.  קושני 
דת חי"ר מובחרת, ולאחר שירותו הצבאי עבד ארבע 

קשנים במפעל באזור כמפעיל מכונת ייצור. הוא הר
גיש כי אינו ממצה עצמו בעבודה זו, התפטר והחליט 
"להתגייס לשופרסל". מזה כשנתיים הוא עובד בכפר 

ורדים.
את עבודתו החל כסדרו ומזלו האיר לו: חיפשו קצב 
למחלקת הבשר בסניף, ולאור המלצתו של ניבי מנהל 
הסניף נשלח לקורס קצבים ב"מכללת השף "בנתניה 

קבמסגרת הרשת. כיום הוא אחראי על הקצבייה בס
ניף. לדבריו, הוא מכיר כמעט את כל הלקוחות ואף 
יודע ומכיר את הרגלי הקנייה שלהם. "אני אוהב מגע 
וקשר עם אנשים, אוהב את ההכרות האישית. אנשים 

הם ברי שיחה, לא כמו המתכת הקרה של המכונה".
נעימים,  כ"אנשים  מגדיר  הוא  הכפר  תושבי  את 
סבלניים שנעים לשרתם. אומנם יש לעיתים יוצאים 

מהכלל אבל בקטנה".
 רמי נשוי ואב לתינוק בן ארבעה חודשים. אשתו 
עבדה עד ללידה באחד הסופרים באזור, אבל כיום הם 
אינם מוכנים שתחזור לעבודתה לאור התנאים ואופי 

קהעבודה השונים ממה שיש לדבריו לעובדי רשת שו
פרסל.

קמה הלאה? "מקווה להתקדם ברשת לתפקידים נוס
פים". אז בעוד 10 שנים נראה אותך מנהל את הסניף 

בכפר ורדים? רמי מחייך בעדינות: "אינשאללה".

מרובה צלפים לסכין קצבים

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

כל המותגים המובילים במחירים אטרקטיביים
תיק גן החל

מ-19.90

תיק לבית הספר החל

 מ-39.90
מחשבון מדעי רק 

פתוח כל ימות השבוע 20:00-9:00ב-29.90  
04-9575133 אזור תעשיה תרשיחא בדרך לכפר ורדים

l בניין אטרקטיבי בתפן
l מתאים גם להיי-טק

l התאמה אישית לפי צרכים

ה
ר

כ
ש

ה
ל להשכרה משרדים בכל גודל

החל מ-30 מ”ר ועד לקומפלקס של מאות מ”ר

לפרטים ופגישת התרשמות: 054-6717760

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

l נוף משגע
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