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שנה טובה
ומתוקה מדבש

 סיון יחיאלי l 24 איל כץ l 54 טוביה ארז l 56 בן עמי מוסק l 58 ברברה 60 
l נירית אושר l 62 תרבות ותפתחו יומנים l 76-81 ורדה 90

יש סקס הדחה מפתיעה
דרור פלטין שימש כיו"ר 

אגודת הספורט במשך 
שלוש שנים, עד שחברי 

 ההנהלה הראו לו 
את הדרך החוצה

18

בריכה לבטלה
בקאנטרי קלאב זועמים על 

ביטול המענק מהמועצה, 
ומצהירים כי בחורף לא 
יפעילו בריכה מחוממת

50

יש סקס
הסקסולוגית דלית 

ויינטראוב מנפצת כמה 
מיתוסים על תושבי הגליל 

 
נירית אושר, 64

ארץ רחוקה
בן עמי מוסק 
והמצלמה
שלו 
מטיילים
 בקירגיסטן
64

שנה טובה
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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
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כל המותגים המובילים במחירים אטרקטיביים
שנה טובה וחג שמח
לכל תושבי הסביבה

מגוון מתנות לחג
וכלי אוכל והגשה

במחירים אטרקטיביים

פינת ישיבה
מיוחדת לילדים

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

מרקט זול
הווארי

שירות ואמינות ללא תחרות

מרכז תרשיחא טל’ 04-9971772 פקס 04-9971771

וגם בחגים מחכים לכם עם המון מבצעים

מאחל
שנה טובה ומתוקה

לכל תושבי האזור

מאחל
שנה טובה ומתוקה

לכל תושבי האזור

חניון 
לנוחיותכם!מקורה 

חג שמח
חג שמח

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

 אספקה לכל הארץ
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שיש ונציה Vלבית שלך

ת 
כו

אי
חותמת של 

מדרגות ומטבחים מכל סוגי האבן w יבוא ושיווק

מושב חוסן, 04-6746385, 052-4779005
www.sh-v.co.il

שנה טובה

www.eshkoll.com |  04-9977474  |   דולב 3, א.ת. תפן  | 

איכות מעולה 

עמידה בלוחות זמנים

מחירים נוחים

אספקה בתפן או בכפר ורדים

אפשרות "עד הלקוח"

הדפסה הפתרון המושלם בשבילך!

הפקות דפוס 
מרעיון למוצר, הכל תחת קורת גג אחת:

ייעוץ תקשורתי

כתיבה ועריכה 

צילום 

עיצוב 

קופי 

ארט 

הדפסה

» כרטיסי ביקור   

» מגנטים 

» פלאיירים          

» פולדרים 

» חוברות         

» ספרים, קטלוגים

דפוסים של 
איכות
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משולחן המועצה

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

הספריה מאחלת לקוראיה
שנה טובה

 ומזמינה את כל התושבים החדשים 
להרשם ולהתרשם )שרות השאלה ללא תשלום(

סדנאות וחוגים בספריה תשע"ג
	16:00 מדען צעיר לגילאי ג'-ו' בהנחיית עדי גוט ימי חמישי בשעה
	13:00 כתיבה יוצרת לנוער בגילאי ט'-יב' בהנחיית רוני אשכול -ימי ו' בשעה
	 כתיבה יוצרת למבוגרים בהנחיית חגית בודנקין בימי ג' בשעה 19:00 )בשיתוף

עם ספריית מעלה יוסף( 

	חוג עמיתים לקריאה ושיחה בסיפורי עגנון ימי א' בשעה 20:00 ללא תשלום
	 מועדון קוראים בהנחיית מרים אסא ימי א'  בשעה 20:00 בספרית מעלות

)בשיתוף עם ספרית מעלות( ללא תשלום

יש להרשם בהקדם פתיחה תלויה במספר משתתפים

כל הפרטים באתר ספרית כפר ורדים 
הספריה  תהייה סגורה בכל ערבי החגים וימי החג וכן בחוה"מ  סוכות

חג שמח, שנה טובה, קריאה מהנה, צוות הספריה
  

גלריה טל
גלריה טל כפר ורדים מתכבדת לארח תערוכה קבוצתית של אמני כפר ורדים

לחם
ציור,  פיסול, צילום, סריגה, צורפות, קולאז’, מיצב וסרט

אוצרות התערוכה: נוגה מגדל ועדי גרינפלד
15.9.2012-15.11.2012

פתיחה חגיגית: שבת ו’ תשרי 22.9.12 בשעה 12 
מיצג פתיחה: בימוי פאניה גרינשפון

מפגש ושיח עם האמנים:
שבת כ’ תשרי, ה’ דחוה”מ 6.10.12 שעה 11 

קתדרה בכפר
תכנית פטמבר אוקטובר

מוצ”ש 6/10/12 בשעה 21:00 בהיכל התרבות מעלות
בית האופרה המלכותי בהיכל התרבות מעלות

הישר מבימת ה”קובנט גארדן”  לסינמטק מעלות כפר ורדים.
בואו לחוות את האופרה כמו באולם בלונדון, מסך ענק, צליל 

היקפי באיכות גבוהה ובתרגום עברית ואנגלית.

לה טרוויאטה
מאת ג’וזפה ורדי

הקרנת האופרה  בביצוע רנה פלמינג, ג’וזף קאלייה ותומס 
המפטון. המנצח אנטוניו פפאנו.

ההקרנה הינה העתק כפי שהוקרן בשידור ישיר לפני מספר 
שבועות. בקרוב יוקרנו שידורים ישירים מבימת ה”קובנט גארדן”, 

התאריכים ימסרו בהמשך.

תכנית סרטים ספטמבר אוקטובר
 מסיבות שאינן תלויות בנו יתכנו שינויים, 

www.katedra.org.il עדכונים באתר קתדרה בכפר
 מחודש ספטמבר שעת הקרנת הסרטים 

בימי ראשון ושני בשעה 20:00  במוצ”ש 21:00

מוצ”ש 15/9/12 בשעה 21:00 

מאחורי הדלת

מוצ”ש 29/9/12 בשעה 21:00 

הנשים בקומה 6
הקרנה חוזרת לבקשת הקהל

מוצ”ש 6/10/12 בשעה 21:00
בית האופרה המלכותי  

לה טרוויאטה

 מוצ”ש 22/9/12 בשעה 21:00  
יום ראשון ושני 23,24/9/12 בשעה 20:00 

שלגי הקילמנג’רו

התערוכה תהיה פתוחה לקהל החל משבת 15.9.2012 שבת וחג כולל א’’-ב’
דראש השנה 17-18.9.2012 בין השעות 11-14 בימי שלישי בין 17-19.

בימי פסטיבל הקרמיקה 4,5,6.10.2012 התערוכה תהיה פתוחה בין השעות  10-17.
התערוכה בשיתוף ועד אמנים ויוצרים כפר ורדים ומועצה מקומית כפר ורדים

פינוי אשפה – לקראת חגי תשרי
על מנת להקל ולשפר את השירות, ומאחר וחלק מימי הפינוי חופפים לימי 

שבתון, המועצה מתגברת את ימי פינוי האשפה.

₪

חדש 
חנות  המפעל
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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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דפי

ם
די

ור

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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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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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: דלית ויינטראוב, צילום אייל כץ
תושב קירגיסטן, צילום בן עמי מוסק

הגיליון הבא של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 27 בספטמבר ויהיה גיליון טיולים מיוחד לקראת סוכות
גיליון אוקטובר של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 18.10. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום חמישי 11.10

כיתה היסטורית
התלמידים  אמירים.  תיכון  של  פתיחתו  בסימן  עמדה  שבועיים  לפני  שהחלה  הלימודים  שנת 

שבתמונה יוכלו תמיד לספר: אנחנו היינו הראשונים.
עוד על פתיחת שנת הלימודים בעמ’ 20.

בערבים  אלול,  חודש  סוף 
הסתיו  של  וריחו  קריר  כבר 
כשהוא  לעת  מעת  מורגש 
מפלס את דרכו בתוך האוויר 
המהביל של הקיץ. לפני שבוע 
יום הולדת 28 ליישוב,  חגגנו 
להאמין  קשה  ורדים.  לכפר 
הכפר  שנים.   28 עברו  שכבר 
ונודה  קיימת  לעובדה  הפך 
וייחודי  יפה  יישוב  האמת  על 
בגליל. כמובן שיש עוד הרבה 

ול ומה לעשות והרבה לשפר 
עוד  החיים  כל   28 בגיל  תקן, 

לפנינו – בהצלחה!
תשע"ג  השנה  ראש  ערב 
בחרתי לחלוק עמכם סיפור – 
היה  אחד  מדען  עולם:  תיקון 
טרוד בעבודתו כשבנו בן ה-6 
ניגש אליו וביקש את תשומת 
ליבו. המדען ניסה לפתור את 
בנו, אך כשראה שהילד עקשן 

לספק  שיוכל  משהו  חיפש 
תלש  הוא  תעסוקה.  לילד 
משורטטת  עליו  דף  מחוברת 

לח אותה  גזר  העולם,  ומפת 
המפה  את  ונתן  רבות  תיכות 
נייר  גליל  עם  לבנו  הגזורה 
פאזלים"  אוהב  “אתה  דבק. 

המפו העולם  את  “קח  ואמר 
לתקנו".  תוכל  עם  ונראה  רק 
המדען היה בטוח שייקח לבנו 
המפה.  את  להרכיב  רב  זמן 
בנו  את  שמע  מה  זמן  לאחר 

וקורא לו: “אבא, סיימתי, הצ
לחתי להרכיב הכול". המדען 
שבני  ייתכן  “לא  האמין:  לא 
הצעיר הצליח להרכיב מחדש 
מפה שמעולם לא ראה". הוא 
וניגש  רשימותיו  את  הניח 
היתה  המפה  להפתעתו  לבנו, 
היו  החתיכות  וכל  מושלמת 
זאת?"  עשית  “איך  במקומן. 

קריאה נעימה
ושנה טובה

אנשי הכפר צילום: מועצה מקומית כפר ורדים

“הרי  בנו,  את  המדען  שעל 
לא ידעת איך נראה העולם". 
“אבא", ענה הילד, “אמנם לא 
ידעתי איך נראה העולם, אבל 

וכאשר תלשת את הדף מהחו
ברת, ראיתי שבצידו השני יש 
לי  כשנתת  אדם.  של  תמונה 
לתקן את העולם, ניסיתי אבל 
לא הצלחתי. אז הפכתי את כל 
החתיכות והתחלתי לתקן את 
את  לתקן  כשהצלחתי  האדם. 
האדם, הפכתי את הדף וראיתי 

ושהצלחתי לתקן גם את העו
לם".

נאמן  ינון  בשירו של  אסיים 
אנח שגם  בתפילה  ו“דבש", 

העולם,  את  לתקן  נצליח  נו 
שנת   – טובה  שנה  ובברכת 
אושר, בריאות, שלום וביטחון. 

ושנה בה יתגשמו כל משאלו
תינו. שנה מתוקה כדבש.

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

שנה טובה

 מכל צוות עזרה!

חדש:

ניקוי 
חלונות 
בגובה

דבש / ינון נאמן
 דבש ניגר 

 כמי נהר, כמי נהר 
 הלום נשאר 

 עובר תמים, עובר תמים 
 תוכו יסער 

 יפעם, נימהר, יפעם, נימהר 
 כרטט גל 

 בתוך ימים, בתוך ימים 

 ייז הדבש 
 חומר, ניגרש, חומר, ניגרש 

 מיערה 
 לאגנים, לאגנים 

 מתק חש 
 של יום חדש, של יום חדש 

 כל הלוקק 
בעדנים, בעדנים
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*קוד הטבה בסרטון שבאתר:

שנה טובהשנה טובה
שנה של בריאות, הגשמה, פוריות, תרומה, שמחה ואהבה

ובעיקר
שנה של

צוות א-לה כפר ואשכול
ניר, אייל, הדס, נירית, דורית וארבל

שלווה אטומית
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חדשות

נירית אושר
אגודת  יו"ר  פלטין,  דרור 
הודח  ורדים,  כפר  הספורט של 
הסתייגויות  בעקבות  מתפקידו 
של חברי הנהלת האגודה לגבי 
 5 של  ברוב  התנהלותו.  אופן 
כי  הוחלט   2 מול  הנהלה  חברי 

והיו"ר החדש של אגודת הספו
רט יהיה חיים רוטנר. 

לא  ההחלטה  כי  סבור  פלטין 
הניהוליים,  מכישוריו  נובעת 

שמעו הנמנע  מן  לא  כי  ואלא 
פוליטיים.  היבטים  בה   רבים 
המנין  מן  מישיבה  התחיל  "זה 
התלונה  הנושא.  עלה  ופתאום 
ולא  כמנהל  פועל  שאני  היתה 

כיו"ר ושאני פעלתן מדי".
הסבירו לך איפה זה בא לידי 

ביטוי?
רלוונ לא  דוגמאות  ו"נתנו 

על  שאהיה  הציעו  ואז  טיות. 
להשתפר  כדי  חודשיים  תנאי 
ואחרי חודשיים יחליטו. באותו 
רגע הסכמתי. כשהלכתי הביתה 
וחשבתי לעומק החלטתי שאני 

ולא מוכן לזה ושאני מעדיף לע
ומוד לבחירות כבר עכשיו, למ

רות שהתוצאה היתה ברורה לי 
לישיבת  שהלכתי  לפני  מראש. 
ההצבעה, הצעתי כהצעת פשרה 
בפורום  הבהרה  שיחת  שנערוך 
עם  המצומצמת  ההנהלה  של 

ואורי בר צורי ונראה איך פות
רים את הבעיות. הם לא הסכימו 

לזה".
בדקת אם יש משהו בביקורת 

שקיבלת שהוא נכון?
עובדות.  יש  "מבחינתי, 
מדברים  האגודה  של  ההישגים 
בעד עצמם. האגודה רק הלכה 

אחו הלכה  ולא  ווהתפתחה 
היו  בודאי שבמהלך הדרך  רה. 
מקום.  בכל  כמו  כן.  תקריות, 
האם התקריות האלה מצדיקות 

הדחה? לטעמי לא".

קשור לפוליטיקה?
פלטין  הגיב  הדחתו  לאחר 
מסיים  "אני  כפרניק:  באתר 

כיו"ר  שנים  שלוש  של  תקופה 
וא.ס. כפר ורדים ברגשות מעו

את  חילצתי  אחד,  מצד  רבים. 
גירעון  גדול,  מבור  האגודה 
הציבור  של  רב  ומכעס  כספי 
על האגודה, עד הבאת האגודה 
למצב כיום של הצלחה, יצירה, 
ועוד.  עממית  פעילות  ערכים, 

ומצד שני, לא השלמתי את תפ
קידי ויש לי עוד המון מה לתת 
לקהילה. בסופו של דבר באתי 
ומכספי  ממרצי  מזמני  לתרום 
למען הקהילה בכפר, ו'חטפתי' 

להמ ירצה  מי  מעניין  כך.  ועל 
אתה  בו  במקום  ולהתנדב  שיך 
מודח על עשייה? לא מן הנמנע 
פוליטית  מעורבות  גם  יש  כי 

במהלך זה".
לך  יש  חמורה.  אמירה  זו 

פו למעורבות  כלשהן  ־ראיות 
ליטית?

שאמר מה  על  חוזר  ו"אני 
קשור  שזה  הנמנע  מן  לא  תי, 
אתייחס  כן  אני  לפוליטיקה. 
שהופיעו  והטוקבקים  לתגובות 
בעקבות ההדחה באתר כפרניק. 
אני חושב שקהילה שמתייחסת 
כזאת  בצורה  שלה  למתנדבים 
וגם  עצמה,  את  לבדוק  צריכה 
ראשיה צריכים לבדוק למה לא 
עליי  ההתלהמות  את  עוצרים 
אנשים  אחרים.  מתנדבים  ועל 

ולהשקיע  להתנדב  ירצו  לא 
ממרצם, זמנם וכספם. התגובות 
האלו מגיעות ממיעוט שמוציא 

שם רע לכלל".
פלטין  של  דבריו  בעקבות 
מכתב  האגודה  הנהלת  הוציאה 

הבהרה )ראו מסגרת(. 
שפרס למכתב  תגובתך  ־מה 

הדברים  בעקבות  האגודה  מה 
שלך?

רוצה  כן  אני  לי תגובה.  "אין 
ולנצל את הבמה להודות למא
ומנים, להורים, לספורטאים ול

למען  שעשו  הרבים  מתנדבים 
לספורט  המודעות  העלאת 
בכפר ולמען חינוך לערכים דרך 
שימשיכו  בטוח  אני  הספורט. 

בעשייה זו עוד שנים רבות". 
כמתמודד  בך  רואים  רבים 
המועצה.  ראשות  על  אפשרי 
בבחירות  לרוץ  מתכוון  אתה 

הבאות מול יחיאלי?
לשאול  שואלת?  את  "למה 
אדם  כל  לשאול  כמו  זה  אותי 
שאני  הודעתי  לא  בכפר.  אחר 

מתמודד אז זה לא רלוונטי". 

עשה דברים נפלאים
החדש,  הספורט  אגודת  יו"ר 
בהנהלת  חבר  רוטנר,  חיים 
רוו שנה.   20 ל קרוב  -האגודה 

להמשיך  מתכוון  "אני  טנר: 

הספורט,  אגודת  את  להוביל 
והספור הספורט  את  ולשרת 

טאים בכפר ולקדם את הספורט 
העממי והתחרותי. רוח הדברים 
שיותר  כמה  להביא  מבחינתי, 

וספורט לכפר במנותק מהפולי
טיקה".

של  הדחתו  על  תגובתך  מה 
פלטין?

"אני לא קורא לזה הדחה, ולא 
תפ החלפת  היתה  זו  אני.  ורק 

קידים. דרור איש ביצוע נפלא, 
מעשה.  איש  רציני,  בולדוזר 
עשה שלוש שנים כיו"ר דברים 
ההנהלה  כל  וחדשים.  נפלאים 

נב בה  בישיבה  לו.  ומפרגנת 
העשייה.  על  לו  פירגנו  חרתי, 
חברי  כל  שכמעט  היא,  הבעיה 

האגו יו"ר  את  רואים  וההנהלה 
מי  מנהל.  לא  על,  כתפקיד  דה 
שאמור לייצג את האגודה בפני 

שמדי לוודא  חיצוניים,  וגופים 
שההנהלה  כפי  ההנהלה,  ניות 
היו"ר  מתבצעת.  אותה,  קובעת 

עבו את  ולבקר  ללוות  ואמור 
דת האגודה. מי שמנהל בפועל 
ודואג לכל הפרטים זה המנהל , 
אורי בר צורי. לפני דרור היו לא 
יו"רים, כל אחד תרם את  מעט 
חלקו למימוש הדברים שאנחנו 
מדברים עליהם – צרכי הספורט 

ושל הקהילה. דרור אמר במפו

רש שהוא איש מעשה ולא מבקר 
וולכן התחלפנו ברוח טובה, ול
בצו התנהל  זה  להבנתי  ופחות 

שדרור  בטוח  אני  עניינית.  רה 
ימשיך לתרום, זה בנשמה שלו. 
התפקיד הזה אינו קרש פוליטי 
לאף אחד, גם דרור אומר את זה. 
האגודה גם איננה כלי בידי אף 
אחד, גם לא בידי המועצה. יש 
בפעילויות  המועצה  עם  שיתוף 

כמו עפיפוניאדה, מירוץ הלפיד, 
כפר  ומירוץ  ורדים  כפר  צעדת 
דרור  של  הבייבי  שהוא  ורדים, 
זה השנה השלישית ואנו נמשיך 

היס יש  לאגודה  כמובן.  ואותו, 
טוריה, הווה וגם עתיד".

סיון  המועצה,  ראש  תגובת 
על  לדרור  מודה  "אני  יחיאלי: 
רוטנר  לחיים  ומאחל  תרומתו 

הצלחה בתפקידו".

"הודחתי בגלל עשייה"
דרור פלטין, היו"ר המודח של אגודת הספורט, לא מסתיר את כעסו: "ההישגים 

של האגודה בתקופתי מדברים בעד עצמם. לא מן הנמנע כי יש מעורבות פוליטית 
במהלך". חיים רוטנר, היו"ר החדש: דרור איש ביצוע נפלא, אבל זה לא תפקיד היו"ר

בפעם  ולא  שדנה,  ישיבה  התקיימה  באוגוסט   16 חמישי  ביום 
והראשונה, באופן התנהלותו של דרור כיו"ר אגודת הספורט ובה
ושפעות השליליות שנגרמו במשך הזמן עקב כך. הדברים הושמ

עו בפני דרור על ידי כל חברי ההנהלה שנכחו )5( ללא יוצא מן 
הכלל. 

ובמיוחד הפעילים בספורט  ורדים,  כפר  כל אחד מתושבי  כמו 
ושביניהם, גם אנו החברים ראינו את תרומתו הרבה של דרור לפ

עילויות השונות בכפר ורדים. על פי בקשתו גם הפעם וגם בפעם 
כיו“ר  ויכהן  ימשיך  שדרור  ההנהלה  חברי  כל  הסכימו  הקודמת 
האגודה וזאת לאחר שהסכים עם חברי ההנהלה שהתנהלותו לא 
פעם אינה משרתת את האגודה, ויכולה לפגוע בחברים ובפעילות 

והוא מתכוון ויכול לשנות אותה. כך סוכם בישיבה ביום ה’.
 יו“ר ומנהל הם שני תפקידים האמורים להתקיים בו זמנית על 
יו“ר  ביניהם.  פי השוני  גם על  ומוגדרים  ידי שני אנשים שונים 

והאגודה זה תפקיד “סטטוטורי“. את התפקיד ממלא מתנדב, שמ
בכללה,  האגודה  הנהלת  ידי  על  שנקבעה  מדיניות  ביצוע  וודא 
עוסק בקשר עם גופים חיצוניים וברמת העקרונות של המדיניות. 
מנהל האגודה הוא עובד בשכר המבצע את המדיניות ביום-יום, 

הלכה למעשה.
האגודה  חברי  של  ההסכמה  את  להציג  בחר  שדרור  לנו  צר 

ולהארכת כהונתו כזמן “על-תנאי“ ועוד יותר על כך שבחר לה
עצים רק את פועלו ולהמעיט בערך פעילותם הברוכה של כלל 

וחברי האגודה, מנהל האגודה, המאמנים, וכמובן הפעילים המתנ
דבים בפעילויות האגודה.

בישיבה שנערכה כעבור כמה ימים, ביום שלישי 21 באוגוסט, 
דרור חזר בו מהסיכום ביום חמישי באומרו “אני לא עובד פעם 
כתגובה  כך“.  עובד  לא  אני  יום,  כל  לעבוד  צריך  אני  בחודש, 
לשיחות שנערכו לאחרונה הודיע שהוא פורש מניהול מרוץ כפר 
ורדים. דרור ראה עצמו ממשיך בתפקיד היו“ר במתכונת הקודמת 
כאילו לא אירע דבר. לא נותרה בידי חברי ההנהלה ברירה ולמרות 
הצעתנו להמשיך בתפקידו כיו“ר בצורה המקובלת על כל חברי 
במצב  ועכשיו“.  “כאן  הצבעה  ודרש  אותה  דחה  דרור  ההנהלה, 

ושנוצר לא ראו חברי ההנהלה כל אפשרות להשאיר מקום להתפ
תחות “חצר ביזנטית“ או כל מבנה ניהולי אחר שלדעת החברים 
היה פוגע במרקם פעילויות הספורט, שהתפתחו באגודה במהלך 

והשנים. המתאמנים, המאמנים וגם חברי הנהלה שנבחרו דמוקר
טית על ידי כלל חברי האגודה אינם כלי בלוח המשחק של איש.

ברצוננו להדגיש שאין פה מסע אישי או מסע צלב מצד ההנהלה 
וניסינו כל דרך שנראתה על מנת להימנע מהתוצאה שדרור פלטין 

התעקש להגיע אליה.
למען הדיוק נציין כי ה“גרעון“ שהיה באגודה נסגר באמצעות 
כספים שהיו בקרן ייעודית, שהייתה קיימת באגודת הספורט עוד 
100 אלף שקלים, ובתוסו -לפני היכנסו של דרור לתפקיד, בסך כ

פת כ-50 אלף שקל שהועברו לאגודה על ידי המועצה.
לטעמנו התוספת ה“פוליטית“ אינה שווה תגובה.

המכתב
מנענו חצר ביזנטית

תקציר מכתב התגובה של אגודת הספורט

זה שנבחר, רוטנר זה שהודח, פלטין 

אירועי חודש ספטמבר- אוקטובר 2012 

להתראות בהיכל התרבות נהרייה
טלפקס: 9829733/9829933

www.hhn.co.il חפשו אותנו בפייסבוק

חג שמח

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.

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

03.10.12 יום רביעי בשעה 17:00
קונצרט שלמה המלך והדבורה

09.10.12 יום שלישי בשעה 20:30
פתיחת עונת מנויי קונצרטים, עם המקהלה הקאמרית של 
פוטסדאם בניהולו של אוד יופה )גרמניה(. מנצח: ירון גוטפריד.

12.10.12 יום שישי בשעה 21:00
מופע זמר של הנהריינים

13.10.12 מוצ”ש בשעה 20:30
סרט קולנוע העור בו אני חי סיפורו של מנתח פלסטי גאון 

עם עבר מסתורי וטראגי, המונע מכוח הנקמה והתשוקה 
לאובססיה  לפיתוח עור חדש, עמיד בפני כל פגיעה, על 

מנת לייצר את האישה המושלמת. עם: אלנה אנאיה, 
אנטוניו באנדרס. בימוי: פדרו אלמודובר.

16.10.12 יום שלישי בשעה 17:30
הצגת ילדים דוד חיים

19.10.12 יום שישי בשעה 22:30
מופע סטנד אפ של שחר חסון
20.10.12 מוצ”ש בשעה 20:30

סרט קולנוע אהבותיה של ליא קניג
27/10/2012 מוצ"ש, בשעה 20:30.

סרט קולנוע מחוברים לחיים קומדיה על ידידות בין מטפל 
אפריקאי לאריסטוקרט עשיר שנפגע בתאונה

 28.10.12-01.11.12 
ימים ראשון עד חמישי בשעה 20:30

הצגת תיאטרון הבימה קוויאר ועדשים
בהשתתפות: מוני מושונוב, אבי קושניר, דביר בנדק ועוד. 

בימוי: מוני מושונוב
03.11.12 מוצ”ש בשעה 21:00

הצגת תיאטרון הבימה קוויאר ועדשים
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חדשות חינוך

מרכז מסחרי כפר ורדים, קומה ב‘ 04-9574595    

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

 • גאולה ויינשטיין שיננית מוסמכת
 • אתי דבי שיננית מוסמכת

 • קים שפיצר מטפלת מוסמכת ברפואה סינית 

שנה טובה!

פרקטים     וילונות     מוצרי הצללה    
טפטים     שטיחים ועוד.

פתרונות לעיצוב הבית

שנה טובה ומעוצבת!

ורדים  בכפר  הלימודים  שנת 
החדש,  התיכון  בסימן  החלה 

אמי לחטיבת  בצמוד  ושנפתח 
החדש  אמירים  בקמפוס  רים. 
בכיתות  תלמידים   47 לומדים 
של  א’  מחזור  את  יהוו  והם  י’, 
הסיכום  פי  על  החדש.  התיכון 
עם משרד החינוך פועל התיכון 

במס תפן  תיכון  של  וכשלוחה 
לול כפר ורדים לצד בית הספר 

אמירים. 
בטקס גזירת הסרט פירט ראש 

והמועצה, סיון יחיאלי, את המי
עובדי  שניהלו  הזמן  נגד  רוץ 
יעמדו  שהמבנים  כדי  המועצה 

ועל תילם בפתיחת שנת הלימו
דים: “ב-15 באוגוסט הכל היה 
אבל  הכיתות,  את  לקבל  מוכן 
לנו  הודיעה  המספקת  החברה 
שהם בעיכוב והמבנים יגיעו רק 
ב-22 באוגוסט. עברנו מתפילה 
אילמת לתחינה נואשת, לצעקה 
והמבנים הגיעו לבסוף  מאיימת 
עד  בחודש.  ה-17  שישי  בליל 
ויובל  שתיים בלילה עמדו ציון 
מאותו  הקבלנים.  את  להנחות 
רגע לא פסקה ההמולה במתחם, 

וכל יום כולל סופי השבוע. ומ
נגד, גם לשרון היו בעיות, היא 
מאוד דאגה שלא נספיק להתקין 
27 בחודש נפו -את המזגנים. ב
תחו שלוש כיתות, ממוזגות, עם 
גידור וגינון ותשתית תקשורת".
לרבים  אישית  הודה  יחיאלי 

מו חברי  למספר  ומהעובדים, 
שהיו  הספר  בית  ולצוות  עצה 
את  שאיפשר  למאמץ  שותפים 

פתיחת התיכון.
הכפר  של  החינוך  במערכת 

מהם  תלמידים,   1,123 לומדים 
225 ילדים בגני הילדים בכפר, 
הספר  בבית  תלמידים   530
בחו  321 קשת, היסודי   היסודי 
ו-47  "אמירים"  הביניים  טיבת 
תלמידים שחנכו את בית הספר 
גם  "אמירים".  החדש  התיכון 
ארבע כיתות חינוך מיוחד החלו 

התל את  הלימודים.  שנת  ואת 
מידים במסגרות השונות קיבלו 

153 מורים ואנשי צוות.

 מובילים  
בנתוני הבגרות

ושיעורי הזכאות לבגרות במו
ועצה המקומית כפר ורדים עומ

87.2%. במועצה המקוו  דים על
מית מדגישים כי נתוני הלשכה 

לסטטיסטיקה, שפור והמרכזית 
וסמו בכלי התקשורת באשר לז

וכאות לבגרות כוללים רק יישו
תושו  10,000 מ הגדולים  -בים 
ובים, ולכן כפר ורדים אינה מו

מלמד  בנתונים  עיון  שם.  פיעה 
השיגו  ורדים  כפר  שתלמידי 
הישובים  מכל  גבוהים  הישגים 

המופיעים ברשימה. 
יחיאלי,  סיון  המועצה,  ראש 
אמר כי הנתונים מהווים תעודת 

כבוד לכפר ורדים ולתושביו.

שנת התיכון
47 תלמידים מתחילים עידן חדש במערכת החינוך של כפר ורדים, עם תיכון מקומי

גוזרים. טקס גזיר הסרט לקמפוס אמירים החדש
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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 שלישי: 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 שלישי 10:00 – 12:00 / יום ד’ 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 
בצוות,  צילום  יום  הפקת  תסריט, 
סרט  והפקת  עריכה  שלבי  תכנון 

קצר על ידי כל משתתף + יום עריכה.
יום ראשון: 19:00 - 22:00

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 ראשון : 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 שלישי 17:00 - 18:30

יום רביעי 17:00 - 18:30 / 19:00 – 20:30
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 שלישי: 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 שלישי 10:00 – 12:00 / יום ד’ 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 
בצוות,  צילום  יום  הפקת  תסריט, 
סרט  והפקת  עריכה  שלבי  תכנון 

קצר על ידי כל משתתף + יום עריכה.
יום ראשון: 19:00 - 22:00

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 ראשון : 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 שלישי 17:00 - 18:30

יום רביעי 17:00 - 18:30 / 19:00 – 20:30
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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ישר מהראש\סיון יחיאלי

חזית בית המשפט העליון      צילום: אסתר ענבר

אנחנו סובלים מאפליה
זהו הבסיס לבג"ץ שהגשנו נגד משרד התרבות והספורט. אם לא נצליח, אז נחזור ונרשום 
זאת כיעד לתקופה הבאה, ולא נוותר. אם נצליח, נרשום לעצמנו הישג נאה לשנה החדשה

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	

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

ביום חמישי )13.9.12( אנחנו 
עולים שוב לבג"ץ שהגשנו נגד 

ומשרד התרבות והספורט. כתב
תי כבר שהסטטיסטיקן הראשי 
חיווה דעתו על המדד החברתי 

וכלכלי, כתבתי גם שמרכז הש
להצטרף  ביקש  המקומי  לטון 
זה  כתבתי  שלא  מה  לעתירה. 
למה בעצם אנחנו עותרים, מה 
ובכן,  שלנו.  המרכזי  הטיעון 
אפליה  אפליה.  הוא  הטיעון 
לכל אורך השדרה ככל שמדובר 
במדיניות התקצוב הממשלתית.
משרד  דוגמאות:  מספר  אתן 
החינוך מקצה לתיכונים תקציב 
ניתן  הוא  “מוחזקות".  הנקרא 
מנת  על  בפריפריה  ספר  לבתי 
לפצותם על היעדר מבחר והון 

ואנושי. הוא ניתן ליישובים מא
שכולות 1-6. כפר ורדים, ישוב 
בסביבה  תושבים,  כ-6,000  בן 

כלכ חברתי  ממדד  ושכולה 
כדי  די  בכך  יש  האם  נמוך.  לי 
לפצות על היעדר המבחר וההון 
האנושי? אני סבור שלא. משרד 

החינוך סבור אחרת.
דוגמה שנייה. משרד התרבות 

ומתקצב אירועי תרבות בפריפ
ריה. נחשו מהי פריפריה? ובכן, 

ויישובים הנמצאים באיזור עדי
ורדים(  כפר  )כמו  לאומית  פות 
 .1-6 כלכלי  חברתי  ובאשכול 
אנחנו בחוץ. גם מטולה. הלאה. 
מסבסד  והשיכון  הבינוי  משרד 
ביישובים ממדד חברתי  פיתוח 
להמשיך  ואפשר   .1-6 כלכלי 
מניח  אני  אבל  ועוד,  עוד  כך 

שאין בכך צורך.
והאפליה הזאת היא אחת הסי
לב ללכת  אותי  שהניעו  ובות 

ליבי  בכל  מאמין  אני  חירות. 
איכות  בגליל  ליצור  שנכון 
של  מזו  נופלת  שאינה  חיים 
אני  העשירות.  המרכז  ערי 

כו זו  חיים  שאיכות  ומאמין 
תרבות,  חינוך,  בריאות,  ללת 
ספורט, איכות סביבה, כבישים 
צריך  לא  ועוד.  ועוד  בטוחים 
הגירה  המעודדת  סביבה  לייצר 

מהמ חלשות  אוכלוסיות  ושל 
את  לאזן  צריך  לפריפריה.  רכז 
ובמרכז,  כשל השוק בפריפריה 
ולהוביל  להמשיך  להם  להניח 

לשגשוג. 
להשיג  מנת  שעל  חושב  אני 
צריכה  המדינה  אלו  כל  את 
בנו  לראות  ולא  לצידנו  להיות 
הפוליטיקה  לצערי,  זר.  נטע 
על  יותר  הרבה  בנויה  הארצית 
תפיסת  על  מאשר  פופוליזם 
או  אידאולוגית  ערכית,  עולם 
כמו  שינוי  ולכן  אסטרטגית. 
השלטון  במרכז  מוביל  שאני 
פופולרי.  אינו  ובאוצר  המקומי 
לכתוב  פופלרי  שיותר  כנראה 
שאנחנו תומכים בחלשים ללא 
כל אבחנה מי חלש ובמה בדיוק 

הוא חלש. 
בעליון,  אנחנו  חמישי  ביום 
צפויה  הבלתי  התמיכה  עם 

השל ומרכז  יצחקי  פרופ’  ושל 
בצדקת  בטוחים  המקומי,  טון 

הדרך וחמושים בטיעונים כבדי 
לדברים  שיש  נקווה  משקל. 
מספיק משקל על מנת לשכנע 

בהחל להתערב  השופטים  ואת 
נצליח,  לא  אם  הממשלה.  טות 
כיעד  זאת  ונרשום  נחזור  אז 
לתקופה הבאה, ולא נוותר. אם 
כן נצליח, נרשום לעצמנו הישג 

נאה לשנה החדשה. 

שנת עשייה
ביכולות  התקנאתי  תמיד 

והמופלאה של אבי זכרונו לבר
כה לבצע כל עבודה וכל מטלה 
עולם.  בתיקון  מדובר  כאילו 
עשה  המדרכה,  את  כשטאטא 

רחו לטאטא  נולד  כאילו  וזאת 
היה  בות, כששטף את הרצפה, 
להיות  מנסה  בעצמו,  מתחרה 

מחדש.  פעם  בכל  נקי  הכי 
היכולת  את  לאבי  לו  הייתה 

למצוא בכל דבר תכלית. 
אני  החדשה  השנה  לקראת 
וגם  מאיתנו,  אחד  לכל  מאחל 
משימה,  לכל  לבוא  לעצמי, 
ולכל עבודה מתוך  לכל מטלה 
וערך,  משמעות  של  תחושה 
מהמקום  הדברים  את  ולעשות 

הנכון. 
של  מקום   מאותו  בדיוק 
וערך  משמעות  בעלת  עשייה 
בכפר  הרבים  המתנדבים  באים 
את  לדמיין  ניתן  לא  ורדים. 
ללא  שלנו  הקטנה  הקהילה 
ראויים  והם  הברוכה  תרומתם 
הם  המתנדבים  ולתודה.  לשבח 
הקהילה.  של  השדרה  עמוד 

השוט התרבות  פעילות  ורוב 
ידי  עלי  מנוהלת  ביישוב  פת 
וממועדון  מהקתדרה  מתנדבים 
הזהב. חנות סיפורי בדים שכל 
לקהילה.  תרומה  הכנסותיה 
האמנים הרבים שמעשירים את 
חיי הקהילה. גלריה טל וגלריית 
התערוכות  שלל  על  הספרייה 

ושבהן. חלק גדול מפעילות הס
מתנד ידי  על  מתבצע  ופרייה 

בים. בחינוך מובילים מתנדבים 
יוזמה מדהימה ומלמדים ילדים 
מתנדבים  קבוצת  הנוער.  בבית 

הבטי את  להבטיח  ומסייעת 
ילדים  ומעבירה  בדרכים  חות 
רבים  תושבים  חציה.  במעברי 
וכמובן,  לביטחון,  מתנדבים 
המתנדבים המסורים של סיירת 
ההורים. בתחום הדת מתנדבים 

מתנד הקברות.  בבית  ולטהרה 
בים במועצה ובועדות המועצה 
ויש עוד רבים הפועלים ביישוב 
היא  ייחודית  יוזמה  לו.  ומחוץ 
אשר  הדדית  לעזרה  הקרן 

ומסייעת לתושבים שנקלעו למ
מתנד ידי  על  ומופעלת  וצוקה 

בים בשיתוף מנהלת השירותים 
החברתיים. זוהי רשימה ארוכה 

והממלאת את הלב בגאוות יחי
ודה. תשובה הולמת לאלו החו

שבים שפסה התנדבות מהארץ.
מאחל  אני  השנה,  ראש  ערב 
ומבורכת,  טובה  שנה  לכולנו 

ושנה של בריאות, אושר, הצל
חה ושגשוג.

 אנחנו בעליון, עם התמיכה הבלתי צפויה 
של פרופ' יצחקי ומרכז השלטון המקומי, 
 בטוחים בצדקת הדרך וחמושים בטיעונים 
 כבדי משקל. נקווה שיש לדברים מספיק 
 משקל על מנת לשכנע את השופטים 

להתערב בהחלטות הממשלה
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חדשות

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

ארוחות בוקר, צהריים וערב
פתוח בימים שני עד שבת מ-10:00 בבוקר עד השעות הקטנות

תרשיחא, בניין סראיא, קומת קרקע )בצד העורפי של הבניין(, 052-5993059

פינה של טעם על המרפסתפינה של טעם על המרפסת

שנה טובה וחג שמח
ממסעדת רומילי

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(

שנה טובה!

יחיאלי,  סיון  המועצה,  ראש 
הודיע כי המועצה תחדל מחיוב 
שטחי שירות לפי תעריף 80% 
מתעריף מגורים, ותחייבם החל 
לפי   2012 ספטמבר  מחודש 
כפי  בלבד,   50% של  תעריף 

שהיה נהוג בעבר.
בתמיכת  התקבלה  ההחלטה 
של  בעטיה  ההנהלה,  חברי  כל 
משפט  לבית  שהוגשה  בקשה 

בנו ייצוגית  תובענה  ולאישור 
גע לחיוב שטחי השירות. זאת, 
כי  טוענים  שבמועצה  למרות 

והצוות המקצועי והמשפטי הע

כי במהלך שנת  הרשות לפיתוח הגליל הודיעה 
ההתיישבות  בתחום  העיסוק  את  תרחיב   2013
בכלל ובתחום ההתיישבות העירונית בפרט בשנת 

.2013
המשרד לפיתוח הנגב והגליל באמצעות הרשות 
לאחרונה  ביצעו  והבינוי  השיכון  משרד  עם  יחד 
הדירות  מצאי  את  ודגם  בדק  האחד  סקרים:  שני 

ובע המקומיות  האזוריות,  במועצות  ווהקרקעות 
רים. אותרו ונרשמו האופציות הנמצאות בשלב בו 
אפשר לשווקם ונבדק פוטנציאל האכלוס העתידי 
הפוטנציאל  היא  מהמחקר  המגמה שעולה  שלהן. 
ההתיישבותי הרחב הקיים בערי הגליל ובמועצות 
המקומיות, לעומת המועצות האזוריות )הקיבוצים( 

בגליל. 
הצמיחה  תהליך  בצפון  הקיבוצים  שברוב  בעוד 
ההרחבות,  בזכות  השאר  בין  בשיאו,  הדמוגרפית 

ווהאופציות להתרחבות היישובים הולכת ומצטמ
צמות, בערים נמצאה כמות גדולה של אפשרויות 

והתיישבות. במסגרת המחקר אותרו בערים ובמוע
צות המקומיות מגרשים ומבנים ישנים רבים בהם 
להגיע  שצפויים  מתיישבים  ולאכלס  לבנות  ניתן 

לגליל במהלך השנתיים הקרובות.

ריך כי סיכויי אישור התובענה 
בביהמ"ש נמוכים.

ובבסיס ההחלטה עמדה העוב
ודה שעלות ההוזלה נמוכה מש

מעותית מהנזק האפשרי שעלול 
התובע תאושר  אם  ולהיגרם 

ככל  נמוכים  סיכוייה  יהיו  נה, 
רשויות  כשנגד  בפרט  שיהיו, 

מש הליכים  מתנהלים  ורבות 
והמצב  ארנונה  בנושא  פטיים 
המשפטי בנושא אינו בהיר דיו.
תמ סקירה  העבירה  והמועצה 

רשות  פיהה  על  בנושא,  ציתית 
לתובענה  שחשופה  מקומית 

ייצוגית רשאית לפעול משפטית:
בידיעה  התובענה,  לדחיית 
תידרש  היא  בדין  תחויב  שאם 

לשלם סכומים גבוהים מאד.
ולחילופין, עומדת לרשות הז
וכות להודיע על חדילה מהפעו

התובענה,  הוגשה  שבגינה  לה 
מתייתר  המשפטי  שההליך  כך 
נדרשת  אינה  הרשות  וממילא 
ואינה  גבוהים  סכומים  לשלם 

חייבת בהשבת כספים.
המועצה  הנהלת  כאמור, 
מול  אל  הסיכויים  את  שקלה 
והחליטה שהאינטרס  הסיכונים 

סיכונים,  למזער  הוא  הציבורי 
כך שבנסיבות העניין אין מקום 
יקרה,  משפטית  מערכה  לנהל 
גם אם סיכויי הצלחתה גבוהים, 

אדמי בעניין  כשמדובר  ובפרט 
ניסטרטיבי ולא עקרוני.

זאת,  עם  מדגישים,  במועצה 
וכי בכוונתה לפעול אצל הגור

מים המוסמכים על מנת לשוב 
בתעריף  שרות  שטחי  ולחייב 
מגורים  מתעריף  של80%  

משנת 2013 ואילך.
כפ באתר  לראשונה  ־פורסם 

kfarnik.co.il רניק

בעקבות הגשת בקשה לתובעה ייצוגית

הארנונה על שטחי השירות תרד ל-50 אחוז 

הכיוון: התיישבות עירונית בגליל

כרמיאל. בערי הגליל אותרו מגרשים ומבנים לאכלוס       צילום: מתוך וויקיפדיה
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חדשות

פספוס בקשר בין יהודיות לישראליות
הרב החדש של המניין המשפחתי, אבי נוביס-דויטש, מספר על תוכניותיו

רח’ בן עמי 53 עכו. טלפקס 04-9916771

איכות, שירות ואחריות!
בדיקת ראייה, משקפיים ועדשות מגע

בדיקות למשרד הרישויבדיקות למשרד הרישוי

טובה!
שנה 

תיווך בכפר 054-4735949
רחל רובין ייעוץ ושיווק נדל"ן, אדריכלות ועיצוב פנים

 וילה מושקעת ומשופצת,
 5 ח’ + פינת משפחה

210/330 מערכת סולרית 
מניבה, גינה וחניה מקורה

כפר ורדים-גל
מגורים והכנסה

וילה פינתית מרווחת 6 ח’ + 
ממ”ד ופינת משפחה, 330/900 

גינה גדולה, חניה מקורה, 
כניסה ממפלס הכביש

כפר ורדים-לוטם

וילה במפלס אחד הגובלת 
בשטח ירוק + שני צימרים 
 מניבים + יח”ד, 260/740, 

גינה מטופחת ונוף

כפר ורדים-דישון 
מגורים, תעסוקה והכנסה

בקומפלקס אחד וילה 
גלילית קסומה ומיוחדת 5 ח’ 
 + יח”ד מניבה 250/700 חניה 

ונוף מקסים

כפר ורדים-שלב ב’
מגורים והכנסה

וילה מרווחת הגובלת 
בשטח ירוק 248/650, 

אפשרות חלוקה לשתי יח”ד, 
חניה מקורה, גינה ונוף

כפר ורדים-לוטם

וילה מושקעת, מעוצבת, 
מרווחת ומוארת מאוד, 

239/1140, חניה גדולה, גינה 
גדולה ומטופחת

כפר ורדים-שניר

וילה משופצת ומוארת 
במפלס אחד, 5 ח’, 156/550, 

גינה מטופחת וחניה

כפר ורדים-חצב

וילה במפלס אחד הגובלת 
בשטח ירוק, 5 ח’ + יח”ד 2.5 
 ח’, כניסה ממפלס הכביש 

ונוף מרהיב

כפר ורדים-הדס
מגורים והכנסה

וילה מושקעת מאוד עם 
בידוד טרמי מעולה, 7 ח’ 
250/763, גינה מטופחת, 

בריכה ועוד...

מעלות-כלנית

במיקום מעולה, בית 4 ח’ 
 140 מ”ר + 60 מ"ר 

גינה וחניה

מעלות-קרן היסוד

במקום פסטורלי, וילה 
פונקציונלית במפלס אחד, 
5 ח’ 159/500 + 250 מ”ר 
נוספים לבניית צימרים, 

חניה ונוף מרהיב

בגיתה

במפלס אחד, וילה מרווחת 
ומתוכננת בקפידה, 

240/630, 5 חד’+פ. משפחה, 
חנייה מקורה וגינה גדולה.

בכפר ורדים-ארבל

שנה טובה
וחג שמח

אינטרדן בע"מ 
חלוצים ביעוץ, תכנון ואספקת מערכות סולאריות מאז 1984

אינטרדן מייצגת ומפיצה את מוצרי היצרנים האיכותיים והמובילים בעולם.
 לאינטרדן צוות מקצועי ומיומן ביעוץ ללקוחות ולמתכננים לבחירת המוצרים והפתרונות 

המתאימים ביותר לצרכים המיוחדים של כל לקוח ולקוח.

ליעוץ ופרטים נוספים 

בני רובין: 054-4735948, כפר ורדים

נירית אושר
הת נוביס-דויטש  אבי  והרב 

חיל ב-2 בספטמבר את תפקידו 
כרב הקהילה החדש של המנין 
נוביס- המסורתי.  המשפחתי 
בירושלים,  וגדל  נולד  דויטש 

ונשוי לנורית ואב לשלושה יל
של  אקדמי  בסגל  ומרצה  דים, 

ואוניברסיטת חיפה. את השכל
תו כרב רכש לפני כעשר שנים 
המסורתית  התנועה  במסגרת 
שם  על  לרבנים  המדרש  בבית 

שכטר בירושלים. 
בבית  גדלת  שלך?  הרקע  מה 

דתי?
אורתודו דתי  בבית  ו"גדלתי 

ואני  סרוגה  כיפה  קסי. חבשתי 
חובש עד היום. אני מגדיר את 
שאני  למרות  ציוני-דתי,  עצמי 
זהה  שלי  שההגדרה  בטוח  לא 
השנים  עם  אחרים.  של  לזו 

לה וראוי  ברור שנכון  לי  והיה 
הדתית  החיים  דרך  את  תאים 
המשתנה.  הערכית  לתפיסה 
שינויים  ישנם  משתנה,  העולם 

לה מקום  ויש  ואידיאולוגיים 
התפיסה  למשל  כמו  תאמות, 
גברים  בין  שוויון  לגבי  היום 
נשים, צריך שתבוא לידי ביטוי 

במסגרת החיים הדתיים".
קהילה  רב  להיות  הגעת  איך 

בתנועה המסורתית? 
המשפחתי  המנין  "קהילת 

ומ רב  חיפשה  ורדים  ובכפר 
ני וצאה אותי. אני מביא איתי 

סיון מגוון מהרבה כיוונים. אני 
וחושב שיש הרבה מקום לעבו

דה של רב בקהילה. הכפר הוא 
של  ענק  פוטנציאל  עם  מקום 
בתחושה  המסורתית.  התנועה 

שנתיים  אחרי  שלי,  האישית 
בישראל  בארה"ב,  מגורים  של 
יהדות  שבין  בקשר  פספוס  יש 
מקום  הוא  והכפר  לישראליות 
האפשרות  את  לבחון  מוצלח 

לגשר על הפספוס הזה".
רוב הזרם האורתודוקסי עדיין 

מסרב להכיר בכם.
"הזרם האורתודוקסי בישראל 
בחלק  קבוצות.  ממספר  מורכב 
מהקבוצות חושבים שזה מסוכן 
קבוצות  גמרא.  ילמדו  שבנות 
אלה רואות בתנועה המסורתית 
את הסכנה הכי גדולה ליהדות. 
יש קבוצות אחרות שכן רואות 

ובנו שותפים לדרך, שאולי מת
קדמים מהר יותר מהם".

לקהילת  שלך  התוכניות  מה 
כפר ורדים?

קודם  היא  קהילתית  "עבודה 
צריך  הקהילה.  של  הבנה  כל 
לפני  האנשים  את  להרגיש 

לגביהם.  החלטות  שמקבלים 
והכיוון הכללי הוא למצוא מקו

עוד  לאנשים  שיאפשרו  מות 
היהדות  את  להכיר  הזדמנויות 

הנו תנועת  שיעורים,  ושלהם: 
תושבי  רוב  ועוד.  שלנו  ער 
חושב  ואני  יהודים  הם  הכפר 
שמגיע לחלק הזה בזהות שלנו 
רוצה  אני  רצינית.  התייחסות 
תהיה  המסורתית  שהתנועה 
בכפר,  אדם  כל  עבור  כתובת 
צעיר, לשאלות שלו  או  מבוגר 
והן  היהודית  הזהות  בנושא  הן 
מקום  שנהיה  לי  חשוב  בכלל. 
מזמין ומקבל, שנוח להיות בו, 
מלטעום  ירתעו  לא  שאנשים 
האתגר  שלהם.  היהדות  את 
הכי גדול של בני האדם בעולם 
המו זה   21 ה במאה  -המערבי 
לה מציע  אני  בחיים,  ושמעות 

לבחינת  ככלי  ביהדות  שתמש 
משמעות זו. 

חזק  חיבור  יש  שלנו  במדינה 
למלח לבסיס  דת  הבדלי  ־בין 
הד את  רואה  אתה  איך  ־מות. 

ברים?
במפגשים  מעורב  "הייתי 
לאנשי  מישראל  רבנים  בין 

מהג ומוסלמים  נוצרים  ודת 
המסקנות  אחת  המערבית.  דה 
שהמכשול  היתה  מהמפגשים 
הדתיים.  לתכנים  קשור  אינו 
תכני כל הדתות יכולים להיות 
אלו  כמו   – לשנאה  מתורגמים 
בלטרון,  המנזר  את  שהשחיטו 
להכלה  מתורגמים  להיות  או 
קשר  ללא  ואדם  אדם  כל  של 
לדת שלו. אני בהחלט מתעתד 

מפג ליזום  תפקידי  ובמסגרת 
לתושבי  הכפר  אנשי  בין  שים 
)תרשיחא,  הסמוכים  היישובים 
מעיליה ויאנוח( במטרה לבנות 
שכנות טובה על הבסיס שכולנו 

בני אדם".

הרב עם בני משפחתו. רוצה שהתנועה תהיה כתובת לשאלות בנושא זהות יהודית
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ספר שני לאמנון גופר 
"חמש דקות מהצימר" כולל 80 טיולים קצרים וקלים ברחבי הגליל

המאפייה פתוחה בימים רביעי, חמישי ושישי עד 15:00
בניין סראיא, תרשיחא, גידי 054-7633346

ראש השנה בלחם בר
בערב ראש השנה, יום ראשון 16.9, נהיה פתוחים עד השעה 15:00

בנוסף ללחמים הרגילים יחכו לכם חלות, חלות מקמח מלא ועוגות הדבש של גידי

תמיד בלחם בר: לחמים בעבודת יד מחומרים טבעיים, שיפון, קימל, אגוזים, קמח מלא, בצל, כוסמין ועוד
יינות וגבינות בוטיק

שנה טובה וטעימהשנה טובה וטעימה

חדשות

האנוש  משאבי  חברת  של  סניף 
מכ בתוך  במעלות  ייפתח  ו“מעוף" 

ללת עתיד.
החברות   10 בין  מעוף,  קבוצת 
האנוש  משאבי  בתחום  המובילות 
ורשת  בישראל  העובדים  והשמת 
הגדולה  הרשת  עתיד,  מכללות 

לטכנו החינוך  בתחום  ווהמובילה 
בשיתוף  יוצאות  מתקדמת,  לוגיה 
פעולה אסטרטגי בלעדי בכל סניפי 

הרשת הפרוסים ברחבי הארץ.
הסטו הפעולה,  שיתוף  ובמסגרת 

דנטים בכל סניפי עתיד מחוז צפון, 
במ צמודים  והדרכה  מליווי  וייהנו 

הלימודים.  סיום  עם  עבודה  ציאת 
בנוסף, כאמור, יוקם בסניף מכללת 
וייחודי  ייעודי  סניף  במעלות  עתיד 
ילמדו  בו  אנוש,  משאבי  מעוף  של 
שאחרי  ליום  להתכונן  הסטודנטים 

פר למידה  בסדנאות  והלימודים 
הקשורים  שונים  בנושאים  קטיות 
בתהליך מציאת עבודה, כגון כתיבת 
ראיונות  צולחים  איך  חיים,  קורות 

עבודה ועוד.
יוכלו  הסדנאות,  של  סיומן  עם 

עבו למקומות  להתמיין  והבוגרים 
דה רלוונטיים, תוך כדי ליווי צמוד 
של רכזי הסניף עד לקבלתם למקום 
לקראת  הדרכות  שיכלול  העבודה, 
ראיון העבודה, בניית תיאום ציפיות 

וופיתוח כלים לשיווק עצמי מול המ
עסיק העתידי.              

“קבוצת מעוף" עוסקת מאז 1999 
ובתחום משאבי האנוש והשמת העו

המוו החברות   10 בין והינה   בדים 
ל"קבוצת  בישראל.  בתחום  בילות 
ברו הפרוסים  סניפים   17  מעוף"

למעלה  מעסיקה  והיא  הארץ  חבי 
מ-4500 עובדים מקצועיים ובכירים 
“קבוצת  והציבורי.  הפרטי  במגזר 
מעוף" מאגדת 4 חברות בת: מעוף 
מעוף  אנוש,  מעוף משאבי  בכירים, 

אאוטסורסינג ומעוף פרויקטים.

מד גופר,  ואמנון 
ומספר  הטיולים  ריך 

ור מכפר  והסיפורים 
אלו  בימים  חוגג  דים, 
"חמש  השני  ספרו  את 
דקות מהצימר". הספר 
יצא לאור בהוצאת עם 
הצילומים  את  עובד, 
עדי  הצלמת  ביצעה 
 192 כולל  והוא  אדר 

עמודים.
שנכתב  כפי  הספר, 
אל  מביא  בכריכה, 

והקורא את הנסתר מה
הכביש.  אל  וקרוב  עין 
ונו קצרים  טיולים   80
)כמעט(.  מאמץ  טולי 
כאן ממש קרוב על יד 
חורשה  בקצה  הכביש, 
לא  הוואדי.  במורד  או 

ויותר מחמש דקות נסי
הליכה  קטע  ועוד  עה 

וכבר נגעתם. 
צפון  משעולי  בין 
"מעיין  נפגוש  הארץ 
משוגע", כביש מכושף 
שביום  נוף  ומרפסת 
"רואים  אומרים,  טוב, 

וממנה את רומא". הח
יגיעו  בטבילה  פצים 

והרו נסתרת,  ולבֵרכה 
יקבלו  להתבודד  צים 

ומסלול אל כנסייה הח
בויה בסלע. 

המקומות  עם 
נא לטיול  והמיוחדים 

ספו כאן בכפיפה אחת 
מחלבות ומאפיות, בתי 
בד ויצרני דבש, חובבי 

והיין שבכם יכולים לב

בדרך לעבודה

המוצ הבוטיק  יקבי  משפע  וחור 
עים בספר, ואוהבי האוכל יקבלו 
המלצה למסעדה או לבית מארח. 
אישיים,  "טיפים"  שפע  כן,  כמו 

שהכ ולכאלו  ייחודיים  ולאתרים 
ניסה אליהם ללא תשלום. 

גופר הוא בוגר החוג להיסטוריה 
סגן  תל-אביב,  באוניברסיטת 
ותיק,  דרך  מורה  במיל',  אלוף 

המתמ סיפורים  ומספר  ומרצה 
מפרסם  הגלילית.  בתרבות  חה 
ידיעת  בתחום  וכתבות  מאמרים 
תוכנית  מגיש  והגליל,  הארץ 
ופינות טיולים ברדיו. מחבר ספר 

גלי סודות  רב-המכר  והטיולים 
ליים בהוצאת עם עובד.

עדי אדר, צלמת וכתבת, חברה 
אל אמנון גופר למסעו בגליל.

הספר. הנסתר מהעין וקרוב אל הכביש
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רונית  לאמנית  ראשון  ספר 
הוד מכפר ורדים, “פיסול בנייר 
ועיסת נייר - שלב אחרי שלב, 
כל אחד יכול" הספר יצא לאור 

בהוצאת “מעלות".
ועיסת  בנייר  פיסול  טכניקות 

למי שמעו גם  ונייר מתאימות 
בנייר:  בפיסול  התנסה  לא  לם 
וקלות.  פשוטות  ברורות,  הן 

נמ שתצטרכו  החומרים  ורוב 
על  או  ביתכם,  סף  על  צאים 

שה לפני  רגע  במטבח  והשיש 
לפח,  אותם  לזרוק  תכוונתם 
בקבוקים, עיתונים, חוטי ברזל 

ועוד כהנה.
נייר"  ועיסת  בנייר  "פיסול 

והוא ספר יצירה למתחילים ומ
ותקדמים, ילדים ומבוגרים. טכ

נייר  ועיסת  בנייר  פיסול  ניקות 
מתאימות גם למי שמעולם לא 

והתנסה בפיסול בנייר — הן ברו
ליישום.  וקלות  פשוטות  רות, 
המנוסים שביניכם יזכו בעידוד 

ייחו מקוריות,  עבודות  וליצור 
דיות ומהנות.

 - בצידה  שכרה  זו  אומנות 
בכדי ליצור את הדמויות בספר 
שעליכם  כל  אחרות  רבות  או 
לעשות הוא להתבונן קצת יותר 
שבכוונתכם  בדברים  מקרוב, 
לזרוק לפח עוד רגע. בקבוקים, 
עיתונים, חוטי ברזל ועוד כהנה. 

גם ממחזרים וגם יוצרים.
אל  שדווקא  הוא  נוסף  שכר 

הג הדיגיטלית,  המגמה  ומול 
רבה  חשיבות  ישנה  לובלית, 
בהתנסות בתהליכים שמלמדים 
חומרים  ובחירת  עיצוב  תכנון, 

זה  תהליך  הקרובה.  מהסביבה 
ומפתח את החשיבה ואת היצי

ודחיית  סבלנות  ומלמד  רתיות 
את  מטפח  וכמובן  סיפוקים, 
הקשר בין האדם היוצר ליצירתו 

ולסביבה.
וכל יצירה בספר מלווה בהס

ברים ובתמונות להמחשה, שלב 
אחר שלב, כל זאת על מנת לא 
להשאיר פתח לבלבול אלא רק 

לדמיון.
ומה  לאסוף  מה  מלמד  הספר 

ולעשות. בתחילה מובאים הסב
רים על טכניקות בפיסול בנייר, 
איך מכינים עיסה, איך עובדים 
בונים  איך  נייר,  שכבות  עם 
כולל  הספר  גוף  לפסל.  שלד 
את  המציגים  פרקים  שלושה 
נושאים:  פי  על  היצירות  מגוון 
רונית  וחפצים.  דמויות  חיות, 
אוהבת  שהיא  דמויות  בחרה 
והכי חשוב, קל ליצור אותן והן 
נוחות ונכונות למפגש הראשוני 

עם עבודה בנייר.
זמן  פחות  יש  היום  "להורים 
משרות  ילדיהם,  עם  איכות 
תובעניות ועוד", אומרת רונית 

והוד. “העבודה המשותפת בפי
סול בנייר עוזרת בחיזוק הקשר, 
מאפשרת לבלות זמן איכות יחד 
ללא טלוויזיה ומחשב התובעים 

לו בנוסף  ליבם.  תשומת  ואת 
ולמחזר,   לאסוף  הילדים  מדים 

הס לאיכות  תורמים  גם  וובכך 
ביבה, כי הכול מתחיל מהבית".
מאיירת  אמנית,  הוד  רונית 

לעי המכללה  בוגרת  וומעצבת 
חברה  חיפה,  קנדה  ויצ"ו  צוב 
בישראל,  המאיירים  באיגוד 

ומשתתפת בתחרויות בארץ וב
ועולם. בסטודיו “צבעים בקופ

סא" שבכפר ורדים היא מלמדת 
מי  וכל  ילדים  גננות,  מורים, 

שחפץ ליצור.
את הספר ניתן להשיג ברשת 
ברשת  ספרים,  צומת  חנויות 

וחנויות סטימצקי ובחנויות יצי
רה.

ספר ראשון לאמנית רונית הוד
 “פיסול בנייר ועיסת נייר" הוא ספר הדרכה שמעניק להורים וילדים 

שעות איכות ויצירה משותפת

עטיפת הספר. להתבונן בדברים שבכוונתכם לזרוק לפח עוד רגע
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