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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

V.I.P
ן " ל ד נ

כפר ורדים-בעיצוב מיוחד

 ברחוב שקט בשלב ב’. בית 6 חדרים  עם 
חלונות גדולים ונוף פתוח+פינת משפחה 

וגלריה. בעיצוב צעיר ומסוגנן.
מיוחד ביותר!

לפרטים - 052-6603666

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

 שווה לראות!! 
לפרטים נוספים  052-6603666

כפר ורדים-במחיר שפוי

במחיר אטרקטיבי, וילה מדהימה כ- 180 

מ”ר בנוי במפלס אחד גובל בשטח ירוק, 

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

נווה זיו-אטרקטיבי

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

למבינים!
לפרטים נוספים  052-6603666

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

במפלס אחד על מגרש  של כ- 520 מ”ר.

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

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

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

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות-במרכז
במיקום מעולה במרכז דו משפחתי 

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

לפרטים נוספים  
052-7794555

מעלות-רב משאש
דופלקס 7 חדרים משופץ כולל 

החלפת צנרת. נוף מדהים. 
מחיר פיצוץ!!

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות-במרכז
 דירה 4 חד’ 

קומה ראשונה+מחסן
לפרטים נוספים  

052-7794555

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

אופציה לבניה במחיר אטרקטיבי
לפרטים נוספים  

052-7794555

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

מעלית, מתאים למשרדים או לכל מטרה
לפרטים נוספים

052-7794555

מעלות- בזיתים
קוטג’ 5 חדרים במצב מצוין עם מטבח 

חדש, חניה פרטית וגינה מטופחת. 
במחיר מעולה. שווה לראות!!

לפרטים נוספים
052-7794555

מעלות- בסיגליות
 4 חדרים משופצת ומסודרת

מחיר אטרקטיבי!
לפרטים נוספים

052-7794555

מעלות-בקורנית
נדיר להשגה !!!

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

לפרטים נוספים
052-7794555

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

0 5 2 - 3 0 3 2 1 2 1 אביתר 

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

כפר ורדים-להיכנס ולגור!

בית 5 חדרים במפלס אחד. מטופח ומסודר 

בנוי באיכות גבוה עם תוספות רבות.

גינה מטופחת ופרגולות איכותיות. 

בהזדמנות שלא חוזרת!!

₪ 1,520,000
לפרטים - 052-6603666

מעלות-בסביונים
דו משפחתי 8 חד’ איכותי ,סלון 

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

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות - בסביונים
בית פינתי 140/500 עם חניה 

פרטית וגינה גדולה.שווה לראות!! 
לפרטים נוספים 

052-7794555

מעלות-קרוב למרכז
קוטג’ 5.5 חדרים מושקע ביותר.

 חובה לראות!
לפרטים נוספים

052-7794555 

מתת

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

אפשרות לבניית צימרים.
לפרטים נוספים 052-3032121

כפר ורדים-בשלב א’

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

חדשה בכניסה נפרדת. גינה מטופחת ,פרגולה ,

חנייה מקורה כפולה ועוד...

שווה ביותר!!

לפרטים נוספים- 052-6603666

עין יעקב-צופה לים

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

 ₪ 1,160,000 

לפרטים נוספים- 052-6603666

לכל לקוחותינו 

שנה טובה 

ומועדים לשמחה
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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

כל המותגים המובילים במחירים אטרקטיביים
 ציוד משרדי 

וציוד לבית הספר

הכל לאמנות 
ולמלאכת יד

אופנים, צעצועים 
ומשחקים לכל הגילאים

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

פרטים בהיכל התרבות טל' - 04-9973050
www.katedra.org.il קתדרה בכפר- 052-5224922 ובאתר

קתדרה בכפר
חווית תרבות אמנות ידע והשכלה

סינמטק מעלות כפר ורדםי
הביכל התרבות מעלות

במלאת שנה לסינמטק נקרין להנאתכם בחג הסוכות
סרטים חדשים ולהיטים שהוקרנו במהלך השנה

מוצ“ש 29/9/12  בשעה 21:00

הנשםי בקומה 6
יום ב‘ 1/10/12  בשעה 21:00

מכו בגן עדן
 יום ג‘  2/10/12  בשעה 20:00 

ומוצ“ש 13/10/12  בשעה 21:00

מםי ואההב

יום  ד‘  3/10/12  בשעה 20:00

חלקם לש מלאכםי
יום ה‘  4/10/12  בשעה 20:00

המפתח לש שרה
מוצ“ש 6/10/12  בשעה 21:00

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

 אספקה לכל הארץ

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

מועדים 
לשמחה

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
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₪

חדש 
חנות  המפעל

זרי פרחים  זרים מתוקים  פרחי משי  זרי סבונים 
עציצים  שוקולדים  יינות  ומתנות.

כמו כן צוות החנות מתמחה בעיצוב אירועים, עיצוב 
צימרים, זרי כלה, קישוט מכוניות ועוד.

מאחלת לכל בית ישראל 
חתימה טובה, שנה טובה ומועדים לשמחה

המעפילים 40 מעלות, 04-9571635, 04-9576777
www.rut-flowers.co.il

בחנותנו ניתן למצוא מגוון רחב ואיכותי 
של מוצרים לכל מטרה ואירוע

מתקבלות הזמנות טלפוניות, משלוחים לכל יישובי הסביבה ולכל אזורי הארץ

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
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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.

הגיליון הבא של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 18.10. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום חמישי 11.10

באופן  כאן  כבר  הסתיו 
יום  בספטמבר,  ב-21  רשמי. 
פי  על  הגיע.  הוא  השוויון, 
לפני  הרי  חורף.  כבר  השעון 
המחוגים  את  הזזנו  כשבוע 

ומזו מוכנים  וכולנו  וקדימה 
מנים לחורף. הימים הנוראים 
מאחורינו ופנינו לחג הסוכות, 

חג האסיף, "זמן שמחתנו".
משלושת  אחד  סוכות,  חג 
בתרבות  התקבע  הרגלים, 
טיולים.  של  כחג  הישראלית 
בסתיו.  כאמור  נמצאים  אנו 

ואחרי ימי הקיץ היבשים הק
המים  לטיפות  צמאה  רקע 
יבשים  הצמחים  הראשונות, 

שי לגשם  מתפללים  ווכולנו 
ובוא ושתהיה שנה ברוכה בג

שמים ומקורות המים יתמלאו 
והשדות ירוו. המשנה במסכת 
ימי  את  מציינת  השנה,  ראש 
חג הסוכות כימים בהם נידון 

והעולם על המים: בימי הסו
האם   – הדין  גזר  נחתם  כות 

וריבוי גשמים השנה, או חלי
לה מיעוט גשמים.

וכדי לבקש שנה גשומה ומ
בורכת נהוג היה לשאוב מים 
ממי השילוח שליד ירושלים, 

וולנסכם על גבי המזבח. במ
התלמוד,  מתאר  סוכה  סכת 
טקס  את  פרטים,  לפרטי 
ממעין  והתהלוכה  השאיבה 
השילוח אל הר הבית. שמחה 
עד  זה,  טקס  ליוותה  המונית 
כי  חכמים  שקבעו  כך  כדי 
בית  שמחת  ראה  שלא  "מי 

והשואבה לא ראה שמחה מי
מיו".

שמחת  את  מזכירים  בימנו 
בהתכנסות  השואבה  בית 
המועד  חול  בלילות  חגיגית 
סוכות ובאמירה של 15 פרקי 
)תהילים ק"ב- שיר המעלות 

חג שמח
וקריאה מהנה

לטייל קרוב לבית צילום: אייל כץ

נאמרים  אלה  פרקים  קל"ד(. 
פרק  ובין  מיוחדת,  בנעימה 
"ושאבתם  מכריזים:  לפרק 

הישו ממעייני  בששון  ומים 
תז ריקודים,  שירה,  ועה". 

ושתייה מאפיינים את  מורת, 
השמחה בימנו.

גיליון  של  הדבר  פתח  את 
סוכות בשנה שעברה סיימתי 
בתפילה לשחרורו המהיר של 
גלעד שליט. לשמחתנו בחול 
שנה  לפני  סוכות  המועד 
שוו  ,2011 באוקטובר   18 -ב

חרר גלעד שליט אחרי 1941 
הפעם  אסיים  בשבי.  ימים 
חיים  אות  למציאת  בתפילה 
רון  של  התעלומה  ופתרון 
ארד ושאר הנעדרים - זכריה 

פל צבי  כץ,  יהודה  ובאומל, 
חלבי,  מג'די  חבר,  גיא  דמן, 

כש מנור  אהוד  של  וובשירו 
תבוא.

כשתבוא/ אהוד מנור

 כשתבוא 
 ביום מן הימים, 
 ימים שנחתמים 
 בקצה תפילה. 

 כשתבוא 
 נגיש לך פרחים, 
 פרחים שנפתחים 

 ללא מילה. 

 ואם תהיה עייף 
 ואם בעצב תתעטף 

 נשיר לך בשקט 
 נשיר לך ברוך - 
 ונחכה, ונלטף 

 עד שתצטרף 
 ואז נשיר ברון 

 נשיר ברון. 

 כשתבוא 
 הביתה מן הקור 
 הביתה אל האור 

 הלב ירעד. 

 כשתבוא 
 מבעד לדמעות 
 תבחין באותיות 
 לחופש נולד. 

ואם תהיה עייף...

א-לה  של  זה  מיוחד  גיליון 
לטיולים,  מוקדש  כפר 
אוכל ובילויים באזור שלנו, 
אמנם  יוצא  הוא  הגליל. 
אך  סוכות,  חופשת  לקראת 
את רוב הטיולים והבילויים 
שמופיעים בו אפשר לממש 

לאורך כל ימות השנה.
התוכן של גיליון זה מבוסס 
ברובו על כתבות שפורסמן 
במגזין  האחרונות  בשנים 
)שכמו  "פנאי"  התיירות 
לאור  יוצא  כפר,  א-לה 
המופץ  "אשכול"(,  ידי  על 
לתייר  ומיועד  בצימרים 
שיש  למרות  הישראלי. 
הרבה  יש  חומר,  הרבה  די 
בחוץ",  ש"נותרו  דברים 
ומי שמעוניין בעוד רעיונות 
לפורטל  להיכנס  יכול 
www. פנאי  התיירות 
וליהנות   ,pnay.co.il
משפע של רעיונות, אתרים 

מסעדות ומסלולים.
טיולים  לכולנו  שיהיה 
טעימות  ארוחות  מהנים, 

ובילויים מעשירים.

חג שמח מטילים מתרחצים בנחל צלמון

http://www.pnay.co.il
http://www.pnay.co.il
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ארועי חודש אוגוסט 2012 
בהיכל התרבות נהריה

להתראות בהיכל התרבות נהרייה
טלפקס: 9829733/9829933

www.hhn.co.il חפשו אותנו בפייסבוק

ההרשמה 

לעונת המנויים

 2012-2013 

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

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

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

מיידד טסה ויוסף חיים שוואקי ובנוסף מופע מרהיב של

 הקרקס האפריאקי.

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

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

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

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

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

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

03.10.12 יום רביעי בשעה 17:00
קונצרט שלמה המלך והדבורה
09.10.12 יום שלישי בשעה 20:30

קונצרט מתיאוס פסיון 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 מארחים את ליילה מלכוס
13.10.12 מוצ”ש בשעה 20:30
סרט קולנוע העור בו אני חי 

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 לאחר הסרט 
יתקיים מפגש עם יוצרת הסרט טלי אוחיון והשחקנית ליא קנינג

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

פתיחה חגיגית של עונת מנויי התיאטרון 2012/2013

יקפיד התייר  בכל טיול בחו"ל 
במוזיאונים  או  במוזיאון  לבקר 
אינטגרלי,  חלק  זהו  המקומיים. 
טבעי ומתבקש של הביקור בעיר. 
המערבי  ובגליל  בכלל  בארץ 
שבהחלט  מוזיאונים  יש  בפרט, 

ומצדיקים את המנהג הזה גם כש
מטיילים כאן, ואין זה משנה אם 
הברית,  ארצות  מצרפת,  הגעתם 

אוסטרליה או תל מונד. 
מו ארבעה  המערבי  ובגליל 

גלריות  עשרות  )וכמובן,  זיאונים 
לאמנות(, השונים מאוד באופיים, 
אחד:  משותף  מכנה  להם  יש  אך 
מרכזיים  חלקים  מתעדים  כולם 
היהודית  מההיסטוריה  וחשובים 

הג לוחמי  בית  החדשה.  ובעת 
ומוצגים  עדויות  כולל  טאות 
חומה  מוזיאון  השואה;  מתקופת 

לתקו מתייחס  בחניתה  וומגדל 
הקמת  טרם  של  ההתיישבות  פת 
בחומה  אוצרות  מוזיאון  המדינה, 
והמגוון  מציג את הרב תרבותיות 
של כל יושבי הארץ ב-300 השנים 
האחרונות, ואילו המוזיאון הפתוח 
מתייחס בעיקר לימינו אנו ונושא 

מסר של שילוב אמנות ותעשייה.

המוזיאון הפתוח בתפן 
והמ המוזיאונים  מבין  והגדול 

המרכזית  הסיבה  שבהם.  תויר 

לכך היא מגוון התצוגות במקום 
לכל  המאפשר  מיד(,  )שיפורטו 
הקרוב  עניין  תחום  למצוא  אחד 
עתיקות,  מכוניות  אמנות,  ללבו. 
מורשת יהדות גרמניה ותעשייה. 
התעשייה  בגן  שוכן  המוזיאון 
סטף  ע"י  ב-1985  שהוקם  תפן, 

התע אזור  במסגרת  וורטהיימר 
שייה תפן. 

נקודות  חמש  כולל  המוזיאון 
הכוללת  לאמנות  הגלריה  עניין: 

אמ מוזיאון  ענק,  פסלים  גן  וגם 
נות התעשייה, המוזיאון ליהדות 
דוברת גרמנית ואוסף המכוניות. 
סרט  מוקרן  עגולה  שעה  בכל 
המספר את סיפור התעשייה של 
"מודל תפן", בשבתות מתקיימות 
בבניין המרכזי פעילויות לילדים 
כולל  נוספות,  פעילויות  ובחגים 
בסוכות.  המתקיים  תפן  פסטיבל 
המוזיאון,  חנות  במקום:  עוד 
חנויות  ושתי  מסעדה  קפיטריה, 
סבתא  של  הפלא  "סבוני  מפעל 
סטודיו  ו"סיגנטורה  ג'מילה", 

מאיר" גלריה וסטודיו לזכוכית. 

 גלריה לאמנות 
מבנה  בתוך  שוכנת  הגלריה 
מוזיאלי.  לחלל  שהפך  תעשייתי 

תערוכות מתח מוצגות  ובגלריה 
ולפות של טובי האמנים הישרא

וליים, כשכל תערוכה מלווה בק
המוזיאון.  בהוצאת  מחקרי  טלוג 
התערוכה  מוצגת  אלה  בימים 
יזהר  האמן  של  הרפאים"  "מסת 

פטקין.  

גן הפסלים 
הגן הנמצא תחת כיפת השמיים 
כולל כמאה יצירות, הפזורות בגן 
ומשתלבות בנוף הטבעי שבו. הגן 
הוא למעשה החצר הפנימית של 
מכוסה  שבחלקה  התעשייה,  גן 
דשא ובחלקה זרועה חצץ. האוסף 

הישרא האמנות  טהרת  על  והוא 
לית, כשבין האמנים ניתן למצוא 
גרוס,  מיכאל  שמי,  יחיאל  את 
דורצ'ין,  יעקב  קדישמן,  מנשה 
אחיעם, דליה מאירי, ז'אק ז'אנו, 

עפרה צימבליסטה ואחרים. 

מוזיאון אמנות התעשייה 
בגן  המוזיאונים  שבין  הצעיר 

ומ התעשייה  לתולדות  ומוקדש 
כלים  דרך בהתפתחות  אבני  ציג 

הפ מהתקופה  חיתוך  וומכונות 
התצו היום.  ועד  ורה-היסטורית 

גה הקבועה של המוזיאון כוללת 
מחרטות, מכונות קידוח ומסורים 
העתקה  מכונת  מתכות,  לחיתוך 
ומכונת לחיצה ששימשה לייצור 
לוחיות מתחילת המאה הקודמת. 

התפתחות  את  מציג  המוזיאון 
בתו  20 ה במאה  -הטכנולוגיה 
ועיבוד  חום העבודה עם מתכות 
בתהליכי  נבחנת  כשזו  שבבי, 

העי ואיכות  דיוק  רמת  ועבודה, 
בוד. 

 מוזיאון יהדות
דוברי גרמנית 

השני,  בשמו  או  זה,  במוזיאון 
מוצגת  הייקים,  מורשת  מרכז 
בעבר  העוסקת  קבועה  תערוכה 
דוברת  היהדות  של  ההיסטורי 
ובתרומתם  ה"ייקים",  הגרמנית, 
ההתיישבות,  להקמת  הנכבדה 

והתעשייה וכל תחומי החיים בי
שראל. המוזיאון החדש על שתי 

והשפע בפועלם  עוסק  וקומותיו 
ותם של עולי ארצות מרכז אירו

וצ'כיה,  אוסטריה  גרמניה,  פה: 
בארץ  היישוב  התפתחות  על 
ניתן  תחום.  בכל  כמעט  ישראל 
של  חלקם  את  למשל,  לראות, 
דוגמת  מפעלים  בהקמת  הייקים 
פניציה, טבע, אסם, אתא, פריגת, 
ועוד.  נשר  בירה  שטראוס,  דגון, 
היישובים  מפת  מוצגת  במוזיאון 

גרמ דוברי  עולים  ע"י  ושהוקמו 
נית ממרכז אירופה, ובהם נהריה, 
שמריהו  כפר  מצובה,  ציון,  שבי 

וקריית ביאליק. 

ליד  במיוחד  להתעכב  כדאי 
פינת המוסיקה ולאתר בה שמות 
כמו  ידועים  יהודים  מלחינים 
"אופרה  את  שהלחין  וייל  קורט 

ובגרוש" של ברטולד ברכט, אוס
מאהלר,  וגוסטאב  שטראוס  קר 
שהמיר אח"כ את דתו לקתוליות. 
יהודים דוברי גרמנית מפורסמים 

והיו גם צלם העיתונות דוד רובי
ונגר, הפילוסוף מרטין בובר ושח

קנית התיאטרון חנה מרון. 
תע מוצגת  התערוכות  ובאולם 

רוכה מעיזבונו של הרמן שטרוק, 
נודע.  יהודי  תחריט  אמן  שהיה 
מתחלפות  לתערוכות  באולם 
הייקים  התערוכה  כעת  מוצגת 
בחינוך: "ערכים אחרי 70 שנה".

אוסף המכוניות 
בגן התעשייה תפן מוצג אוסף 
מכוניות אמריקאיות  כ-30  של 
קלאסיים  בדגמים  ואירופאיות 
30 לצד מכוו -מתחילת שנות ה

שתי  ואפילו  ה-90,  שנות  ניות 
מכוניות ישראליות – אוטוקרס 
ה-60  בשנות  שיוצרה  סברה, 
BIGFOOT שיוצרה בהרכו  וכן
בה עצמית בפרדס חנה-כרכור. 
האוסף הנדיר הוא חלק מאוסף 
השייך  מכוניות  כ-100  של 
זהו  ורטהיימר.  איתן  לתעשיין 

ואחד  בארץ  מסוגו  יחיד  אוסף 
הגדולים בעולם. באוסף שלוש 

מו פורד  קלאסיות:  ומכוניות 
 1957 שברולט   ,1965 סטאנג 

ואלפא רומאו 1974. 
ושליש מהאוסף מוצג בגן הת

בגן  נוסף  שליש  תפן,  עשייה 
נמצא  והיתר  עומר  התעשייה 
נסעו  המכוניות  כל  באחסון. 
וחלקן  הארץ,  בכבישי  בעבר 

שי ועברו  פח  כשלדת  ונרכשו 
פוץ ארוך, יקר ומסובך. 

אוסף ארכיאולוגי 
ואתנוגרפי 

במוו נמצאים   2009  משנת
150 אלף פריטים ארו -זיאון כ
כיאולוגיים, שהינם חלק מאוסף 

פרי ואריך  בוריאן  פליקס  ושל 
אגף  של  עתיקות  נאמני  דמן, 
העתיקות שמשנת 1952 חפרו, 
רבים  ממצאים  ואספו  תיעדו 

פרה-היסטו אתרים  ובעשרות 
המז והנגב  החוף  באזור  וריים 

כולל  האוסף  ישראל.  של  רחי 
בתקופות  שמקורם  פריטים 
ישראל,  של  הפרה-היסטוריות 
מרביתם עשויים מאבן צור אך 
בזלת, גיר וחומרי גלם נוספים. 
כפי  שימשו  מהפריטים  חלק 
ואחרים  יומיום  ככלי  הנראה 
יש להניח שימשו ככלי פולחן. 
המוצגים כוללים כלי צייד וכלי 
נשק ובהם ראשי חיצים, ראשי 
חניתות, ראשי אלות; להבי מגל 
גרזנים  קציר;  במגלי  ששימשו 
לכריתת  ששימשו  ואיזמלים 
קידוח,  כלי  והקצעתם;  עצים 
כלי  וחירוץ;  החלקה  חירור 
כתישה  וכלי  קיבול  כלי  דייג; 

וושחיקה מאבן וכן קישוטים וע
דיים )חרוזים, תליונים, טבעות, 

צמידים( וצלמיות שונות. 

תערוכת הגלגל
לשימוש  הראשונות  העדויות 

הר לאלף  מתוארכות  ובגלגל 
השנים,  במהלך  לפנה"ס.  ביעי 
איפשרה המצאת הגלגל שיפור 
ניכר בתנאי המחייה של האדם 
מרחיקות  לתמורות  והובילה 

ולכת בהתפתחות החברה האנו
שית. השפעתו ניכרת בתחומים 
לדמיין  קשה  כי  עד  רבים,  כה 

כיצד היו נראים חיינו בלעדיו.
את  המצאנו  "לא  התערוכה 

המבק את  מזמינה  והגלגל" 
נבחרים  פרקים  ללמוד  רים 
התפתחות  של  בהיסטוריה 
בהרכבת  להתנסות  הגלגל, 
לבחון  שיניים,  גלגלי  מערכות 

המשך בעמוד הבא

מבלים 
במוזיאון

על ארבעה מוזיאונים בגליל המערבי: 
הפתוח בתפן, חומה ומגדל, בית לוחמי 

הגטאות ואוצרות החומה. אמנות, 
תעשייה, יקים, מכוניות עתיקות, 

ארכיאולוגיה, שואה, תקומה התיישבות, 
שווקים, ואם תרצו – כל סיפורה של 

מדינת ישראל בארבעה אתרים
אתי ברוש והדס כרמונה

תצוגת המכוניות 
העתיקות במוזיאון תפן
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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 

לטייל מוזיאונים

מכשירים המנצלים את התנועה 
צליל  הפקת  לצורך  הסיבובית 
ביצירות  ולצפות  הנפשה,  או 
אמנות שנוצרו בהשראת צורתו 

ותנועתו.
בתפן, הפתוח   המוזיאון 

09:00- א-ה  בימים  פתוח 
10:00- וחג  בשבת   ,17:00
שקו  35 ילד  כניסה:   .17:00
שקלים.  28 מבוגר  לים, 
www.omuseums.org.il,

.04-9109609 ,04-9872022

מוזיאון חומה ומגדל 
חניתה 

אבן  בבית  שוכן  המוזיאון 
חניתה  הקמת  שסיפור  יפהפה, 
מסופר מבין אבניו. הבית נבנה 
האדו בעלי  בידי   19 ה -במאה 
חורבותיה  על  המוסלמים,  מה 
מן  עתיקה  ביזנטית  כנסיה  של 
שימש  הוא  החמישית.  המאה 

כו בידי  שנכבש  עד  ולמגורים 
וחות ההגנה שעלו מחניתה תח

תית ביום 12 באפריל 1938. אז 
נקבעו בו המפקדה וחדר האוכל 
הושלם  ב-1966  המשק.  של 
כמוזיאון  משמש  והוא  שיפוצו 

המקומי. 

המוזיאון נותן ביטוי לתולדות 
הישוב ולמפעל החלוצי שנקרא 
ומייחד  ומגדל"  "חומה  יישובי 
של  לחלקו  מרשימה  פינה 
בהגנת  העברי  והשוטר  הנוטר 

המו המנדט.  בתקופת  והארץ 
ההיסטו לאולם  מחולק  וזיאון 

האזור  של  והארכיאולוגיה  ריה 
וסיפור  ומגדל"  "חומה  ולאולם 
עלייתה של חניתה על הקרקע. 
מתואמים  קבוצות  בביקורי 
מראש ניתן לחזות גם בהמחזה 

ושל תקופת "חומה ומגדל" בע
זרת שחקנים. 

 חומה ומגדל
ו"חומה ומגדל" הוא כינוי למ

מתמשך  ציוני  התיישבות  בצע 
בתקופת המנדט הבריטי, שנועד 
להקמת רצף התיישבות יהודית 

ובאזורים בעלי חשיבות ביטחו
ישראל.  בארץ  אסטרטגית  נית 
ארבע  במשך  פעלה  השיטה 
המאורעות  בתקופת  שנים, 
זו  בשנים 1936-1939. בשיטה 
הוקם יישוב תוך יום אחד: ביום 
אל  במשאיות  הובאו  העלייה 

ומקום ההתיישבות חלקים מפו
רקים של מגדל שמירה, מספר 
צריפים וחומת עץ להגנה. הכול 
ובעזרת  מרוכז  במאמץ  הורכב 
מהסביבה.  ומתנדבים  מגויסים 

במהירות  הקימו  המתיישבים 
חומה כפולה עשויה לוחות עץ 
מפני  כהגנה  בחצץ,  ומילאוה 
גדר  נמתחה  סביבה  כדורים. 
תייל, ובתוך החצר העמידו את 

והצריפים, הציבו את המגדל וב
ראשו הזרקור, ששימש להארת 
קשר  וליצירת  בלילה  השטח 

באמ השכנים,  הישובים  ועם 
הללו  היישובים  איתות.  צעות 
הביטחוני  במערך  השתלבו 
במאבק נגד הכנופיות הערביות 
חשוב  התיישבותי  רצף  ויצרו 
מכל  השונים.  הארץ  חלקי  בין 
הפכה  ומגדל"  "חומה  יישובי 
לאור  במיוחד  לסמל,  חניתה 
לחניתה  שהעלייה  העובדה 
ובהפגנתיות  יום  לאור  נעשתה 

וקיבלה אישור מהבריטים.  

הנוטר והשוטר 
המאורעות  התחלת  עם 
העבו השוטרים   ,)1939-1936(
ריים בארץ ישראל החלו ליטול 

חני כך  היישוב.  בהגנת  וחלק 
הופנו  לשוטרים  הספר  בית  כי 
כדי  תוך  הספר.  יישובי  להגנת 
כמסגרת  הנוטרים  חיל  קם  כך, 
התנדבותית חוקית של השלטון 

הבריטי. 
המדריכים  היו  השוטרים 
עד  הנוטרים  של  הראשונים 

"משטרת  קמה  עת   ,1938
שהפכה  העבריים",  היישובים 
של  המרכזית  החטיבה  להיות 
החיל  משימת  הנוטרים.  חיל 

והייתה להגן על יישובים ושכו
נות ספר מפני התקפות ערביות. 

וחיל הנוטרים היה משולב באר
גון ההגנה וכלל כיתות רוכבים, 

מי הנוטרים  ומשוריינים.  ורכב 
ולאו תפקיד חשוב בהקמת חני

תה וההגנה עליה. 
כלי  אוסף  מוצגים  במקום 
מרגמה,  אקדחים,  בהם  נשק, 
נוטרים  ודמויות  מקלע  תתי 

לבושים במדים. 

חדר הארכיאולוגיה 
רציפות  על  מעיד  זה  חדר 

תר של  מובהקת  והיסטורית 
המו הנוצרית,  באזור,  ובויות 

נבנה  החדר  והיהודית.  סלמית 
על ידי המוסלמים לפני כ-200 
התקרה  את  לראות  וניתן  שנה 
היום  עד  שנשתמרה  המקורית 
קני  ושטיח  העץ  קורות  עם 
כאשר  ביניהן.  הקלוע  הסוף 

המ את  שיקמו  ההגנה  וכוחות 
תחת  גילו  הם  ב-1949  בנה 
עץ התות העתיק 220 מ"ר של 
מהכנסייה  חלק  שהיו  פסיפס 
הביזנטית, שעל חורבותיה נבנה 

הבית כולו. 
ארכיאולוגיה  מציג  החדר 
הקלאסיות  התקופות  לאורך 
וביזנטית(  רומית  )הלניסטית, 
ומתקופת הברונזה – 2000 לפני 

הספירה.  
פנות  כדאי  לחניתה  בדרך 
שם  חניתה,  יער  אל  ימינה 

ומג "חומה  אנדרטת  וממוקמת 
דל". האנדרטה, מבנה עץ גבוה, 

ונמצאת בתוך היער הירוק הע
רוך לפיקניק ומצויד בשולחנות 

ווספסלים, ברז מים ואפילו מת

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

מוזיאון חומה ומגדל בחניתה )מימין( ומוזיאון בית לוחמי הגטאות

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

http://www.omuseums.org.il
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לטייל מוזיאונים

פרקטים     וילונות     מוצרי הצללה    
טפטים     שטיחים ועוד.

פתרונות לעיצוב הבית

שנה טובה ומעוצבת!

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

www.mqt.co.il :אתר

כשר

טובה!
שנה 

שנה טובה ומועדים לשמחה!

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

34 שקלים בלבד
מסעדת נוףמסעדת נוף

אוכל שטעים לאכול במחיר שכיף לשלם

קני שעשועים לילדים. 
טל': חניתה,   קיבוץ 
 .052-3749677  ,04-9859677
9:00- א'-ה'  פתיחה:  שעות 
שבת   ,9:00-13:00 ו'   ,14:00

וחג 10:00-14:00.
 museum@hanita.co.il.

 
מוזיאון "בית לוחמי 

הגטאות" 
למור הגטאות  לוחמי  ובית 

יצחק  ע"ש  והמרד  השואה  שת 
לוחמי  בקיבוץ  שוכן  קצנלסון 
הגטאות. כאן לא מדובר בדיוק 

ובמוזיאון, אלא בבית עדות לסי
פור המייסדים ולזיכרון השואה. 
בפי מדריכיו וחברי הקיבוץ הוא 
נקרא "הבית". בעיניהם מילה זו 
הווייתו  את  מכל  יותר  מבטאת 
של המקום ואת התחושה שהוא 

מעניק למבקריו הרבים. 
 1949 באביב  נוסד  המקום 
ידי  על  הקיבוץ  של  בשטחו 

ובמח בגטאות  מחתרת  ואנשי 
מחנות  וניצולי  פרטיזנים  נות, 

משפ הנצחת  לשם  וריכוז, 
כולו.  היהודי  והעם  חותיהם 
את  לתאר  ביקשו  המייסדים 
היהודית  והיוזמה  ההתנגדות 
שאיפשרו  החיים  כוחות  ואת 

התמודדות מול הרוע האנושי.  
סי את  מספר  והמוזיאון 

רוח האדם,  פי  על  פור השואה 
ומ הסיפור  במרכז  וכשהאדם 

של  המרד  סיפור  את  דגיש 
קצ יצחק  בגטאות.  והלוחמים 

נלסון, שעל שמו קרוי המקום, 
המחתרת  חבר  משורר  היה 
אשר  וארשה,  בגטו  החלוצית 
 .1944 במאי  באושוויץ  נרצח 
שהוקם  הראשון  המוזיאון  זהו 
זיכרון השואה  להנצחת  בעולם 
ניצולי  ידי  על  שהוקם  והיחיד 

השואה עצמם.  
בית לוחמי הגטאות כולל את 
"יד  ואת  ההיסטורי  המוזיאון 

לילד". 

המוזיאון ההיסטורי 
 3 בן  כנסת, מבנה  כבית  בנוי 
ועתיד  חודש  שחלקו  קומות, 
בכל  חדשות.  תערוכות  להכיל 
אחר.  בנושא  תערוכה  קומה 

ובקומה הראשונה – אולם "הפ
תרון הסופי". הקומה המרכזית 

"קומת ההתנגדות". להת והיא 
כתיבת  רבים:  פירושים  נגדות 
זיכרונות וגניזתם, לימוד ילדים 
בחשאי, הברחת כיכר לחם – כל 
אלה נחשבו "התנגדות". הקומה 
כוללת את סיפור חסידי אומות 
העולם, המרד, ההישרדות, גטו 

"גר ותערוכת  הלוחם,  וורשה 
ועמים".  אומות  מדבירה  מניה 
"במחוזות   – השלישית  בקומה 
פרטיים  סיפורים   20 הזיכרון", 
את  שרדו  חלקם  יהודים,  של 

השואה. 

גלריית האמנות
הקומה העליונה בבית לוחמי 

כקו ברובה  משמשת  והגטאות 
שם  על  הנקראת  גלריה,  מת 

מרים נוביץ' ז"ל.
הוא  זאת  בקומה  המיוחד 

טב בתאורה  המקורי  והשימוש 
וח קמרונות  באמצעות  ועית. 

אדריכל  הכניס  בתקרה  לונות 
ביקלס,  )מילק(  שמואל  הבית, 
שהמבקר  מבלי  היום  אור  את 
בקומה  האור.  ממקור  יסתנוור 
שבהם  גדולים,  חללים  שלושה 
של  האמנות  מאוסף  תערוכות 
למעלה  הכולל  אוסף  הבית, 
אמנים  של  יצירות  מ-3,000 
התערוכות:  השואה.  מתקופת 
 5170 אושוויץ   – פולק  אלזה 

בתע הפיסול  ו)פיסול(,עבודות 
זיכרונותיה  את  מספרות  רוכה 
הקעקוע  שמספר  האמנית,  של 
של אסירת מחנה אושוויץ חרות 
 - באושוויץ  פרפרים  בנפשה. 

מסקי דה  בואנו  )מאייר(  ומקס 
ציורי  טה. בתערוכה כשלושים 

שמן של האמן.
במוזיאון עורכים סדנאות של 
מנהיגות וחזון מתוך למידה של 
סיפורי חיים ומנהיגות בתקופת 
ללמוד  באים  אנשים  השואה. 

המ על  השואה  סיפורי  ודרך 
נהיגות שלהם כיום. 

יד לילד 
ויד לילד הוא אגף ייחודי ומ

חינוכי  הנצחה  אתר  זהו  רשים. 
היהודי  הילד  לסיפור  המוקדש 

הוקם מש לילד"  "יד  ובשואה. 
ולוש סיבות: להנציח את סיפו

רם של ילדים שניצלו מהתופת; 
זיכרון למיליון  להוות אנדרטת 
בשואה;  שנרצחו  ילדים  וחצי 

ווכדי להנחיל לילדים בני הדו
רות הבאים את סיפור השואה. 

חדש  במבנה  שוכנת  התצוגה 
עשור  המציין  קומות,   3 בן 

שתו החרוט  מבנה  ולפעילותו. 
כנן על ידי האדריכל רם כרמי, 
הים  אל  הצופה  כאוניה  נראה 
התיכון והוא משתלב בנוף אמת 
המים העתיקה הנמצאת בסמוך 

לו. 
עוסק  במוזיאון  אולם  כל 
מאולם  והירידה  אחר,  בנושא 
המתאר  במעגל,  היא  לאולם 
יהודי  ילד  שעבר  חיים  מסלול 
התכנים  השואה.  בתקופת 

הצעי למבקרים  והמותאמים 
רים, מעוררים עניין והתרגשות 
עוסק  האולמות  אחד  גדולה. 
ביאנוש קורצ'אק, המחנך ואיש 
מותו  אל  ללכת  שבחר  הרוח, 
היתומים  בית  חניכי  עם  יחד 

שלו בטרבלינקה.
המסלול כולו מלווה בתצוגה 
בשואה",  היהודי  הילד  "סיפור 

אותנ סיפורים  על  והמבוססת 
טיים מפיהם של ניצולים.

המתח התערוכה  מקום  ואת 

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

מוזיאון אוצרות בחומה )ומימין( יד לילד בית לוחמי הגטאות

mailto:museum@hanita.co.il
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החורף הקרוב הולך להיות חם!
בחורף הזה יכול להיות גם לכם קמין עצים,

גז או נפט שיחמם את הבית בסטייל.
מבחר קמינים איכותיים תוצרת חוץ מחכים לכם

באולם התצוגה של סגנון פתרונות חימום 
בואו למצוא את הקמין המושלם לבית שלכם!

מכירה מיוחדת בחול המועד סוכות!
 אתם מוזמנים ליהנות 

 ממחירים אטרקטיביים במיוחד 

בין התאריכים  2-5/10/12

התקשרו לתיאום פגישה 04-9800694
סגנון - בכניסה ליישוב רקפת )ליד הגלריה המקסיקנית(

www.signon-kamin.co.il

לטייל מוזיאונים

הת אלה  בימים  תופסת  ולפת 
ערוכה "בעקבות תמונה אחת", 
 20 של  סיפורם  את  המספרת 

וילדים שנשארו בחיים ועלו לי
שראל.  

קי הגטאות,  לוחמי  ובית 
04- טל:  הגטאות,  לוחמי  בוץ 
9958080. שעות פתיחה: א'-ה' 
לקבוצות  פתוח  ו'   9:00-16:00

מוזמנות בלבד.
 www.gfh.org.il.  

אוצרות בחומה 
 - החומה"  "אוצרות  מוזיאון 
ופולקלור  לאתנוגרפיה  המרכז 

ושל עכו והגליל המערבי, המש
ומר אורחות חיים משלהי התקו
ופה העות'מאנית עד ימי ראשי

תה של מדינת ישראל, הוקם על 
לוריא,  ומיכאל  הורטמן  דן  ידי 
אספנים של התרבות החומרית 

ובגליל, שרצו לגאול את האוס
פים שלהם מהמחסנים ולמצוא 

ולהם מקום ראוי. להגשמת הר
עיון חברו רבים וטובים.

בבורג'  נמצא  המוזיאון  מבנה 
הצפונית  בפינה  קומנדר  אל 
מזרחית שבחומה החיצונית של 

ועכו העתיקה. את המוזיאון עי
שהשתמשה  מזרחי,  מיכל  צבה 

האוס מתוך  וסורגים  ובדלתות 
ומיכאל כדי לעצב  דן  פים של 
פריטי  בשוק.  הדוכנים  את 

בא מוצגים  השונים  והאספנות 
מעשה  מעוטרים  וכדים  רונות 

לה במוזיאון,  פזורים  אמן  וידי 
שלמת האווירה האמנותית. 

עושים שוק 
אג לשני  מתחלק  והמוזיאון 

פים: אגף אחד הוא שחזור של 
נמו בו   ,19 ה מהמאה  -שוק 
מלא בעלי  של  דוכנים  וצאים 

כה שונים )מתוך האוספים של 
מוקדש  שני  ואגף  ומיכאל(  דן 
לאוספים ואספנים. דוכנים של 
כובען  של  דוכן  סלים,  קולעת 
כולל השבלונה ששימשה אותו 
לכלי  דוכן  תרבושים,  לייצור 
לרחיצת  כלים  וביניהם  נחושת 

דוכן  לתפילה,  ורגליים  ידיים 
ושל חרש עץ שייצר כלים מגי

כמו  גליליים  מקומיים  דולים 
וחיטה,  לשעורה  מדידה  כלי 
מורג  למזון,  מחרשה, מכתשים 
ומזרה )להפרדת המוץ מהתבן(.  
בנגרייה אפשר למצוא עריסה 
עם חור. עם חור? מסתבר שהיה 
הישן  התינוק  את  לקשור  נהוג 
תחת  ממוקם  בעריסה  כשהחור 

והתי בגוף,  אסטרטגי  ומקום 
נוק היה קם בבוקר נקי, ותוצרי 
הלילה המוצקים שוכנים לבטח 
לעריסה.  מתחת  שהונח  בכלי 
ומה באשר לנוזלים? חרש העץ 
מיוחד  )אחד  קטטר  מכין  היה 
לבנות ואחד מיוחד לבנים( כדי 
דוכן  גם  ויש  יבשים.  שיקומו 
של פחח שהכין מרזבים וסירים 
שהמבוגרים  כביסה  להרתחת 
של  דוכן  זוכרים,  עדיין  בינינו 

רוקח ותיק של רופא. 

שנות טובות
סלון  נמצא  האוספים  באגף 

ושי מדמשק  שהגיע  ודמשקאי 
בגליל  עשירים  בסלוני  מש 
שהייתה  בעכו,  ובעיקר  בכלל, 

ועיר מחוז וגרו בה אנשים אמי
לעצמם  שהרשו  וסוחרים,  דים 
חפצי  נמצא  עוד  שכזה.  סלון 

ואיסלא פרסיות  עבודות  ונוי, 
לרקיחת  מיוחדים  כלים  מיות, 

ואיפור ואחסונו, כאשר כל הפ
ריטים כולם נאספו בגליל. 

במוזיאון  מוצגת  אלה  בימים 
בראשית  העוסקת  תערוכה 
הישראלית.  הקרמיקה  תעשיית 

ותעשייה זו מנתה בשיאה, בש
60, עשרה מפעלים מרו -נות ה
התערוכה:  ואוצר  אספן  כזיים. 
מיכאל לוריא. התערוכה תינעל 

ב-10 בספטמבר 2012. 
במו מוצגת  החגים  ובתקופת 
"טעי מיוחדת  תערוכה  וזיאון 

של  מיוחד  אוסף  חגים",  מות 
שנות טובות, דגלי שמחת תורה 

וקישוטי סוכה מסורתיים.
ומוזיאון אוצרות בחומה, החו

מה המזרחית עכו עתיקה. טל. 
 .04-9911004

המשך מעמוד קודם

נוטר במוזיאון חומה ומגדל )ומימין( ביתן התעשייה במוזיאון תפן

http://www.gfh.org.il
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