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המפתחות של מÆטÆי להצלחה∫

±∏∞∞≠≥≥≥≠≥≥π
חפשו אותנו בפייסבוקלקביעת פגישת ייעוץ ולמידע נוסף התקשרו

מפתח ± ≠ ייעוץ
להקמת עסק  ונכון  בשלבים הראשונים  ייעוץ מקצועי 
ולבניית  להצלחה  מפתח  גורם  ומהווה  נתון  שלב  ובכל 

Æעסק בריא לטווח הארוך

מפתח ≥ ≠ מימון
במסגרת הליווי הכולל של העסקים שלכם¨ נבחנות כלל

האפשרויות הרלוונטיות להלוואות ומימון על ידי מומחי מÆטÆי ואתם 
Æמקבלים חליפת מימון מותאמת לנתוני העסק ולהעדפות שלכם

Æהלוואות בתנאים מסובסדים ע“י גופים צבורים ופילנטרופים

מפתח ≤ ≠ הדרכה
כל יזם ובעל עסק צריכים לשפר את הידע שלהם בנושאים 

החיוניים לניהול העסק הקורסים והסדנאות במטי נותנים כלים 
Æבואו ללמוד מהמומחים שלנו איך עושים את זה Æלהצלחה
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מרפאת שיניים ד"ר ראמי סוסאן
w טיפולי שיניים משמרים למבוגרים וילדים

w שתלים - ושיקום על שתלים

w אפשרות להשתלה ממוחשבת בלי דימום, נפיחות וכאב

w יישור שיניים

w הלבנת שיניים
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24
שעות 

בסופ"ש

המשך מעמוד קודם

סאנשים מתעלמים מכך שהטע
כל  וחסרות  מופרכות  נגדי  נות 

ותוך שהם מת סביסוס עובדתי 
בשמי  הקשה  מהפגיעה  עלמים 
הטוב ומהנזק הרב שהם גורמים 

לי כבר עתה.
לתפקיד  וכשירותי  כישוריי 

נבד נבחנו,  הפנים  סמבקרת 
הר הגורמים  ע"י  ואושרו  סקו 

לאחר  מכך,  יתרה  לוונטיים. 
האחרונים  בימים  שהוגשה 
מינויי  בעניין  מינהלית  עתירה 
מקיף  בירור  ערכתי  כמבקרת, 
ממנו התברר לי כי גם כשהועלו 

סטענות על הליך המינוי במוע
צה המקומית )הליך שלא הייתי 
ההליך  כי  נמצא  לו(  שותפה 
היה תקין, וזאת בניגוד לטענות 
שמנסים להעלות אותם גורמים 

פוליטיים. 
שנים  כעשר  משמשת  אני 

סבתפקידים שונים בשירות הצי
בורי וממלאת את חובותיי כלפי 
ובמסירות.  בנאמנות  הציבור 

כמבק לתפקידי  נכנסתי  סמאז 
בחודש  המועצה,  של  פנים  רת 
אפריל  2012, פעלתי כ"שומר 

פי כל התקנים המ ועל  סהסף" 
שפעולות  לוודא  כדי  קובלים, 
המועצה המקומית נעשות כדין 
תקין  מנהל  על  שמירה  ותוך 

וטוהר המידות.
שנע שלמרות  בטוחה  סאני 
הצי את  להזין  נלוז  נסיון  סשה 

ובעובדות  אמיתות  בחצאי  בור 
מסולפות, הציבור ימתין לסיום 
ההליך המשפטי ויגלה עד כמה 

מופרכות היו הטענות כנגדי.

הפנו  המועצה  ראש  בלשכת 
בעניין  תשובה  למכתבי  אותנו 
ויו"ר  חן  בוב  עו"ד  שקיבלו 
)ראו  הרשויות  מבקרי  איגוד 
התשובה  במכתב  במסגרת(. 
השאר:  בין  נכתב,  חן  לעו"ד 

סהצווים מחייבים את כלל המו
והאזוריות  המקומיות  עצות 
בפרסום מכרז פנימי לאיוש כל 

סתפקיד שמתפנה ברשות המקו
מית, ורק באם לא יימצא עובד 
המועצה  עובדי  מקרב  מתאים 
אזי  הפנויה  המשרה  לאיוש 
על  פומבי.  מכרז  לפרסם  ניתן 
כן, מועצה מקומית כפר ורדים 
מכרז  בפרסומה  כראוי  פעלה 
פנימי לאיוש התפקיד. משרדנו 

וכישו כשירותה  את  את  סבחן 
ריה של גב’ קרן דרוקמן-אדיב 
האחרונים.  החודשים  במהלך 

והאסמ החיים  בקורות  סמעיון 
דרוקמן-אדיב  גב’  של  כתאות 

סהרי שנראה כי הנ’’ל עמדה בת
נאי הסף למשרה". 

מהמועצה נמסר: "כפי שעולה 
בבירור מתגובתו המפורטת של 
מר  לפנייתם של  הפנים  משרד 
בוב חן והגב' חיה הורוביץ, הרי 
שהמועצה המקומית כפר ורדים 
לפעול  ותמשיך  פועלת  פעלה, 

והמי החוק  להוראות  סבהתאם 
הגורמים  ולהנחיות  התקין  נהל 

המוסמכים בחוק". 

העותרים עודד נוריאל, אסנת עקירב ויוסי מילוא. לא מתקבל על הדעת כי מי שכיהנה כמנהלת 
לשכתו של ראש המועצה, תשמש היום כמבקרת שלו

גם האיגוד מתנגד למינוי
למי הוא  אף  סאיגוד מבקרי הרשויות המקומיות מתנגד 

נוי קרן דרוקמן-אדיב למבקרת המועצה. יו"ר האיגוד, חיה 
הפנים,  משרד  למנכ"ל  מכתב  לאחרונה  שלחה  הורוביץ, 
עמרם קלעג'י, בו היא קוראת לו להתערב. בין השאר, נכתב 
את  המעטה,  לשון  רבה,  בחומרה  רואה  "האיגוד  במכתב: 
תהליך המינוי ואת עצם המינוי. מדובר במכרז פנימי אשר 
התבצע בניגוד לדין ולכלל היגיון במסגרתו נבחרה לכהן 
לשעבר.  המועצה  ראש  לשכת  מנהלת  המועצה  כמבקרת 

סעניין זה שהינו אבסורד ממש, עומד בסתירה מוחלטת לע
סקרון עצמאות עבודתו של המבקר והעדר התלות שלו בעו

בדי הרשות, ובעיקר בראש הרשות המקומית. לטעמו של 
האיגוד מדובר במקרה קיצוני ביותר! לא יעלה על הדעת כי 
הגורם האמון על העברת הביקורת במועצה המקומית כפר 
ורדים הינו גורם אשר שירת בלשכת ראש המועצה תקופה 

סממושכת, לצידו של אותו ראש מועצה אשר יש לבצע בחי
נה של פעולותיו".

במכתב תשובה שנשלח לפני כשלושה שבועות ממשרד 
סהפנים להורוביץ, נטען כי הנושא נבדק על ידי אנשי המש

רד, ונמצא כי המינוי היה כשר ודורקמן אדיב עומדת בתנאי 
הסף למשרה.
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א.ת. תפן, בניין נוף )ביציאה לכרמיאל(, טל. 04-8581602 שעות פתיחה: א'-ה' 19:00-7:00, שישי 13:00-7:00
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חדשות מעקב \השפכים של תפן

הקפיצה הגדולה של העסק שלך
לא תעלה לך כלום!

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

נירית אושר
א-לה  של  הקודם  בגיליון 
הטיפול  בעית  הועלתה  כפר 
בתפן.  התעשייתיים  בשפכים 

סמדובר בבעיה שארגוני “הירו
כבר  עליה  מתריעים  קים" 
של  פתרון  על  הוחלט  עשור. 
הקמת תשתית ביוב אך היישום 
נראה  לא  וגם  החל  לא  בפועל 

באופק.
הגורמים  עם  לבירור  בהמשך 
למינהלת  גם  פנינו  המעורבים 
להלן  המים.  רשות  של  הביוב 
תגובת דובר רשות המים, אורי 

הת אוקטובר  “באמצע  סשור: 
השיפוט  וועדת  ישיבת  קיימה 
תשתיות  לפיתוח  המינהל  של 
ביוב שברשות המים ובין היתר 
נדון ואושר הפרויקט המתייחס 
מורכב  הפרויקט  תפן:  למגדל 
ומחייב  וארגונית  סטטוטורית 

תיאום בין כל השותפים.
הת את  להשלים  הינו  סהיעד 

)בכפוף  לפרויקט  החסר  קציב 
ולקדמו  התקציבית(  לזמינות 
בהקדם  למכרז  יציאה  לקראת 
לדיון  יובא  הפרויקט  האפשרי. 
משנה  )ועדת  המחוזית  בוועדה 
שם  ב-13.1.12  כבר  לביוב( 

סהוא צפוי להיות מאושר. מדו
שפכים  הולכת  מערכת  על  בר 
משותפת לסילוק שפכי מועצה 
מועצה  תפן,  מגדל  תעשייתית 

ול )גיתה  יוסף  מעלה  סאזורית 
יאנוח  מקומית  מועצה  פידות(, 
ג’ת )תאגיד אל עין(. מדובר על 

פרויקט אשר אמור לתת פיתרון 
היישובים  שפכי  כאשר  אזורי 
הפרויקט  מערבה.  יזרמו  הנ"ל 
יוקם  שם  תפן,  במגדל  מתחיל 
ראשי  קו  ויונח  ויסות  מתקן 
את  בדרך  לקלוט  אמור  אשר 
בהמשך  ולפידות.  גיתה  שפכי 
וג’ת  ינוח  ייכנס לתחום שיפוט 
יקלוט את שפכי שני היישובים 
הצפוני  בצד  מערבה  וימשיך 
של אבו סנאן, יחצה את כביש 
העמק  בית  לכיוון   70 מספר 
יונח קו לכיוון דרום עד  ומשם 
אדמית.  שאיבה שמרת  לתחנת 
ראשי  סניקה  לקו  ייכנס  משם 

האזור  שפכי  את  מוליך  אשר 
העלות  )מסריק(.  עכו  למט"ש 

בס הינה  לפרויקט  סהמשוערת 
ביבות 50 מליון שקלים".

תקציב  אישרה  תפן  מועצת 
לטובת  שקל  מיליון   33 של 
את  לממן  אמור  מי  הפרויקט, 

התקציב החסר?
בוועדת  אושר  “הפרויקט 
מיס  48 של בעלות   ההשקעות 
לחלוקה  בהתאם  שקלים  ליון 

שלהלן:
מועצה תעשייתית מגדל תפן, 
כ-33  בפרויקט  היחסי  שחלקה 
אזורית  מועצה  שקלים,  מיליון 

סמעלה יוסף שחלקה היחסי בפ
רויקט הינו 0.82 מיליון שקלים 
היחסי  שחלקו  אלעין  ותאגיד 
מיליון  כ-14.2  הינו  בפרויקט 

שקלים".
עבודה  לתחילת  הצפי  מה 

בפועל על הפרויקט?
לע צפוי  הפרויקט  ס“השבוע 

בנצרת.  המחוזית  בוועדה  לות 
המ התכנון  יוכן  יאושר,  סאם 

)כחודש(  סופית  בצורה  פורט 
המכרז.  לפרסום  יציאה  לצורך 
ההערכה היא כי אישור ליציאה 
השנה  בסוף  כבר  יגיע  למכרז 

הנוכחית".

מסלול הביוב המדויק
דובר רשות המים מצייר את מסלול קו הביוב שיוביל את השפחים עד למכון טיהור 

עכו. לגבי מועד תחילת העבודות הוא קצת פחות מדויק

ובינתיים, חלק מהפתרון ממשיך להיות ממטרות        צילום מכתבת טלוויזיה ב"חדר החדשות"



| גיליון 214 נובמבר 2012  26    27 | גיליון 214 נובמבר 2012| |

חדשות ספורט

חינוך

יצירות על מגוון כלי הקשה 
בסגנונות שונים סביב הגלובוס

גבריאל ספרונצ'יק מנצח
סלמנדרם / 

תומר יריב וגלעד דוברצקי 
כלי הקשה

היכל התרבות
מעלות־תרשיחא

יום א', 25.11.12 בשעה 17:30

קונצרט ראשון מתוך סדרה המיועדת 
לילדים ולבני משפחותיהם 

הסדרה מונה ארבעה קונצרטים 
שמטרתם לקרב את המוסיקה 

הקלאסית לילדים.

הקונצרטים מתקיימים גם בירושלים, 
בתל אביב ובאשקלון

טאבי הטובה ובבר הפיל
להב שני מנצח

נועה בירון שחקנית
סיפורים מוסיקליים ידועים, 

המציגים את הקשר בין מילים, 
מוסיקה וכלי התזמורת

היכל התרבות מעלות־תרשיחא 
יום ד', 20.3.13

הסבון בכה מאוד
יוני פרחי מנצח

רמה מסינגר שחקנית וזמרת
שירי הילדים של המשוררת 

מרים ילן שטקליס בעיבודים 
מיוחדים לתזמורת: "הבובה זהבה", 

"לשפן יש בית", "הסבון בכה מאוד", 
"מיכאל", "דני גיבור" ועוד.

היכל התרבות מעלות־תרשיחא 
יום א', 16.12.12

לפרטים ורכישה:
1-700-55-2000

א'-ה' בין השעות 17:00-09:00
www.jcamerata.com

שירים מן המסך, הצג 
והבימה

רפי קדישזון מנצח
מקהלת מורן, 

בניהולה המוסיקלי של נעמי פארן
שירים ידועים מתוך הצגות 

לילדים וסרטי ילדים בעיבוד 
מיוחד לתזמורת ולמקהלה.

היכל התרבות מעלות־תרשיחא 
יום א' 9.6.13 

עוד בסדרה

מסעות 
בקצב

מוסיקה מדור לדור
קונצרטים לכל המשפחה / עונה שלישית

צילום: ג'ויס דוברצקי

גבריאל ספרונצ'יק

רח’ בן עמי 53 עכו. טלפקס 04-9916771

איכות, שירות ואחריות!
בדיקת ראייה, משקפיים ועדשות מגע

בדיקות למשרד הרישויבדיקות למשרד הרישוי

מכפר  ורצים  רצות  עשרות 
נייקי  במרוץ  השתתפו  ורדים 
בתל  שהתקיים  המסורתי 
ב-30  התקיים  המרוץ  אביב. 
באוקטובר, והשתתפו בו מספר 
שיא של 23 אלף רצים. המרוץ 
מתקיים בשעות הלילה למרחק 

של 10 ק"מ.
קבו פועלת  ורדים  סבכפר 

שלוחה"  "כאיילה  הנקראת  צה 
ורצים.  רצות  כ-16  מונה  והיא 
מהכפר  יצאנו   15:00 בשעה 
רלי מלכה, רווית לסקוב, אורלי 
שרונה  פרנקל,  ,אורלי  פלטין 
גושן,  גלי  בירן,  ענבר  מאייר, 

סדינה אופנהיים, איריס דוד, דו
רון כדורי ושריר אינשטיין ואני, 

הק של  כוחה  הקבוצה.  סמאמן 
בוצה הורגש כבר בדרך אל קו 
הקשקשת  בשל  בעיקר  הזינוק, 
וההתרגשות המוצדקת שבאמת 

האיילות במרוץ נייקי
נציגות נאה לרצים ורצות מהכפר במרוץ נייקי. המאמן, עופר יעקב, מספר

הקבוצה  כל  שחקים.  הרקיעה 
ססיימה את הריצה בתוצאות טו

עודף  כי  ומסתבר  מהצפוי  בות 
סהאדרנלין עבד לטובת כל הר

צים.
הקבוצה  הקבוצה:  על  קצת 
מספר  סדיר  באופן  מתאמנת 
בשבוע,  כפעמיים  חודשים 

סבתוספת לריצה עצמאית שהפ
כה גם היא לקבוצתית )בטיילת 
ומקומות  מונפורט  אגם  נהריה, 

סנוספים(. היעדים של חברי הק
ונק אינדבידואליים  הם  סבוצה 

בניית  כדי  תוך  בתיאום  בעים 
המותאמת  אישית  תוכנית 
ליעד. היעד יכול להיות מרתון 
תל  מרתון  וחצי  טבריה, מרתון 
כמו  בחו"ל  יעדים  ואף  אביב, 
מרתון וחצי מרתון באמסטרדם.

חיוכים ומצב רוח טוב אחרי המירוץעופר יעקב

בכ בראודה  אורט  סבמכללת 
מסלול  השנה  נפתח  רמיאל 

מכו הנדסאי  ייחודי:  סלימודים 
נות בהתמחות רכבות. המסלול 
מופעל במקום נוסף אחד בארץ, 
בבאר  הטכנולוגית  המכללה 

סשבע. את התוכנית יזמו המש
רד לפיתוח הנגב והגליל, רכבת 

ישראל ועמותת ידידי עתידים. 
מ-1.6  ביותר  מתוקצבת  היא 

מיליון שקלים.
כ-50  בתוכנית  לומדים  כיום 
הם  המוסדות.  בשני  סטודנטים 
ומלגת  לימודים  ממלגת  נהנים 

יש ברכבת  ויועסקו  סמחייה 
בהן  שנים,  שלוש  למשך  ראל 

ובג בנגב  להתגורר  סיתחייבו 
הלימודים  תכנית  פיתוח  ליל. 
נעשים  המרצים  סגל  והכשרת 
רכבות  להנדסת  החוג  בשיתוף 

באוניברסיטת ברמינגהם.
שה המסלול,  השקת  סבטקס 

שבועות  מספר  לפני  תקיים 
השר  הדגיש  בראושה,  באורט 

סילבן  והגליל,  הנגב  לפיתוח 
אחת  היא  זו  יוזמה  כי  שלום, 
רבות המשלבת תעסוקה,  מיני 

הפ באזורי  ומגורים  סלימודים 
גם שיפור התש כמו  סריפריה, 

קווי  בסלילת  המתבטא  תיות 
והקו  לכרמיאל  מעכו  הרכבת 

לאילת.

 מסלול לימודים חדש: 
הנדסאי מכונות לרכבות



| גיליון 214 נובמבר 2012  28    29 | גיליון 214 נובמבר 2012| |

אורי בר צורי
לעצמם  קוראים  הם 
ורדים,  כפר  של  ה"אולסטאר" 
המחמירים מכנים אותם "האולד 
הכדורסל,  מועדון  של  סטאר" 
מעדיפים  הספורט  ובאגודת 

הזיכ "מפגש  לאירוע  סלקרוא 
הגיעו  הם  כך  או  כך  רונות". 
וכישרונם  עוזם  כוחם,  במלוא 
השני  במפגש  חלק  ליטול  כדי 
במרץ2011(.  התקיים  )הראשון 
יואב טל וגלעד גזית לקחו על 
עצמם בפעם השנייה את תפקיד 
הועדה המארגנת, הם מצאו את 

סשחקני העבר בכל מקום אפש
רי וצוותו אותם לשש קבוצות. 
את  קבעה  המארגנת  הוועדה 

הז לוח  את  המשחקים,  סתקנון 
של  השילוב  את  וכמובן  מנים 

חנוכת האולם החדש.
להזכיר  מצוינת  הזדמנות  זו 

הת רבות  שנים  ששכח:  סלמי 
קיימה פעילות הכדורסל בכפר 
ורדים בבלון בית ספר "קשת". 
בפעם  קרס  הוא   2011 ביולי 
האחרונה ובאוקטובר השנה זכו 
ילדי כפר ורדים לאולם ספורט 
שנבנה על חורבות הבלון. ספק 
האמין  העבר  משחקני  מי  אם 
אולם  בכפר  וייבנה  יבוא  שיום 

סכל כך אטרקטיבי )לא רק בה
יהיה  שאפשר  לבלון(,  שוואה 
להשתמש בשירותים שלו מבלי 
כל  העצים שמסביב,  את  לגדל 

סעץ והמגדל הפרטי שלו, ובעי
שהיטיבו  הכדורסל  שופטי  קר 

לדשן את הסביבה.

חדשות ספורט

אולם חדש וטוב
אולם הספורט החדש בבית ספר קשת נחנך בסדרת אירועים, שבמרכזם טורניר בין קבוצות הכדורסל של 

אגודת הספורט לדורותיהן. מנהל האגודה, אורי בר צורי, מביא רשמים מסוף שבוע חגיגי וספורטיבי

המוקדמות
בן  פרוספר  תרם  הפעם  גם 
המשחק  חולצות  את  זריהם 

וטורניר הזיכרונות יצא לדרך.
ביום  נערכו  משחקים  שישה 
שישה  באוקטובר,   19 שישי 
לקבוע  כדי  מקוצרים  משחקים 
לשלב  שיעלו  הקבוצות   4 את 

חצי הגמר.
שמות  קצת  נזכיר  כל  קודם 
שבח,  עידו  טל,  עומר  מהעבר: 

עדי  קליינר,  מארק  קמה,  נאור 
בן-דניאל, נועם הרץ, אסף ואן-
בר- רועי  תמנה,  שקד  טרינן, 
און, דן קלינסקי, ניר תמיר, רני 
ערן  בן-דוד,  עומר  וינדמילר, 
אולינר, רותם דהן, נסיב פלאח, 
אור בן-זריהם, מיתר עזרא ועוד 

רבים וטובים.
הרא היום  משחקי  סבמסגרת 

גזית  גלעד  קבוצת  ניצחה  שון 
משנתון 1986 את קבוצת הנוער 
הנוכחית של מועדון הכדורסל. 

אפשר שזאת הפתעה, אבל מול 
הותי של  וההשקעה  סהרצינות 

יד  אזלת  הצעירים  גילו  קים, 
ונוצחו.

קבוצת  ניצחה  השני  במשחק 
1992 את קבוס  עומר טל ילידי
91' ורמס  צת מיתר עזרא שנתון
זו על העתיד להתרחש בטורניר 

סזה. לצד עומר טל בלטו גב מי

בהנהלת איריס גונדה לוחמי הגטאות 12, נהריה, ת.ד. 468 מיקוד 22103
iris@maor-bit.com :דוא"ל  www.myagents.co.il/Maor-Bit  04-9929661 :טלפון

 תכנון פנסיוני
 סיעוד ובריאות

 גמל ופיננסים

 רכוש
 צימרים
 חקלאי

 עסקים
 חו"ל

 

    nof-harim@yechiam.org.il  052-3750179 מנהלת אביבה l 04-9856011 לפרטים טלפקס

בית חם בחיק הטבע
בפיקוח משרד הבריאות

בית סיעודי בקיבוץ יחיעם
נוף הרים

w w w . b e d i g i t a l . c o . i l
04-9581069 04-9821925 סניף כרמיאל:   : ן סניף קיבוץ עברו

שיכפול וכריכה
הדפסות גדולות/קנווס 

פליירים
קטלוגים

כרטיסי ביקור
ניירת משרדית

הזמנות לאירועים
לוחות שנה

מגנטים
קאפות
לוגואים

  עיצוב גרפי

משחק במסגרת הטורניר. כבר אין צורך להשקות עצים           צילום: בן עמי מוסק
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כך נולד הקרואסן
סיפור המאפה מדור חמים וטעים בחסות

מי לא נהנה מקרואסן חמאה ליד קפה חם? 
סובאותה הזדמנות שיבח מן הסתם את תרו
מתם של הצרפתיים לתרבות הקולינרית.

טעות. אומנם האופים הצרפתים הפכו את 
הם  לא  אבל  בתחום,  לסלבריטי  הקרואסון 

אלה שהמציאו את המאפה.
סמקור הקרואסן הוא בוינה, והוא שייך לקבו

צה גדולה של מאפי שמרים עם הרבה חמאה 
ווינואזרי  בשם  הנקראים  ואחרים(  )בריושים 
(. המלכה מרי אנטואנט  ׁׂׂVIENNOISERIE(
הביאה אותם לארמון וורסאי כשהתחתנה עם 
מלך צרפת לואי ה-16, אבל הקרואסן הווינאי 

היה אז כבר בן כמאה שנה.

המינהרה התורכית
האימפריה   )1683( ה-17  מאה  בסוף 

סהעות'מנית הגיעה לשיאה בהתפשטותה מע
וינה,  ניסה לכבוש את  והצבא הטורקי  רבה, 
הייתה  וינה  ההבסבורגית.  האימפריה  בירת 
במצור, אבל לא נכנעה. כשהתורכים ראו כי 
אינם מצליחים לעבור את חומות העיר, עשו 
במאמץ אחרון ניסיון לחפור מינהרות מתחת 

לחומות, כדי להיכנס לתוך העיר.

סאת העבודה עשו בלילה, בסתר, אבל החופ
רים לא היו לבד. האופים, שעבודתם מתחילה 
באישון לילה, שמעו רעשים ודיווחו לקיסר. 

המזימה התגלתה והצבא הכובש נוצח.
הזמין  האופים  של  גבורתם  לציון  כאות 
הניצחון.  למסיבת  לארמון  הקיסר  אותם 
בצורת  בריוש  הקיסר  עבור  אפו  האופים 
המאפה  נולד  וכך  הטורקי,  הסמל  סהרון, 

שיותר מאוחר יכבוש את העולם.

חדשות ל-חמים
במאפייה שלנו בבניין EL PATIO באזור 
התעשייה תפן ניתן לאכול ארוחת צהריים 

עסקית. ימים א-ה, 12-15.

בחסות ל-חמים
מרכז מסחרי כפר ורדים, 04-9975938

מאפייה בבניין EL PATIO, תפן

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!

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

שעות פתיחה: א-ה: 11:00-19:00 שישי: 9-14

www.signon-kamin.co.il

מחשבים ומערכות תקשורת, 
מעבדת תיקונים מקצועית, מערכות מיגון

safetech1996@gmail.com  www.safetech.co.il  04-9871555  054-6468070 

מחשבים 
אספקת מחשבים ביתיים ומערכות מחשב

מעבדה מקצועית לתיקון מחשבים נייחים וניידים 
תקשורת מחשבים

מיגון ותקשורת
לבתים פרטיים, עסקים ומוסדות

מצלמות במעגל סגור
אזעקות

מערכות גילוי עשן
מערכות אינטרקום

ליווי משלב 
התכנון עד 

הפעלת 
המערכות

בית חכם 
ובטוח 

בשירות 
מקצועי ואמין

רקין ואלון חמזני.
קבו שבה  השלישי  סבמשחק 

והפסידה  הנוכחית  הנוער  צת 
שנתון  בן-דניאל  עדי  לקבוצת 
זהו  מהטורניר.  ו"עפו"   1988

שקבו ברציפות  שני  סהטורניר 
צת הנוער הנוכחית לא מצליחה 

להגיע לשלב ההצלבה.
במשחק הרביעי ניצחה קבוצת 
עדי בן-דניאל את קבוצת יואב 
1985 שהופיעה בהס  טל שנתון

רכב חסר.
שחשיבותו  החמישי,  במשחק 
בית  ראש  לקביעת  רק  הייתה 
ניצחה קבוצת עדי בן- ראשון, 

דניאל את קבוצת גלעד גזית.
המשחק השישי והאחרון ליום 

המ בשל  מעניין  היה  סהראשון 
פגש בין שני האחים לבית טל, 
היו  אולי  ההורים  ויואב.  עומר 
השאיר  לא  עומר  אבל  חצויים, 

ספק מי "המוכתר" בבית.

הגמר והטקס
שני מפגשי חצי הגמר נקבעו 
לשבת 20 באוקטובר. עוד קודם 
לכן הופיע אמן השליטה בכדור 
אייל הורן, בהצגה מדהימה של 
הראש  בעזרת  בכדור  שליטה 

בלבד.
ראש  הוזמנו   17:00 בשעה 
נציג  יחיאלי,  סיון  המועצה 

סהנהלת א.ס. דוד גוטפרב, המ
חיפה  במחוז  הספורט  על  פקח 
סלאח  אמין  הספורט  במשרד 
והטריו לבית גזית )דבירה, גיא 
פתיחת  לרגל  לברך  וגלעד( 
את  גזר  המועצה  ראש  האולם. 
להמשך  האות  את  ונתן  הסרט 
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התחרויות.
סהתקיימה תחרות קליעות עו
ובמ סנשין בשיטת "השרופים" 

קום הראשון זכה נדב קלנר.
תחרות  התקיימה  מכן  לאחר 
בה  נקודות,  לשלוש  קליעות 
 18 שצלף  קליינר  מארק  זכה 

קליעות.
סבמשחק חצי גמר ראשון ניצ
סחה קבוצת מיתר עזרא את קבו

צת גלעד גזית בתוצאה 14:17. 
בחצי הגמר השני ניצחה קבוצת 
בן- עדי  קבוצת  את  טל  עומר 

דניאל 19:36.
אם  ומעניין  מותח  היה  הגמר 
טל  עומר  קבוצת  בשליטת  כי 
שניצחה 27:35 וזכתה בטורניר.
קליעות  לזוכי  הגביעים  את 

ול נקודות  שלוש  סהעונשין, 
ראש  העניקו  המנצחת  קבוצה 
הספורט  אגודת  ויו"ר  המועצה 
המשתתפים  כל  רוטנר.  חים 
קיבלו מדליות ותשורה מאגודת 

סהספורט. בתום המשחקים הוז
מנו כל המשתתפים ל"טעימות" 

קלות.
את כל תשעת המשחקים שפט 

הטור בארגון  עזרו  רון.  סעודד 
גיא  ניר: תמיר קסל, ערן לפל, 
גזית  דבירה  חן,  אגם  אבנעים, 

וכמובן יואב טל וגלעד גזית. 
מבוגרי  נוי  ארז  של  חבריו 
קבוצת הנוער שלפני שנה נפצע 
)ומאז  דרכים  בתאונת  קשה 

ס"הספיק" לזכות בתואר אב( הז
הכבוד  אורח  להיות  אותו  מינו 
במשחק הגמר. החברים העניקו 
ובירכו  הטורניר  חולצת  את  לו 
מוצלח  שיקום  להמשך  אותו 

וחזרה לפעילויות ספורט.

סיון יחיאלי וחיים רוטנר מעניקים את הגביע לעומר טל

חדשות ספורט
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 קצרים

מגע קסם
מישל קארו

מלווה בנתיבים הוליסטיים
Master רייקי בדרגת

052-4743674
magakesemm@walla.com 

ליווי אישי בצמתים חשובים בחיים 	 	
פיתוח מודעות לצמיחה ואיזון 	 	

Rebirthing - טיפול בנשימה 	 	
קורסי רייקי 2&1 	 	
הנחיית מדיטציה 	 	

חדש

סדנת שפע
מחוללים ניסים בכלכלת המשפחה

התרמה לעיוורים 
ונוער בסיכון

בהתאם להנחיות משרד החינוך, יתקיים גם השנה מבצע ההתרמה 
ס“אור לעיוור" של ציבור העיוורים ולקויי הראייה בשיתוף עם עמו

18 בנובמבר ל-22 בנובמבר. את ההתרס  תת “עלם", בין התאריכים
מה יבצעו תלמידים שיתרימו מדלת לדלת.

אוכלוסיית העיוורים ולקויי הראייה בישראל מונה כיום מעל 25 
מגבלת  עם  יום  מידי  המתמודדים  וילדים,  בוגרים  מבוגרים,  אלף 

הפזו העיוור  למען  והאגודות  בישראל"  לעיוור  “המרכז  סהראייה. 
רות ברחבי הארץ מספקים מגוון רחב של שירותי תמיכה ייחודיים 
שירותים  ועוד.   שיקום  בריאות,  רווחה,  חינוך,  בתחומי  וחיוניים 
אלה מתבססים בעיקר על תרומות, והינם חיוניים לאין שיעור נוכח 

חוסר יכולתה של המדינה לספקם לציבור העיוורים.
ההכנסות מקמפיין ההתרמה מאפשרות למרכז לעיוור ולאגודות 
את  לשפר  שירותים שמטרתם  ולפתח  לקיים  ליזום,  העיוור  למען 
איכות חייהם של אלפי העיוורים ולקויי הראייה. כמו כן, ההכנסות 
סיכון  במצבי  נוער  בני  למען  הפועלת  “עלם",  לעמותת  מסייעות 

סומצוקה, לשמש עבורם כתובת ולסייע להם בסלילת הדרך להשת
לבותם המחודשת בקהילה.

סכספי התרומות של יום ההתרמה המשותף יחולקו בין שתי הע
מותות.

נרות מבית טוב

זהירות שווה זהב
ביום שלישי 6 בנובמבר ציינו  בבית ספר קשת את היום הלאומי 
בכיתות  העבירו  המורים  העבירו  היום  במהלך  בדרכים.  לבטיחות 
שיעור בזה"ב )זהירות בדרכים( להעלאת המודעות. הילדים כתבו 

סכללים בזה"ב, המציאו סיסמאות וחזרו על כללי חצייה בטוחה במ
עבר החצייה.

סחברי ועדת התלמידים של זהירות בדרכים הובילו פעילות יצי
רה בהפסקה הגדולה לילדי כיתות א'-ג'. הפעילות לוותה במוסיקת 

רקע שכולה זה"ב. 

הת בגן  הפתוח  סבמוזיאון 
הקהל  את  מזמין  תפן  עשייה 
הרחב לפעילות עגולה במיוחד 
הקשורות  אפשרויות  מגוון  עם 

בתע באמנות,  הגלגל  סלנושא 
בתערוכת  ובטכנולוגיה  שייה 

הגלגל.
התעשייה,  עולם  בין  החיבור 
היומיום  וחיי  האמנות  עולם 
עומד במוקד התערוכה. שילוב 
בינתחומי זה מאפיין את מרחב 
המוזיאון  של  הייחודי  העשייה 

הפתוח בגן התעשייה תפן.
את  המצאנו  “לא  בתערוכה 

מח ויזמת  בהקמת   - סהגלגל" 
לומ במוזיאון,  החינוך  סלקת 

נבחרים  פרקים  המבקרים  דים 
הג התפתחות  של  סבהיסטוריה 

לגל, מתנסים בהרכבת מערכות 
מכשי בוחנים  שיניים,  סגלגלי 
סרים המנצלים את התנועה הסי

או  צליל  הפקת  לצורך  בובית 
הנפשה, צופים ביצירות אמנות 

ותנו צורתו  בהשראת  סשנוצרו 
עתו ועוד.

לשי הראשונות  סהעדויות 
לאלף  מתוארכות  בגלגל  מוש 
במהלך  הספירה.  לפני  הרביעי 

הגל המצאת  אפשרה  סהשנים 
ניכר בתנאי המחייה  גל שיפור 
לתמורות  והובילה  האדם  של 

סמרחיקות לכת בהתפתחות הח
ברה האנושית. השפעתו ניכרת 

איך שגלגל
במוזיאון הפתוח בתפן מוצגת התערוכה “לא המצאנו 
את הגלגל", העוסקת בתולדותיו ובתפקידו של הגלגל 

בתעשייה, באמנות ובחיי היום יום

בתחומים כה רבים, עד כי קשה 
חיינו  נראים  היו  כיצד  לדמיין 

בלעדיו.
שכוחו  מכשיר  הוא  הגלגל 
הבסיסי  תפקידו  בפשטותו. 

סלייצר תנועה ולהעביר כוח במ
בגלגל  השימוש  הנעה.  ערכות 
כבדים  משאות  לשאת  מאפשר 
ולשנע סחורות ממקום למקום. 

בזכותו תנאי המ סכך השתפרו 
עמים  בין  קשרים  נוצרו  סחר, 
החקלאות  השתכללה  וארצות, 

התע התפתחו  גם  סובהמשך 
החיים  ומבנה  המודרנית  שייה 
הגיאומטרית  צורתו  העירוני. 
הציתה  הגלגל  של  המושלמת 

ואמ מדענים  של  דמיונם  סאת 
חוקיות  בה  למצוא  שניסו  נים, 

ומשמעויות סמליות. 

יום  בכל  פתוחה  התערוכה 
שבת בשעות 10:00-12:30 וכן 

בתיאום מראש.
מבו למוזיאון:  כניסה  סמחירי 

גר 23 ₪, ילד/סטודנט 19 ₪, 
אזרח ותיק 12 ₪.

א’-ה’  ימים  פתיחה:  שעות 
9:00-16:00, ימי ו’ סגור, שבת 

וחג 10:00-16:00.
הת גן  הפתוח  סהמוזיאון 

,04-9109609 תפן   עשייה 
,04-9872022 

www.omuseums.org.il

צילום: יח"צ פעילות במסגרת התערוכה   

  בילוי

סעמותת כוכב הצפון מציעה לק
צבעוני  מארז  החנוכה  חג  ראת 
ומיוחד של נרות חנוכה דקים ולא 
נוטפים, המתאימים לכל חנוכייה. 
למארז מצורפת ברכת הדלקת הנר. 
והברכה 25 שקלים,  המארז  עלות 

סכאשר כל ההכנסות מוקדשות לר
ווחתם של חברי העמותה.

בגליל  מפעילה  הצפון  כוכב 
תעסו מרכזי  של  רשת  סהמערבי 

צרכים  בעלי  לאנשים  ושיקום  קה 
מפעילה  השאר,  בין  מיוחדים. 
העמותה את המאר"ג בכפר ורדים 
במעלות,  תעסוקה  מרכזי  לה  ויש 
בעמותה  שומרה.  ומושב  מצובה 
קוראים לציבור לרכוש את המארז 
גם כמתנה לחברים, קרובי משפחה 

ועובדים.
לפ ניתן  והזמנות  סלפרטים 

 .0545-633985 לאיוון,  נות 
העמותה באתר  פרטים   עוד 

.www.cochav.org

http://www.omuseums.org.il
http://www.cochav.org
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אוכל ומסעדות 

בס”ד

ידידיה טדגי
פתרון לכל בעיה, שירות 24 שעות ביממה )לא בשבת(

ידידיה 050-8219130
מתקין דודים וגופי חימום

צלצלת - תיקנת!

 אינסטלציה 
פתרונות לכל בעיות המים והביוב חשמל, פיקוד ובקרה עבודות בנייה ושיפוצים

תקיים  דצמבר  חודש  באמצע 
מערבי"  גליל  “זמן  עמותת 
את  המזמין  חורפי  סוף-שבוע 
יקבים,  בין  לדלג  המטיילים 
קפה,  ובתי  מסעדות  מחלבות, 
לחוות  השונים  בכפרים  לבלות 

השו הדתות  ממנהגי  סולטעום 
סנות. סוף השבוע יתקיים בתא

ימים  בדצמבר,   13-15 ריכים 
חמישי, שישי ושבת, סוף חנוכה 
וכעשרה ימים לפני חג המולד. 
ססוף השבוע יכלול שלל פעי

לויות קטנות ומגוונות במרחב, 
סלמשפחות ולמבוגרים. בין הפ

עילויות: 
גליליים במסעדת  ערב שפים 
עם  השיירה  בנתיב  ארנולד’ס 
גלילי,  מטבח  המשלב  תפריט 

מטבח דרוזי ומטבח איטלקי.
מעיליא  בכפר  וטיול  קונצרט 
טובי  עם  המולד  חג  לאורות 

מורי הדרך.
במסעדת  ויין  אוכל  סדנאות 
עבייה  ביקב  בכברי,  אדלינה 

לולה בר במעלות נערכו לחורף בשורה של שיפוצים ותוספות במקום נבנו 
עוד שני ברים חדשים, המאפשרים עוד מקומות ישיבה למבלים במקום. 

תאורה  מערכות  עם  חדשה,  והזזה  ריקודים  רחבת  בבר  נפתחה  בנוסף 
וסאונד איכותיות מהמתקדמות בארץ. מנהלי המקום ממשיכים במנהגם - 

הפקה מיוחדת בכל סוף שבוע. 
בצילום: רוקדים בהפקה של אבסולוט באחד מסופי השבוע האחרונים.

מאפיית לחמים בתפן התחילה 
קלות  צהריים  ארוחות  להגיש 
השאר  בין  המבוססות  וזולות, 
במקום  שנאפים  הלחמים  על 
הוא  הרעיון  נוספים.  ומאפים 
ולא  משביעה  טעימה,  ארוחה 

לה גם  יהיה  ושאפשר  סיקרה, 
בקיצור,  אחריה.  לעבוד  משיך 
בשרי  תבשיל  ומאפים,  סלטים 

אחד וכמובן קצת קינוחים.
מתגבש,  שעדיין  התפריט, 
מיוחדים:  סלטים  ארבעה  כולל 
פטה,  גבינת  עם  עגבניות  סלט 
וויניגרט  קולורבי  שומר,  סלט 
ונענע,  תפוז  סלק,  סלט  קיווי, 

סוסלט תרד ופירות יבשים. מחי
רי הסלטים נעים בין 18 ל-22 

שקלים. 
"קוקה"  כולל  המאפים  אגף 

ס- בצק ספרדי עם "טופינג" עג
קיש  ותוספות,  מוצרלה  בניות, 
בגטיקו  יום,  מידי  שמשתנה 

וזי קלויים  פלפלים  עם  ספטה 
תים ו"סנדוויץ' פועלים" - לחם 
ברוטב  קציצות  עם  איטלקי 
עגבניות וזוטא. המנה הבשרית 
היא תבשיל הגולש של סטלה. 
שקלים,   24-26 הם  המחירים 
ב-14  שנמכר  הבגטיקו  למעט 
שקלים. לקינוח מוצעים מספר 
12 שקס  מאפים מתוקים במחיר

לים.
מנות  שתי  דגמנו  ואני  זוגתי 
היה  ה"קוקה"  הבצקים.  מאגף 

פוקצ'ה.  והזכיר  ואיכותי  טעים 
חגיגה  היה  הפועלים  סנדביץ' 

טעי היו  הקציצות  ממש.  סשל 
העגבניות  ורוטב  מאוד,  מות 
חשק  עשו  הטרי  בלחם  שנספג 
במאי.  ה-1  את  יום  יום  לחגוג 
שתי המנות הוגשו עם סלט עלי 

סבייבי טרי וטעים, ולקינוח לג
סמנו אספרסו טעים שלווה בעו

גיות הבית.
זו אלטרנטיבה נה סבסך הכל 
סדרת לחומוס או שווארמה במ

חירים דומים. 

הדלפק  בחלל  היא  הישיבה 
של המאפייה, או בפאטיו הנאה 
לא  זו  נכון,  הפאטיו.  בניין  של 
בכל  הייתי  אבל  ממש מסעדה, 
מוסיקה  להשמיע  שוקל  זאת 
עוד  לשפר  יכול  זה  מתאימה. 
יותר את החוויה, ולהקשות על 

בשולח שנאמר  למה  סההאזנה 
נות הסמוכים.  

־מאפיית לחמים, בניין אל פא
־טיו ברחוב דולב בתפן. הארו

א'-ה'  בימים  מוגשות  חות 
בשעות 12:00-15:00.

יצא לאכול \אייל כץ

חג הפועלים
ארוחת צהרים במאפיית לחמים בתפן היא 
אלטרנטיבה מרעננת לחומוס או שווארמה, 

במחירים דומים

הקוקה וסנדביץ' הפועלים. כשרוטב העגבניות נספג בלחם הטרי

הרחבות בלולה בר

ביחיעם ובחדר היין בתמר וגפן 
במצפה הילה.

סטיול בסמטאות הכפר תרשי
סחא ולסיום ארוחה אנינה באלו

מה )לבחירה(.
בירה  במבשלת  סשנס  ג’ם 

מלכה ביחיעם וביקב לוטם.
ברזל  אומני  שלושה  תערוכת 

בקפה גלריה במתת.
תפן,  במוזיאון  ילדים  הצגות 

לי במסעדת  נפוטלינטי  סערב 
ליאנה, משחק חפש את המטמון 
טיול  המערבי,  הגליל  ברחבי 
בכליל  טיול  למבוגרים,  בכליל 

למשפחות ועוד.
זמן גליל מערבי היא עמותת 
על  שהוקמה  צעירה  תיירות 
המערבי  מהגליל  תיירנים  ידי 
בני כל הדתות והעדות במטרה 

סלקדם את תרבות הטיול והקו
לינריה במרחב. 

פרטים נוספים באתר העמותה 
.www.westgalil.org.il

סופ"ש של 
קולינריה ותרבות

עמותת זמן גליל מערבי מארגנת סוף שבוע של 
אירועים המשלבים טיולים, אוכל, יין, תרבות ובילוי

בכפר  המסחרי  במרכז  הקפה  לבית  חדש  ושם  חדשים  בעלים 
קפה מסעדה  הוא  והסגנון  “אוליבר",  נקרא מעתה  המקום  ורדים. 
באווירה ביתית מקומית. ניר, הבעלים החדשים, עבד במקום )עד 
לאחרונה “קפה אחר"( שנים רבות כמנהל משמרת, ולאחרונה רכש 
ביום  ודורון דישבק.  את המקום מהבעלים הקודמים מרים מלניק 

סהפתיחה, בין אורח אחד למברך שני, הסביר ניר כי השם נבחר כמ
חווה לשף החביב עליו, ג’ימי אוליבר.

הנהלה חדשה לבית הקפה

http://www.westgalil.org.il
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אייל כץ

עושים הכל באצבע
האם החוויות שנעלמות מחיינו מתחלפות באחרות, או שמא כולן מתנקזות לחוויה אחת אחידה?

להקת אמצע הדרך. התעוררתי בבוקר, ואמא נעלמה

הת היה  מה  מצוין  זוכר  סאני 
בעצ שקניתי  הראשון  סקליט 

מי. “צ’יפי צ’יפי צ’פ צ’פ" של 
יכולתי  הדרך.  אמצע  להקת 
ממרחק השנים לשפץ קצת את 
שלי,  המוסיקלית  ההיסטוריה 
אבל האמת היא שזה לא כל כך 
ביו- הלהקה  את  חפשו  נורא. 
 ,)Middle of the Road( טיוב
ותגלו  ובגוגל,  בוויקיפדיה 
רעה,  לא  לגמרי  פופ  להקת 
וחצי  להיט  לה  היה  שאצלנו 
ממש  היו  הם  באירופה  אבל 
החבר’ה  יפה,  והכי  כוכבים. 
בתחילת  דרך  שכוכבם  האלה, 
שנות ה-70’, מופיעים עד היום. 

להתע תוכלו  הלהקה  סבאתר 
המתוכננים  הסיבובים  על  דכן 

שלהם ב-2013.
העיד  שקניתי  השני  האלבום 

סעל שיפור ניכר בטעמי המוסי
קלי, פול סימון, באלבום הסולו 

סהראשון שלו. בהמשך באו בי
פרפל,  דיפ  פלויד,  פינק  טלס, 
טנג’רין דרים, ג’טרו-טול, אריק 
קלפטון, U2, המי, דיויד בואי, 

סשלום חנוך, שלמה גרוניך, שב
לול, נורית גלרון, יהודית רביץ, 
משפחת  כמו  איזוטריות  וגם 

איר סימון,  ואפריק  ספרטרידג’ 
וויזיונים, פסקולים של סרטים, 
מלחמת העולמות, דייב ברובק, 
מעל  הכל  ובסך  קוראה  צ’יק 

200 תקליטי וינייל.
שמורים  מהתקליטים  מחצית 

שמז למרות  היום,  עד  סאצלי 
פטיפון  בבית  לי  אין  כבר  מן 
אותם.  לשמוע  אחרת  דרך  או 

סמידי פעם אני מדפדף בהם, ונ
יודע  אני  לי שכל תקליט  דמה 
או  קניתי  נסיבות  באילו  בדיוק 
גם מחבר  אני  ולרובם  קיבלתי, 
הקשורות  משמעותיות  חוויות 

בהם.
בנ חוכמה.  לא  זה  סהאמת, 

הייתה  תקליט  רכישת  עוריי 
קוראים  היינו  מאורע.  חתיכת 
ש"בקרוב  תקליט  על  בעיתון 
“יצא  להבדיל  או  לארץ",  יגיע 
שומעים  הארץ",  בתוצרת  כבר 
ממוכר  או  מחברים  המלצות 

סהתקליטים החביב עליך. מאזי
באוזניות  נבחרים  לקטעים  נים 
מתלבטים,  התקליטים,  בחנות 

קונים.  ובסוף  מתייעצים  שוב 
שניים  יוצאים  כשהיו  לעתים, 
במקביל,  תקליטים  שלושה  או 

סהיינו עושים קומבינות בין חב
רים: כל אחד קונה תקליט אחר, 
אותו.  להקליט  לחבריו  ונותן 
ומערכות  קסטות,  גם  היו  כן, 
הסטריאו המשוכללות כללו גם 

ספטיפון וגם טייפ קסטות ואיפ
יודעים, הקלטה  שרו, מה אתם 

ישירה!
בתחילת  הדיסקים  כשהגיעו 
שנות ה-80’ הייתי כבר באמצע 
שנות ה-20 לחיי, ועדיין רכשתי 
אותם בקצב. גם כאן, אני זוכר 
מה היו שני הדיסקים הראשונים 
ויוסי  גבריאל  )פיטר  שרכשתי 

סבנאי( וכאשר אני מדפדף בתק
ליטורים שלי, כמעט לכל אחד 

מהם יש סיפור שלם משלו.
המוסיקה  כולם,  כמו  היום, 
מהרשת.  מגיעה  שלי  החדשה 
כל  לשמוע  יכול  אני  לכאורה, 
מה שאני רוצה מתי שאני רוצה 
שקל.  זה  על  לשלם  לא  וגם 

מקו מאינספור  מגיע  סהמידע 
שלי  המוסיקה  וצריכת  רות, 
בהרבה,  עשירה  להיות  אמורה 
לכיוונים  ראש  ופותחת  מגוונת 

רבים ואוונגרדיים. 
זה כמעט לא קורה.  איכשהו, 
את  קצת  איבדתי  אולי  נכון, 

סלהט הנעורים בכל הקשור למו
סיקה )לא את האהבה(, אבל זה 
לא רק בגללי. איכשהו, החוויה 
הלכה  חדש  משהו  להכיר  של 

מתאהב  כשאני  גם  לאיבוד. 
אותה  לי  חסרה  שיר,  באיזה 
חוויה מיוחדת שגורמת לריגוש 

אמיתי. 
זה  והאם  הבעיה?  אני  האם 
רק במוסיקה? אני חושש שלא. 
חוויות,  שאינספור  היא  הבעיה 

סמסוגים שונים וממישורים שו
נים, נחוות כמעט באותו אופן, 

דרך המסך. 
תחשבו על הפעולות הבאות: 
רכישת תקליט, קניית רהיטים, 

חד קריאת  למישהו,  סכתיבה 
שות, מפגש עם חברים, צפייה 
בנסיעה  ניווט  קולנוע,  בסרט 
האזנה  טלפון,  שיחת  טיול,  או 
לרדיו, צפייה באלבום התמונות 

סהמשפחתי, חיפוש חומר לעבו
קניות  ואפילו  סמינריונית,  דה 
היה  כזו  פעולה  לכל  בסופר. 
את החומרים שלה, הריח שלה, 
הייחודית  החוויה  שלה,  המגע 
מהקיוסק  שהבאנו  העיתון  לה. 
הברורה  וההיררכיה  בצהריים, 

המ קיפול  קודם.  בו  קורא  סמי 
הבול  הדבקת  למעטפה,  כתב 
כדי  הראשי  לרחוב  וההליכה 
הדואר.  לתיבת  אותו  לשלשל 

המ העץ  כסאות  על  סהישיבה 
גר ופיצוח  בקולנוע  סתקפלים 

עינים שחורים מתוך קונוס של 
הע המפה  קיפול  עיתון.  סנייר 

וואדי  באמצע  המנוילנת  נקית 
סוחיפוש נ"צ בשטח. חיפוש הת
סחנה ברדיו, כולל הפניית האנ

הדפדוף  “הנכון".  לכיוון  טנה 

אנציק של  כרס  עבי  סבכרכים 
ערכים  אחר  בחיפוש  לופדיות 
הטלפון,  חוגת  סיבוב  קשורים. 
שיכול להיעשות לאט ובעדינות 
או במהירות ובתקיפות, באצבע 
נובע.  בעט  ואף  אחרת  או  זו 
פעולות שונות לגמרי, ממש לא 

קשורות.
והיום? הכל אותו דבר. אפילו 
הדואליות של העכבר והמקלדת 
מגע.  למסך  היום  מצטמצמים 

סחיזור אחרי אהובה, בחירת מו
חדשות,  קריאת  ניווט,  סיקה, 
כרטיס  קניית  חברים,  חיפוש 
צפייה  אף  )ולפעמים  להופעה 
כתיבת  משחקים,  בהופעה(, 
עבודות ולמעשה רוב הפעולות 
באותה  היום  מתבצעות  שלנו, 
אצבעות  העברת   - ממש  דרך 
על מסך זכוכית רגיש וקר )איזה 

סשילוב מוזר(. אפילו החיים הח
ברתיים שלנו מתנהלים בחלקם 

הנכבד בטכניקה זו.
סשיהיה ברור, אני חי את המ

יום,  מידי  ארוכות  שעות  חשב 
איתו  מעביר  ממנו,  מתפרנס 
קונה  הפנאי,  משעות  חלק 
רוב  את  ממנה  מקבל  ברשת, 
שומע  וגם  צריך  שאני  המידע 
מוסיקה. זה מתקדם, נוח, יעיל 
חכמים  שאמרו  וכמו  וחסכוני. 
ממני )מאיר שלו כמדומני(, גם 
חוויית החריטה על אבן הייתה 
והמצאת  משמעותית,  בוודאי 
הנייר והדפוס העלימו לחלוטין 

סחוויה זו. אני גם לא ממש מת
געגע לטלפון החוגה או לרדיו 
מנורות שלוקח לו שלוש דקות 
המחשבה  ועדיין,  להתחמם. 
מקצות  מתנהלים  החיים  שכל 
האצבעות, קצת מטרידה. האם 

סהחוויות שנעלמות מחיינו מת
חלפות באחרות, או שמא כולן 
אחידה,  אחת  לחוויה  מתנקזות 

שיש לה המון אינטרפטציות? 
התכוונו  לזה  בדיוק  ואולי 

סחברי להקת אמצע הדרך בשו
רות האלמותיות שלהם:

 Last night I heard my
 mama singing a song /
 Woke up this morning and

.my mama was gone

eyal@pnay.co.il לתגובות
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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שם עין \בן עמי מוסק

סלא, לא הפסקתי לבשל. אבל כשיש אור
חים מהמרכז או סתם בא להתפנק, מרימים 
טלפון להזמין, או פשוט מגיעים בימי שישי 
ליד תיבות הדואר.  למגרש החניה האחורי 
ישר  אותך  מוביל  הריח  שילוט,  צריך  לא 

לתוך המטבח של "חיים בכפר".
סי עומדים  האש  על  פשוט:  סהפרינציפ 

רים, ועל השולחנות מגשים מלאי כל טוב. 
"פושטים" על המגשים, אורזים מזה ומזה, 
האוכל  לשולחן  והיישר  שוקלים, משלמים 

סהביתי.  לא להידחף, יש מספיק אוכל לכו
לם, גם אם "האורחים תכף מגיעים".

בגדוד  בצה"ל  שירת  בקריות,  גדל  חיים 
890 כלוחם. הוא מוותיקי מצפה הילה השס
סכנה. לאחר מלחמת לבנון הראשונה השת
סחרר והחל להרחיב אופקים בתחום המסע

דנות, נדד בניכר, למד בצרפת בשטרסבורג 
מסעדות,  במגוון  כשף  ועבד  לארץ  ,חזר 
ואניני  האוכל  אוהבי  הצפון.  ועד  מהדרום 
הטעם בטח זוכרים שלפני עשור היה חיים 
גורמה.  באוכל  אותנו  והאכיל  אצלנו  גם 
לדבריו, בתקופה ההיא העדיף הציבור אוכל 

עממי ופשוט, והמסעדה נסגרה.
הינה  כיום  חיים  של  התמקצעותו  עיקר 
המשפחתי.  והבישול  הקייטרניג  בתחום 
החל  סגנונות,  במגוון  בישולים  מציע  הוא 
אירופאי,  פולני  בסגנון  פיש"  מ"גפילטע 
ממולאים,  מבחר  צמחוניים,  מאכלים  דרך 

סמאכליים בסגנון אירופאי שמשולבים בס

אנחנו בסירים

גנון ים תיכוני ועד למאכלים במגוון מרתק 
של  השני  מהקצה  וטעמים  צבעוניות  של 

הגלובוס בסגנון המזרח.
 8:00 בין  שישי  יום  בכל  ניתן  השירות 
הסס בשעת  שמגיעים  המאחרים   .14:00 -ל
סגירה, אם מתמזל מזלם ונשארות מנות, נה

נים מהתבשילים במחירי עלות.

להפעיל  חיים  יחל  הקרובה  בתקופה 
באולם האירועים הישן של הכפר קייטרניג 
לאירועים משפחתיים עד 150 איש. ניתן גם 

למעו השבוע.  ימות  בכל  מראש  סלהזמין 
ניינים 050-7610838.

benami.mosek@gmail.com לתגובות

 צעצועים w דברי יצירה w משחקי 
 w מתנות לגבר w מתנות לנוער w קופסא

 w מכשירי כתיבה w מוצרים למטבח 
ראשי דיו w מתנות לעיצוב הבית

פתוח רצוף: 
בימים א-ה 09:00-19:30 

וביום ו 09:00-14:30

טל: 04-9572888 חדש בכפר ורדיםחדש בכפר ורדים

מבצעים 
מיוחדים

במחלקות צעצועים 
וכלי בית

לחמים טריים. נאפים בעבודת יד ממחמצת )שאור( וחומרים טבעיים
שיפון, קימל, אגוזים, קמח מלא, בצל, כוסמין ועוד...

מוצרי בוטיק ממיטב היצרנים בגליל
יין, גבינות, דבש אורגני ועוד...

המאפייה פתוחה בימים רביעי, חמישי ושישי עד 15:00
בניין סראיא, תרשיחא, 072-2555248 | להזמנות כל השבוע 054-7633346

מתקבלות הזמנות לצימרים ומסעדות

מומלץ:

פגניות הבית
סו

מיוחדות וטעימות

לידגחדש
דגים טריים ישר מהים

 מבחר דגי ים טריים מצוננים: דניס, לוקוס, סלמון, 
ג’רבידה, פרידה, סרדינים, אינטיאס ועוד

דגים חיים l דגי בריכה l קפואים l ועוד...

תרשיחא, קניון סיטי סנטר )מול מרקט זול הווארי( 

הזמנות בטלפון 057-7265493

בהנהלת דודו לוי
דייג בנשמה כבר 20 שנה

מבצעים לפתיחה
 ₪ 110 2 ק”ג סלמון טרי 
₪ 110 2 ק”ג דניס טרי 
₪ 100 4 ק”ג מושט טרי 
₪ 95 1 ק”ג לוקוס לבן 

ומבצעים נוספים

mailto:benami.mosek@gmail.com
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ברברה

הפעם אל תפספס!

להצעות פרסום אטרקטיביות חייגו 04-9977474 
www.eshkol.co

רק פעם בשנה
יוצאת מהדורה של

ההזדמנות הכי טובה לפרסום אפקטיבי ומשתלם 
באזור כפר ורדים ו-18 מיישובי הסביבה

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

הזדמנות אחרונה!!

ההרשמה נסגרת

ב-22 בנובמבר
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בלי רשת ביטחון \נירית אושר

דלת  שכשנסגרת  אומרים 
שב חושבת  אני  חלון.  סנפתח 

לתא  דלת  נסגרה  שלי  מקרה 
אל  צוהר  ונפתח  סוהר  בבית 

עבר האופק.
מי שעוקב אחרי הטורים שלי 

סאולי כבר ניחש שלא זכיתי במ
כרז. אפילו לראיון הראשון לא 
הבנתי  בעצם  כך  אותי,  הזמינו 
שלא זכיתי. בעלי אומר שעדיף 
לקרות,  אמור  לא  זה  אם  ככה, 

סעדיף לדעת בהתחלה ולא לה
לירושלים  עד  עצמי  את  טריח 
שלי  האגו  אבל  לגלות.  ואז 
התבאסתי  אחרת.  קצת  חושב 

רצח.
את  שעיבדתי  שאחרי  נכון 
ממש  לא  שזה  הבנתי  הענין 

מחפ הם  כנראה  עליי,  סתפור 
סשים משהו דידקטי יותר ומרו

בע יותר ואת זה הרי לא אוכל 
לא  ממש  מזה,  חוץ  לספק. 
לשבוע  אחת  לנסוע  לי  מתאים 
בערך לירושלים. עם כל הכבוד 
לבירתנו היא אף פעם לא היתה 
ולבלות  עליי  החביבה  העיר 
כ-6 שעות ביום בנסיעות זה לא 

מציאה גדולה.
אומרת  אני  זה  כל  את  אבל 
האמת,  ברגע  שאחרי.  בחוכמה 
לפני  יומיים  שלי  במקרה  או 
זה  את  לקחתי  האמת,  רגע 

שנעצב לא  זה  קשה.  סממש 

בא  שהכי  הדבר  היה  זה  כי  תי 
חלומי  והנה  בעולם  לעשות  לי 

סמתרחק ממני. זו לא היתה הר
היה  זה  כזה.  מסוג  קשה  גשה 

אפש בטחון  רשת  שעוד  ספחד 
אין  עכשיו  ממני.  הולכת  רית 
להישען  שאפשר  דבר  שום  לי 
ייגמר  חודשים  כמה  עוד  עליו. 
לי כל הכסף, ואם אני לא אעשה 
משהו עכשיו, אשאר בלי גרוש 

סעל התחת עם הוצאות של מש
פחה בת שש נפשות.

לעשות  יכולה  אני  מה  אבל 
חוט.  קצה  לי  היה  לא  עכשיו? 
הכל  רואה  כשאני  תמיד,  וכמו 
לי מושג מה הצעד  ואין  שחור 
לעזרי,  בא  היקום  שלי,  הבא 
כאילו אומר לי את תעשי איזה 
אסמן  כבר  ואני  לך  שבא  צעד 
לך אם את בכיוון הנכון. הצעד 
לא  הכי  היה  לעשות  שבחרתי 

החל המקצועי.  לעולם  סקשור 
טתי שאם אני גם כך בבית וגם 

סארז הקטנטן שלי, אולי אני אב
דוק את המפגשים במרכז לגיל 
תהיה  שזו  חשבתי  לא  הרך. 
אני  לפחות  אבל  צרופה,  הנאה 
אוכל לעשות וי ביני לבין עצמי 
והלכתי  טובה  אמא  “הייתי  על 
עם הבן שלי לפגוש עוד ילדים 

בני גילו".
היתה  זו  לכם?  אגיד  אני  מה 
הפתעת השנה מבחינתי. כל מה 

שהתנהל מהמפגש הראשון היה 
ההצל מנגנון  לפי  לאחד  סאחד 

חה שלי. נפלו לי אסימונים בזה 
אחר זה. אני אומרת לפי מנגנון 
זה אף  כי אצלי  ההצלחה שלי, 
הדרך  כל  ורוד  ורוד  לא  פעם 
לשקיעה. תמיד יש התלבטויות, 
על  שמעיבים  דברים  יש  תמיד 
או  קושי  יש  תמיד  הצלחה, 
להתגבר  צריכה  שאני  מכשול 
הוא  שמדהים  מה  אבל  עליו. 
עם  להתמודד  נכונה  אני  שאם 
המכשולים שצצים בדרך, לגייס 

כש דווקא  שלי  הנחישות  סאת 
יש  להישבר,  מחשבת  אני  כבר 
ונעים  עוצמתי  כך  כל  פידבק 
מהיקום שאפילו מישהי כמוני, 
שממש כואב לה לפרגן לעצמה, 

נכנעת למסר הברור והחיובי.
המפגש  הסיפור,  של  קיצורו 
הרך  לגיל  מהמרכז  דורית  עם 
לעתיד  שחיפשתי  החלון  היה 
ביתר  להרחיב  החלטתי  שלי. 
עם  שלי  הפעילות  את  שאת 
מעתה,  אמרו  אחרות.  נשים 
נשים  מלווה   – אושר  נירית 

סבתהליכי צמיחה. יכולתי, בעז
רתה האדיבה של דורית, לזהות 
יכול  בינינו  איך שיתוף פעולה 
רבות  ולנשים  לשתינו  לתרום 
אחרות. בעדינות אך בהתמדה, 

סהיא מראה לי יום יום שיש אנ
שים שפשוט רוצים לעזור בלי 

לע או  אחרים  לדפוק  סלנסות 
בגלל  קומבינות.  עליהם  שות 
שגידלו אותי תוך חדירה בלתי 
שלי  האישי  למרחב  פוסקת 

לשכ אינסופיים  נסיונות  סותוך 
נע אותי לעשות דברים בניגוד 
לרצוני, אני היום חוששת לקבל 
של  נסיון  כל  מאחרים.  עזרה 

סאחר להושיט לי יד נתקל בחו
מה בצורה של “אל תתערבו לי 

בחיים".
למדתי  האחרונים  בימים  רק 
כבר  אני  שלי.  בידיים  שהכוח 

חמש שת בת  ילדה  אותה  סלא 
לויה לחלוטין בהורים שלה, אני 
יכולה לשמוע עצות של אחרים, 
ולהתעלם  לי  שבא  מה  לקחת 
שלא.  מה  לפח  לזרוק  ואפילו 
שאני  פעם  בכל  שלא  הבנתי 
חדש  לאדם  פתח  מאפשרת 
אומר  זה  חיי,  לתוך  להיכנס 
ויזהם.  יפלוש  בהכרח  שהוא 
פרחים  יביא  דווקא  הוא  אולי 

הבחי כך,  או  כך  סוליטופים. 
רה שלי, הכוח שלי, ועל עצמי 
לעולם.  אוותר  לא  כבר  אני 
אוכל  פתוח  חלון  אשאיר  אם 
ואם  נפלא  רוח  ממשב  ליהנות 
יכולה  כבר  אני  סערה,  תפרוץ 

לה. 

לתגובות:
Nirit.osher@gmail.com

הנה פתחתי חלון אל העולם המואר
הבנתי שזה לא תפור עליי, שהם מחפשים משהו דידקטי יותר, ועם כל הכבוד לבירתנו ירושלים אף פעם 

לא היתה העיר החביבה עליי. אבל את כל זה אני אומרת בחוכמה שאחרי

הנה פתחתי חלון \נתן זך
הנה פתחתי חלון 

אל העולם המואר 
תקשיב עכשיו איך הוא שר

אם לא לי, ודאי לך. 

הנה מרוץ של אורות 
כבים ושוב נדלקים. 

אורות נפרדים מאורות 
ואנחנו עוד לא נפרדים. 

גופך שותק לי הלילה 
וגם גופי התרוקן. 

לילה עתיק כמו הנצח 
לפרטים והרשמה -  נירה כץ, מעונהלוקח כלי ומנגן.

www.katzle.com 050-4979832  ,04-9997288 

ערבי נשים  שחיה נפרדת 
 ארועים אינטימים  צימרים יוקרתיים

קורסי שחיה ליחידים או בקבוצות, אפשרות לשיעורי שחיה בנים 
עם מדריך ובנות עם מדריכה בקורסים שנתיים או לפי הצורך.

חדש: חוג התעמלות נשים במים בשעות הבוקר. 

בנוסף
 טיפולי הידרותרפיה פרטני או קבוצתי.

 טיפולי מים רומנטים.

בריכה מחוממת
בבריכה של

צוות 
מוסמך

 אישייחס

סרוק את הקוד 
וצפה בבריכה

www.arichim.com
054-6717761

michal@arichim.com
 סטודיו: שניר 100 כפר ורדים

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

טכנולוגיה חדישה 
לטיפול מהיר ונוח, 

נטול כאב וסיכונים, 
המתאים גם לימות הקיץ 

SHR בשיטת

P.M.E. ענת ויצמן, קוסמטיקאית פרא-רפואית

הסרת שיער ללא כאבים

הגשם והקור חזרו...
מומלץ לעשות פילינג קוסמטי עמוק

וטיפולי אנטי-איגי'נג לחורף
הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

ניתן לרכוש 

שובר מתנה

mailto:Nirit.osher@gmail.com
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