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משחק ידידות

חדשות ספורט

במקום  זכתה  ורדים  כפר 
התרבות  שרת  בפרס  השני 
בתחום  הישגיה  על  והספורט 
זכייתה  במסגרת  הספורט. 
תקבל המועצה גם פרס כספי 

בסך 40 אלף שקל.
יזמה  לבנת  לימור  השרה 
חלוקת  את  שעברה  בשנה 
על  מקומיות  לרשויות  הפרס 

ול לקדם  אותן  לעודד  ממנת 
מגוונת בתחומי  טפח פעילות 
התרבות והספורט. זוהי השנה 
ורדים  כפר  זוכה  בה  השנייה 
השרה  ובפרס.  השני  במקום 
המועצה  לראש  תעניק  לבנת 
בחודש הבא בטקס חגיגי פרס 

כספי בשווי 40 אלף שקלים. 
כי   נקבע  השופטים  בנימוקי 
בפעילות  בלטה  ורדים  כפר 
למען תושביה, מובילה בקיום 
עממיים  ואירועים  ליגות  
מירוץ  ומקיימת  זו  בקטגוריה 

ארצי וצעדה גדולה. 
את  בירכה  לבנת  לימור 
וראש  הזכייה,  על  היישוב 
הודה  יחיאלי,  סיון  המועצה, 
יו"ר  הפרס.  על  ובירך  לשרה 
רוטנר,  חיים  הספורט,  אגודת 

במלא העוסקים  לכל  מהודה 
חברי  המאמנים,  ובכללם  כה, 

ההנהלה והמתנדבים.

כפר  מאמאנט  משתתפות 
העו פתיחת  את  חגגו  מורדים 

בני  עם  ססגוני  בהפנינג  נה 
התקיים  ההפנינג  המשפחה. 
בבית  החדש  הספורט  באולם 

סופ ברכות,  וכלל  קשת  מספר 
גניות, חלוקת שוברי הנחה של 
וכמובן טורניר  עסקים מהכפר 

ידידותי.
ניצחה  הידידות  במשחקי 
קבוצת  את  אקסטרא  קבוצת 
מאמאמיה  קבוצת  אימאל'ה, 

מניצחה את קבוצת סבבה, וקבו
צת הלביאות ניצחה את קבוצת 
והילדים  האבות  ברשת.  קשת 

להקת האימהות

את  ועודדו  בשלטים  הצטיידו 
המפסי את  כולל  מהאימהות, 

דות. 
בתקופה הקרובה צפויים שני 
שיתקיימו  נוספים  טורנירים 
שיתפרסמו.  במועדים  בשבת 
האחד לקבלת גביע כפר ורדים 
לאלופת  טורניר  מכן  ולאחר 

הליגה.
יוזמת ליגת המאמאנט, רונית 
וייץ, נשאה דברים באירוע, ובין 

שמ קטן  סיפור  הביאה  מהשאר 
היוזמה:  של  ההצלחה  על  למד 

בחו אליי  פנתה  יומיים  מ“לפני 
לפני  ורדים  לכפר  שעברה  רה 

ולא  בלבד,  חודשים  ארבעה 
בצ או  בכפר  אחד  אף  ממכירה 

פון. כמה שמחתי שפנתה אליי, 
כמה שמחתי לדעת שיש בכפר 
כרטיס ביקור נוסף שמקבל את 

ובשי החדשים  התושבים  מפניי 
90 חבמ  חת טלפון אחת יש לה

רות חדשות!".
לראש  בדבריה  הודתה  וייץ 

נו מועצה  לעובדי  מהמועצה, 
לספונסרים  למאמנים,  ספים, 
וזואי  עיניים  מאור  )אופטיקה 

שהצ ה"מאמות"  לכל  מספא(, 
טרפו ולבני משפחתה האישיים 

שתמכו בה. 

רונית וייץ מברכת

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

www.mqt.co.il :אתר

כשר

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

34 שקלים בלבד
מסעדת נוףמסעדת נוף

אוכל שטעים לאכול במחיר שכיף לשלם

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

חיים רוטנר

מקום שני, 
פעם שנייה
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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 	 	

נפתח
קורס רייקי 1-2

לא רק בשביל להוריד לחץ דם
תקועים במשקל ונמאס לכם לספור קלוריות?

רוצים לאזן טוב יותר את הכולסטרול או הסוכר?

זקוקים לדיאטת ניקוי או רוצים ליהנות משיפור עמוק בהרגלי החיים?

זה החל בסדנה שפותחה בבי"ח "אסף הרופא" אשר הוכיחה עצמה במחקר רפואי 
כיעילה להורדת לחץ דם עד כדי הורדת תרופות אצל מרבית משתתפי המחקר. 

בשנים האחרונות הסדנה מועברת בצפון הארץ על ידי אחד ממפתחי השיטה, 
ורבים מצטרפים רק על מנת לאזן את ערכי הכולסטרול, הסוכר או המשקל.

גם אתם מוזמנים ליהנות מאיכות חיים משופרת!

הסדנה הבאה תיפתח 
בתאריך 30.12.12 בקיבוץ תובל 
)15 דקות מכפר ורדים ומכרמיאל(

טלפון לפרטים נוספים 
ותיאום פגישת התאמה:
 077-7007952
050-5795155

הסדנה מועברת על ידי הנטורופת אופיר 
פיתח את  ד"ר דני קרת  עם  שיחד  פוגל, 
מזה  אלה  סדנאות  מעביר  פוגל  השיטה. 
כשבע שנים בבית החולים והיה אחראי על 

התחום המקצועי-הדרכתי במחקר עצמו.

שיר"מ  במרפאת  כנטורופת  עובד  פוגל 
עם  ויחד  הרופא",  "אסף  החולים  בבית 
פרופ' רפאל קרסו חיבר את הספר: "הלב 

– המדריך המלא לבריאות ולשיקום". 

איזי גל, בן 61, יעד

רץ  כושר,  לחדר  הולך  שאני  "למרות 
תקין,  גופי  ומשקל  אופניים  על  ורוכב 
רופאים  גבוה.  כולסטרול  אצלי  נמצא 
שהתייעצתי איתם אמרו שאורח חיים 
ערכי  את  להוריד  לי  יעזרו  ותזונה 
הכולסטרול רק בכ – 10%, ועל כן אני 
צריך להתחיל לקחת תרופות. בעקבות 
הסדנה ירדו ערכי הכולסטרול בכ– 40% 

ונכנסו לנורמה ללא תרופות." 

חנה, בת 63, משגב

"במהלך הסדנה הורדתי היטב במשקל 
הורידה  הרופאה  רעב.  תחושת  ללא 
לי בהדרגה את רוב הכדורים שנטלתי 
ולחץ הדם שלי מצויין. עברה כבר יותר 
ממשיכה  ואני  הסדנה  מסיום  משנה 

בהנאה באותה הדרך."

אורי שנער, בן 64, עצמון

אדם,  של  בחייו  אירועים  כמה  "ישנם 
שהם בעלי משמעות מיוחדת, הגורמים 

לאדם לעשות קפיצת מדרגה.
כבר יותר משנתיים לאחר תום הסדנה, 
תקין  משקל  על  לשמור  מצליח  אני 
הכולסטרול  הסוכר,  הדם,  לחץ  וערכי 
ושומני הדם מיוצבים או במגמת שיפור, 
מבעבר.  תרופות  פחות  עם  זאת  וכל 
עשיתי מהפך בחיי ואני מרגיש מצוין!"

חגית, בת 56, משגב

להורדת  רבות  טבעיות  דרכים  "ניסתי 
את  התחלתי  הצלחה.  ללא  דם  לחץ 
הסדנה עם תרופות וסיימתי אותה עם 
לחץ דם מאוזן, ללא תרופות, אופטימית 

ורגועה."

חנה פלד, בת 60, מורן

"התחלתי את הסדנה עם ערכי סוכר 
התרופות.  למרות  גבוהים  דם  ולחץ 
ערכים  עם  הסדנה  את  סיימתי 
מאוזנים לאחר שהרופא הוריד לי את 
השינה  ירד,  המשקל  התרופות!  כל 
השתפרה ולמדתי הרבה. אני מרגישה 
הרבה  לאחר  חדשה  דרך  שמצאתי 

ניסיונות כושלים בדיאטות 'רגילות'."

עדי חובב, בן 43, שתולה

לי  אמר  הרופא  שבגילי  "הופתעתי 
תרופות  לקחת  להתחיל  צריך  שאני 
להורדת לחץ הדם. בזכות הסדנה לחץ 
הדם התאזן, הורדתי 8 ק"ג ואני חופשי 

מתרופות."

יות של הצלחה עדו

סדנה תשיעית 

נפתחת ברצף!

 חדשות חינוך

פירסמה  ורדים  כפר  מועצת 
לאחרונה מכרז לתפקיד מנהלת 

הת בעקבות  זאת  מהמשכ"ל. 
המשכ"ל  מנהלת  של  פטרותה 
בתוך  גידרון.  דרורה  הנוכחית, 

מכך, לא ברור אם המשכ"ל יצ
ליח לשמור על היקף פעילותו 
מנהלת  של  ההחלטה  בעקבות 

בית ספר קשת.
בגיליון הקודם של א-לה כפר 
את  הגישה  גידרון  כי  דיווחנו 
התפטרותה לאחר שמנהלת בית 

מספר "קשת", אוסנת זורדה, הח
ליטה להפסיק יציאת תלמידים 

בש במשכ"ל  חיזוק  מלשיעורי 
החלטת  מלבד  הלימודים.  עות 
האירוע  עורר  להתפטר,  גידרון 
של  המורות  צוות  בקרב  סערה 

הנ והורי התלמידים  מהמשכ"ל 
עזרים בשירותיו, עד כדי חשש 
שלא  בחרה  זורדה  לסגירתו. 
ומנהלת  המקרה,  על  להגיב 

ור כפר  של  החינוך  ממחלקת 
בתגובה  מסרה  אמר,  ורד  דים, 
כי בעצם לא נעשה שום שינוי 

בפועל. 
אחת ממורות המשכ"ל סיפרה 
האחרונות:  ההתפתחויות  על 
"נערכה פגישה של צוות מורות 
המשכ"ל עם ראש המועצה סיון 
מחלקת  מנהלת  ועם  יחיאלי 

מהחינוך ורד אמר. אוסנת, מנה

מעקב

אמורה  הספר, שהיתה  בית  לת 
בהעד בלטה  בפגישה,  מלהיות 

רה. כנראה שזה לא נושא חשוב 
הביע  בהחלט  סיון  מספיק. 
תמיכה בעבודת המשכ"ל וציין 
את חשיבותו לחיי הקהילה, אך 
עדיין לא נאמר שום דבר חדש 

לגבי המשך הפעילות.
שלי  העבודה  להיום  "נכון 
אני  עכשיו  בחצי.  הצטמצמה 
ממתינה לראות מה יהיה אחרי 
מורות  יודעת שגם  אני  חנוכה. 
עכשיו  היו  כך.  נוהגות  אחרות 
ימי הורים, בדרך כלל אחרי ימי 
הפניות  מקבלות  אנחנו  הורים 
חדשות. מבחינתי, אם לא אקבל 
שאוסנת  אבין  חדשות,  הפניות 

מממשיכה להתעלם מצורכי הת
ערכי  את  מבינה  ולא  למידים 

הקהילה ואני אעזוב".
כי  דיווחנו  הקודם  בגיליון 
לגידרון  זורדה  בין  המחלוקת 
לאחר  השאר,  בין  התעוררה, 
עם  פגישה  תיאמה  שזורדה 

בנו החינוך  משרד  ממפקחת 
בשעות  תלמידים  יציאת  שא 
ללא  למשכ"ל,  הלימודים 

גיד עם  מוקדמת  מהתייעצות 
בסופו  כי  התברר  בינתיים  רון. 
של דבר הפגישה עם המפקחת 

בוטלה.
נירית אושר

 מחפשים מנהלת
חדשה למשכ"ל

יצירתיות  הפגינו  והוריהם  קשת  ספר  בית  של  א’  כיתות  ילדי 
ומקוריות, בתערוכת חנוכיות בנושא זהירות בדרכים. התלמידים 
לומדים זהירות בדרכים שעה בשבוע. כמו בכל שנה יצרו הילדים 
זהירות בדרכים. התערוכה  נושא  וההורים חנוכיות שעוצבו לפי 
הוצגה  במליאת הכניסה בימי ההורים שהתקיימו לאחרונה בבית 

הספר. בצילום: אחת העבודות בתערוכה.

זהירות עם החנוכיות
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חדשות

הקשר התורכי
גני התעשייה שהקים סטף ורטהימר בתורכיה זכו בפרס "חברת השנה" מטעם 
מועצת העסקים ישראל תורכיה, ו-ורטהיימר עצמו קיבל את תואר איש השנה

טו ישראל  העסקים  ממועצת 
רקיה העניקה את תואר “חברת 
מיסודו  התעשייה  לגני  השנה" 
של סטף ורטהימר, על הצלחתו 

משל פארק התעשייה “טכנופא
רק" באזור גבזה שבתורכיה.

את גני התעשייה מנהל שנים 
מרבות אריה דהן, תושב כפר ור

דים.
זכה  עצמו  ורטהיימר  סטף 
כך  על  השנה,  איש  לתואר 

שה בטקס,  הגן.  את  משהקים 
בתפן,  התעשייה  בגני  תקיים 
מתורכיה,  תעשיינים  השתתפו 
התעשייה  פארק  מנכ"ל  כולל 

התור אקסן.  אמרה  מהתורכי, 
כים לא שלחו שום נציג רשמי. 
הנציג הישראלי הבכיר היה שר 

התמ"ת שלום שמחון.
“הטכנופארק"  התעשייה  גן 
בגבזה, בטורקיה, הוקם בבעלות 

ממשותפת של התעשיין סטף ור
טהימר ומנהלת אזור התעשייה 
בגבזה, בהשקעה של 10 מיליון 
דולר. הגן הוקם , על פי “מודל 

כן  המשמש  תעשייה  גן  תפן", 
גם  מייצאות.  לחברות  שיגור 
לאמנות  גלריה  הוקמה  בגבזה 

מלצד החברות והמפעלים, פעי
מלות לילדים ונוער בנושאי תע

כמו  בדיוק  ועוד,  שייה, אמנות 
המודל בתפן.

ור ידי  על  הוקמו  היום  מעד 
תעשייה  גני  שישה  טהימר 
מצליחים, ארבעה בגליל: תפן, 

מתל חי, לבון ודלתון, אחד בעו
מר שבנגב וכאמור אחד בגבזה 
תורכיה. ניסיון להקים גן דומה 
בעקבה שבירדן לא צלח עד כה.

מאזור התעשייה בטורקיה מש
תרע על שטח של 16 אלף דונם, 
ונמצא כיום בתפוסה מלאה של 
וחברות  טק  היי  חברות   102
מעל  מועסקים  באזור  יצרניות. 
כולל  הפארק  עובדים.   1,200
בניין מרכזי בן שתי קומות על 
שלושה  מ"ר,   2500 של  שטח 
מבני תעשייה, שכל אחד מהם 
 1,600 של  שטח  על  משתרע 
מ"ר, וכמו כן שלושה מבנים רב 
תכליתיים בגובה שלוש קומות 
המשתרעים על שטח של 4,000 

מ"ר. 
התע גני  מנכ"ל  דהן,  מאריה 

אמר  ורטהימר,  סטף  של  שייה 
הדיפ היחסים  למרות מצב  מכי 
המ שתי  בין  המתוח  מלומטים 

ממשיכים  התעשיינים  דינות, 
ולחזק  חיובית  פעילות  לייצר 
את הקשרים העסקיים. ממועצת 
נמסר  תורכיה  ישראל  העסקים 

בין שתי המדי מכי רמת הסחר 
נות עומדת כיום על 4 מיליארד 

דולר בשנה.

אריה דהן )מימין( מקבל את התעודה מהשר שמחון ומנשה 
כרמון, יו"ר מועצת העסקים ישראל תורכיה

כי  הודיעה  ישראל"  “נתיבי  חברת 
תתקן את שגיאות הכתיב בשמו של כפר 

מורדים באנגלית, כפי שהוא מופיע בשי
לוט הדרכים. שם היישוב נכתב בצורות 

שונות:
KefarWerdilm 
KefarVeradilm

KfarVradilm )הצורה הנכונה(.
על ריבוי הצורות התריע תושב הכפר, 
המקומית.  למועצה  שפנה  הרץ,  טיבי 
שלח  מסיקה,  ניר  הפרויקטים,  מנהל 
בעניין  מכתב  אוקטובר  חודש  במהלך 

מלמנכ"ל החברה הלאומית לדרכים, אד
מסיקה  קיבל  לאחרונה  ברס.  שי  ריכל 
שירות  מחלקת  ממנהלת  תשובה  מכתב 
הלקוחות בחברת “נתיבי ישראל", עינת 
בדיקה  לאחר  כי  כותבת  היא  בו  דהאן, 

ממקצועית הוחלט לתקן את הליקוי בש
לטים. 

יחד עם זאת יתכן שמוקדם עדיין לברך 
מעל המוגמר, שכן דהאן כותבת כי “התי
מקון יבוצע בכפוף לסדרי עדיפויות ותע
דיף תקציבי של חברת נתיבי ישראל".

הקץ לשילוט המגוון החתולים 
פחות 
פוריים

סיימה  האחרונים  בימים 
סביבה  איכות  מחלקת 
וסירוס  לעיקור  מבצע 
הכל  בסך  רחוב.  חתולי 
החמ חתולים.   250  טופלו

תולים קיבלו טיפול שכלל 
ראשונה  ועזרה  חיסון  גם 

העי לאחר  שנדרש.  מככל 
החתול  הסירוס,  או  קור 
והוחזר  האוזן  בקצה  סומן 

למקום בו נלכד.
מחלקת  מנהל  לדברי 
איכות סביבה, מוטי מזרחי, 
המבצע היה מורכב הפעם, 
אוכלוסיית  שרוב  מאחר 

מהחתולים מעוקרת. להער
מזרחי מעל 80%  כתו של 
מאוכלוסיית חתולי הרחוב 
בכפר ורדים מעוקרת, וזהו 

המצב הרצוי.

דצמבר 2012

ינואר 2013

מוסיקה קאמרית בצהרי שישי - עונה שביעית
בכנסיית המלון הסקוטי בטבריה

ימי שישי, שעה 11:30

במהלך העונה ייקחו חלק טובי ההרכבים מהארץ ומחו“ל.

The Scots Hotel, St. Andrew’s Galilee P.O.Box 104, Tiberias 14100 Tel. +972-4-6710710 Fax. +972-4-6710711
המלון הסקוטי, סנט. אנדרוס גליל ת.ד. 104, טבריה, 14100 טל. 972-4-6710710+, פקס. 972-4-6710711+

בקרו אצלנו באתר: www.scotshotel.co.il  הצטרפו אלינו בפייסבוק: המלון הסקוטי 

בראנץ' במלון הסקוטי - חוויה קולינרית מושלמת
מסעדת Torrance במלון הסקוטי משרה נינוחות ואלגנטיות כאחד. יוצאים אל המרפסת הקסומה שבגינת המלון, 

הצמחייה, העיצוב, האווירה המיוחדת והטיפול האישי, הם שהופכים כל ארוחה לחוויה בלתי נשכחת.
הארוחה מוגשת במסעדת המלון בימי שישי ושבת בין השעות: 11:30 - 14:30. 
לקונצרטים יש להזמין מקומות מראש בדלפק הקבלה של המלון: 04-6710710.
קונצרט ובראנץ': ₪175 לאדם. קונצרט בלבד: 65 ₪ לאדם. בראנץ בלבד: ₪139. 

לאורחי המלון מחיר מיוחד לקונצרטים. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.

21 לדצמבר
”מאופרה למחזמר – דואטים של אהבה“

אריות ודואטים של אהבה מהאופרות האהובות 
ובהם סיפורי הופמן ולה בוהם - 
אל מחזות הזמר הפופולאריים 

ביניהם סיפור הפרברים, גברתי הנאווה ועוד.
ביצוע: 

זמרי ”מיתר אופרה סטודיו“ של האופרה הישראלית.
בליויי פסנתר והנחייה

4 ינואר 
Dulce Memoria

מוסיקה ספרדית מן המאות ה-16 וה-17. 
יצירות מאת אורטיז, קבסון, סלמה, מילן, חואן דה אנסינה,

פלקוניארו ועוד. המצלול המיוחד של הכלים העתיקים
לוקח אותנו לתקופה של המלכים והמלחים,

של הריצ‘רקרים והקנזונות. 
אורח מיוחד: בני אגסי, מוסיקאי ישראלי החי בהולנד.

ביצוע:
דורט פלורנטין - חלילית, לרה מוריס - חלילית

בני אגסי - חליליות ודולסיאן, מיכאל בורגשטדה - צ‘מבלו

11 ינואר
”אהבה בניחוח איטלקי“

שירי אהבה מנאפולי ומרחבי העולם.
ביצוע: 

גלינה מלינסקי – מצו-סופראן, בוריס ירופייב – טנור
ולדימיר צ‘רנומורדיק – קלרנית, בלה שטיינבוק – פסנתר
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תיווך בכפר 054-4735949
רחל רובין ייעוץ ושיווק נדל"ן, אדריכלות ועיצוב פנים

ברח' ללא מוצא וילה 
במפלס אחד מושקעת 
ומוארת מאוד 200/670, 
5 חד', מחסן גדול, חנייה 

מקורה ונוף מרהיב

כפר ורדים-כזיב
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

במפלס 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 מרווחת ומוארת 
240/600, 6 חד' כולל יח"ד, 
גינה גדולה, חנייה גדולה 

וסגורה

כפר ורדים-שלב ב'

וילה מרווחת ומוארת 
הגובלת בשטח ירוק. 

235/1170. 6 חד' + פינת 
משפחה, כניסה ממפלס 

הכביש. חנייה וחורש טבעי

כפר ורדים-שניר

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

קרוב למרכז וילה מושקעת 
מאוד 350\168, 4 חד' +ממ"ד 
ופ. משפחה, חנייה מקורה 

וגינה

כפר ורדים-שלב ב’

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

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

נמכר

זוכרים את תום

תום מעיין
האזכרה תערך ביום שישי ח' טבת תשע"ג,

21.12.2012, בשעה 11.00 
בבית העלמין כפר ורדים.
לאחר מכן נתכנס בביתנו.

משפחת מעיין

שיר לתום

תומי,
חסר לי אותך בן שלוש עשרה
ארבע עשרה, חמש עשרה...

זמן ממשיך לנוע
כאב וגעגוע

חלומות, ערגה אליך וגעגוע

לקחת אותי לטיול,
על שפת בור ישבנו

מטה הבטנו
את הסוף המרומז ראיתי עמך
ולי אמרת "המשך בדרכך"

ובבוא העת לפשר הכאב ומהותו תיוודע
מאבא, גל מעיין
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חדשות

אסתי דוד
של  זו  בתקופה  שנה,  מדי 
רבנים  משלחת  מגיעה  השנה, 
הקהילות  של  ומנהיגים  ורבות 

לבי בארה"ב  מהקונסרבטיביות 
ישראל,  עם  הזדהות  של  קור 
הישראלים והתנועה המסורתית 
באים  והרבות  הרבנים  בארץ. 

היש המבט  נקודת  על  מללמוד 
מראלית למציאות בישראל ולה
מתעדכן על הנעשה בארץ ובת

נועה. בשלוש השנים האחרונות 
גשומים  בימים  הביקורים  היו 
באופן בלתי רגיל, וכך קרה גם 
הפעם. הגישה הלא נוחה לבנין 
מנעה את עליית האוטובוס אל 
מלווים  ואורחינו,  הכנסת,  בית 
יזהר  עו"ד  מנכ"ל התנועה  ע"י 
הס, צעדו בגשם הסוחף והגיעו 
די רטובים. תוך כדי שיחה סביב 

שהכ והכיבוד  החמה  מהשתייה 
נו להם, התבדחנו על כך שאם 
נרצה שכמות המשקעים תגדל, 

נזמינם לבקרנו...
הורכבה  השנה  המשלחת 

ומ רבנים,  של  נכבד  מממספר 
ביניהם   משתתפים,  כ-30  נתה 
מנכ"ל  שונפלד  ג'ולי  הרבה 
הקונסרבטיבים,  הרבנים  ארגון 

האר נשיא  סקולניק  ג'רי  מהרב 
טאקר  גורדון  פרופ'  והרב  גון, 

הקונסרבטי ההוגים  ממחשובי 
מביים בני הזמן הזה, לשעבר די

קאן ביהמ"ד לרבנים באמריקה.
המשלחת  ביקרה  כבר  השנה 

כשה החדש,  הכנסת  מבבית 
ומשמש  פעיל  כבר  הוא  פעם 

ד'  הפיתוח בשכונה  עבודות 
בכפר ורדים יצאו לדרך. זאת 

מלאחר שנים רבות בהן לא הת
ביישוב.  חדשה  בנייה  רחשה 
מגרשים,   76 מונה  ד'  שכונה 
ובשטחם   35 שווקו  מתוכם 
הפיתוח.  עבודות  ביצוע  יחל 
הוא  המשוער  העבודה  זמן 

השט ימסרו  בסיומה  מכשנה, 
המ את  שרכשו  ליזמים  מחים 

גרשים.
להתבצע  החלו  במקביל 
הספר  בבית  הפיתוח  עבודות 

מהנ נבע  עיכובן  אשר  מתפן, 
לישראל.  הקיימת  הקרן  חיות 
כפר  ממועצת  דרשה  קק"ל 
אלף   225 של  תשלום  ורדים 
היער.  אובדן  בגין  שקלים 
יחיאלי,  סיון  המועצה,  ראש 
לפטור  בבקשה  לקק"ל  פנה 
חד פעמי מתשלום זה. עבודות 
18 חודמ  אלו צפויות להימשך

שים וכוללות כריתה של עצי 
אורן ואלון ועבודות עפר. חלק 
ידי  על  נלקחים  האורנים  מן 
קק"ל לשימוש תעשייתי וחלק 

למקו מועתקים  האלונים  ממן 
מות אחרים בכפר ומחוצה לו.

הרבנים באו ללמוד
משלחת רבנים קונסרבטיביים מארצות הברית התארחה בקהילת המניין 

המשפחתי. חברת הקהילה, אסתי דוד, מתארת

מחצי  למעלה  זה  הקהילה  את 
לכך  נחשפה  המשלחת  שנה. 
לחינוך  מקור  משמש  שהבניין 
יהודי לכפר ורדים כולו, וראתה 
גן  ילדי  שהותירו  הציורים  את 
כמו  בקהילה,  בביקורם  עפרוני 
גם את קישוטי החנוכה שהכינו 

חניכי נוע"ם.
ממתוך ניסיון ללמוד את הפרי

פריה הישראלית ואת האתגרים 
הגליל  יישובי  בפני  הניצבים 
את  המשלחת  פגשה  המערבי, 
סיון  ורדים  כפר  מועצת  ראש 

מיחיאלי. סיוון הדגיש את האת
גרים של יישוב בפריפריה, את 
והצרכים  התקציביים  הקשיים 
בנוסף  היישוב.  של  הייחודיים 
המורכבת  המציאות  את  תיאר 
מיישובים  המורכב  האזור  של 
נרחב  מגוון  המייצגים  שונים 
המיעוט  בתוך  קבוצות  של 
הדגיש  סיוון  בישראל.  הערבי 
גם את החלוקה הבלתי צודקת 
שמושקעים  המשאבים,  של 

פרודוקטי בלתי  מבאוכלוסיות 
הפריפריה  שישובי  בעוד  ביות, 
אינם  החילונית  והאוכלוסייה 

זוכים לתקציבים מספקים.
נוביס  אבי  הקהילה,  לרב 
להציג  זמן  מעט  נותר  דויטש, 
רואה  הוא  וכיצד  עצמו  את 
שמרבית  ביישוב  תפקידו  את 
הדגיש  אבי  חילונים.  תושביו 
החברה  מצויה  שבו  הקושי  את 
של  הדימוי  שכן  הישראלית 

במו מתמקד  בישראל  מדתיות 
ואינו  ו"מותר"  “אסור"  שגים 
הרוחני  המימד  את  מדגיש 
שיש  יום  היום  לחיי  והמעשיר 
את  הציג  הוא  להציע.  ליהדות 
הקהילה  של  השונות  הפעולות 
דרך  הצעירים,  מהילדים  החל 
בני הנוער, שיעורים למבוגרים 

ופעילויות לגיל השלישי. 
והבעת  חמות  פרידה  במילות 
ורצו  האורחים  נפרדו  תודה, 
האוטובוס  אל  בחזרה  בגשם 

להמשך הסיור.

יזהר הס עם סיון יחיאלי. הביקור סגולה לגשם
צילום: בן עמי מוסק

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

 

תושבי מעלות, תתחדשו!
לשירותכם בנקאות היברידית ומשכנתאות 

בסניף מזרחי-טפחות החדש

שלמה שרירא 3, קניון צים סנטרס, מעלות
מזרחי-טפחות מזמין אתכם ליהנות כבר היום מהסניף החדש

חייגו 8860*

פעמיים פיתוח

הנחת אבן הפינה לתיכון 
לפני יותר משנתיים
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אזורי מקום מיוחד

לנגרות  ספר  בית  לדעת",  “עץ 
בבית   2009 בשנת  נוסד  אומן, 
העמק. את בית הספר מנהלים נתן 

המשמ פייגנבאום,  ואורן  מונטהוף 
רכשו  השניים  כמדריכים.  גם  שים 
את הידע בתחום משנים רבות של 
לנגרות  במוסדות  והשכלה  עבודה 

ידנית ברחבי העולם. 
נגרות  אנו מלמדים  “בבית הספר 
בסיסי  על  יושבת  אשר  מסורתית, 
השניים.  אומרים  הידנית",  הנגרות 
“הקמנו את בית הספר מתוך שילוב 
של אהבה גדולה לעץ והצורך לתת 

ממענה חינוכי ומקצועי שיתמוך ויד
משן אהבה זו. בבית הספר אנו עוב

דים עם החומר מתוך אהבה ואמונה 
משמ מרכיב  היא  עץ  פיסת  משכל 

נוצר  בסופו  אשר  בתהליך,  עותי 
מרהיט הבנוי בצורה הרמונית ואיכו

תית. השילוב בין ידיים, עיניים ולב 
מאפשר לנגר להתחבר לעץ בצורה 
העבודה  וכליו.  ידיו  דרך  מעמיקה 
עם כלים ידניים נובעת מתוך הבנה 

מכי כלים אלו מחברים את הנגר לע
לרמת  הרהיט  את  ומביאה  בודות 

גימור איכותית ומיוחדת".
קורסים  מגוון  מציע  הספר  בית 

וסדנאות:
מגיעים  התלמידים  שנתי.  קורס   
יומיים מלאים בשבוע  לבית הספר 

ממכל רחבי הארץ למשך תשעה חו
דשים. בקורס זה מכשיר בית הספר 

מאמני נגרות באמצעות לימוד אינט
הכ עם  ועבודה  תפעול  של  מנסיבי 

לים הידניים, עבודה נכונה ובטוחה 
על מכונות הנגרות, שרטוט, תכנון 
אישי.  בעיצוב  רהיטים  של  וביצוע 
הרהיטים  מוצגים  הקורס  בסיום 

מאיזה עץ עושים גיטרה?
תכירו: “עץ לדעת", בית ספר לנגרות אומן, הפועל בבית העמק כבר שלוש שנים. 

לומדים שם נגרות מסורתית, עבודה בכלים ידניים וגם לבנות גיטרות
בתערוכה.

מפעיל  הספר  בית  ערב.  קורסי 
אשר  קורסים,  שלושה  של  תוכנית 
מהמשתתפים  אחד  כל  בסופה 

בעיצו רהיט  ולבצע  לתכנן  מיכול 
מתקיימים  אלו  קורסים  האישי.  בו 

וכו הערב  בשעות  לשבוע  מאחת 
ללים 12 מפגשים. הם מיועדים למי 
שרוצה להיכנס לעולם הנגרות ולמי 
שכבר התנסה בעולם העץ אך רוצה 

ללכת צעד אחד קדימה. 
בית הספר מפעיל  סדנאות אומן. 
מסלול של סדנאות בנושאים שונים 
בתחום. סדנאות אלו מועברות דרך 
מורי בית הספר או אמנים אורחים. 
בינואר  ב-6  תתחיל  הבאה  הסדנה 
לבניית  סדנה  והיא  הספר,  בבית 
גיטרות קלאסיות ופלמנקו בהדרכת 

גדעון וויגרט.
גדעון למד את רזי בניית הגיטרות 

מבאנגליה וכיום הוא עוסק בכך בי
שראל. הסדנה תכלול 20 מפגשים 
כל  לימוד  שעות   8 בני  שבועיים 

הת ירכוש  הסדנה  במהלך  ממפגש. 
מלמיד ידע בניית הגיטרות החל מב

חירת העץ, בניית החלקים השונים, 
האישי  הכלי  לכיוון  ועד  הרכבתם 

שלו. 

בדצמבר   16 הקרוב,  ראשון  ביום 
הספר  בבית  תתקיים   18:00 בשעה 
ידניים.  כליים  בנושא  אומן  סדנת 

לת להיחשף  יכולים  מהמעונינים 
יש  אך  חינם,  היא  הסדנה  חום. 
שמספר  מכיוון  מראש  להירשם 
אורן, לפרטים:  מוגבל.   המקומות 

.054-8187311
שיעור אופייני ב"עץ לדעת"

שיכפול וכריכה
הדפסות גדולות 

פליירים
כרטיסי ביקור
ניירת משרדית

הזמנות לאירועים
מגנטים
קאפות
לוגואים

  עיצוב גרפי

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

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

ביקור ויעוץ 

ראשוני 
חינם
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לחם, בריאות וקצת היסטוריה
סיפור המאפה מדור חמים וטעים בחסות

6000 שנה היה הלחם בסיס התמ -במשך כ
זונה של האנושות. בזמן בניית הפירמידות 
שלוש  העבדים  קיבלו  העתיקה,  במצרים 
את  להם  נתן  וזה  לחם,  של  יומיות  מנות 

הכוח לעבודה הקשה.
הלחם נחשב למאכל היחיד שניתן לחיות 
מאכל  היותו  בזכות  זמן,  לאורך  ממנו  רק 
“שלם" בפני עצמו. כיכר לחם מלא, מקמח 
שמכיל את רוב גרעין הדגן, מספק לנו כ-40 
אחוז מים, 9 אחוז חלבון, 42 אחוז פחממות, 
1 אחוז שמנים באיכות גבוהה, מינרלים כמו 
 ,B2-ו B1 ברזל פוטסיום ואחרים, ויטמינים

וכ-8 אחוז סיבים תזונתיים. 
מוסי שלא  ללחם  מתייחסים  מהנתונים 

חומר  סוכר,  שמן,  הייצור  בתהליך  לו  פים 
משמר, צבע ואחרים. מדובר על לחם כמו 
מלח  ומים,  מקמח  אותו  שאופים  “פעם", 
ושמרים )טבעיים – מחמצת או מסחריים(. 
הקרבוהידרטים )פחממות( בלחם שכזה הם 
POLYSACCHARYDES, והם מתמ  מסוג
פרקים בצורה איטית ולא מעודדים קפיצה 
רצון  שמעוררת  )קפיצה  האינסולין  בכמות 

לסוכר  בניגוד  זאת  סוכר(.  לצריכת  עז 
רגיל, לדבש, ריבות ומאכלים אחרים, בהם  
MONOSAC� מסוג הם   הקרבוהידרטים 

 .CHARYDE
של  קטנה  מאוד  כמות  יש  איכותי  בלחם 
עם  יחד  זו,  עובדה  אחוז(.  )כ-1  שומנים 
מצבורי  )המהווים  הקרבוהידרטים  איכות 
בו,  שיש  והמינרלים  הויטמינים  אנרגיה(, 
בתזונה  חשוב  למרכיב  הלחם  את  הופכים 

ממאוזנת. זאת בתנאי שהלחם לא מלווה בה
רבה חמאה או ריבה. 

הלחם שאנו מדברים עליו מתאפיין בקרום 
)מומ ושיניים  חניכים  שמחזק  יותר,  מעבה 
המש איטית  ללעיסה  וגורם  לילדים(  מלץ 

פרת בהמשך את  איכות העיכול. כמרכיב 
הדרגתית  בצורה  אנרגיה  תזונתי שמשחרר 
ובחצי  בוקר  בארוחות  לחם  לאכול  מומלץ 
הראשון של היום. לחמים עם תוספות כמו 
זיתים, אגוזים, שמן זית, או עגבניות מהווים 
ארוחה בפני עצמה. וכמו בכל מה שקשור 
נכונה, מומלץ לא להגזים בכמות.  לתזונה 

הכול במידה.

חדשות ל-חמים
EL PATIO( התחח  במאפייה בתפן )בניין
לנו להגיש ארוחות צהריים חורפיות: מרק 
חם, תבשילים, סלטי חורף מלווים בלחם 

ומאפים של הבית. 
ימים א-ה, 12-15.30, טל' 04-9975938, 

052-3265598

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

מאפייה בבניין EL PATIO, תפן

04-8207442 קניון סיטי סנטר מעלות תרשיחא
Hen.laundry@gmail.com

שירות לפרטיים ולעסקים

תמרה עיצוב בצבע

אפשרות לרכישת ציורים ורפרודוקציות

תמרה )תעזי( 0526-218-179

•עיצוב וצביעת קירות פנים 	
•סוגי טיח שונים 	

•גימורי צבע שונים על  	
רהיטים ודלתות

•ציורי קיר בחדרי ילדים 	
•ועוד... 	

מחירים 
מפתיעים
מחירים 
לצוות המורים לגיטרה )אקוסטית, קלאסית, חשמלית ובס(  מפתיעים

הצטרף המורה מרדכי דוידוב )תואר שני במוזיקה(.
תלמידיו הבוגרים של מרדכי מנגנים בהרכבי נגינה מהמובילים 

בארץ עם אמנים ידועי שם.
 ,ERG CUSTOM GUITARS מרדכי מוכר אף כבעליו של

מפעל לבניית גיטרות מקצועיות.
לימודי נגינה על ידי מורה מוסמך בליווי פיקוח מוסיקלי וכן 

הכנה לבגרות והגשה לרסיטל בהתאם לדרישת משרד החינוך.
רק במרכז למוזיקה - לימודי גיטרה במחיר 380 ₪ לחודש. 

הלימודים כוללים גם שיעורי תיאוריה והשתתפות בהרכבי נגינה.

 מרכז המוסיקה כפר ורדים 
פותח שעריו בפניכם - זמרי העתיד!

אם אתם אוהבים לשיר ומוסיקה היא 
חלק מחייכם - זה המקום עבורכם!

הרכב ווקאלי לתלמידי כיתות ו’ עד י”ב 
בפרויקט מיוחד השנה - הופעה עם 

תזמורת הנוער כפר ורדים!

מחכים לכם!

לפרטים נוספים 04-9574369
מרכז המוסיקה כפר ורדים, חט”ב אמירים

music@kfarvradim.co.il טל’ 04-9574369, פקס 04-6706689, דוא”ל

שעורי פיתוח קול והרכב ווקאלי
 בואו לשיר באופן מקצועי בליווי פסנתרנית

שעורי גיטרה במרכז המוזיקה
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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!

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

סניף

מעלות!

בס"ד

24
שעות
ביממה

בחברתנו המוניות
מצויידות במערכת

GPS ניווט
משוכללת להגעה
מהירה לכל מקום

ואתר, הנשלטת ע"י 
סדרן התחנה

957-66-66 

951-99-77
רח' המעפילים פינת ירושלים, 

מעלות

טל' להזמנות.

 חדשות קצרים

נפתחה   1 חרמון  ברחוב 
דירה של עמותת כוכב. לדירה 
דיירים  כחודשיים  לפני  עברו 

ממהוסטל בית בחורש אשר נמ
במסגרת  לגור  כמתאימים  צאו 
קטנה יותר ומאפשרת בקהילה. 

מאלו דיירים שהגיעו לרמת עצ
שמאפשרת  וכזו  גבוהה  מאות 
בכל  יותר  עצמאית  התנהלות 

מל הדיירים  היומיום.  מתחומי 
ווים בכל שעות היממה באנשי 
מקצוע  ואנשי  מטפלים  צוות 

מטעם העמותה.
התקיימה  כשבועיים  לפני 
באירוע  לבית.  חגיגית  פתיחה 
אנשי  המועצה,  נציגי  השתתפו 

בה סייע  אשר  לאומי  מביטוח 
קרן  ואנשי  לדירה  צטיידות 
במימון  השתתפו  אשר  שלם, 
השיפוצים. כן השתתפו נציגים 
ממשרד הרווחה, הגוף המפקח, 
מתנדבים,  משפחות,  שכנים, 
ומתנדבים  הדיירים  של  חברים 

האמנים מחפשים ועד ודרך
מבקש  ורדים  כפר  אמני  ועד 
וחצי  שנתיים  לאחר  להתחלף, 
קידם  המכהן  הוועד  בתפקיד. 
מאוד את פעילות גלריית אמני 
הכפר )הצריף הירוק(, וכן מספר 
בתים  תערוכות,  של  אירועים 
הוועד  חברי  וירידים.  פתוחים 
בישיבת  זו  כוונתם  על  הודיעו 
שהתקיימה  האחרונה  האמנים 
בוועד  נובמבר.  חודש  בשלהי 
)יו”ר(,  גרציאני  דקלה  מכהנים 
וכנהאוזר,  צמרת  רביב,  אבנר 
רינה סטרוד, דינה שחר ונורית 
לשד. השישה החליטו להתחלף 
כגוף אחד, ומקווים שמתנדבים 

אחרים יחליפו אותם במהרה.
נרשמה  האחרונה  בתקופה 
הגלריה.  במכירות  חדה  ירידה 

בדר דנו  בישיבה  מהמשתתפים 
מכים אפשריות להעלאת המכי

תוכנית  נדונו  השאר,  בין  רות. 
יורש,  שהעלה  מחדש  למיתוג 
שנת  את  לנצל  אפשרות  וכן 
במועמד  ולתמוך  הבחירות 
על  שיצהיר  המועצה  לראשות 
תמיכתו בנושא האמנות בכפר.

אמנים   11 השתתפו  בישיבה 
הוועד  הוועד.  מחברי  וחמישה 

ונו פעילותו  עיקרי  את  מסקר 
דרך  היו  שנדונו  נוספים  שאים 
הפעלת החנות, הניסיון להקים 
הירוק,  הצריף  ליד  פרגולה 
תדירות התערוכות הקבוצתיות 
משתתפים,  מיעוט  בשל  ועוד. 

אופרטי החלטות  התקבלו  מלא 
ביות.

חדש: מרכז לימודי קהילתי
נפתח  קהילתי  לימודי  מרכז 
הנוער  במועדון  לאחרונה 
על  יופעל  המרכז  תומר.  בבית 
להעניק  ומיועד  מתנדבים  ידי 

לתלמי בעיקר  לימודי  מתגבור 
במהלך  היסודי.  הספר  בית  די 

התלמי יכינו  במרכז  מהשהייה 
עזרה  יקבלו  בית,  שיעורי  דים 

הלי הפרק  בסיום  מותגבורים.  
משחק  פעילות  תתקיים  מודי 

ופנאי.

א’,  בימים  יפעל  המרכז 
 14:00 השעות  בין  ו-ה’  ד’ 
ל-16:00. התשלום הוא סמלי - 
30 שקלים בחודש למי שמגיע 
מידי יום, או 10 שקלים לחודש 
המרכז  מפעילי  בשבוע.  ליום 

ממוסרים כי ישמחו לקלוט מתנ
מדבים מקרב ההורים, וכן משח

 קי קופסה במצב טוב. לפרטים: 
 ,050-6437613 קרוא  ברוריה 

מעין דביר 052-5286629.

חמישה כוכבים
נוספת  פעם  זכה  ורדים  כפר 
ומקיימת  יפה  “קרייה  בפרס 
וחצי  כשבוע  לפני  בישראל”. 
כפר  המקומית  למועצה  הוענק 
יופי”  כוכבי   5“ פרס  ורדים 

הת סיום  לכבוד  חגיגי  מבטקס 
חרות. 

עמותת  מקיימת  התחרות  את 
בח נערכת  והיא  יפה,  מישראל 

סות משרד הפנים. החל משנת 
מדי  התחרות  מתקיימת   1993

משנה ומשתתפים בה ערים, מוע
צות מקומיות, מועצות אזוריות 
האזוריות  במועצות  ויישובים 
כוכבי  קבלת  על  המתמודדים 

להערכה  הנושאים  עיקרי  יופי. 
היישובי,  המרחב  הם  בתחרות 

מאמצעים לשירות הציבור, שט
שירות  מוקדי  ציבוריים,  חים 

סבי רגישות  בעלי  מציבוריים 
ות מקיימת  והתנהלות  מבתית 

איכות  במסגרת  לקהילה  רומה 
מהסביבה. במסגרת התחרות נע

רכת ביקורת חיצונית. למועצה 
המקומית כפר ורדים הגיע צוות 
שנפגש עם אחראי נושא איכות 
הסביבה במועצה, מוטי מזרחי. 
לאחר מכן, ערכו סיור בו נבדקו 
כאמור,  השונים.  הקריטריונים 

מהמועצה קיבלה את הציון המ
קסימלי, 5 כוכבי יופי. 

בית האמיצים

מן העמותה.
רותי  כוכב,  עמותת  מנכ”לית 
“הבית  בדבריה:  אמרה  גופר, 

מהזה הוא עכשיו ביתם של חמי
שסיימו  אמיצים  דיירים  שה 
מגורים  בחייהם:  חשוב  פרק 
משותפים בהוסטל בית בחורש, 
עצמאיים  לחיים  מעבר  ועשו 
בקהילה. אל דימה, אורן, יעקב, 

ופיטר יצטרפו בזמן הק מיבגני 
מרוב שותפים נוספים ויחד כול

כם תנהלו את הבית ואת החיים 
כמו כל דייר או משפחה אחרת 
פה בשכונה השקטה הזו ברחוב 

חרמון”.
יבג בירך  הדיירים  מבשם 

שהודה  )בתמונה(,  גנשפט  ני 
ושאר  “אני  ואמר:  לאורחים 

חו כבר  בדירה  גרים  מהדיירים 
כי  מההוסטל  עברנו  דשיים, 
אנחנו יכולים היום לחיות חיים 

יותר עצמאיים”.
צילום: עודד שלומות, כפרניק

סיון  ורדים,  כפר  מועצת  ראש 
של  זמני  כיו”ר  נבחר  יחיאלי, 
הוא  בצפון.  העימות  קו  פורום 
מחליף בתפקיד את אבי קרמפה, 
מעלה  האזורית  המועצה  יו”ר 
לאחר  תפקידו  את  שסיים  יוסף, 
שלא התמודד בבחירות למועצות 

האזוריות שהתקיימו לאחרונה. 
בישיבת הפורום הביעו ראשי 

יו"ר לשנה הקרובה
לקרמפה,  הערכה  הרשויות 
על התמיכה  הודה  מצידו  והוא 

שקיבל לאורך השנים. 
פורום קו העימות הוקם בשנת 
הפורומים  לאחד  ונחשב   ,1988
בישראל.  והמובילים  המגובשים 
יישובי קו העימות מונים כ-150 
יישובים  בכ-20  תושבים  אלף 

יהודים, ערבים ודרוזים. 

תקשורת  יועץ  שפיגל,  אופיר 
ובעל משרד יחסי ציבור הפעיל 

במ פנה השבוע  בצפון,  מבעיקר 
לו  וקרא  הממשלה  לראש  כתב 
לפעול לאלתר כדי להבטיח את 

המ החדשות  של  קיומן  מהמשך 
ציין  במכתבו  בישראל.  קומיות 

משפיגל כי התקציב להפעלת מע
רכות החדשות המקומיות לשנה 
הקרובה כבר אושר וכעת מדובר 
בבעיה שהיא בירוקרטית ותו לא 
כל  וקל:  פשוט  לפתרון  וניתנת 
שנדרש כדי לאשר את החוק הוא 

שוועדת השרים שהייתה אמורה 
להתכנס לפני כשבועיים ולאשר 
את  תקיים  ונדחתה,  החוק  את 
המקומיות  "החדשות  ישיבתה. 

מהן הערוץ שבו זוכים תושבי הפ
מריפריה להשמיע את קולם ולק

חת חלק בשיח הציבורי במדינת 
"מדובר  שפיגל.  כתב  ישראל", 
שיקולי  נטול  ציבורי  בשידור 
הסיפורים,  את  המביא  רייטינג, 
אינו  שקולם  והאנשים  הידיעות 

מנשמע בדרך כלל בכלי התקשו
רת הארציים".

להציל את החדשות המקומיות
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הטאבון של טוביה

טול הטאבון של טוביה

 מטאבון מוסק בעץ, 

בכפר האקולוגי כליל

קדירות • חרב בשרים
דגים ומנות צימחוניות

נוף מטעי זיתים והים התיכון
 שעות פתיחה: שני עד חמישי 18:00-23:00 

שישי, שבת וחגים 13:00-23:00
 לפרטים והזמנות: ניר גבעתי

www.tul.co.il w nirtuvia@yahoo.com
054-4794472

 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

תיבה
יה מעל 40 ₪, לא כולל כלי כ

קני
 ב

*

ב-50%פריט שני ספירת מלאי:לקראת 

יצא לאכול \אייל כץ

אוכל ומסעדות

חדש: סניף קפה קפה במעיליא

סניף של רשת “קפה קפה” נפתח לפני כשבוע במעיליא. הסניף 
משוכן בצומת הכניסה ליישוב, סמוך לכביש נהריה כפר ורדים, במ

 .Full Moon קום בו שכן בעבר
וכולל שני חללים פנימיים גדו מהמקום שופץ בהשקעה גדולה, 

לים וחצר עם דק עץ גדול המשקיף אל הנוף. המקום יהיה פתוח 
מ-6:00 בבוקר עד 2:00 אחר חצות, והתפריט כולל ארוחות בוקר, 
ארוחות צהריים בשריות וצמחוניות, עוגות, בירה מחבית, משקאות 

מאלכוהוליים וכמובן מגוון סוגים של קפה. ביום חמישי שעבר הת
מקיימה פתיחה חגיגית, ועשרות אורחים וחברים הגיעו ליהנות מה

תפריט המוגש במקום.
כתב וצילם: אייל כץ

חורף על הגג
בניין  גג  על  ששוכן  הפאב-מסעדה   ,MEAKY’S TOP VIEW
סראיא משלים בימים אלו את סגירת החורף של הגג. החלל הפנימי, 
שהספיק לימות הקיץ, גדל עתה פי כמה כאשר כל הגג רחב הידיים 
נסגר בקירות ארעיים והפך לחלל סגור גדול שיכול לקלוט סועדים 
ומבלים רבים. הקירות החדשים שקופים, כמובן, כך שניתן להמשיך 
בירות  ומגיש  ים,  ופירות  בדגים  מתמחה  המקום  מהנוף.  וליהנות 
איכותיות מחבית. עם בוא הקיץ, מבטיח מנהל המקום האטם טנוס, 

יוסרו הקירות הארעיים.   

השקת בירה דובדבנים
הדוב לבירת  ביום שישי הקרוב ערב השקה  יתקיים  בר  מבלולה 

מבטימ הלולה  של  הפייסבוק  בדף   .KASTEEL - קסטיל   דבנים 
חים מגוון צ’ופרים וסיבות למסיבה, כמו יום הולדת ל-DJ אופיר 
אוחיון, טעימות של הבירה, מוזיקה טובה של אופיר וה-DJ בתאל 

וגם “מלללא אהבת חינם מצוות הלולה”. 

יש מרק
במסעדת רומילי שבבניין סראיא בתרשיחא מגישים עכשיו מרקי 
חורף במחירים נוחים. כל המרקים מוכנים במקום ללא אבקה, ובכל 

יום יש מרק אחר.

הצ האח  בכפר”,  מל”מוקפץ 
“פיצה  של  יחסית  והחדש  עיר 
בשורות:  כמה  יש  בכפר”, 
לנושא  מרענן  גיוון  האחת, 
ורדים  בכפר  המהיר  האוכל 
קו  יישור  השני,  בכלל.  ובאזור 
אוכל  של  הארצית  המגמה  עם 
מהיר איכותי יותר. והשלישית: 
יישור קו עם המגמה של אוכל 
בקטע  ודיאטטי.  בריא  מהיר 

שנבנ מנה  המקום  מציע  מהזה, 
מתה במדויק על פי כהנת ההר

זיה חלי ממן, אבל אנחנו הגענו 
בשביל הטעים.

במקום  שוכן  בכפר  מוקפץ 
בו שכן בעבר די.וי.דור, כאשר 

המקו שני  בין  שהפריד  מהקיר 
כך  גובה.  לחצי  עד  הוסר  מות 
המעניק  מרווח  מקום  התקבל 
ובו  גדול,  מרחב  של  תחושה 
בין  ברורה  הפרדה  יש  בזמן 
הפיצה )הטובה כשלעצמה, למי 

המוק לבין  מכיר(  לא  משעדיין 
פץ.

אוויר  חובב  שאני  מכיוון 
הר את  מאוד  מחבב  ממושבע, 

וגם  המסחרי  המרכז  של  חבה 
נשוי למעשנת, אני מעדיף את 
שהפעם  אלא  בחוץ.  הישיבה 
הקור הבריח אותנו פנימה, מה 
בעניין  לצפות  לנו  שאיפשר 
הנודלס  את  המקפיץ  בטבח 
עליזות  מהווק הלוהט בסלטות 

ומשובבות נפש.
אמ אדיר  מנהל  המקום  מאת 

וחייכן  שאפתן  צעיר  סלם, 
את  רכש  שנתיים  לפני  מחוסן. 
כי  ראה  הוותיקה,  בכפר  פיצה 
הצמוד  החלל  וכשהתפנה  טוב, 

קפיצה למוקפץ

בכפר”.  “מוקפץ  את  גם  פתח 
מעל המטבח מופקדים שני טב

ניסיון  צעירים, אבל בעלי  חים 
ובאילת,  אביב  בתל  במסעדות 

יהב הולמן ומושה אמסלם. כל 
מוכן  הרטבים,  כולל  האוכל, 

במקום.
מג דגמנו  שליחותנו  מבתוקף 

אורז,  נודלס אטריות  וון מנות: 
כנפיים  ביצים,  אטריות  מוקפץ 
סלמון  נתחי  צ’ילי,  ברוטב 
המוגשים  ומטוגנים  מצופים 
אננס,  וברוטב  ירקות  מצע  על 
לנוכח  פריכים.  אגרולים  ומנת 
אורח  עוברת  חטפנו  הכמות, 
שטיילה לתומה במרכז, וצירפנו 

אותה לשולחן. 
המוקפצים  נהננו.  שלושתנו 
בבשר  ועשירים  טעימים  היו 
פיקנטיות  הכנפיים  ותוספות; 
ועסיסיות, הסלמון טרי, מצופה 
בעדינות ועשוי במידה הנכונה, 
והאגרולס פריכים ונעימים ועם 

מטוויסט חביב בדמותם של שבי
בי בטטה מטוגנים וקראנצ’יים. 
מספר  לתפריט  יתווספו  בקרוב 

סלטים.
פלישה  יש  הצהריים  בשעות 
של תלמידים שסיימו בית ספר, 
האיכותיות  המנות  בכדי.  ולא 
נוחים  במחירים  נמכרות  הללו 

ממאוד. לדוגמה, המוקפצים נמ
עוף  למנת  שקלים  ב-28  כרים 
כנפיים  מנת  בקר,  למנת  ו-30 
ב-20, מנה צמחונית או מוקפץ 
בבגט ב-25, ומנת ילדים ב-30. 
ומשמ  Take Away גם  יש 
הקרטון  אריזות  כולל  לוחים, 

המ את  שהופכות  מהקוביתיות 
נות לאפילו עוד יותר טעימות. 
המציאו  מזמן  שכבר  ולמרות 
יכול  מי שמתעקש  המזלג,  את 

לקבל גם צ’ופסטיקס.
מסחרי  מרכז  בכפר,  מוקפץ 

רא בימים  פתוח  ורדים,  חכפר 
שון עד שישי, 04-9997722

* הכותב היה אורח המסעדה

הסלטות העליזות של הנודלס. מוקפץ בכפר



| גיליון 215 דצמבר 2012  40    41 | גיליון 215 דצמבר 2012| |

אייל כץ

מרואן מח'ול במארג. הפתרון לבעיית ירושלים: להביא דחפורים

אלוהים אוהב אותו
 “אם אני טועה ובכל זאת יש אלוהים, אני בטוח שהוא אוהב אותי 

 יותר מאשר את בן-לאדן או את אחמידיניג'ד". מפגש מרתק 
עם המשורר הפלשתיני מרואן מח'ול, וכמה הרהורים בעקבותיו

    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

כועס  אבחנה,  וחד  שנון  הוא 
והשירה  ומרתק,  חכם  ומצחיק, 

גדו שאומרים  מה  לפי  משלו, 
לים ומומחים ממני, היא אמנות 
המגדיר  מח'ול,  מרואן  גבוהה. 
מעלות,  תושב  פלשתיני  עצמו 
200 מתושבי כפר ורמ -ריתק כ
מדים בערב השקה לספרו הרא

“ארץ  לעברית,  שתורגם  שון 
הפסיפלורה העצובה". ההאזנה 
מדבר  כשהוא  במיוחד  לדבריו, 

במא נוסכת  פוליטיקה,  מעל 
בעת  ובה  ופסימיות,  ייאוש  זין 
הוא  קולו  ותקווה.  אופטימיות 

מקול שפוי, חילוני ואנושי, ואב
עד שלע פשוטות,  כה  מחנותיו 

תים הן גאוניות.

lll

33, ולממ  על אף גילו הצעיר,
רות שעיסוקו העיקרי הוא ניהול 
חברת בנייה גדולה, מח'ול הוא 
משורר חשוב. יש המשווים את 
שירתו לזו של דרוויש. אמר את 
אף  ועל  וייכרט,  רפי  פרופ'  זה 
שהוא עומד בראש הוצאת קשב 
התרגום,  את  שהוציאה  לשירה 

מהוא לגמרי בר סמכא. את השי
רים תרגמו 12 מתרגמים שונים, 
לדברי וייכרט זהו פרויקט חסר 

תקדים בתחום התרגום.

lll

גם  מח'ול,  למרואן  לו,  יש 
מרהיבים.  דרמטיים  כישורים 
במהלך השיחה שניהל עם ד"ר 

מרוז'ה תבור, שגם נמנה על מת
משתמש  הוא  השירים,  רגמי 
וכך  שנרגיש.  בלי  כמעט  בהם 
מצוקות  להעביר  מצליח  הוא 
פליטים,  מחנות  תושבי  של 
)“ביבי  פוליטיקאים  על  לרדת 
להתלהב  השני"(,  והדוברמן 
עוואד  מירה  של  משירתה 
שירים,  שלושה  עם  שהופיעה 
ואפילו לקנטר את פרץ טסטה, 

רכז הקתדרה.
מתגלה  הדרמטי  הכישרון 
קורא  בשיא תפארתו כשמח'ול 
את אחד משיריו. זהו שיר ארוך, 

המ בשפת  אותו  קורא  ממח'ול 
תבור  אותו  קרא  כן  )לפני  קור 
שאינני  ולמרות  בעברית(, 

מבין כמעט מילה בערבית, אני 
מהופנט.

lll

אפשר  מח'ול  של  בשירתו 
תאורים  רומנטיקה,  למצוא 
ונוף, אהבת  מרהיבים של טבע 

מאב רבת עוצמה, רוח שטות, צי
ניות דוקרנית, יכולת התבוננות 
דקת אבחנה ועוד ועוד. וכמובן, 
התייחסות למצב הגיאופוליטי. 
הוא  כי  הסביר  עמו  בשיחה 
עמו,  בני  של  כאבם  את  כואב 
את הקיפוח של ערביי ישראל, 
מחנות  תושבי  של  עוניים  את 
הפליטים, את גורלם של תושבי 
עזה. הוא מבהיר כי עיקר זעמו 
בשני  המנהיגים,  כלפי  מופנה 
הפועלים  אלו  בעיקר  הצדדים, 

מבשם אלוהים. חשוב לו גם לה
של  בסבלו  מכיר  הוא  כי  בהיר 
בשל  דווקא  אך  היהודי,  העם 
מצפה  הוא  השואה  טראומת 

מאיתנו להתנהגות שונה.

lll

החזון שלו נאיבי לעתים )“אני 

מאמין באנושיות"(, וכעסו הוא 
מכעס של מפונקים. מח'ול לגמ

רי מודע לכך, ולכן קל להזדהות 
מאיתו. “אני לא כותב מתוך הב

על  למשל  אומר  הוא  עיה", 
הבעיה,  על  “אלא  הפליטים, 
ולא  אני  לא  מבחוץ.  כמתבונן 
העם  כמה  באמת  יודעים  אתם 

הזה סובל". 
על מנהיגים דתיים הוא אומר: 
ולא  באלוהים  מאמין  לא  “אני 
חושב שהוא קיים. אבל אם אני 
אלוהים,  יש  זאת  ובכל  טועה 
את  אוהב  שהוא  בטוח  אני 
את  מאשר  יותר  מח'ול  מרואן 
בן-לאדן או את אחמידיניג'ד".
מויש לו גם פתרון מקורי לנו

שא ירושלים: “אני מקווה שאני 
בקהל,  כאן  אחד  אף  מרגיז  לא 
להביא  זה  שלי  הפתרון  אבל 
הכותל  את  להרוס  בולדוזרים, 
המערבי, כיפת הסלע, מסגד אל 
אקצה וגם איזה כנסייה בשביל 
צריך  שיתפנה  בשטח  האיזון. 
להקים מגרש חנייה ענק, לסדר 
כמו  ציבורית  תחבורה  בעיר 

משצריך, וזה יפתור את כל הב

אפשר  בעיקר  העיר.  של  עיות 
יהיה לחיות בה".

lll

המפגש הספרותי הזה התקיים 
ביום שישי בשמונה בערב. שעה 
המוקדשת  בעליל,  נוחה  בלתי 
לרוב לארוחות שבת משפחתיות. 

מלמרות זאת, התמלא אולם המא
200 מאזינים, רובם תושמ -רג בכ
מבי הכפר ומיעוטם תושבי תרשי

המיוחד  הערב  את  ופקיעין.  חא 
מקתדרה  טסטה  פרץ  ארגן  הזה 
בכפר. האיש הפעלתן הזה הפך 
בכפר,  העיקרי  התרבות  למפיק 
ואני לפחות חייב לו את ההכרות 
שירתו  עם  והמענגת  המאתגרת 
ומשנתו של מרואן מח'ול. נדמה 
לי, כי אלמלא הערב הזה, הסיכוי 
שלי להיחשף לשירתו היה קלוש 

ביותר.

lll

מעוררים  זה  מסוג  מפגשים 
בי תמיד תחושה אמביוולנטית. 
מצד אחד הם מוכיחים שבשני 
העמים יש כמיהה לשלום, “יש 
לעשות  ואפשר  לדבר"  מי  עם 
גם  לי  קרה  זה  ביחד.  דברים 

מבשבת האחרונה כשביליתי בפ
מסטיבל חג שלושת החגים בחי

היו  כאחד  ויהודים  ערבים  פה. 
שם מאחורי הדוכנים, על הבמה 

ניס וואדי  מכאמנים ובסמטאות 
נאס כמבלים. 

מצד שני, נאיבי יהיה לחשוב 
וכי  קל,  פתרון  יש  שלסכסוך 
שפיכות הדמים צפויה להיפסק 
בקרוב. כי ממש במקביל לערב 
ורדים  בכפר  האינטלקטואלי 

חשו ניסנאס,  וואדי  מולאירועי 
בים ככל שיהיו, קרו עוד כמה 
עמוד  מבצע  קטנים:  אירועים 
החלטת  באו"ם,  ההחלטה  ענן, 
בשטחים,  בנייה  על  הממשלה 

הת משעל,  חאלד  של  מהנאום 
גובה הכל כך צפויה של ביבי, 
וכמה  קטנים  פיגועים  כמה 
אלפי טוקבקים מעוררי חלחלה.
לא  עדיין  אני  שני,  מצד 
עוד  כל  לפחות  לגמרי.  מיואש 
כמו  אנשים  הצדדים  בשני  יש 

מרואן מח'ול.

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

מומלץ:

קישים, עוגות

ולחמים מיוחדים

מתקבלות הזמנות לצימרים ומסעדות
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שם עין \בן עמי מוסק

לפני חמש שנים חוללה נילי אלדר מהפך 
בחייה. היא אימצה את השם “תנילי קרקר", 
שם שהוצע על ידי תלמידה שלה מהכפר, 

וממורה נערצת הפכה לאופה.
שירתה  בצבא  כברי,  בקיבוץ  גדלה  נילי 
זוכרת  והיא  שייך,  א  בשארם  אוויר  בחיל 
בוגרת  היא  את הצבא כ"תקופה חלומית". 
תעודת  בעלת   ,)MA( ישראל  ארץ  לימודי 

מהוראה ומורת דרך. את בעלה  הכירה במה
על  לטייל  הספיקו  השניים  הלימודים.  לך 
פני הגלובוס, ואף ללדת את ביתם הבכורה 

משי בניו-זילנד. כשחזרו השתקעו בכפר ור
המ שנים.  חמש  בן  יישוב  אז  שהיה  מדים, 

ארבעה  בעוד  והתברכה   התרחבה  שפחה 
ילדים.

במעמ נילי  “בילתה"  שנים    25  במהלך 
)שדה-לאום- של"ח  כמורת  החינוך  רכת 
חברה(, והיוותה מחנכת נערצת )ידע אישי 
תלמידים.  לאלפי  תומר(  מפי  הכותב,  של 
“אהבתי להרגיש את הארץ ברגליי. אהבתי 
לחוש את שריטות הקוצים, את משב הרוח, 
את הגשם שיורד על ראשי והשמש החמה 

הטופחת".
 ,50 לנילי   כשמלאו  שנים,  כחמש  לפני 

בעו נושפים  “כשתלמידי  מלכת".  מ“עצרה 
הקצב   את  להאט  ונאלצים  בעליות  רפי 
בגללי, הגיע זמן לשינוי". והשינוי היה די 
אופה  אני  שלי.  לקרקרים  “פניתי  טבעי. 
אותם שנים רבות, הם הפכו ל'מותג הבית', 

והחלטתי להפוך את הקרקרים  לפרנסה".

גאה במה שאין בו
לקרקרים  מאפייה   פתחה  נילי 
בבית  ביתה,  העליונה של  בקומה 
של  אימה חנה אש )שהקימה את 
חנות “יד שנייה"(. המעבר מחינוך 
לאפייה לא היה פשוט. הוא חייב 
המון לימוד, הרבה אתגרים, אורך 
רוח ובעיקר יכולת כלכלית לעבור 

את השלב הקשה הזה.
מחולקים  נילי  של  הקרקרים 
מקמח  קרקרים  קטגוריות:  לשתי 
לבן רגיל וקרקרים מקמח כוסמין 

אורגני.
שני הסוגים נאפים ללא חומרים 
משמרים, אבקות ומשפרי  אפייה 
וצבעי מאכל. המאפיין העיקרי זה 
מה שאין בהם, מסבירה נילי. הם 
ומתובלנים  קנולה  שמן  מכילים 
קצח,  שונים:  בטעמים  בעדינות 
ועוד,  קינמון  בצל,  זעתר,  אניס, 
של   הבד"צ  בהכשר  טבעי  והכול 

המוצרים האורגניים.
מהכוסמין הוא דגן קדום, יש המ

זהים אותו כאם החיטה. הוא עשיר בסיבים 
תזונתיים, בחלבון, דל מאוד בגלוטן ונחשב 
לבריא מאוד. האפייה נעשית בטמפרטורה 
כ-30  ואורכת  מעלות  כ-100  של  נמוכה 
דקות. בניגוד לאפייה התעשייתית שנעשית 
ובמשך  מעלות  כ-250   של  בטמפרטורה 
, נילי אופה גם  כ-4 דקות. לצד הקרקרים 

מלחם על טהרת קמח הכוסמין ולחם מגרעי

ני כוסמין מונבטים – לחם שהכנתו נמשכת 
3-4 ימים ונחשב ללחם בריא ביותר.

ניתן  לרכוש בימי שישי במרכז המסחרי 
מאו  להגיע היישר למאפיה בתיאום טלפו

ני ואפשר  לקבל  משלוח הביתה. לתיאום 
טלפוני 052-3772907.

אתר www.tnillilcracker.com, ויש גם 
דף פייסבוק.

.Benamil.mosek@gmaill :לתגובות

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

פיצות 
בהזמנה, 

הכנה 
במקום

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:
ובנוסף,  עלות הקמה,  ללא  יפהפה  לך אתר  נקים  אנחנו 
תחרותי  במחיר  ושירות  תחזוקה  של  שנתיים  לך  נספק 
עלייך  שיהיה  )תשלום  בחודש  שקלים   80 של  ביותר 
לשלם ממילא גם אם תקימי 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 תהיי מספיק זריזה )המבצע 
הוא לזמן מוגבל( נבנה עבורך יופי של אתר ללא תשלום 

ותבטיחי לעצמך שנתיים של תפעול מלא במחיר נמוך.

חייגי עכשיו חינם
1800-800-401

 www.eshkoll.com פרטים נוספים באתר

http://www.tnilicracker.com
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