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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

חדשות

הערה ביומן
ורדים  כפר  מוצעת  חברי 

יאישרו הצעה של חבר המוע
לראש  להעיר  מילוא  יוסי  צה 
אי  על  יחיאלי  סיון  המועצה 

יקיום התחייבויות לחברי המו
מתייחס  להערה  הרקע  עצה. 
לדיון  שהובאו  הצעות  לשתי 

המו בישיבת  מילוא  ידי  יעל 
היא  האחת   .2012 במאי  עצה 
הסרת השילוט בכיכרות 1 ו-6 
את  מסכן  שהוא  כיוון  בכפר, 
באיזור.  הרגל  והולכי  הנהגים 
מועד  באותו  הבטיח  יחיאלי 
לנקוט במספר פעולות וכעבור 
תשעה חודשים התברר כי דבר 
השנייה  ההצעה  נעשה.  לא 
בתלונות  טיפול  נוהל  הייתה 
על כלבים. יחיאלי החליט אז 
וגם  בנושא,  נוהל  כתיבת  על 

זה עדיין לא קרה. 
נירית אושר

הנהלת בתי המשפט בירושלים 
יהחליטה לאחרונה כי בית המש
יפט בנהריה יהיה פתוח רק לתבי

עות של תושבי נהריה. בהחלטה 
זו נחסמה האפשרות של תושבי 
הגליל המערבי ובהם תושבי כפר 
להגיש  תרשיחא  ומעלות  ורדים 
תביעות בקרבת מקום מגוריהם. 
הקרוב  המשפט  שבית  יוצא  כך 
בית  הוא  האזור  לתושבי  ביותר 

המשפט בקריות. 
בנהריה  השלום  משפט  בית 

ומ אחד  משפטים  אולם  יכולל 
כהנת בו שופטת אחת, עידית רז 

ויינברגר.  
תושב  חן,  רוברט  דין  עורך 
“כאשר  מסביר:  ורדים  כפר 

לה מבקש  ורדים  כפר  יתושב 
גיש תביעה בנהריה, עובדי בית 
המשפט פשוט מסרבים לפתוח 

יעבורו תיק. מעשה זה הינו בני
יגוד לחוק, הקובע כי בתי המש

פט פתוחים לכל האזרחים אשר 
המש בתי  ממומנים  יבמיסיהם 
יפט. פניתי בנושא זה לראש עי

לכביש  מירון  מרחוב  הדרך 
כפר ורדים ינוח נסגרה זמנית 
בשל עבודות הפיתוח הנעשות 

באזור.
לפני כחודש החל קבלן מטעם 
המועצה בעבודות פיתוח עבור 
76 מגרשים בסוף רחוב מירון. 
כבדים  כלים  מופעלים  באתר 

עבו מבוצעות  ובמקום  ימאד 
האזור  הוכרז  ולכן  עפר,  דות 
כאתר עבודה. עקב כך נאלצה 
המועצה לסגור את המעבר עד 
במגרשים  העבודות  להשלמת 
יהיה  המעבר  לדרך.  הסמוכים 
מהתאריך  החל  כחודש,  סגור 

12 בפברואר.

הביטול בוטל והמיכרז ניצל

רוצים משפט? סעו לקריות

ריית מעלות, ובעקבות תלונתי 
הוא פנה לשר המשפטים". 

30 בינואר הוציא ראש עיי -ב
שלמה  מעלות-תרשיחא,  ריית 
בוחבוט, מכתב לשר המשפטים, 
פרופסור יעקב נאמן. בין השאר 
תקופה  “מזה  בוחבוט:  כותב 
בנהריה  המשפט  שבית  ארוכה 
תושבי  של  בעניינים  ועוסק  דן 
אדם  לכל  וסגור  בלבד,  נהריה 
בית  גם  בכך,  די  לא  אם  אחר! 

יהמשפט בעכו סגור בפני תוש
בי בגליל המערבי, וכך נאלצים 

יהמבקשים את סעד בית המש
תחבורה  תנאי  תוך  לנדוד,  פט 

בק המשפט  לבית  טובים,  ילא 
עימי  תסכים  כי  בטוחני,  ריות. 

בז הפוגע  בעיוות  מדובר  יכי 
ול לצדק  הבסיסיות  יכויותיהם 

תושבי  כ-100,000  של  משפט 
הגליל המערבי. מדובר באפליה 

מודעת שיש להפסיקה".
לא  הגיליון  סגירת  מועד  עד 

יהתקבלה תגובה ממשרד המש
פטים למכתב זה. 

נירית אושר

בית המשפט 
בנהריה.

צילום: אתר 
הרשות השופטת

הקיצור נסגר 
זמנית

ארוחות בוקר 
תפריט בשרי
וברור... קפה

WI FI  TAKE AWAY  אירועים עד 30 איש

חדש במעיליאחדש במעיליא

פתוח משעות הבוקר עד לשעות הקטנות של הלילה
מעיליא, כניסה ראשית מכביש 89

  www.cafecafe.co.il  04-9966680

תרשיחא, קניון כאן זמאן, 04-9570174 

פריק תקשורת
חנות הסלולר

הגדולה באזור
מכשירים | אביזרים | גאדג’טים

מכירה, שירות ותיקונים
לכל סוגי המכשירים

מבצע לזמן מוגבל

s3 גלקסי

₪ 2,899
בלבד!

מבצעים נוספים 

בחנות

הח ישראל  מקרקעי  ימינהל 
הזכיה  את  סופית  לאשר  ליט 
דובי  של  הרכישה  קבוצת  של 
במיכרז  סוחריאנו  ואסף  טל 
להקמת 35 בתים בכפר ורדים. 
בגיליון האחרון של א-לה כפר 
פירסמנו כי קיים חשש לביטול 
הזכיה בגלל אי חתימה על חוזה 
המועצה  מול  פיתוח התשתיות 
תוך 50 יום ממועד ההודעה על 
הזכיה ואי הפקדת ערבות. שני 

תנאי  של  הפרה  מהווים  אלו 
המכרז והיוו עילה עבור מינהל 
מקרקעי ישראל לביטול המכרז. 
לאחר לחץ מצד מנהלי קבוצת 
כמו  וסוחריאנו,  טל  הרכישה 
החליט  ורדים,  כפר  מועצת  גם 

המינהל לחזור בו מן הביטול. 
השת את  המכירים  יגורמים 

כי  טוענים,  העניינים  לשלות 
העובדה שחברת הנדל"ן קרן פז 
מנס ציונה, מי שהגיעה למקום 

הפ על  ויתרה  במיכרז,  יהשני 
רויקט, תרמה להחלטת המינהל 
של  הזכייה  את  מחדש  לאשר 

קבוצת הרכישה. 
יש מקרקעי  מינהל  ידוברת 

כי  אישרה  צבר  אורטל  ראל 
אך  אושרה,  במכרז  הזכיה  אכן 
השיבה  ולא  פרטים  מסרה  לא 

לשאלות נוספות שנשאלה.

נירית אושר
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 תכנון פנסיוני
 סיעוד ובריאות

 גמל ופיננסים

 רכוש
 צימרים
 חקלאי

 עסקים
 חו"ל

 

מצדה ערק 
מפעל לייצור ערק זחלאווי איכותי

אפשרות רכישה במפעל
ביקורים לקבוצות ויחידים בתיאום מראש

זכה בפרסים 

ובביקורות 

נלהבות

מעיליא, אזור תעשייה, 
www.arakmasada.com | 057-5760384 ,04-9977934

מינימרקט חדיד
מעדנייה, סופרמרקט ואיטליז

מעיליא, רחוב ראשי, 04-9979016, 057-5760384

מבחר דליקטסים בשר לבן טרי יום יום

כל מוצרי הסופר:
מזון, חומרי ניקוי, אלכוהול

חנות הבית
של ערק מצדה

פסטרמה לבן מעושן
מתוצרת עצמית

נקניקיות
קבב

פטריצ’יאן

לשלטון  "התנועה  תכירו: 
תנועה  ורדים",  בכפר  ערכי 
חדשה בכפר שמקימיה מכריזים 

על עצמם כא-פוליטיים.
הת יצאה  האחרונים  יבימים 
לה לתושבים  בקריאה  ינועה 

בהודעת  שורותיה.  אל  צטרף 
דואר אלקטרוני מטעם התנועה, 

נכתב:
קול קורא להצטרפות לתנועה 
לשמירה על שלטון ערכי בכפר 
על  לשמירה  התנועה  ורדים. 
שלטון ערכי בכפר ורדים הינה 
תנועה בלתי פוליטית החותרת 
לשלטון מקומי ערכי אשר הינו: 

התושב 	• למען  הפועל  שלטון 
אינטרס  כל  עבור  ולא  בלבד 

אחר
ישלטון גלוי והוגן כלפי התו	•

שב
שלטון ערכי	•
שלטון חוקי	•

יכוחה של התנועה ככוח תמי
יכת התושבים. אנו זקוקים ער

חדשות

ערב חשיפה לתיכון אמירים 
יהתקיים לפני כשבועיים לק

ראת פתיחת שעריו לתלמידי 
כיתות י' ו-י"א. 

יחיאלי,  ראש המועצה סיון 
ורד  החינוך  מחלקת  מנהלת 
שרון  התיכון  ומנהלת  עמר 
בינדר סיפרו לעשרות ההורים 
שהגיעו על התיכון ועל החזון 
החינוכי של הכפר. הדוברים 

ימסרו כי  החל משנת הלימו
יפתח התיכון את  דים הבאה 
העולים  לתלמידים  שעריו 
לכיתות י' ו-יא' מכפר ורדים 
ומהאזור כולו. עוד אמרו, כי 
למידה  חוויית  מציע  התיכון 

למ שאיפה  ימשמעותית, 
בכיתות  אישי  וחינוך  צוינות 

יקטנות עם צוות מורים איכו
תי.

התגאתה  התיכון  מנהלת 
מגמות  של  עשיר  במגוון 
במהלך  בחירה.  ומקצועות 
מורי  עם  מפגש  נערך  הערב 
המגמות  השונות.  המגמות 
הן: אשכול מדעים  המוצעות 

יהכולל פיזיקה, ביולוגיה ומ
הומני אשכול  המחשב;  ידעי 

מדעי  ערבית,  הכולל  סטיקה 
וכן  ועוד,  היסטוריה  החברה, 

אמ הכולל  אמנויות  יאשכול 
מחול  וצילום,  פלסטית  נות 

במג הלימודים  יומוסיקה. 
כשנה  נצברים  המוסיקה  מת 
בית  ידי  על  מוכרת  אקדמית 
וג'אז  למוסיקה  הגבוה  הספר 

‘רימון'.

התיכון 
נחשף

כית לגיבוי שלך.
הוא  התנועה  ממיסדי  אחד 
עו"ד בוב חן, המלווה את חברי 
ובעצמו  במועצה  האופוזיציה 

למ האחרונים  בחודשים  יהפך 
המועצה  ראש  של  חריף  בקר 
חן:  הבולטים.  ממתנגדיו  ואחד 
הצטרפו  ימים  שלושה  “תוך 
תושבים,   400 מעל  לתנועה 
כבר  מונים  אנחנו  להיום  ונכון 
נטויה.  היד  ועוד  חברים   500

יחשוב לי להבהיר שמדובר בפ

בכדי  ורדים  כפר  לתושבי  נייה 
ילשמור על הסדר בשלטון ולה

עלות את תשומת לב התושבים 
לחשיבותו של שלטון תקין".

פולי בלתי  תנועה  יהאמנם 
ראש  תגובת  פי  על  לא  טית? 

"תנו יחיאלי:  סיון  יהמועצה, 
ידי שני חברי  עה המוקמת על 
המשפטי  והיועץ  אופוזיציה 
להיקרא  יכולה  אינה  שלהם 
היומרה  עצם  פוליטית.  בלתי 
להטעות  עלולה  כך  להיקרא 
מדובר  אין  כאילו  הציבור,  את 

בפוליטי המעורבים  יבאנשים 
בוודאי  הציבור  המקומית.  קה 
שם לב לעובדה כי נשלחה יותר 
מהודעה אחת בנושא, בראשונה 
חלק  כי  הוזכרו שמות. מתברר 

ימהמוזכרים במייל הראשון בי
קשו להסיר את שמם מרשימת 
המתיימרת  כתנועה  המייסדים. 
להיות ערכית וחוקית ראוי היה 

לעדכן את הציבור בכך".
נירית אושר

התנועה, גרסת הכפר
האם "התנועה לשלטון ערכי בכפר ורדים" שהוקמה לאחרונה 

היא אכן א-פוליטית כפי שטוענים מייסדיה?

בוב חן. הצטרפו כבר 
כ-500 חברים

המיחזור,  מדיניות  במסגרת 
ייוצבו בקרוב ברחבי הכפר אר

המיועדים  אפורים  פחים  בעה 
למיחזור מתכות וארבעה פחים 
למיחזור  המיועדים  סגולים 

יזכוכיות. זאת בנוסף לשני הפ
לפסו המיועדים  הירוקים  יחים 
ילת נייר, קרטון ופלסטיק. במ

קביל, תפעל המועצה להגדלת 
מספר פינות המיחזור ברחובות 

נוספים ביישוב. 

לאחרונה  חתמה  המועצה 
המחזור  תאגיד  עם  הסכם  על 
ת.מ.י.ר, שהוקם על מנת לסייע 
ורשויות  יבואנים  ליצרנים, 

חובו את  ליישם  ימקומיות 
להסדרת  החוק  במסגרת  תיהם 
 .2011 משנת  באריזות  הטיפול 
בעלויות  תישא  ת.מ.י.ר  חברת 
הטיפול בפסולת האריזות, דבר 

ישיוביל לחיסכון כספי של עש
ירות אלפי שקלים בשנה מתק

ציב המועצה. 
חוק  של  העיקרית  מטרתו 
לצמצום  להביא  היא  האריזות 

מארי הנוצרת  הפסולת  יכמות 
ול הטמנתה  את  למנוע  יזות, 

המועצה  מיחזורה.  את  עודד 
בחרה במסלול הפרדה ל"זרמים 

הרח שמשמעותו  יייעודיים" 
במרכזי  השימוש  והעמקת  בת 
בנוסף למחזור  ביישוב  המחזור 

הקיים. 

בקרוב נמחזר גם זכוכית
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מקצועי שנת ילדים \אורלי בוקסרמן

www.arichim.com
054-6717761

michal@arichim.com
 סטודיו: שניר 100 כפר ורדים

שירות עד הבית
ללקוחות מוסדיים ופרטיים

כביסת בגדי 
עבודה, כולל 
בגדי מטבח

שיטות 

מודרניות 

לשמירה על 

הבד והבגד

ווילונותסלון, שטיחים בניקוי ריפודי מומחים 

מורד הגיא 100, קניון לב כרמיאל, קומת מסעדות l טלפקס: 04-9988751, נייד )ליאה(: 054-4721125

ניקוי יבש l כביסה וגיהוץ l גיהוץ קיטור l תיקוני תפירה

כרמיאל א.ת.   4 הבנאי 
0 4 - 9 0 8 - 2 5 7 0
0 5 2 - 6 6 - 8 8 - 7 1 9
www.homkor.co.il

שיווק והתקנה
קמין עץ | קמין גז

למי שמחפש חום
קמין סנטר - פתרונות חימום מתקדמים

מחזירים את השינה הביתה
לילה  רודף  שינה  ללא  לילה 

לי החלום  שינה.  ללא  ינוסף 
הפרעות  בלי  שלם  לילה  שון 
כבר  ניסיתם  באופק.  נראה  לא 
שעת  את  דחיתם  הכל:  כמעט 
הקטנטן  את  לקחתם  ההשכבה, 

ילמיטה שלכם, האכלתם, מצא
תם את עצמכם יוצאים לסיבוב 
עם האוטו בשעות הקטנות של 
והפצפון  לידו  הלילה,  ישבתם 
לא נרדם. שוב אתם חסרי אונים 

אחרי עוד לילה לבן.
מפתיע,  נשמע  שזה  כמה  עד 
ללמד  יש  התינוקות  רוב  את 
בדיוק  ולהרדם  להירגע  כיצד 

לא תינוקות  שמלמדים  יכפי 
בכ לאכול  לינוק,  בחפץ,  יחוז 

נוהגים  ההורים  רוב  וכו'.  פית 
לתת סיוע מיידי, פתרון לטווח 

יהקצר: לנענע את העגלה, לה
להחזיק  ברכב,  בנסיעה  רדים 
על הידיים ולנענע עד הרדמות. 

יכתוצאה מכך, רוב ההורים קו
שרים את השינה בגורם חיצוני.
לה יודעים  שאינם  יתינוקות 

יבקשו את  רדם בכוחות עצמם 
בשלבי  לה  שנזדקקו  העזרה 

הת בכל  ושוב  שוב  יההרדמות 
תינו שיש  הפלא  מה  יעוררות. 

קות המתעוררים לעיתים אף 10 
פעמים בלילה?

איך  אז  שעון,  אין  לתינוקות 
הולכים   שעכשיו  מבינים  הם 

לישון?
להיות  יכולה  ההשכבה  שעת 
יומיים  יום  טקסים  מתישה. 
מסייעים לתינוק להבין מה עומד 

להתרחש ומה מצופה ממנו.
יטקס הוא רצף של מספר פעו

קבוע,  בסדר  המתרחשות  לות 

יבאותו זמן מידי יום. שגרת הט
יקסים מחזקת את תחושת הבי

טחון ומצמצמת את אי הודאות. 
צעי לתינוקות  מאפשר  יהטקס 

עומד  מה  מראש  לחזות  רים 
להתרחש. 

ילמשל, טקס קבוע לפני השי
נה מסייע לילד להרגע ולעבור 
משלב העירות והמשחק לשלב 

השינה. 
מה עושים, צעד אחר צעד:

נסו להקפיד על שעת השכבה . 1
קבועה.

המוצץ, . 2 שהבקבוק,  דאגו 
דובי  )שמיכי,  המעבר  חפץ 

שלא  כך  בחדר  יהיו  וכו'( 
יהיה צורך לחפש אותם לפני 

ההרדמה.
לאחר ארוחת ערב ואמבטיה . 3

דאגו  השינה,  לחדר  כנסו 
לתאורה עמומה.

זמזמו . 4 הפעוט,  את  הלבישו 
שיר או קראו סיפור קצר.

תשומת . 5 מלוא  את  הקדישו 
הלב, התנהלו בצורה רגועה, 

אל תמהרו. 
שיחזור . 6 פרידה  משפט  בחרו 

על עצמו כל ערב, אמרו אותו 
בטון רגוע.

יככל שתהיו עקביים יותר והט

המסר  ערב,  מידי  יחזור  קס 
זאת  ובעקבות  יותר  ברור  יהיה 
רגועה  תהיה  לישון  ההשכבה 
רצופה  לשינה  הדרך  ושקטה. 
הולכים  שבה  בדרך  מתחילה 

לישון.

www

שינה  יועצת  היא  הכותבת 
בעלת  ופעוטות,  לתינוקות 

במפ מרצה  ולישון",  י“חיבוק 
המרכז  במסגרת  אימהות  גשי 

לפ ורדים.  כפר  הרך  ילגיל 
מזרחי דורית  נוספים   רטים 

054-6530066
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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:

קישים, עוגות ולחמים מיוחדים

לפוריםאוזני המן

חשדות תרבות

יבכברי עובדת כבר יותר מחצי שנה קבו
עם  פלוס(  )עשרים  נשים  של  מחול  צת 
המורה והיוצר אורן טישלר. חצי שנה זה 
פריפריאליים,  במונחים  זמן  מאד  הרבה 
אבל כמו כל קבוצה או חוג אחר באזורנו 
נוספים  למשתתפים  זקוקה  זו  קבוצה  גם 

על מנת להמשיך להתקיים.
בעלי  נוספים,  אנשים  מחפשת  הקבוצה 
רקע בתנועה, שרוצים לעבוד פעם בשבוע 

עם קבוצה רצינית.
כ-14  ורקדן  יוצר  מורה  טישלר,  אורן 
שנה, הוא בוגר להקת המחול הקיבוצית, 
רקד אצל עידו תדמור ולהקת ורטיגו וייסד 
את להקתה הצעירה, וכיום מנהל קבוצת 

.IMprocess.co.il
יאורן: “אני משלב בשיעור חומרים מס

גנונות שונים, מהקלאסי, המודרני, היוגה, 
לע מאוד  הדומה  עבודה  בדרך  יהטאיצ'י 

בודת להקה מקצועית ברצינות ובהעמקה 

יבתנועה. במהלך השיעורים אנחנו גם לו
והכל  מדים קומבינציה מהרפרטואר שלי 
עם  לוחצת,  לא  נעימה,  באווירה  נעשה 
מוסיקה משובחת, וללא מראות. אין צורך 
לבוא בנעלי בלט או משהו, אלא בבגדים 
נוחים. ניסינו לשלב בקבוצה אנשים שאין 

וראינו שהשיעו בתנועה  רקע  ילהם שום 
אומר  לא  זה  אבל  להם,  קשים  קצת  רים 
שאנשים שבפעם האחרונה שלקחו שיעור 

ימחול היה במגמת מחול בתיכון, לא יכו
לים להשתלב. אני ממליץ לבוא לשיעור 
לאט  פה  בונים  אנחנו  לניסיון.  שניים  או 
ומתקדמת,  שעובדת  נהדרת  קבוצה  לאט 
מפתחת את הגוף והתנועה ופשוט נהנית. 

תהיו אמיצים ובואו". 

בשבוע,  פעם  עובדת  הקבוצה 
לפרטים:   .20:30 בשעה  ראשון   בימי 

אורן 054-9987822.

לקראת  יקיים  ורדים  כפר  אמני  פורום 
מהכפר  יוצרים  של  אמנות  ירידי  החגים 

יומהגליל. בימים אלה מתחלפת גם התצו
גה בגלריית אמני הכפר, לאחר שהסתיימו 
הקודמת.  התצוגה  של  החודשים  ששת 
חודשים,  לארבעה  התצוגה  תוחלף  הפעם 

מז האמנים  פורום  כולל.  יולי  עד  יממרץ 
מין אמנים חדשים, שטרם הציגו בגלריה, 
העלות  עבודותיהם.  את  ולהציג  להצטרף 

למשתתף: 30 שקלים בחודש.
שהתקיימה  האחרונה,  האמנים  בישיבת 
ויטרינה  להקים  הוחלט  כחודשיים,  לפני 
אמני  יפורסמו  ובה  הגלריה  ליד  שתוצב 

ני יהיו  האמנים  של  הפרסום  דפי  יהכפר. 
תנים להחלפה ויהיה מקום לכ-30 אמנים. 
לכל אמן יוקצב מקום בגודל A5 והפרסום 
יעשה על גבי חומר קשיח שיעמוד בתנאי 
מזג האוויר. עלות ההשתתפות 200 שקלים 

לשנה.
מתבק להשתתף  המעוניינים  יאמנים 
עבו וצילומי  פרטיהם  עם  לפנות  ישים 

אלקטרוני בדואר  סטרוד  רינה   דות 
.strody@bezeqint.net

התקיים  פברואר  חודש  בתחילת 
באוניברסיטת תל אביב כנס בנושא נעורים 
התקיימו  הכנס  במסגרת  באמנויות.  וזקנה 

הפלס האמנות  מתחומי  רבות  יהרצאות 
ומג גיל  בנושאי  תיאטרון  קולנוע,  יטית, 

דר, נעורים וזקנה בעולם העתיק, הזדקנות 
מזקנה  רתיעה  באמנויות,  וביטויו  הגוף 
ו"אייג'יזם", ביטוי המבטא אפלייה על רקע 

גיל. 
עדי גרינפלד מכפר ורדים, בעלת גלריה 
על  הכנס  במסגרת  הרצתה  והאוצרת,  טל 
בנושא  מחותן  חוה  האמנית  של  יצירתה 
על  התבססה  ההרצאה  ילדות".  “זכרנות 
מחקר ותערוכה שהוצגה  בגלריה טל בשנה 

שעברה )דצמבר 2011 עד אפריל 2012(.

 יריד לחגים
וויטרינה פרסומית

הרצתה בכנס

מתגבשת קבוצת מחול לחובבות

הקבוצה בפעולה. בגדים נוחים ובלי מראות

פתוח בימים שני עד שבת מ-8:30 עד לשעות הערב 
גשר הזיו, 052-8313202 

ג’ה מוס בית אוכל ואירועי תרבות

חומוס / חומוס פול טחינה l שקשוקה
טאלי הודי l צ’אנה מאסלה

קוסקוס l מלבי
ועוד מגוון תבשילים ומאכלים

הרצאות l מוסיקה 
ג’אמים l אירועי תרבות 

לבלות ביחד עם משהו טעים

אפשרות לאירועים

MSW ,נחמה באר
ליווי ויעוץ בעיתות משבר

• טיפול כאן ועכשיו סביב מטרה ברורה

• ייעוץ בעיתות משבר: זוגיות, ילדים, 
   משפחה, מחלה, זקנה, מוגבלות

• התקדמות  בהתאם לקצב אישי

04-9977577 ,054-7892577
Bor.nechama@gmail.com

mailto:strody@bezeqint.net
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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

מעלות תרשיחא קניון כאן זמאן קומה ב' • ימים רביעי ושבת • 054-4870640 | 04-9575111
קרית מוצקין, גושן 31, קומה ג', בניין רסקו • ימים שני, שלישי, חמישי ושישי 04-8704030

24
שעות 

בסופ"ש

שבתון מגבש
סניף נוע"ם כפר ורדים ערך שבתון סניפי עמוס פעילויות. המדריכה נועה אלבז מספרת

חדשות נוער

תנועת  של  ורדים  כפר  סניף 
נוע"ם ערך לפני מספר שבועות 
הראשון  הסניפי  השבתון  את 

שלו.
הנוער  תנועת  של  סניף  בכל 
בשנה  פעמיים  מקיימים  נוע"ם 
שבתון סניפי. במשך סוף שבוע 

הס פעילי  כל  עוברים  יאחד 
שבת  י"ב  עד  ג'  מכיתות  ניף 
תפילות,  הכוללת  נוע"מיסטית 

משח שבת,  שמירת  ימדרשים, 
קים ובעיקר המון כיף.

18 בינואר התאי -ביום שישי ה
ספו כל הפעילים של סניף כפר 

יורדים כמידי שבוע לעבור פעו
הכו ילת קבלת שבת משותפת, 

ללת הדלקת נרות, משחקי חברה 
במקום  שהפעם,  אלא  ושירים. 
הפעולה,  בסוף  הבייתה  ללכת 

ינשארנו בבית הכנסת הקונסרב
טיבי של המניין המשפחתי בכפר 

עד לצאת השבת יום למחרת.
אחרי הדלקת הנרות והפעולה 
שישי,  יום  בתפילת  השתתפנו 
ולמדנו עליה: מה היא אומרת, 
חלק  באיזה  מתפללים,  למי 
שונים  לכיוונים  פונים  ולמה 

התפי אחרי  התפילה.  יבמהלך 
עברנו  הכנסת  בית  וארגון  לה 
מצחיקה,  שבת  עונג  פעולת 
שלימדה אותנו בעיקר שאפשר 
לעשות כייף גם בלי פלאפונים 

מחשבים וטלוויזיה!
יבהמשך התיישבנו כולנו לא
מט עם  סניפית  שישי  ירוחת 

הביאו  החניכים  שהורי  עמים 
מסביב  כולנו  ישבנו  מהבית. 
קטנים,  עם  גדולים  לשולחן, 
לאכול  חניכים,  עם  מדריכות 
אוכל טעים. וממש כמו בסיפור 

“התבלין החסר", שמנו לב איך 
יחד עם כניסת השבת והאווירה 
שהגיעה אלינו הכל טעים ונעים 

יותר.
בזמירות  פצחנו  האוכל  אחרי 

עלי ובריקודים  כיפיות  ישבת 
אפשר  היה  לרגע  מרגע  זים. 
לראות איך מתוך ארבע קבוצות 
את  עוברים  אנחנו  שבמסגרתן 
הפעולות, הפכנו אט אט לסניף 
אחד מגובש, משפחה של ממש.
יכל קבוצה עברה בנפרד פעו

לישון  הלכנו  טוב.  לילה  לת 
יחד עם כיבוי האורות של שעון 
עלות  עם  בבוקר  קמנו  השבת. 

צוח חניכים  לצלילי  יהשחר 
קים שלישון לא היה חלק ממה 
ארוחת  אחרי  בלילה.  שעשו 
רב  אבי,  עם  התיישבנו  הבוקר 
חברי  מספר  עם  ויחד  הקהילה, 

דברים  למדנו  נוספים  קהילה 
השבת  על  ידענו  שלא  חדשים 

הצטר מכן  ולאחר  יוהתפילות, 
פנו לתפילת שחרית.

התחלק התפילה  סיום  יעם 
ג'-ו'  כיתות  קבוצות:  לשתי  נו 
שעברו פעולה עם חבר המניין 
המשפחתי יהודה, וכיתות ז'-ט' 

ישעברו פעולה עם רקפת המד
שתי  ההדרכה.  קורס  של  ריכה 
בנושא  פעולה  עברו  הקבוצות 
“בא"  פרשת  השבוע,  פרשת 

ישעסקה במכות האחרונות שא
חזרנו  מצרים.  על  הפיל  לוהים 
השבוע  בפרשת  הקריאה  לסוף 

יולזריקת הסוכריות, ומשם יצא
נו לשחק בגן השעשעים בכיכר 

שמונה.
אכלנו  הכנסת,  לבית  חזרנו 
עברה  ואחריה  צהריים  ארוחת 

כל קבוצה מדרש עם המדריכה 
שבת,  כמו  שונה,  בנושא  שלה 
בחירות ועוד. אחרי מנוחה קלה 
השלישית  הסעודה  על  שמענו 
עוגות  לטעום  לשולחן  וניגשנו 
בבית  בעצמם  אפו  שהחניכים 
ולאכול את פירות העונה. מיד 

לב שה כבר שמנו  ילאחר מכן 
חולצות  שמנו  להחשיך.  תחיל 
כבר  כדי  ותוך  ירוקות  נוע"ם 
החלו להגיע משפחות החניכים 

ילהבדלה משותפת, החלק המר
גש ביותר בעיני בשבתון.

יפתאום  הייתה לי בתור מדרי
כה הזדמנות לפגוש את ההורים 
את  לפגוש  שלי,  החניכים  של 

יהאחים שלהם ולהכיר את “המ
שפחה המורחבת" של משפחת 

ינוע"ם כפר ורדים. התחלנו בה
בדלה שבה כולם עמדו במעגל 
המעגל  ובתוך  ידיים  והחזיקו 

יעשינו מעגל פנימי של המדרי
הובלנו  אבי, שביחד  והרב  כות 

את ההבדלה.
של  יומיים  להם  חלפו  כך 
שבתון סניפי שגיבשו והעצימו 
את הסניף עצמו והוכיחו לי עד 
שנקראת  הזאת  המשפחה  כמה 
מדהימה  ורדים"  כפר  “נוע"ם 
אני שמחה  ועד כמה  ומגובשת 

להיות חלק ממנה!
לאבישג  להודות  רוצה  אני 

הנוס המדריכות  שתי  יומורן, 
פות של הסניף, לרכזת של סניף 

ישורשים ומדריכת הקורס הדר
כה של הסניף שלנו רקפת, לרב 
שעזר  ליהודה  אבי,  הקהילה 
לכל  ג'-ו',  כיתות  בפעולה של 

המ לרכזת  ובעיקר  יהחניכים, 
דהימה של הסניף נילי אלדר.

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

 אספקה לכל הארץ
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חדשות הגיל השלישי

נירית אושר
כפר  של  המבוגרים  תושביה 

יורדים מלינים על הקושי להס
תדר בכפר ורדים ללא תחבורה 
ציבורית. נראה כי היישוב צועד 
לקראת מצב של יישוב הומוגני 

ישרוב אוכלוסייתו צעירה, אמי
דה, ובעיקר ממונעת. 

עליו  שידיעה  עשהאל,  יצחק 
עקב  הקודם  בגיליון  פורסמה 
שקיבל  והעזרה  בבית  נפילתו 
משתי צעירות, ביקש לנצל את 
של  מצבם  על  ולהלין  הבמה 
בכל  ורדים  בכפר  הקשישים 

יהקשור להתניידותם באופן עצ
מאי. לטענתו, הוא צריך להגיע 
לאור  יחסית  תכופות  לעיתים 
בבית  לבדיקות  הגופני  מצבו 
במרכזים  או  בנהריה  החולים 
בנהריה  רק  שנמצאים  רפואיים 

יאו בחיפה. כל נסיעה כזו מצרי
כה ממנו מונית בעלות של 100 
שבא  כסף  כיוון,  לכל  שקלים 
אחרות.  הוצאות  חשבון  על 

יעוד הוא מבכה את העדר הת
תחומי  בתוך  הציבורית  חבורה 

של  הליכה  על  ומספר  היישוב 
כדי  הליכון  עם  קילומטר  מעל 
שכבר  הליכה  קניות.  לעשות 
גבתה ממנו נפילה לפני כחודש. 
בשנת  לציבור  קורא  עשהאל 
ולדאוג  לעשות מעשה  בחירות 

ות סדירה  ציבורית  ילתחבורה 
יכופה בכפר ורדים, לטובת הק

שישים, הנוער וכלל הציבור.

הקול השקט של 
המבוגרים

נוס מבוגרים  בקרב  יבדיקה 
פים מגלה שמדובר בבעיה של 

ממש, ממנה סובלים רבים. 
"עבר גמא:  בן  ייהודית 

תקווה  מפתח  ורדים  לכפר  תי 
בשנת 2002 כדי להיות קרובה 

מה מאוד  נהנית  אני  ילילדים. 
להיעזר  צריכה  אבל  כאן,  חיים 
במוניות כל הזמן. הילדים שלי 
לא  ואני  טבעי  באופן  עסוקים 

השכ בדלתות  שדופקת  יאחת 
להגיע  צריכה  אני  אם  אז  נים. 
לנהריה זה עולה לי 80 שקלים 

למר להגיע  צריכה  אני  יואם 

ורדים 25  כז המסחרי של כפר 
צעירה  יותר  כשהייתי  שקלים. 
ויותר בכושר נהגתי ללכת. אני 
84 ולפני כמה שנים חטפי  בת

תי דלקת פרקים ומאז קשה לי 
לגור  פשוט  לא  ברגל.  ללכת 
כאן. אני רגילה שבפתח תקווה 
יש תחבורה בשפע לכל מקום".

פלורה מאירי: "אני גרה בכפר 
משנת 2001, התאלמנתי ב-2006 
ומאז מועדון גיל הזהב הוא הבית 

יהשני שלי. לצערי, קשה לי לה
גיע למועדון, טרמפים לא ממש 
לא  אני  ברגל  וללכת  עוצרים 
נוסעת  אני  לפעמים  מסוגלת. 
בקו 82, הבעיה היא שבחופשות 
ובחגים הוא לא עובר. אם יארגנו 

תכו יותר  לעיתים  הסעות  יכאן 
פות זה יהיה נפלא. המצב הנוכחי 

ממש פוגע באיכות החיים שלנו, 
המבוגרים. לפעמים בא לי לצאת 
למרכז לכוס קפה ואין לי איך, אז 

אני מוותרת".
אידה אפטלון, בת 88: "אם היה 
כאן מישור עוד הייתי מסתדרת 
לי  קשה  אבל  ברגל,  הליכה  עם 

כשנ לפני  עברתי  העליות.  יעם 
תיים מנתניה, שם לא היתה בעיה 

יתחבורה בכלל. מוניות, אוטובו
סים בזמינות גבוהה. למזלי, יש 

ילי מטפלת עם רכב אז אני משת
ידלת לארגן את הקניות והסידו

רים ההכרחיים לזמן שהיא באה 
אליי. מעבר לכך אני נעזרת בבת 
שלי כשהיא פנויה, אבל גם לה 
והסידורים  שלה  החיים  את  יש 
אם  הוא  המרכזי  הקושי  שלה. 
בא לי בערב להגיע לפעילות של 

יהמועדון, ולא תמיד יש מי שיק
פיץ אותי. אני חושבת שהפתרון 
יותר  לעיתים  מיניבוסים  יהיה 
אני  פעמים  הרבה  כי  תכופות. 
אז  ריק,  חצי  שהאוטובוס  רואה 
אולי מיניבוס יהיה יותר כלכלי". 

עניין תקציבי ותו לא
ורדים  רביב, תושב כפר  אבנר 
ששמה  "אשל",  עמותת  ומייסד 
אנשי  רווחת  את  כמטרה  לה 
"מדובר  מסביר:  השלישי,  הגיל 
רק בבעיה תקציבית. אני מטפל 
מבוגרים  כ-80  של  באוכלוסיה 
ללא רכב והם אכן מאוד תלויים 

הצי התחבורה  בעית  יבאחרים. 
היו  בכפר,  חדשה  אינה  בורית 
הצעה  כולל  לפתרונות  רעיונות 
הסעות  לארגן  י"ב  של תלמידת 
למבוגרים.  התלמידים  ידי  על 

יזה לא צלח. הבעיה היא שמדו
בר בקבוצה קטנה יחסית. אין אף 

יגוף שמוכן להסיע מבלי שהמו
מה  הנסיעות.  את  תסבסד  צעה 
מבוגרים  שתושבים  זה  שקורה 
ממעלות  מוניות  מזמינים  רבים 
כדי להגיע למרכז המסחרי בכפר 

ורדים, זה אבסורד. 
הראשון  שהצעד  חושב  "אני 

יצריך להיות משאל של התוש
בים דרך הדואר או כל אמצעי 
לתחבורה  זקוק  מי  ולברר  אחר 

המבוק השעות  מהן  יציבורית, 
שות, משהו בסגנון. אני מאמין 

האמי הכמויות  את  נדע  ישאם 
יתיות יהיה יותר קל למצוא פת

להיות  צריך  לא  זה  הולם.  רון 
בחינם, רק במחיר סביר". 

חסר היתכנות
יחיאלי,  סיון  המועצה  ראש 

פת למצוא  ניסיונות  כי  יטוען 
"מי  יפה:  עלו  לא  לבעיה  רונות 
התחבורה  נושא  על  שאחראי 
הציבורית הוא משרד התחבורה. 
אבל בכל הבדיקות שנעשו, חלקן 
גם על ידינו, התגלה כי תחבורה 
ציבורית ראויה בכפר ורדים היא 
כלכלית.  היתכנות  חסרת  פשוט 
לכמה  מיניבוס  הפעלת  אפילו 
הספר  בית  ילדי  עבור  שעות 
המועצה,  מאוד.  יקר  עניין  היא 
בשיתוף משרד התחבורה ביצעה 

יסקר מקיף בנושא תחבורה ציבו
הסקר  ממצאי   .2010 במאי  רית 
אשר  התחבורה  למשרד  הועברו 
מבצע את תכנון קווי התחבורה 
הציבורית לאזור. התכנית אמורה 

להתממש במהלך שנת 2014.
לאשר  בקשה  הגשנו  "בנוסף, 
מה  תפעולי,  כאזור  הכפר  את 

חש רכבים  הפעלת  ישיאפשר 
היא  הפעלתם  שעלות  מליים 
רכב  הפעלת  מעלות  כעשירית 
לא  התחבורה  משרד  רגיל. 
צירי  בגלל  הבקשה  את  אישר 
התחבורה העוברת, אשכר ודרך 
ציון  של  בראשותו  צוות  ההר. 

ידרור, ובייעוץ מקצועי של מו
מחה בטיחות בתעבורה, מטפל 
את  יניח  אשר  פתרון  במציאת 

דעתו של המשרד".

 מבוגר?
שב בבית

אוכלוסיית המבוגרים בכפר היא 
הסובלת העיקרית מדלילותה של 

התחבורה הציבורית. רפים מהם מוותרים 
על פעילויות חברתיות בגלל חוסר 

יכולת להגיע למועדון או מוציאים מאות 
שקלים בחודש על מוניות

יצחק עשהאל. 100 שקל לכיוון אידה אפטלון. "אם היה כאן מישור עוד הייתי מסתדרת"

ולאמנים ממשגב הזמנה לעסקים
הטורקי בבזאר להשתלב הגליל ומרחבי

את מחדשים
התיירות אתר
העתיק בעכו!
של שילוב הוא הטורקי הבזאר
בוטיק וחנויות היסטורי אתר
ה ק י ת ע ה ו כ ע ב ת ו ד ח ו י מ
המעוניינים ועסקים אומנים
ולהציג למכור חנות, לפתוח
ואומנותם יצירותיהם את
ר ש ק ר ו צ י ל ם י נ מ ז ו מ

במייל:   050-5551453 או
Turkishbazaracre@gmail.com

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
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הצט נוספים  עסקים  ישני 
ירפו לאחרונה לחממת העס

קים של מט"י במעלות. 
דשא,  דודי  הוא  הראשון 
קידום  “בוסט  חברת  מבעלי 
בליווי  העוסקת  היצוא", 
יצרניים  תעשייה  מפעלי 
לשווקים  לפרוץ  המבקשים 
בחו"ל. דודי מילא שורה של 
במפעלי  בכירים  תפקידים 
בארץ.  מהמובילים  תעשיה 
כיום הוא סולל נתיבים לכל 
לפרוץ  הזקוק  ועסק  לקוח 

לשווקים בחו"ל.
ראובני,  יהודה  הוא  השני 

ימבעלי חברת “מירקם משא
בי אנוש", שמילא תפקידים 
תפעוליים בכירים בתעשייה 

יליצוא. במסגרת החברה הח
באיתור  יהודה  יעסוק  דשה 

מק אדם  כוח  של  יוהשמה 
לאחר  האזור,  למפעלי  צועי 
ניתוח מדויק של צרכיו של 
והתאמת  העתידי  המעסיק 

האופטי האנושי  יהמשאב 
מאלי עבור אותו מעסיק.

במעלות  העסקית  החממה 
הצפון,  כוכב  בקניון  שוכנת 
למשרדים  שטחים  משכירה 

כשבע נוחים,  יבמחירים 
ממגוון  נהנים  המשרדים  לי 
שירותים ומתקנים כמו חדר 
חינם,  עסקי  ייעוץ  ישיבות, 
ועוד. החממה  הרצאות  חדר 
גליל  מט"י  של  יוזמה  היא 

ימערבי, עירית מעלות, מנה
ילת פארק קורן והרשות לע

סקים קטנים בתמ"ת.

יזם בתחום הקולינריה מהצפון פותח פרימיום סנק בר ראשון בארץ 
בבזאר הטורקי בעכו. היזם שכר 20 מ"ר במתחם, בעלות של 150 
שקלים למטר. החוזה הוא  לשנתיים עם אופציה לשנתיים נוספות.

גם מחלבת "גלילי גבינות" מאבירים פותחת חנות גבינות בוטיק 
10 מ"ר במתחם בתנאים דוי  בבזאר הטורקי בעכו. המחלבה שכרה

מים.
הבזאר הטורקי בעכו נבנה בסוף המאה ה-18, בימי שלטונו של 
אחמד אל-ג'זאר. אורכו כ-100 מטרים ולאחרונה הסתיים שלב ב' 

יבחידושו ושיקומו. במקום החלו לפעול מספר חנויות המציעות למ
טיילים מבחר מוצרים ובניהן חנות מזכרות, מוצרי ים המלח, גבינות 

בייצור עצמי, בית קפה אותנטי ועוד.

יבתום תהליך שנמשך למעלה מחודשיים, נבחרה המועצה המקו
מית כפר ורדים ל"רשות הירוקה 2013" של קלינטק ונכללת בין 10 
הרשויות הירוקות בארץ. הפרס הוענק לראש המועצה, סיון יחיאלי, 
“קלינטק  הוועידה  במסגרת  שנערך  בטקס   ,29/1/13 שלישי  ביום 

2013" בגני התערוכה בתל אביב.
2013" היא הוועידה והתערוכה השנתית ה-17 לטכנוי  “קלינטק
לוגיות מים, אנרגיה מתחדשת, בנייה ירוקה, גז טבעי, כימיה ירוקה, 

יאנרגיית רוח ואיכות הסביבה. לתחרות נרשמו עשרות רשויות מקו
מיות מכל רחבי הארץ, מאילת ועד כפר ורדים ומעלות. 

בחירת הרשויות הירוקות נעשתה על בסיס הפעילות הסביבתית 
ל-11 מדדים  בהתאם  רשות  כל  ידי  על  האחרונה  בשנה  שבוצעה 
גזי  פליטות  והפחתת  אנרגטית  התייעלות  כולל  מראש  שנקבעו 
סביבתי,  חינוך  גינון  ירוקה,  בניה  פסולת,  והפרדת  מחזור  חממה, 

חזות פני העיר ועוד.
זו השנה השנייה בה זוכה כפר ורדים בהכרה על הפעילות הירוקה 

בישוב ונמנה על 10 הרשויות הירוקות בארץ.
יתעשיית הקלינטק הפכה בשנים האחרונות לאחד ממנועי הצמי

חה המשמעותיים בכלכלה העולמית. השווקים העולמיים לאנרגיה 
מי אנרגטית,  התייעלות  המים,  בתחומי  ולטכנולוגיות  ימתחדשת 

חזור, בנייה ותחברוה ירוקה מתפתחים במהירות. כבר היום נאמד 
היקף שוק הקלינטק העולמי במאות מיליארדי דולרים.

התאחדות התעשיינים מרחב צפון קיימה לאחרונה מפגש צפוני 
למנהלים בתעשייה, שעסק בניהול על פי ערכים והטיות בתהליכי 

יקבלת החלטות. ביום העיון לקחו חלק מנכ"לים סמנכ"לים, ומנה
לים בארגונים, חברות ומפעלי תעשייה מרחבי האזור. המפגש הוא 
חלק מסדרת ימי עיון למנהלים שמקיים המרחב. את המפגש הנחו 
שרה קיפרווס, בעלת תואר שני בתקשורת ובניהול, שצברה ניסיון 

ירב בניהול והובלת אנשים ועסקים לתוצאות בארגונים, ואבישי לנ
דאו בעל תואר שני בניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה ומנהל המרכז 
לניהול ואימון על פי ערכים. בין הנושאים שהועברו: זיהוי הפערים 
ערכים  קבוצת  גיבוש  הארגוניים,  והערכים  האישיים  הערכים  בין 

באר החלטות  קבלת  יומית,  יום  להתנהלות  ותרגומם  ימשותפים 
גונים, הנעה לעשייה, תרגום סיטואציות בעבודה ובאינטראקציות 

בינאישיות ועוד.

בי נפתח  חדש  יסופרמרקט 
מים אלה: “מזון בכפר", באזור 
התעשייה תרשיחא כפר ורדים. 
במקום  יפעל  החדש  הסופר 
אילבן",  “סבן  בעבר  פעלו  בו 
הגדול  ו"המרכז  כיוף"  “מרכז 
למזון", כולם סגרו אחרי תקופה 

קצרה יחסית.
חטיב  כמאל  החדש,  היזם 
“אני  חושש:  לא  ינוח,  מכפר 

סופמרק ניהול  מתחום  ימגיע 
טים, ושימשתי בתפקידי ניהול 

עוד שניים 
לחממה

 סנק בר
ומחלבה בבזאר

 כפר ורדים
כפר ירוק

שיפור ערכי

במספר רשתות גדולות. אני גם 
מגיע מהמקום, מכיר את הרגלי 

הפת הרבה  ומתכנן  יהצריכה, 
עות".

הרי שיפוצים,  עבר  יהמקום 
המדפים  סידור  חודש,  צוף 
וחטיב  מהיסוד,  כמעט  שונה 
מבטיח גם חוויית קניות נעימה 
ובעיקר מחירים נמוכים על סל 
ולא מבצעים על  מוצרים רחב 

למ שנועדו  בודדים  ימוצרים 
שוך לקוחות. מי שיקנה אצלנו 

יגלה  זמן, הוא מבטיח,  לאורך 
סכומים  חוסך  פשוט  שהוא 

החו הקנייה  על  ימשמעותיים 
דשית.

מדבר  עליהן  ההפתעות  אחת 
וכיבוד  לקפה  מזנון  היא  חטיב 
מספר  עם  במקום,  שיפעל  קל 

שולחנות לישיבה. 
הסופר  מתחיל  אלה  בימים 
פי  ועל  שלו,  ההרצה  בתקופת 
השבוע  בסוף  כבר  התוכניות 

הנוכחי ניתן לערוך בו קניות.

סופרמרקט חדש: 
מזון בכפר

 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

על מגוון מוצריםעד 20% הנחהלפסח!מדפים מנקים 

חדש בכפר ורדיםחדש בכפר ורדים

הסופר החדש. מתחיל תקופת הרצה מסוף השבוע הנוכחי
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הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

עכשיו הזמן
 להסרת כתמים 

ומיצוק העור
 בטכנולוגית 

Aria SHR  אור פולסי

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

לפרטים והרשמה -  נירה כץ, מעונה
www.katzle.com 050-4979832  ,04-9997288 

ערבי נשים  שחיה נפרדת 
 התעמלות במים  צימרים יוקרתיים

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

בנוסף
 טיפולי הידרותרפיה פרטניים, קבוצתיים או רומנטיים.

 חבילות מפנקות לימי הולדת, ימי נישואין או סתם פינוק לזוגות 
ולקבוצות קטנות.

בריכה מחוממת
בבריכה של

צוות 
מוסמך

 אישייחס

ד 
קו

 ה
את

ק 
רו

ס
כה

רי
בב

ה 
צפ

ו

חדשות בחירות

אייל כץ
כהרגלו,  הצביע,  ורדים  כפר 
שאצל  בעוד  השמאל,  לגוש 

יהשכנים הקרובים, ג'ת ינוח ומ
עלות תרשיחא, נבחרו ממשלות 

הבחי הפתעת  מובהקות.  יימין 
רות, מפלגת יש עתיד של יאיר 
לפיד, זוכה להישג מצוין בכפר 
ורדים, לתוצאה חלשה במעלות 
תרשיחא ובג'ת ינוח היא כמעט 

לא קיימת. 

כפר ורדים
ראש הממשלה שלי יחימוביץ

מורכבת  הייתה  הכנסת  אילו 
על פי תוצאות הבחירות בכפר 
ורדים, הייתה בישראל ממשלת 

ישמאל מרכז, ככל הנראה ברא
שות שלי יחימוביץ. 

מפלגת העבודה מנצחת בכפר 
אחריה  ותכף  מנדטים,   34 עם 
יש עתיד של יאיר לפיד עם 30 
השלישי  במקום  כנסת.  חברי 
והליכוד  מנדטים,   18 עם  מרצ 

הכ בבחירות  שניצח  יביתנו, 
רק  ורדים  בכפר  מגיע  לליות, 
למקום הרביעי עם 18 מנדטים.
יארץ חדשה עוברת בכפר ור

ואילו  החסימה,  אחוז  את  דים 
ש"ס אפילו לא מגרדת אותו. גם 
המפלגות הערביות לא נכנסות 

לכנסת של כפר ורדים.
מת מרכז  יקואליציית שמאל 

את  כוללת  הדעת  על  קבלת 
יהעבודה, יש עתיד, מרצ, התנו

אילו  חדשה.  וארץ  קדימה  עה, 
ורדים,  בכפר  תלוי  היה  הדבר 
הייתה בישראל ממשלת שמאל 
לא  על  הנשענת  יציבה,  מרכז 

פחות מ-99 חברי כנסת.

מעלות תרשיחא
לא התלהבו מלפיד

בתו בולטות  תופעות  ימספר 
תר במעלות  הבחירות  יצאות 

שיחא: ניצחון מוחץ של הימין, 
האחוז הגבוה של חד"ש ובל"ד 
הסתם(,  מן  תרשיחא,  )בזכות 

יההישג של ש"ס, ההישג המינו
רי של “יש עתיד" והצלחתן של 

כפר ורדים

מעלות תרשיחא

ג'ת ינוח

מנדטים*אחוזיםהרשימה

3240הליכוד ביתנו

1114הבית היהודי

911ש"ס

911בל"ד

79יש עתיד

68חד"ש

56העבודה

45רע"מ תע"ל

34התנועה

23הישראלים

23קדימה

22עוצמה לישראל

22עלה ירוק

22מרצ

הכפר בשמאל, השכנים בימין
כפר ורדים הצביע כרגיל לגוש השמאל. במעלות תרשיחא מנצח הימין, וכך גם בג'ת 

ינוח, שם גרפו הליכוד ביתנו, הבית היהודי וש"ס 62% מהקולות

לעבור  רבות  קטנות  רשימות 
את אחוז החסימה ל"כנסת של 

“היש כמו  תרשיחא",  ימעלות 
לישראל",  “עוצמה  ראלים", 

ואפילו “עלה ירוק".
שיקוף  בהחלט  הן  התוצאות 

המ המגוונת  האוכלוסייה  ישל 
פחות  ולא  העיר,  את  רכיבה 
14 מפלגות היו נכנסות לכי -מ

נסת של מעלות תרשיחא.
תרשי מעלות  של  יהממשלה 

חא הייתה כנראה ממשלת ימין 

הבית  ביתנו,  לליכוד  חרדים. 
65 מני  היהודי וש"ס יש ביחד

היו  יכולות  הזה  ולבסיס  דטים, 
להצטרף עוד מספר מפלגות. 

ינוח ג'ת
חלומם של נתניהו וליברמן

בינוח ג'ת נרשם ניצחון סוחף 
ההישג  לאור  במיוחד  לימין, 

יהאדיר של הליכוד ביתנו שסח
פה 43 אחוז מהקולות ומכניסה 

פחות  לא  ג'ת  ינוח  של  לכנסת 
מ-53 ח"כים. קואליציית הימין 
חברי   77 כוללת  כאן  חרדים 
כנסת המגיעים מהליכוד ביתנו, 

ש"ס והבית היהודי.
בינוח ממש לא התייחסו ליאיר 
לפיד ויש עתיד שלו, שהסתפקו 
שם באחוז בודד מהקולות ולא 
אם  החסימה.  אחוז  את  עברו 

ג'ת התגשם חלו בינוח  יתרצו, 
מם המשותף של בנימין נתניהו 

ואביגדור ליברמן.

התור לקלפי בכפר ורדים
צילום: אייל כץ

מנדטים*אחוזיםהרשימה

2734עבודה

2430יש עתיד

1418מרצ

1316הליכוד ביתנו

911התנועה

45הבית היהודי

23קדימה

23ארץ חדשה

-5לא עברו את אחוז החסימה**

 * החישוב מקורב ואינו כולל חלוקת מנדטים בעקבות 
   הסכמי עודפים

** קיבלו קולות אך לא עברו אחוז חסימה: עם שלם, עלה ירוק, 
     חד"ש, ש"ס ועוצמה לישראל

שלי יחימוביץ
צילום: צחי לרנר

יאיר לפידבנימין נתניהו
מנדטים*אחוזיםהרשימה

4353הליכוד ביתנו

1519קדימה

1215ש"ס

1114התנועה

79הבית היהודי

56העבודה

34חד"ש
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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

יצא לאכול \אייל כץ

אוכל ומסעדות

את  לקטלג  מנסה  הייתי  אם 
איזה  לכתוב  כלומר  מוס,  ג'ה 
צריך  הייתי  היא,  מסעדה  סוג 
לי  נדמה  חדש.  ז'אנר  להמציא 
“מסעדה  אותה  מכנה  שהייתי 
שהייתי  בפעמיים  כי  כיפית", 
מהאנשים,  נהניתי.  פשוט  שם 
מהמוסיקה, מהמקום, מהאווירה 

וכמובן מהאוכל. 
זו מסעדה צמחונית, המגישה 
המתבסס  ואיכותי  פשוט  אוכל 
אפשר  טובים.  גלם  חומרי  על 

הגדו במרפסת  בפנים,  ילשבת 
לה שבפתח המסעדה או בפינת 

ומ ספות  על  הצמודה,  יהזולה 
מתרוצצים  כשהילדים  זרונים 

בנחת. 
חשוב  נושא  היא  המוסיקה 
הצידה  קצת  היא  מוס.  בג'ה 

ימהמיינסטרים, אבל לגמרי ידי
גלגלצית  לאוזן  אפילו  דותית 
טיפוסית. אם אתה יותר טיפוס 
של 88FM, בכלל מובטחת לך 

הרכ שם  שמעתי  אני  יחגיגה. 
 The ,בים כמו מארש דונדרמה
הרכב  וגראונדיישן,   Apples
שמנהל  וגדעון,  נהדר  שנשמע 

לי אשתו  עם  יחד  המקום  יאת 
לה חובה  שפשוט  אומר  ירון, 

פיץ. גדעון, אגב, מעדיף שנכנה 
משהו  או  שמארגן"  “זה  אותו 
כזה. המקום הוא של כל הצוות, 
הוא מסביר, אני רק דואג שהכל 

יעבוד וירוץ.
שמו דן  אמון  המטבח  יעל 

בלו  בקורדון  שלמד  לוביץ, 
במ עבד  קליפורניה,  יבדרום 

הברית  בארצות  שונות  סעדות 

יום ולנטיין, המוכר גם כ"חג האהבה", יצוים היום )חמישי, 14.2(, 
ורבות ממסעדות הגליל מציינות אותו באופן מיוחד. 

מסעדת אדלינה בכברי מציעה תפריט עשיר במיוחד תחת הכותרת 	•
"תשוקה קולינרית", במחיר מיוחד של 330 שקלים לזוג. התפריט 
כולל מבחר טאפסים מהמגוון של המסעדה, שתי טעימות ממנות 

עיקריות וקינוח זוגי. 
מסעדת טול בכליל מציעה תפריט מיוחד ממאכלי הטאבון שלה 	•

וכוס יין או קאווה על חשבון הבית.
ליום 	• מיוחד  תפריט  היא  אף  מציעה  בנהריה  פינגווין  מסעדת 

האהבה, הכולל מבחר מנות ראשונות, עיקריות וקינוחים, במחיר 
של 118 שקלים לסועד.

לנושא 	• חמישי  יום  של  הג'אם  ערב  יוקדש  במעלות  בר  בלולה 
יהאהבה. בתוכנית הופעה של “מלאכי הבלוז", ושל אמנים מקו

מיים העולים על הבמה הפתוחה כמידי יום חמישי, כשהפעם הם 
שרוצה  מי  כל  כי  מזכירים  בלולה  אהבה.  שירי  להכין  התבקשו 

להופיע, מוזמן להגיע עם כלי הנגינה שלו ולעלות לבמה בתורו.

בשר  למהדרין  כשרה  מסעדה  מגישה  בישראל  הראשונה  בפעם 
"קובה".

בשר הקובה מגיע מבקר מזן טג'ימה-אושי של בקר ואגיו, המגודל 
יבמסורת יפנית קפדנית. מסורת זו כוללת עיסוי של גב הבקר בסא

קה, האכלתו בדגנים משובחים, השקייתו בבירה ואפילו השמעה של 
מוזיקה  קלאסית ברקע. הבשר נחשב למעדן בשל טעמו הייחודי, 

עדינותו ומרקמו המשוייש.
בקר  בבשר  שמתמחה  השיירהן,  שבנתיב  "ארנולד'ס"  מסעדת 
כשר  קובה  בשר  להגיש  הראשונה  תהיה  ומחו"ל,  מהארץ  איכותי 
)ואף למהדרין( בארץ. מחירו של הבשר מגיע לאלפי  שקלים לק"ג. 
בארנולדס יוגש הבשר במחיר הכרות של שקל לגרם, בנתחים של 

100, 200 ו-300 גרם.

חדש בארנולדס: בשר קובה

נתח בשר קובה. 
מעסים את גב 
הבקר בסאקי 

ומשקים אותו בירה

לאהוב, לאכול

הופעה בג'אם של לולה בר

עשרות  עם  מטבחים  ניהל  ואף 
בתל  יוקרה  במסעדות  טבחים 
אביב, ועכשיו הוא כאן בצפון, 
ומבסוט: “העובדה שאני באופן 

יאישי מוציא את כל המנות מא
פשרת לי שליטה מלאה על מה 
הרבה  וזה  אוכלים,  שאנשים 

יותר כיף".
פתח שלי  הארוחה  יאת 

ירוקה  חיטה  פריקי,  במרק  תי 
קלויה מבושלת בציר עגבניות. 
עם  המוגש  ועדין,  טעים  מרק 

המשכ גדולות.  טוסט  יקוביות 
תי בחומוס, שהיה פשוט נהדר. 
משחתי,  מרקם  עדינה,  מרירות 

החו גרגרי  של  מקורי  יוטעם 
מוס מחוזק במעט מאוד תיבול. 
טחינה  פול,  עם  הוגש  החומוס 
ורבים  טוב,  זית  ושמן  גולמית 
מבאי המסעדה מגיעים במיוחד 

בשבילו.
נמסר  אגב,  הסודי,  המתכון 
בחפץ לב לכל מי שרק מבקש. 
איכותי,  חומוס  הוא  העיקרון 
מלח  קצת  איכותית,  טחינה 
לקבל  בשביל  שזהו.  לי  ונדמה 
משהו מדויק יותר תצטרכו כבר 

להגיע.
טאלי  הייתה  העיקרית  המנה 
החריף  בלי  כאן  שמגיע  הודי, 

הבוטה של האוכל ההודי, אלא 
שמדגיש  יותר,  עדין  בתיבול 

יאת טעמם של המרכיבים השו
מחית  אורז,  כולל  הטאלי  נים. 
עדשים )נהדרת(, תבשיל ירקות 
בקארי וצ'אנה מסאלה, החומוס 
מעריצים  לעצמו  שקנה  ההודי 
מוגש  הטאלי  רבים.  ישראלים 
לצ'פאטי,  מקומית  גרסה  עם 

הצמחו בחגיגה  יפה  ישתומכת 
נית הזו.

קינחתי במלבי שמוכן במקום 
ושברי  יער  פירות  עם  ומוגש 

פיסטוק והיה פשוט פנטסטי.
גם שקשוקות,  כולל  התפריט 
סלט  גם  ובשישי שבת  קוסקוס 
בצל ועולש טרי. יש גם מספר 

יסוגי בירה, והאווירה, אגב, בה
יחלט מצדיקה איזה בקבוק מר

גיע של אמצע היום.
אנשים  כולל  הסועדים  קהל 
ובסביבותיו,  בקיבוץ  שעובדים 
תיירים הנופשים באזור, וכמובן 
תושבים מכל הסביבה, שנהנים 

לבוא, לאכול ולבלות. 
יהמקום מתפקד גם כבית תר
דיבר כבר  המוסיקה  על  יבות. 

הרצאות,  כמה  גם  שם  היו  נו, 
יותר  נעימים  יהיו  וכשהלילות 
מתוכננים גם ערבי מוסיקה חיה 
וערבי תרבות נוספים. בינתיים, 
המקום פתוח משעות הבוקר עד 

הערב.
lll

הזיו,  גשר  קיבוץ  מוס,  ג'ה 
052-8313202

* הכותב היה אורח המסעדה

לאכול טוב ולהפיץ את גראונדיישן
מסעדת ג'ה מוס בגשר הזיו מציעה אוכל פשוט ואיכותי, אווירה פסטורלית והרחבת אופקים מוסיקליים

הטאלי בג'ה מוס. תיבול עדין שמדגיש את טעמם של המרכיבים
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אייל כץ

אני מכריז בזאת
על הקמת מדינה משלי. הבנתי שיש כאן הרבה אנשים, שעדיף שנהיה אזרחים של מדינות נפרדות. לפי 

הייצוג בכנסת, זה כמעט רבע מהאוכלוסייה. לפי הרייטינג של “צחוק מהעבודה“, זה הרבה יותר

אין  נכון,  מדינה.  מקים  אני 
מאחוריי 2000 שנות גלות, אני 

יגם לא ממש עם, ולמרות שסב
לתי מכמה פרעות, שרדתי את 

ואני מצליח איכשהו לה יכולן 
די  עכשיו  המצב  אבל  תמודד. 
רוצה  לא  אני  והפעם  מחורבן, 
לפני  קולוסאלי  לאסון  לחכות 

ישאני מייסד בית לאומי לנרד
פים שכמותי.

לחוות  עלינו  נגזר  אם  וגם 
ממש  שזה  לפני  קטסטרופה 

יקורה, ברור שצריך להכין תש
שזה  מקווה  אני  מראש.  תית 
למשל  כמו  שנה,   51 ייקח  לא 
הציוני  מהקונגרס  שחלף  הזמן 
הראשון עד להכרזה על מדינת 
ישראל. הראש שלי הוא מדינה 

הקמ תהליך  שגם  פשוטה,  ידי 
תה לא יהיה מסובך מידי. אבל 

יבכל זאת, נראה לי שהפרוצדו
רה יכולה להימשך איזה חודש 

חודשיים.

תודות
יאת התודה הגדולה על ההחל

טה להקים את המדינה אני חייב 
וקבוצות, שגרמו  לכמה אנשים 
לי לשנות את פני ההיסטוריה. 
למשל, לאוהדי בית"ר ירושלים 
שמתנגדים להצטרפות שחקנים 
לקבוצתם רק בגלל מוצאם. עד 

ול יהיום חשבתי שעליי לקבל 
למינו,  קשר  בלי  אדם  כל  כבד 
עולמו. עכשיו  והשקפת  מוצאו 
צודקים.  והם  שטעיתי,  הבנתי 
לפסול  מתבקש  ואפילו  מותר 
אותם  את  מסוימים.  אנשים 
לא  ממש  אני  למשל,  אוהדים, 

רוצה במדינה שלי.
לבחירות,  לפוליטיקאים,  גם 

ולדי הקואליציוניים  ילמגעים 
תודה.  חייב  אני  עליהם  בורים 

שבמ הבנתי  אלה  כל  יבזכות 
הרבה  יש  שלי  הנוכחית  דינה 

אזר שנהיה  שעדיף  יאנשים, 
לפי  נפרדות.  מדינות  של  חים 
רבע  כמעט  זה  בכנסת,  הייצוג 
הרייטינג  לפי  מהאוכלוסייה. 
של “צחוק מהעבודה", זה הרבה 

יותר. 
מאותם  שחלק  מצב  יש  אגב, 

יאנשים דווקא רוצים אותי במ

די  דינה שלהם. אחרי הכל הם 
צריך  אבל  חשבוני.  על  חיים 

ישניים לטנגו, ואני עכשיו לגמ
רי בעניין של מדינה כמו שאני 

רוצה.
לע תודה  חייב  אני  יבמיוחד 

רוץ 8, שבלעדיו כל זה לא היה 
ה-32  כמסך  עולמי  צר  קורה. 
הגעתי  מולו  ורק  שלי,  אינטש 
באחד  אפשרי.  שזה  לתובנה 

תו על  עליתי  שישי  ימזיפזופי 
זעירות  מדינות  שסיקרה  כנית 

כמה  של  חלקן  העולם.  ברחבי 
יעשרות אנשים, חלקן של מש

יותר.  קצת  חלקן  בודדת,  פחה 
“מדי נכתב  התוכנית  יבתקציר 
ינות הזויות", ואכן, בחצי התוכ

נית שהספקתי לראות היו כמה 
להגד עונים  שבהחלט  יאנשים 

רה זו, אבל היו אחרים שהיו גם 
הצליחו  וגם  ורהוטים  הגיוניים 
להשיג את מה שרצו באמצעות 

אינדיבי מדינה  של  יכינונה 
דואלית.

לה לי  שקל  תחשבו  יושלא 
ישאיר הכל מאחור ולהקים מדי

על  חונכתי  אני  גם  חדשה.  נה 
לאומי  בית  עם  הציונות,  ברכי 
מכריזים  ו"אנו  היהודי  לעם 
נשבע  פטריוט,  אני  בזאת". 

ילכם, אפילו נפצעתי קצת במ
לחמה, אבל תראו מה נהיה לנו. 
כבר לפני יותר מ-30 שנה שאל 
יעקב רוטבליט )בשירו “בנימין 
זאב"( את חוזה המדינה: “תגיד 
חזית?".  ככה  ראית?  ככה  לי, 

יומאז השאלה הזו הופכת לרל
וונטית יותר מידי יום.

יסודות רעיוניים
מדינה צריכה חזון נשגב, איזה 
מסמך מכונן שיגדיר אותה, כמו 

הכר עצמאות,  מגילת  יחוקה, 
זכויות,  הצהרת  עצמאות,  זת 
יהיה  שלי  למדינה  גם  כאלה. 
אולי פעם משהו מגובש ומנוסח 
הקשרים  עם  המתאים  בפאתוס 

יהיסטוריים, ספר הספרים, הזד
מנויות שוות ועקרנות נאצלים. 

ההתח בשביל  ככה  יבינתיים, 
נקודות  כמה  רק  רשמתי  לה, 
חשובות.  לי  שנראות  בסיסיות 

הר שלי  המדינה  שזו  יומכיוון 
סו עניינים  ישיתי לעצמי כמה 

נראה  לא  לגמרי.  בייקטיביים 
אזר על  לוותר  זכותכם  ילכם? 

חות, לא מכריח אף אחד.
אנשים 	• יהיו  המדינה  אזרחי 

כמיטב  ויצרניים  חרוצים 
זמן  יקדישו  אבל  יכולתם, 
לשמה,  ובטלה  לסתלבט  גם 

ול תכלית  חסרות  ילשטויות 
עניינים בלתי רציניים בעליל.

אזרחי המדינה יכבדו כל אדם 	•
מאת  חוץ  אדם,  הוא  באשר 

העי את  מקבלים  שלא  יאלה 
קרון הזה.

ירוצים אלוהים? זכותכם. תא	•
שתרצו  אלוהים  באיזה  מינו 
תעשו  א.  תנאים:  בכמה  אבל 
אל  ב.  חשבונכם.  על  זה  את 
עם  אחר  אחד  לאף  תפריעו 
בכלל,  ג.  שלכם.  הפולחנים 
לא  שלכם  שהאמונה  תדאגו 
איש  של  חשבונו  על  תבוא 

יבשום צורה. ד. קבלו את העי
קרון שבני אדם חשובים יותר 

מאלוהים, מאבנים ומאדמה. 
חמי	• לפחות  לאהוב  יחובה 

שלום  הבאים:  מהיוצרים  שה 
חנוך, ג'ון לנון, מאיר אריאל, 
יהונתן גפן, דוד גרוסמן, פול 
סיימון, גבריאל גרסייה מרקס, 
יורם קניוק, פול אוסטר, פינק 

יפלויד. במקרים מיוחדים אש
קול להרחיב את הרשימה.

יוהחבר'ה מהסעיף הקודם וש	•
יכמותם יהיו חלק חשוב מתו

כנית הלימודים.
חינם. 	• באמת  יהיה  והחינוך 

וברמה  ונאור,  ומתקדם, 
באותה  לכולם  ונגיש  גבוהה, 

ימידה במגוון אפשרויות למי
דה. 

כמו 	• בעקרונות  תכיר  המדינה 
הביטוי  חופש  הפרט,  חופש 
תנאי.  בכל  לא  אבל  וכאלה, 
על  הגבלה  תהיה  למשל, 

ימספר תוכניות הריאליטי בט
הטיפשות  מינון  ועל  לוויזיה 

בתוכנית בודדת.
אורכה 	• על  הגבלה  גם  תהיה 

יותר  לא  בודדת.  תוכנית  של 
פרסומות.  כולל  דקות  מ-50 
אינני  שומע,  בסדר,  טוב, 

יעריץ ערל לב, והנה התפשר
תי: לגמר הגדול ניתן עוד רבע 
שעה, בתנאי שזמן המסך של 
צביקה הדר וארז טל לא יעלה 

על 3% מהתוכנית. נטו.
עקרונות 	• להוסיף  יהיה  ניתן 

הקיימים.  את  ולשפר  יסוד 
אבל רק באישור שלי.

צורת המימשל
ברור שעוד ארוכה הדרך, אבל 
אני חושב שהעקרונות שנוסחו 
מצוינת.  התחלה  הם  למעלה 

ינכון, יש עוד כמה עניינים מש
ניים שצריך לחשוב עליהם כמו 

יטריטוריה, ריבונות, מיסוי, תח
בריאות  מערכת  משפט,  בורה, 
וגם מה נעשה אם מישהו ירצה 
כאופטימי  אבל  אותנו.  להרוג 
שבטח  מאמין  אני  תקנה  חסר 

טו אנשים  כמה  אליי  ייצטרפו 
בים וזה יסתדר איכשהו.

בשלב הזה אני בכלל עוד לא 
של  התחלה  רק  אולי  מדינה, 
תנועה לאומית, ואי אפשר הכל 
אחד  דבר  על  אבל  אחת.  בבת 
אני סגור: צורת המימשל תהיה 
כלומר  דמוקרטיה.  של  סוג 
שיקבע,  כלשהו  פרלמנט  יהיה 
אני  הפעם  אבל  ויחוקק.  ינווט 
לא לוקח צ'אנסים: תמיד תהיה 
לי זכות וטו וההחלטה הסופית 
תהיה שלי. אחרי שאתייעץ עם 

אשתי, כמובן.
eyal@pnay.co.il לתגובות

שלום חנוך, ג'ון לנון )צילום: רוי קרוורד(, דוד גרוסמן, פול אוסטר )צילום: דיוויד שנקבון(. 
חלק מתוכנית הלימודים

 הבנתי שטעיתי ואותם אוהדי ביתר 
 צודקים. מותר ואפילו מתבקש לפסול 
 אנשים מסוימים. את אותם אוהדים, 
למשל, אני ממש לא רוצה במדינה שלי

בחנות כל אביזרי הקפה l חומרי ניקוי לאבנית l מקציף חלב 

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

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

 מכונות קפה | סלסלות שי | מעבדת שירות | 
קנקני תה וחליטות | פולי קפה וקפסולות

מכונות קפה קונים רק בחנויות קפה...

1,400
& 849

אספרסו קלאב
549 & בלבד

מכונת קפסולות 
אספרסו קלאב

בקניית מכונת קפסולות מקבלים 50 קפסולות במתנה!

4,399
& 3,599

טוחנת
ODEA GIRO PLUS

₪ 3,199  
  ₪ 3,750  ×

 

NESSPRESSO

 

ODEA GIRO PLUS

₪ 3,199  
  ₪ 3,750  ×

 

NESSPRESSO

 

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

במהלך  ששמעתי  אחד  ביטוי 
ערב החשיפה למגמת המוסיקה 
אמירים,  ספר  בית  מממנהלת 
שרון בינדר, עורר את סקרנותי. 
לאוניברסיטת  ורדים   "מכפר 
ברקלי", היא אמרה, ומכאן לא 
אלא  ברירה  כבר  לא  הייתה 

להיפגש איתי.
משפח לבני  להאזנה  ימעבר 

שאני  וצילומים  המוכשרים  תי 
עושה במרכז המוסיקה )הרי אי 

יאפשר לומר "לא" לראובן ולא
למו מיוחד  קשר  לי  אין  ילה(, 

סיקה. כמובן, אם לא מחשיבים 
במ השתתפתי  עת  זיופיי  יאת 

ועדיין,  קהלה במסגרת הנח"ל. 
ודבריה  המגמה  של  הקונצרט 

של שרון עוררו בי משהו. 
רואה  היא  כי  מספרת  שרון 

אפ של  מגוון  במתן  יחשיבות 
מד ללימודים  בחירה  ישרויות 

והומאניים  אומנותיים  עיים, 
במיוחד  חשוב  ה  הספר.  בבית 
עם ייסודו של תיכון "אמירים", 
עם  פעולתו  את  השנה  שהחל 
ספר  כבית  י'  כיתות  תלמידי 
אומרת,  היא  המגוון,  צומח. 
תלמיד  לכל  להעניק   יאפשר 

שמו לימוד  וחוויות  יאתגרים 
תאמת לו אישית.

מוסיקה  מגמת  דווקא  ולמה 
ולא, נניח, תיאטרון או אמנות? 
אכסניה  קיבל  המוסיקה  "מרכז 
נחשפתי  הספר,  בבית  אצלנו 
ומצאתי  המיוחדת,  לפעילותו 
מוסיקה  מגמת  לשלב  לנכון 
את  מוקירה  אני  הספר.  בבית 

יראובן מלאך ומודה לו על הס
כמתו לרכז את המגמה ולראש 

המועצה על תמיכתו ביוזמה".

עם הפנים לברקלי

יבמסגרת מגמת המוסיקה מו
לשיר  לנגן,  התלמידים  זמנים 
אנשי  בליווי  מוסיקה  וללמוד 

ימוסיקה מקצועניים, כאשר הכ
יוונה היא להעניק חוויית לימו
ידים מיוחדת, הנאה ופיתוח כי
הלימו תכנית  אישיים.  ישורים 

עיוניים  לימודיים  משלבת  דים 
ומוגברת,  רגילה  ברמה  כללים 

התל במוסיקה.  התמחות  יעם 
שעורי  מקבלים  במגמה  מידים 
היסטוריה  סולפז',  הרמוניה, 

המו ספרות  המוסיקה,  ישל 
משתתפים  הם  ויצירה.  סיקה 
סדנאות,  כמו  פעילויות  במגוון 
והרכבים  תזמורות  מקהלות, 

המ תלמידי  בקרב  יקאמריים. 
המנגנים  רבים  יש  השנה  גמה 
ושרים.  כותבים  כלים,  במגוון 
יוכלו לגשת בסוף השנה  כולם 

לבחינת בגרות במוסיקה.
בפני  יעמדו  הלימודים  בתום 

אפ מספר  המגמה  יתלמידי 

בבית  ללמוד  למשל,  שרויות. 
ברמת  המפורסם  "רימון"  ספר 

התא המגמה  תלמידי  יהשרון. 
במסגרת  הספר,  בבית  רחו 
חשיפה לאפשרויות הללו. לפני 
מספר חודשים נחתם הסכם בין 
בתי הספר "רימון" ו"אמירים", 
מגמת  לבוגרי  יתרון  המקנה 
לאחר  ב"אמירים":  המוסיקה 
יוכלו הבוגרים  שירותם הצבאי 
גבוהים  בלימודים  להשתלב 

הלי משנת  היישר  יב"רימון" 
מש יתרון  השנייה.  ימודים 

שיש  הסכם  הוא  נוסף  מעותי 
לבית ספר "רימון"  עם מכללת 
על  בבוסטון.  למוזיקה  ברקלי 

רי בוגרי  יכולים  ההסכם,  יפי 
לתואר  לימודים  להמשיך  מון 
בנקודות  הכרה  תוך  בברקלי, 

שב הספר  בבית  שצברו  יזכות 
רמת השרון. מה שאומר שביום 
בהיר במיוחד, אפשר לראות את 
את  לשמוע  בעצם,  או  ברקלי. 

הצלילים משם.
 לתגובות

benami.mosek@gmail.com

איליה דוידיאן שי עקיבא הדר סוסי

שרון בינדר

האוזניות הטובות בעולם 
להשיג בשיגידר
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