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פתוח ימים שני עד שבת 19:30-9:30 רצוף | א.ת. מעיליא, מול עאסי סנטר. 04-6785222

נברשות ואהילים ● פורצלנים עבודת יד ● קריסטלים ● תאורת חוץ 
תאורה מודרנית ● גופי תאורה שקועים ● ספוטים ● תאורה לילדים ● ועוד

אולם ומלואו של תאורה
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

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

נירית אושר
ירב"ט יובל תמיר מכפר ור

התותחנים,  בחיל  לוחם  דים, 
ויקבל  מצטיין  לחייל  נבחר 
למי  65 ה העצמאות  -ביום 

הצטיינות  אות  ישראל  דינת 
שמעון  המדינה,  נשיא  מידי 
פרס, וראש המטה הכללי של 

צה"ל, רב אלוף בני גנץ. 
יובל  נמצא  אלו  בימים 

המפק קורס  של  יבעיצומו 
התותחנים  חיל  בבסיס  דים 
של  תקופה  לאחר  שבטה, 
בשטחים.  מבצעית  תעסוקה 
בנוסף לאות ההצטיינות יקבל 
דולר  אלף  בסך  מלגה  תמיר 

יללימודים וסיכה ייחודית שי
ענוד על מדי ה-א' שלו. 

תמיר בן ה-20 הוא בנם של 
סמנכ"לית  תמיר,  וציפי  יגאל 
ומנהל שיווק בחברת  כספים 
בכפר  המתגוררים  ליסינג, 
כ-25 שנים. לתמיר אח ואחות 
ששירת  שגיא  ממנו,  גדולים 

וניצן שמשר יהלום  יבסיירת 
תת כסרן בקבע.

האחרון  העצמאות  ביום 
המסו בטקס  יובל  יהשתתף 

רתי בבית הנשיא. כמה ימים 
ועל  עצמו  על  סיפר  כן  לפני 
ילדות  לי  "הייתה  תחושותיו: 
ורדים.  בכפר  סטנדרטית 
על  רכיבה  בחוץ,  הרבה 
החבר'ה.  עם  ובילוי  אופניים 
לחיל   2012 במרץ  התגייסתי 
הגדוד  כלוחם.  התותחנים 

והש בעיו"ש,  שהוצב  ישלי 
מבצעית  בפעילות  תתף 
ענן'.  'עמוד  מבצע  במסגרת 

זו היתה חוויה קשה ומעצבת, 
שלא אשכח כל חיי. כרגע אני 

ינמצא בשבטה שבדרום בקו
רס מפקדים". 

כמצטיין  נבחרת  לדעתך  למה 
נשיא?

אני  מושג.  לי  אין  "האמת, 
בצבא  אותך  שבוחנים  יודע 
המפקד  הדרך.  כל  לאורך 
לבחינת  עולה  זה  המליץ, 
בסולם  הלאה  וכך  המ"פ 
שזה  חושב  לא  אני  הדרגות. 
הקוריוז  בשביל  אבל  קשור, 

כמצ נבחרה  שלי  אמא  יגם 
שיר במסגרת  נשיא,  יטיינת 

היה  זה  כמכ"ית.  הצבאי  תה 
בשנת 1975".

האירוע  לקראת  מתרגש  אתה 
בבית הנשיא?

"כשבישרו לי שנבחרתי עוד 
ההתרגשות.  אותי  תפסה  לא 
לקראת הטקס בילינו כעשרה 
ימים של תרגילים וחזרות בהר 
הרצל  להר  כשהגעתי  הרצל. 

איזו התרג ויש  נחת עליי  יזה 
שות נעימה לקראת הטקס".

מה הלאה?
כשנ בעוד  משתחרר  י"אני 

תיים. אני בעיצומו של קורס 
את  מאריך  ולכן  מפקדים 
שבסיום  כנראה  השירות. 
הקורס אהיה מפקד טירונים, 
אחרי  הקרוב.  האתגר  שזה 

כמו אמריקה,  דרום  יהצבא? 
בן".

"אין לי מושג למה נבחרתי"
רב"ט יובל תמיר מכפר ורדים הוא אחד ממצטייני הנשיא השנה. ומסתבר 

שמדובר בשושלת משפחתית

יובל תמיר. האם הייתה מצטיינת ב-1975 סגן ד'. ההצטיינות ניתנה בעיקר על פעילות חברתית

וגם מצטיין רמטכ"ל
מכפר  נוסף  מצטיין  חייל 
המשרת  ד',  סגן  הוא  ורדים 
כקצין  נבחר  ד'  קרב.  כטייס 

ימצטיין וקיבל את פרס "מצ
טיין רמטכ"ל". 

"הטקס  ד':  של  אביו  מוטי 
במיוחד.  ומרגש  מרשים  היה 
חשים  שאנו  הרבה  הגאווה 
משתלבת  הדרך  כל  לאורך 

יעם ההצטיינות שניתנה בעי
החברתית  הפעילות  על  קר 
ביטוי  לידי  באים  כך  שלו. 
בבית,  החינוך  האישי,  אופיו 
עם  החזק  המשפחתי  הקשר 
מאחלים  כולנו  ואחיו.  אחותו 

לו הצלחה רבה בהמשך".
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פעילות באחד הפסטיבלים 
הקודמים

סניף כפר ורדים, חרמון 6 | 04-9573359 | 050-5241607

השתלות שיניים ביום אחד 

לבודנט בע”מ מרכז להשתלות שיניים ושיקום הפהלבודנט בע”מ מרכז להשתלות שיניים ושיקום הפה
 שיקום הפה באמצעות: כתרים, גשרים 

ושיניים תותבות קבועות או נשלפות מכל הסוגים

למרפאתנו צמודה מעבדת שיניים לתותבות 
המאפשר לך, המתרפא/ה לקבל לנוחיותך 

פתרון מיידי תוך דקות במשך 24/7, לכל בעיות 
השיניים התותבות כגון: סדק, שבר, ריפודים 

וחידושים ועוד...

אנו מתחייבים לטיפול איכותי, מקצועי, יחס אישי 
והתחשבות בצרכי הלקוח

45 שנות ותק וניסיון                                             איכות  -  שירות  -  אחריות

חדשות

הפנינג של בית ספר מיוחד
בית הספר הקהילתי "שיח" שנוסד בכליל יקיים בכליל

את "פסטיבל האביב" שלו
פסטיבל האביב השנתי של 
יתקיים  "שיח"  הספר  בית 
במאי  ה-4  בבשבת  בכליל 
בשעות 11:00-15:00. המטרה 
היא גיוס כספים לבית הספר 

וחשיפתו לציבור הרחב.
סדנאות  יכלול   הפסטיבל 
המשפחה,  לכל  ויצירה  חוויה 

צב דמויות  תיאטרון,  יהצגות 
יעוניות בתיאטרון רחוב,  הגר

לת ענק, מופעי מוזיקה, דוכני 
אוכל, מסיבת ריקודים ועוד.

ייחו בית-ספר  הוא  י"שיח" 
אלטר חינוכית  מסגרת  ידי: 

בית  דיאלוגית.  ברוח  נטיבית 
ופועל  בכליל,  הוקם  הספר 

השנה בנתיב השיירה.
הפסטיבל מופק בהתנדבות 
"שיח".  הורי  קהילת  ידי  על 

התק בהגרלה  הפרסים  יכל 
עסקים,  מבעלי  כתרומה  בלו 

הכנ כל  וחברים.  ייוצרים, 
להמשך  יוקדשו  היריד  סות 
הנמצא  "שיח",  של  פעילותו 
בתהליך קבלת הכרה ממשרד 

החינוך.
בתפיסתו  מושתת  "שיח" 
שחיים  ההבנה  על  החינוכית 
דורשים  בעתיד  משמעותיים 
בהווה.  משמעותיים  חיים 
לעזור  ביותר  הטובה  הדרך 
אדם  להיות  העתידי  למבוגר 
השבע  לבן  לעזור  היא  שלם 

ילהיות בן שבע באופן משמ
עותי.

בשנת  בכליל  הוקם  "שיח" 

כמסגרת  מאז  ופועל   ,2007
עד   5 מגיל  לילדים  צומחת 
משי משרת  שהוא  תוך   ,14
האזור.  מכל  וילדים  פחות 
אנשי  של  יוזמה  הינו  "שיח" 
חינוך והורים )בהשראתו של 
דני לסרי – איש חינוך והוגה 
לאפשר  המבקשים  דעות( 
של  באווירה  לגדול  לילדיהם 
מתוך  ואהבה  יצירה  שמחה, 
זוהי  בהווה.  לחייהם  כבוד 
השונה  משפחתית  מסגרת 
באופייה מבית הספר המוכר 
והן  החיצונית  בצורתה  הן 
נכון  יותר  פעולתה.  בדרכי 
הזו  המסגרת  את  להגדיר 
מורחבת,  משפחה  כקהילה, 
שבו  מקום  ילדים,  של  כפר 
את  לחיות  יכולים  הילדים 
הנחווים  השלמים,  חייהם 
שלהם,  העניין  מוקדי  סביב 
בהתאם לאישיותם, ליכולתם 

ולבחירתם.
איך נראה היום ב"שיח"?

"הדבר הבולט ביותר בשיח 
הוא שמחת הילדות", אומרת 

מועדון הג'אז 
מחפש חברים

בגליל  פועל  בסתר  כמעט 
ג'אז, שאחת  מועדון  המערבי 
מופע  מארגן  לשבועיים 
איכותי עם הרכבים מובילים. 
המועדון  מנסה  אלה  בימים 
להרחיב את שורותיו, במטרה 

להביא יותר קהל למופעים.
ריקי,  המועדון,  מנהלת 

מיכל המנהלת. הילדים בשיח 
קבוצות  לשלוש  מחולקים 

החרו החמציצים,  יגיל: 
השם  את  והרימונים.  בים 
אחרת  במילעיל,  לבטא  יש 
לביקור  שבא  מי  יבינו.  לא 

ולה במעגל  לשבת  ימוזמן 
מפגש  ב"התכוונות",  שתתף 
בפתיחת  בבוקר  שמתקיים 
היום.  בסיום  ובצהריים  היום 
וגם  שיחות,  יש  בהתכוונות 

סיפורים ושירים. 
סדנאות,  יש  היום  במהלך 
ומקום  קבוע  יום  סדנה  לכל 
כתיבה  מדעים,  למשל:  ידוע. 

ופי חשבון  אנגלית,  ייוצרת, 
סדנת  לחימה,  אומנות  זיקה, 

מחש האדם,  גוף  יארצות, 
הסדנאות  בין  ומוזיקה.   בים 
עובדים  הילדים  ומסביבן 

בנג בונים  יביצירה בסטודיו, 
ריה, משחקים בשולחן החול, 
ויוצרים  המצאות  ממציאים 

הצגות. 
054- נוספים:  לפרטים 
.www.siach.net ,4212143

הוא  הג'אז  "מועדון  טילר: 
מהאהבה  שבאה  יוזמה 
להביא  והרצון  למוסיקה 
בלוז  ג'אז,  הרכבי  לפריפריה 
ומוסיקת עולם. לפני כארבע 
לחברים  במייל  פנינו  שנים 
שיש  וכשהבנו  הרעיון  עם 
התחלנו  ונכונות  התלהבות 
ועד  מאז  ההופעות.  בקיום 
מופעים  עשרות  קיימנו  היום 
הרכבים  עם  ומהנים  מגוונים 
עם  ומחו"ל,  הארץ  מרחבי 
מהקריות  מהאזור,  רב  קהל 

מנהריה  הנקרה,  ראש  עד 
אנחנו  ומשגב.  כרמיאל  ועד 
מקיימים שני מופעים בחודש 
בדרך כלל בימי רביעי בשבוע 
משתי המקום   .21.00  בשעה

עונות.  נה מדי עונה או כמה 
ההופעות  הנוכחית  בעונה 
בר  ברטה  בפאב  מתקיימות 
נהריה.  התעשייה  שבאזור 
הישיבה ליד שולחנות או ליד 

הבר".
חברי  פועלים  אלה  בימים 
השורות.  להרחבת  המועדון 

לידיעת  להביא  הוא  הרעיון 
הרבה יותר אנשים על קיומו 
ובעיקר  הג'אז,  מועדון  של 
האנשים  כמות  את  להרחיב 
ברשימת התפוצה, מה שיביא 

במו יותר  רבה  ילהשתתפות 
כרוכה  אינה  החברות  פעים. 

למו הכניסה  למעט  יבעלות, 
פעים )50 עד 70 שקלים(. כל 

לש זה  לעשות  שצריך  ימה 
ריקי  של  למייל  פרטים  לוח 

.rikitil@gmail.com

קורסי צילום בהנחיית: אבי הירשפילד

"פותחים צמצם" - צילום דיגיטלי למתחילים
הכרות עם המצלמה והפעלתה, לימוד תוך כדי תרגול והתבוננות משותפת בצילומים 

בתחומים שונים כמו דיוקן, טבע, צילומי רחוב ואבסטרקט.
הכרות צלמים ידועים והעמקת ההתבוננות ביצירותיהם, תוך פיתוח סגנון צילום אישי 

ויצירתי. יציאה לצילומים בשטח בשעות האור ובשעות החושך.
*בתחילת הקורס תיערך פגישה אישית עם כל משתתפ/ת להיכרות עם המצלמה.

ציוד נדרש: מצלמה דיגיטלית + חצובה למי שיש )כדאי(.
משך הסדנה: 10מפגשים.
www

"דומם באור טבעי"
בקורס נשתמש באור טבעי לצילום "טייבל טופ".

נשתמש בתאורה, רפלקטורים, חשיפות ארוכות, עומק, חדות וקומפוזיציה.
מיועד לבעלי נסיון קודם. נדרשת מצלמת ריפלקס + חצובה.

משך הסדנה: 5 מפגשים
www

קורס צילום דיגיטלי לבני נוער
6 מפגשים פרטים במרכז אמנויות.

תרשיחא מעלות  אפטר-ברר  ע”ש  אמנויות  מרכז 
2013 תשע"ג

לפרטים נוספים: מרכז אמנויות ע"ש אפטר-ברר במעלות רח' בן גוריון 15 מעלות
טל www.artsmaalot.com 9977150 דוא"ל: arts@maltar.org.il ובדף הפייסבוק  של המרכז

סדנה ייחודית לעיטור כלים בהנחיית האמנית אנה כרמי

יום שני 27.5.13 בשעה 16:00 - 21:00
בסדנה: הרצאה של האמנית אנה 
כרמי על עבודותיה לצד התנסות 
מעשית בעיטור והדבקת דקאלים 

על כלים ושריפתם בתנור.
כל משתתף מקבל כלי שרוף ביסק 
לזיגוג, כלי במצב לדר הרד )רטוב( 

וכלי פורצלן מוכן. בנוסף, ניתן 
להביא עבודה )ביסק( אישית אחת.

בסדנה נשנה את פני הכלים הקרמים על ידי צביעה 
והדפסים )דקאלים(, נכניס לשריפה  נוספת )" שרפה 

)overglaze שלישית " או
ועוד...טיפים וסודות קטנים מתחום העיטור. עלות הסדנה 

כולל הכלים והשריפות 350 ₪ מספר מקומות מוגבל.

הסדנה הפתוחה לקרמיקה )ליוצרים בעלי נסיון(

מחדשת פעילותה בחודש מאי ... מוזמנים להצטרף!
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חדשות פוליטיקה

הבקשה לתביעה ייצוגית נגד
המועצה נדחתה

עילת הבקשה המקורית: העלאת הארנונה על שטחי העזר מ-50 ל-80 אחוז. לאחר שהמועצה 
הודיעה כי שינתה את התעריף ל-60 אחוז, דחה השופט את העתירה

אייל כץ

לעניינים  המשפט  בית 
את  דחה  בחיפה  מנהליים 
וגרשון  תמי  של  בקשתם 
ייצוגית  לתובענה  איצקוביץ 
הבקשה  עילת  המועצה.  נגד 
הייתה החלטתה של המועצה 
תעריף  את  להעלות  מ-2011 

יהארנונה לשטחי העזר, ולה
עמידו על 80 אחוז מהתעריף 
כפי  אחוז,   50 במקום  הרגיל 
לקבל  ומבלי  אז,  עד  שהיה 
הפנים  שרי  של  אישורם  את 

והאוצר.

הציבור הרוויח
החליטה  הבקשה  בעקבות 

יהמועצה להעמיד את הארנו
נה לשטחי העזר על 60 אחוז 
ולהודיע  הרגיל,  מהתעריף 

"חדי על  המשפט  ילבית 
עילת  אם  החוק,  פי  על  לה". 
אין  שוב  מוסרת,  התובענה 
התביעה יכולה להיות מוכרת 
המבקשים  אולם  כייצוגית, 
בנוסף,  להוצאות.  זכאים 
משמעות ההודעה היא כי כל 
פחות  ישלמו  הכפר  תושבי 

ארנונה על שטחי העזר.
הסתפקו  לא  המבקשים 
אין  כי  וטענו  זה,  בהישג 
"חדילה",  התעריף  בהורדת 
העלאת  כאן  יש  עדיין  שכן 

תעריף ללא אישור. המועצה 
זקוקה  אינה  כי  טענה  מנגד 
לשנת  עד  שכן  כזה,  לאישור 
באותה  אחוז,   60 נגבו   1994
ל-50  התעריף  הורד  שנה 
ועתה רק מחזירים את המצב 

לקדמותו.
השופט אלכס קיסרי החליט 

ילקבל את עמדת המועצה ול
לתביעה  הבקשה  את  דחות 
ייצוגית. זאת מבלי לקבוע אם 
60 אחוז  החזרה לתעריף של 
לדון  מבלי  ואף  חוקית  היא 
בכך  זאת  נימק  הוא  בנושא. 
הנוכחי  המשפטי  שההליך 

החז בחוקיות  לדון  יכול  ילא 
רה ל-60 אחוז, שכן כל כתבי 
עוסקים  שהוגשו  הטענות 

בשאלה אחרת.

סגנון משתלח
החזר  על  פסק  השופט 
ולבאי  למבקשים  הוצאות 

בס הסתפק  אולם  יכוחם, 
ממה  בהרבה  נמוכים  כומים 
פסק  הוא  החוק.  לו  שמתיר 
שקלים   5,000 של  החזר 
לבאי  ו-10,000  לצבקשים 

"בפ כך:  זאת  ונימק  יכוחם 
סיקת הסכומים האמורים אני 
מבקש להביע את שאט נפשי 
מן הסגנון הבוטה והמשתלח 

ישבו נקטו באי כוחם של המ
בקשים. בתוך כך ראויה לציון 
)תמי   2 שהמבקשת  העובדה 
דין  עורכת  היא  איצקוביץ( 
שבמשך שנים רבות שימשה 
רשות  של  משפטית  יועצת 
מקומית, והכמתה )לסגנון זה( 

היא מצערת ובלתי ראויה".
בתגובה לדברים אמרה תמי 
"כפרניק"  לאתר  איצקובית 

הע בהגשת  עיני  "לנגד  יכי 
תירה עמדה ההכרה כי רשות 
על  לפעול  מחויבת  מקומית 
חוק. משהודיעה המועצה  פי 
על חדילה, ולדעתי טוב שכך 

רלב אינם  מניעיה  יעשתה, 
שנחסך  לכסף  מעבר  נטיים. 
לכלל תושבי הכפר חשוב לא 
ה'איך'.  גם  אלא  ה'מה',  רק 
כלל ידוע הוא כי לאדם מותר 
נאסר  שלא  מה  כל  לעשות 
לעשות  מותר  לרשות  עליו. 
רק מה שהותר לה, וההעלאה 

שבוצעה לא הותרה".

נוריאל. "ביזיון נוסף"יחיאלי. "דרך נכונה" השופט קיסרי. "שאט נפש"
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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
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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

שיעורי יוגה

בקומת הגלריה

לפרטים: אביטל

054-7633345

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

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

קפה, מאפים, כריכים סלטים, שתיה
מוצרי חלב, חטיפים, סיגריות,  עיתונים ועוד

והכי חשוב:
השירות החם, היחס האישי והסנדביצ'ים המדהימים של חני

בהקפה
 מכירה 

ם וחברות
למשרדי

תגובות
נוריאל  עודד  המועצה  חבר 
)שבשלב מסוים באמצע ההליך 
פרסם  לבקשה(  להצטרף  שקל 
תגובה על פיהה מדובר ב"ביזיון 

בתגוב יחיאלי".  לסיון  ינוסף 
מספר  לפני  כי  מזכיר  הוא  תו 
מילוא  ויוסי  הוא  זכו  חודשים 
ונפסקו  המועצה  נגד  במשפט 
של  בסך  משפט  הוצאות  להם 
8,190 שקלים. סכום זה מצטרף 
שנפסקו  השקלים  ל-15,000 
של  המשפט  ולהוצאות  עתה 
הכל  ובסך  עצמה  המועצה 

ימצטברים הסכומים על פי חי
שוביו ליותר מ-50,000 שקלים.

בהודעת  רואה  גם  נוריאל 
בכך  סיון  של  הודאה  החדילה 
לפחות  חוקית  אינה   שהגבייה 
)מבחינה  ציבורית  מבחינה 
משפטית זה לא המצב(. נוריאל 
מציין כי גביית היתר נמשכה 20 
העולה  לסך  והגיעה  חודשים, 

יעל מיליון שקלים. "מה עם הכ
יספים שסיון אולץ על ידי מש

בבית  להודות  איצקוביץ  פחת 
בשבועה  בהצהרה  המשפט 
לחוק?",  בניגוד  מאיתנו  שגבה 

הוא שואל.
מהמועצה נמסר כי אין כוונה 
גבייה עודפת, שכן לא  להחזיר 
שהייתה  מקום  בשום  נפסק 
המועצה,  ראש  חוקית.  בלתי 
בעקבות  הגיב  יחיאלי,  סיון 
שהודעת  ספק  "אין  הפסיקה: 
הנכונה  הדרך  הייתה  החדילה 
הקופה  על  לשמור  והאחראית 

האח שבעת  דומה  יהציבורית. 
האופוזיציה  חברי  איבדו  רונה 
רסן וההשתלחויות שלהם אינן 
לחברי  קורא  אני  גבול.  יודעות 
דרכם,  את  לשקול  האופוזיציה 
מכובד  הלא  מסגנונם  לחדול 
שקול  ציבורי  לדיון  ולחזור 

ואחראי".

המשך מעמוד 24

קרן קימת לישראל השלימה בימים אלה הכשרת דרך חדשה ב'דרך בורמה' המובילה 
ובניית תשתית לדרך  יוחאי בהר מירון. העבודות כללו פריצה  לקבר רבי שמעון בר 

מילוט למעבר כלי רכב והולכי רגל באורך של כ-350 מטר.
פריצת הדרך החדשה, הסבירו בקק"ל, נועדה לפתור בעיה של פינוי במצבי חירום 
מטעם כוחות המשטרה, הכיבוי וההצלה. עד היום מערך הפינוי היה מעט מסורבל, 
בשל השבילים המפותלים ודרכי הגישה. כעת הגישה לאותם מוקדים בהם יש צורך 

יבפיקוח, הרבה יותר נגישה, מה שיסייע גם לנגישות רבה יותר לרבבות החוגגים המגי
עים לאתר ושחרור פקקים שייווצרו בכניסה וביציאה. 

עוד צוין כי ביצוע העבודות נעשה על פי בקשתם והנחיותיהם של חטיבת ההבטחה 
של משטרת ישראל. ועל פי עקרונות קק"ל לשמירה מקסימלית על ערכי הטבע.

יו"ר קק"ל, אפי שטנצלר, ציין כי נעשה מאמץ מיוחד כדי לסיים את העבודות לפני 
ל"ג בעומר, אז פוקדים את הקבר עשרות אלפי מבקרים בהילולה  המסורתית.

דרך חדשה לקבר הרשב"י
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מאיה רוזנבליט בסיום המרתון עם הפרחים שקיבלה מבעלה

מידור:
חדשות ספורט

 
למעלה – ידיעה על המרתון + תמונת מאיה

 
למטה:

טור צד – משחה אכזיב
מרכזי – ידיעונת על הצעדה עם תמונה

חדשות ספורט

עופר יעקב
תל  מרתון  חגיגות  בתוך 
ב-15  שהתקיים   2013 אביב 
במרץ, מקצה המרתון המלא 
נראה כאילו הלך לאיבוד. כל 
הבלבול וחוסר הידיעה סביב 
קיום המקצה או ביטולו בשל 
תנאי מזג האוויר עוררו חוסר 
המרתון  רצי  בקרב  גם  שקט 

מכפר ורדים.
המקצה  דבר  של  בסופו 

המאר ידי  על  בוטל  יהמלא 
היא  הדבר  ומשמעות  גנים 
 15-14 של  לטמיון  ירידה 

אינט אימונים  של  ישבועות 
סוגים  שלל  תרגול  נסיבים, 
מצטבר  ומרחק  ריצות,  של 
של כ-100 ק"מ בשבוע בשיא 
שחברת  אלא  האימונים.  
החליטה  ישראל"  "ישראמן 
הכפפה  את  מרימה  היא  כי 
המרתון  מקצה  את  ומפיקה 
זאת  בכל  שבוטל.  המלא 
לא  האימונים  לדרך,  יוצאים 

היו לשווא...
היא  במיוחד  ששמחה  מי 
תושבת הכפר מאיה רוזנבליט 

חודשים התכו ישמזה מספר 
בחייה.  הראשון  למרתון  ננה 
של  "משלחת"  יצאה  מהכפר 
רצים ובהם דרור פלטין, דורון 
פלג, קבוצת רצים מ"רפא"ל", 

המרתון הראשון של מאיה
גם במרתון המלא של תל אביב היה לכפר ורדים ייצוג מכובד

מאיה רוזנבליט ואנוכי. יצאנו 
וחצי לפנות  מהכפר בשתיים 
הירקון  פארק  לכיוון  בוקר 

בתל אביב. 
סיבובים  לארבעה  הוזנקנו 
פארק  סביב  ק"מ   10.5 של 
הירקון. מזג האוויר היה סחוף 
אבל  הריצה,  על  והקשה  רוח 

ימה היא רוח לאחר כל המכ
שולים בדרך אל המרתון הזה?  

מרתון  היה  זה  מצב  בכל 
המס מבחינת  הן  ימיוחד, 

יחסי ציבור  לול, מזג האוויר, 
אחד  אבל  והנסיבות.  וארגון 
ביותר  המיוחדים  הרגעים 
הרגע  היה  האישית  מבחינתי 

הרא להקפה  נכנסתי  יבו 
וגיליתי  הפארק  של  שונה 
"רצי  קבוצת  נשות  את  מולי 
לעודד  שבאו  ורדים"  כפר 

וגביעים.  עם שלטים, פרחים 
הצעקות  גברו  הקפה  כל  עם 
והעידוד, האדרנלין זינק ונתן 

הרבה כח כדי לסיים.
המיוחד  הרגע  עם  יחד 
קטנים/ רגעים  עוד  היו  הזה 

פחות:  לא  ומיוחדים  גדולים 
של  בעלה  רוזנבליט,  איתי 
מאיה ומרתוניסט בפני עצמו, 

יממתין לה בסיום עם זר פר
וזוכה לראות אושר  חים ענק 
אשתו,  של  בעיניים  אמיתי 
שצלחה את המרתון הראשון 

ישלה בחיוך, על הרגליים וב
זמן טוב.

של  היה  מיוחד  רגע  עוד 
אורלי פלטין, אשתו של דרור, 
מרתונים  "שועלת  שהיא 
ותיקה", וזה עדיין לא מפסיק 

לרגש.
נסו להבין: הריצה היא ריצה 
קשה. האתגר - אישי. להבין 
יכול.  אחד  כל  לא   - זה  את 

יאבל העידוד, החיוך, הפרצו
פים המוכרים והמחייכים בקו 

בשבי במיוחד  שבאו  יהסיום 
לקצת  זה  את  הופכים   - לך 
יותר מריצה אישית. אז תודה. 

תודה אמיתית ומהלב.

 הכותב הוא מאמן קבוצת "רצי 
כפר ורדים"

משחה אכזיב 
הרביעי

הר אכזיב  ימשחה 
בימים  יתקיים  ביעי 
שישי ושבת 10 ו-11 
תחרות  זוהי  במאי. 
שכולל  פתוחים  מים 

ות עממיים  ימקצים 
למרחקים  חרותיים 
של 800 מטר, 2,000, 
5,000 ו-10,000 ק"מ. 
יתקיימו  התחרויות 

יבגן לאומי אכזיב וב
יחוף בננה ביץ'. ההר
ופר למשחה  ישמה 

באתר נוספים   טים 
.www.4sport.co.il

צעדה בסימן זהירות בדרכים
ה-19  ורדים  כפר  צעדת 
במאי   11 בשבת  תתקיים 
"זהירות  בסימן  ותעמוד 

בדרכים".
החל וזינוק   הרשמה 

שעה  ועד   08:30 משעה 
הכדורסל  ממגרש   10:00
המארג(,  )מול  מירון  ברחוב 

יהיו  המסלול  ולאורך 
סיור,  חוגי  של  הפעלות 
משמרות  ושל  הצופים 
בסיום  בדרכים.  בטיחות 
פעילות  תתקיים  הצעדה 
"זהירות  בנושא  הדרכה 
חופשת  לקראת  בדרכים" 
נושא  יקודם  כן  כמו  הקיץ. 

על  בדרכים  הבטיחות 
אופניים.

יקבל  רשום  משתתף  כל 
ויהיה  הצעדה,  מדליית  את 
פרסים  נושא  חידון  גם 

בנושא זהירות בדרכים.
דמי הרישום יעמדו על 20 
שקלים לצועד )מעל גיל 5(.

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

₪ 2,999
בלבד!

מבצעים נוספים 

בחנות
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חדשות ספורט

שישה מקומות ראשונים

ארבעה ימים של כדורסל

של  לנבחרתו  מצוין  הישג 
ישראל  באליפות  רמון  דוד 
 - משולבת  לחימה  באומנות 
של  מחניכיו  שישה   .MMA

ירמון זכו במקום ראשון בקט
גוריות השונות, שישה במקום 

שני ושישה בשלישי.
ב-27  התקיימה  התחרות 
כ-200  בהשתתפות  במרץ, 
ספורטאים מכל רחבי הארץ. 
מהנבחרת של רמון השתתפו 
מהמקומות  ספורטאים,   20
מאמן:  הוא  בהם  השונים 
מושב  ורדים,  כפר  קאנטרי 

יחוסן, ינוח וירכא. רמון מתמ
 Mixed קד בשיטת הלחימה
הכוללת   ,Martial Arts
ג'ודו  מלא,  מגע  קארטה 

וג'יוג'יטסו ברזילאי.

במקום  שזכו  החניכים 
יהראשון: עוז רמון )חמש פע

ישראל(,  מים ברציפות אלוף 
ורד פרייליך, איאד סעד, אדם 
סולימאן  סעיד,  רוביל  חטיב, 

פראג'.
במקום השני והשלישי זכו: 
קוטקיס,  דניס  יונה,  אייל 
חמדאן,  עפיף  סעיד,  מזיאד 
סייף,  רוקון  חמדאן,  כיוואן 
חטיב,  פיראס  חטיב,  לואי 
סעד,  אמיר  חמדאן,  ראמי 

ליאל ביבס. 
בין הצופים בתחרות היו גם 
ושר  לפיד  יאיר  האוצר  שר 
בתום  לנדאו.  עוזי  התיירות 
התחרות נגשו השניים לרמון 
וברכו אותו על הישגי חניכיו.

מחנה כדורסל פסח תשע"ג PLAY BALL עם חברים 
התקיים במהלך חופשת הפסח. 

32 משתתפים מגיל גן חובה ועד כיתה ג' ועוד 28 מכתה 
ד' ועד כתה ו' נטלו חלק במחנה, כל קבוצת גיל נהנתה 

ימארבעה ימים רצופים של כדורסל, לימוד יסודות בסי
סיים, שיפור יכולת אתלטית, תחרויות ומשחקים.

מאמן  זרצקי  שי  הקטסל,  קבוצות  מאמן  לייזר,  יניב 
קבוצת הנוער, נועם כהן מאמן כתות ב' והשחקן עומר 
ואליהם הצטרף מאמן הכושר של  טל הדריכו במחנה 

המועדון יעקב קושינסקי.
ישתי בנות בשיכבת הגיל הצעירה ובת אחת )מיה דרו

רי( בשיכבה הבוגרת יותר נטלו חלק באימונים והוכיחו 
עליהם.צוות  עולות  אף  ואולי  מהבנים  נופלות  שאינן 
של  המצטיינת  כשחקנית  דרורי  במיה  בחר  המאמנים 

המחנה ולצידה את אורי פררו.
כי  סיכם את המחנה כמוצלח, אם  זרצקי  המאמן שי 
ציין שיש עוד הרבה עבודה להשקיע בעיקר בקבוצות. 

מחנה דומה מתוכנן להתקיים בחופשת הקייץ.
תמונה קבוצתית עם כדור

צילום: בן עמי מוסק

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
www.arichim.com

054-6717761
michal@arichim.com

 סטודיו: שניר 100 כפר ורדים

דוד רמון עם ארבעה מחניכיו הזוכים
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בכפר ורדים

19:00 19.5.13
למתקדמים יותר   20:30

כפר ורדים מליאת גנים א’
לומדים: מעגלים ושורות

איציק 0525-230-230אסור לפספס את הפעם הראשונה...

בפניי  הציגה  וייס  כשנועה 
פותחת  שהיא  העסק  את 
גם  היא  נאות:  )גילוי  בתפן 
חשבתי  העיתון(,  של  לקוחה 
מכדי  טוב  מידי  יותר  שזה 
הוא  הרעיון  נכון.  יהיה  שזה 
שהגיעו  כמוני,  אנשים  שגם 

ילמצב של אפס עיסוק בספו
זמן  מאוד  במעט  יכולים  רט, 
לעשות אימון גופני שמעותי. 
הזה, אם מה שנועה  והאימון 
יסייע  עובד,  אכן  מבטיחה 
וחיזוקם  שרירים  בבניית  גם 
אם  הגיזרה,  בגיזרת  ואפילו 
כי לדברים שאני אוכל עדיין 

יהיה מה לומר.
מה  על  קצת  השיטה,  לפני 
עברתי  כמוני".  "אנשים  זה 
את ה-50, עסקתי בספורט כל 
כדורסל  במשחק  בעיקר  חיי, 
שנים  כשלוש  לפני  חובבני. 
עובד  אני  סופית.  נפסק  זה 
אירובית  המון, שונא פעילות 
ולכן  שחייה,  או  הליכה  כמו 
כל ניסיוניותיי לפעילות שכזו 
אחרי  כלל  בדרך  מתרסקים 

שבוע של התמדה עיקשת.
קרבית  פציעה  סוחב  אני 
אני  השאר  כשבין   ,20 מגיל 

ינושא בגופי כמה מאות רסי
תא  פעם  שהיו  קטנים  סים 
רוב  שלי.  הטנק  של  הנהג 
בברכיים  התמקמו  הרסיסים 
ולפני שמצאו שם  בידיים  או 
כמה  עשו  עולמים  מנוחת 
להציק  וממשיכים  סמטוכות 

ספ חום,  קור,  של  יבמצבים 
רינט וניתור. בלי קשר עברתי 

חמו דיסק  פריצות  שתי  יגם 
לפני  שבהן  האחרונה  רות, 
אני  היום  כשעד  וחצי  כשנה 
נמלולים  מכאבים,  סובל  עוד 

ועוד מריעין בישין. 
שזה  קילו,   108 שוקל  ואני 
שצריך.  ממה  יותר   20 בערך 
מי שעוקב אחרי המדור "יצא 
זה  איך  להבין  יכול  לאכול", 
לי  יש  כללי  ובאופן  קרה, 

חיבה גדולה לאוכל.
אבל חוץ מזה אני בריא כמו 

ישור. באמת. בדיקות הדם נו
ירמליות לחלוטין, עם כל הס

עדיין  אני  באצבעות  מטוכה 
צנצנות  לפתיחת  הכתובת 
בכל  וכשאני  עקשניות,  מזון 
טיול,  או  לצעידה  יוצא  זאת 

אני מתעייף רק בעליות.

עושה שרירים / אייל כץ

כן, מתאים לי חפוז
עורך העיתון, 108 ק"ג בצל ועם זכרונות עמומים מהימים בהם עסק בספורט, התנדב להיות שפן 

נסיונות של שיטת SMARTFIT, המבטיחה אימון משמעותי ב-20 דקות שבועיות

עם  וייס  נועה  מגיעה  והנה 
שהיא  שלה  החדש  המכון 
 ,SMARTFIT לו  קוראת 
אימון  שיטת  לארץ  ומיבאת 
היא  בשבילי:  נולדה  שכאילו 
מספורטאים  לכולם,  מיועדת 

ימקצוענים ועד לכאלו שסוב
לים מפגיעות שונות, ובמיוחד 
לאנשים  פתרון  מהווה  היא 

בס לעסוק  הפסיקו  ישפשוט 
היא  זמן.  חוסר  בגלל  פורט 
 20 הכל  בסך  ממך  דורשת 
דקות בשבוע, ומה ששבה את 
לבי, היא נולדה בקמפוס של 
מדעי,  העניין  אוניברסיטה. 
רץ בארצות הברית ובאירופה 

יכבר כמה שנים ונחשב להצ
לחה.

איך זה קורה? הנה ההסבר 
העבודה  המזלג:  קצה  על 
מיוחדים  במכשירים  נעשית 
ורק  אך  לעבוד  לך  שגורמים 

עוב מסוים.  אחד  שריר  יעל 
בעומס  הזה  השריר  על  דים 
דקות.   2-3 מקסימלי  כמעט 

לשריר  גורם  שנוצר  הגירוי 
אתה  כלומר  רקמות,  לחדש 
מפתח את הריר בכמה דקות 
בלי  להזיע,  בלי  עבודה.  של 
בבגדי  גם  אפשר  להתעייף, 

העבודה שלך.
ובכן,  מזה?  מרזים  ואיך 
הרזיה,  בתהליך  מדובר  לא 
בשביל זה זה צריך לדאוג גם 
עדיין,  אבל  התזונה.  לנושא 
לפתח  הולך  שאתה  מכיוון 
הרי  יותר,  גדולה  שריר  מסת 
שורף  אתה  מנוחה  שבמצב 

ייותר קלוריות כך שגם מהב
חינה הזו יש תרומה נחמדה.

ברור שהפגנתי גם סקפטיות 
מסוימת, ומבחינתה של נועה 
זה הפך אותי לאיש המושלם 
לי  הציעה  היא  אז  עבורה. 
לשמש כשפן הניסיונות שלה, 
לראות מה עושים לי שלושה 
ולתעד  אימונים  של  חודשים 
כן.  שאמרתי  ברור  זה.  את 

אמנם שלו לא תקבלו  יאתם 
שה חודשים בלי לשלם, אבל 

את  לנסות  תוכלו  שני  מצד 
ראשון  במפגש  המכשירים 

ללא התחייבות.
נועה וייס, בעצם ד"ר נועה 

כירו היא  בשבילכם,  יוייס 
שחזרה  במקצועה  פרקטית 
לימודים  של  שנים  מכמה 
והתיישבה  בניכר  ומגורים 
עם משפחתה בגליל. היא גם 
זאת שעושה לי ראיון בריאותי 

הרא במפגש  קצרה  יובדיקה 
שון, שמדרך הטבע הוא ארוך 
גם  יש  מהבדיקות  חוץ  יותר. 
התאמות של כל אחד מששת 
מדויק  ורישום  המכשירים 
כדי שבמפגש השני )זה יקרה 
נכתבות(  אלו  ששורות  אחרי 

הכל כבר ירוץ במהירות.
אני עובד על כל המכשירים. 
מבחינת  ידידותיים  חלקם 
מזכירים  ומקצתם  התנוחה 
קולנועיים.  עינויים  סדי  קצת 

יהרעיון הוא לנטרל את האיב
כדי  לזוז,  צריכים  שלא  רים 
שרק השריר שמתורגל יפעל. 
כל  בלחץ  עליך  מבריגים  אז 
שנועלים,  משטחים  מיני 
ומזל  הברכיים,  את  למשל, 

שחשבו לשים על זה ריפוד.
בכל  כמעט  רציני  המאמץ 
קורע.  לא  אבל  המכשירים, 
בסביבות  היא  המאמץ  דרגת 
הנכונה  והעבודה  ה-80%, 
היא איטית ורציפה. כשכל זה 
קורה, התנועות הראשונות הן 
בוטחות ורציפות, ואחרי כמה 
חזרות אתה כבר מחיל לרעוד 
עשית  קורה,  כשזה  ממאמץ. 
לעבור  הזמן  והגיע  את שלך, 

למכשיר הבא.
קצת  לקח  הראשון  המפגש 
טוב  הרגשתי  משעה.  יותר 

מיחו או  כאבים  בלי  יאחריו, 
מוקדם  שעוד  וכמובן  שים, 
כלשהן.  תוצאות  על  לדבר 
להישבע  מוכן  אני  שני,  מצד 
טיפ  לי  היה  ערב  שבאותו 
את  לפתוח  קל  יותר  טיפה 

צנצנת הריבה.
***

 לתיאום מפגש הכרות:
.073-2072212 

עוד חומר, כולל סרטונים:
WWW.SMARTFIT.CO.IL

הכותב על אחד המכשירים. מזל שחשבו לשים על זה ריפוד

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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מנהלת חדשה
יעו"ד שני אלוני מונתה למ

לנפגעות  הסיוע  מרכז  נהלת 
בחיפה  מינית  ותקיפה  אונס 
בעלת   ,)30( אלוני  והצפון. 
סוציאלית  בעבודה  תואר 
מהאוניברסיטה  ובמשפטים 
כיהנה  בירושלים,  העברית 

ציבו מדיניות  כרכזת  יבעבר 
רית ויחסי ממשל בהסתדרות 
בייעוץ  עסקה  וכן  הרפואית 
לוועדת חוקה, חוק  המשפטי 
היא  הכנסת.  של  ומשפט 
מזה  הסיוע  במרכזי  פעילה 
סדנאות  כמנחת  שנים  כשש 
היא  קורסים.  ומנחת  בחינוך 
אגוזי,  לליב  את  מחליפה 

ישכיהנה כמנהלת המרכז בא
רבע השנים האחרונות.

מרכז הסיוע לנפגעות אונס 
והצפון  חיפה  מינית  ותקיפה 
הינו עמותה ללא כוונת רווח 

העוסקת בטיפול, ליווי וסיוע 
תקיפה  ונפגעי  לנפגעות 
וכן  משפחותיהם  ובני  מינית 
והדרכות  הסברה  בחינוך, 
למניעת אלימות מינית. מרכז 

ופ מתנדבות  מפעיל  יהסיוע 
עילות הפרושות בכל השטח 
שמדרום לקריית שמונה ועד 

חדרה.

תחרות תעשייתית
בצ התעשייה  אות  יתחרות 

פון בתחומי אחריות חברתית 
וסביבתית 2013 יוצאת לדרך.

גם השנה תעניק התאחדות 
התעשיינים במרחב צפון את 
מובילות  על  התעשייה  "אות 
האות  וסביבתית".  חברתית 

תע מפעלי  לחמישה  ייוענק 
שייה וחברות בצפון, באירוע 
ראש  לקראת  חגיגי שיתקיים 
השנה תשע"ד. חמשת הזוכים 
שיפוט,  ועדת  ידי  על  ייבחרו 
כמו  שונים  קריטריונים  לפי 

לקהילה,  ותרומה  מעורבות 
סביבתי,  לפיתוח  פעילות 
העסקת עובדים מאוכלוסיות 

ימגוונות, רכש כחול לבן, נגי
שות ועוד.

כל אחד מחמשת המפעלים 
סרט  להפקת  יזכה  הזוכים 
המפעל  פעילות  את  המתעד 
החברתיתי העשייה  בתחום 
זכו  סביבתית. בשנה שעברה 
נאות,  טבע  המפעלים  בפרס 

טכנו רומולד  עמיעד,  ימסנני 
לוגיות, אלתם וטמבור.

בית סיעודי בקיבוץ יחיעם
נוף הרים

 l 054-3128999 מנהלת רוית l 04-9856011 ’טל
nof-harim@yechiam.org.il

 בית חם
בחיק הטבע
בפיקוח משרד הבריאות

עיצוב וריפוד
לרהיטים ישנים וחדשים

ייצור ספות וכורסאות
מבחר גדול של בדים

ויסאם קאסום, סכנין 050-723-8272
www.wesamkasom.com

wesam kasom  חפשו אותי ב

המועצה תומכת 
בישיבה

הוקמו  ישיבה  פינות  מספר 
במסגרת  ורדים,  כפר  ברחבי 

"נגי ההתנדבותי  יהפרויקט 
יוזמה  הוא  הפרויקט  עות". 
של מספר מתנדבים מוועדת 

יאיכות הסביבה במועצה המ
קומית, ומטרתו הקמת פינות 
ישיבה ותצפית ברחבי הכפר.

כי  לדעת  שנוכחו  לאחר 
בפי חסרים  הכפר  ירחובות 

וכי  רגל  להולכי  ישיבה  נות 
התצפית  המנוחה,  מקומות 
פנתה  מועטים,  וההתכנסות 
מוועדת  מתנדבים  קבוצת 
איכות הסביבה למועצת כפר 
ורדים והציעו מספר מקומות 
לתת  שיכולים  אטרקטיביים, 
ישיבה  פינות  ולשמש  מענה 
התקהלות  לצועדים,  ומנוחה 

והתכנ הערב  בשעות  ינוער 
כפר  מועצת  קהילתית.  סות 

ליוזמה  בחיוב  נענתה  ורדים 
המבורכת, אישרה את הקמת 

יהפינות והקצתה תקציב לנו
שא. 

ברחבי  ה"נגיעות"  פינות 
נגי סמך  על  נבחרו  יהכפר 

למסלולי  וקירבתם  שותם 
בשל  העיקריים,  ההליכה 
אשר  הגליל  של  היפה  הנוף 
נשקף מהן וסמיכותם לצמתי 
הנוער.  מתכנס  בהם  רחובות 

מרו משטח  כוללות  יהפינות 
צף, 2-3 ספסלי רחוב הפונים 
אחד אל השני וביניהם שולחן 
השנה  במהלך  מאסיבי.  אבן 
אחת  פינה  הוקמה  החולפת 
ובחודש האחרון הושלמו שתי 
מול  האחת  נוספות,  פינות 
בצומת  שנייה  הירוק,  הצריף 
הרחובות  בצומת  הרחובות 

מירון ותבור מול המארג.

יריד תעסוקה אזורי
אזוי והשכלה  תעסוקה  יריד  במעלות  יתקיים  ביוני   23 -ב
ומוסדות  צפון  באזור  המעסיקים  כל  את  יכלול  אשר  רי, 

ולהק לכנס  להירשם  ניתן  למיניהם.  והכשרה  יהשכלה 
המעו האירוע.  במתחם  עובדים  והשמות  גיוס  דוכני  ימת 

קשרי  רכזת  שטרית,  עדי  עם  קשר  ליצור  יכולים  ניינים 
תרשיחא, מעלות  של  תעסוקה  מקדמת  ברשות   מעסיקים 

,050-4249552, 04-9573927
.kehila-16@maltar.co.il או במייל

השילוט בכיכרות יוסר
בסמוך  המועצה  שילוט 
לכיכרות 1, 6, ו-8 יוסר משום 
שהוא מהווה מפגע בטיחותי. 
בישיבת  אחד  פה  הוחלט  כך 
לפני  שהתקיימה  המועצה 

הת ההחלטה  ימים.  ימספר 

שביצע  סקר  בעקבות  קבלה 
כי  שקבע  תחבורה,  מהנדס 
השלטים מהווים הסחת דעת 
להסירם.  והמליץ  לנהגים 
יד  על  לדיון  הועלה  הנושא 

יוסי מילוא.

קצת ארבה
מכת הארבה שפקדה את דרום הארץ הגיעה גם לכפר ורדים. 
אלא שלכפר הגיעו רק פריטים בודדים. ניר קורן הצליח ללכוד 
לצילום. בפוזה  אותו  ולהציב  חצב  ברחוב  החגבים  אחד  את 

חדשות קצרים



| גיליון 220 אפריל 2013  36    37 | גיליון 220 אפריל 2013| |

פרקטים, וילונות ושטיחים ישירות מהיבואן

וילונות ושטיחי מרי, כפר יסיף, 04-9562589, 04-9561610
www.miri-group.co.il | eliasmiri@bezeqint.net | 050-2487470

וילונות ושטיחים
50% הנחה

ZEBRA וילונות
350 ₪ למ"ר
כולל הובלה והתקנה

הפרקט האיכותי של                , גרמניה
במבצע חסר תקדים לזמן מוגבל 

89 ₪ למ"ר - כולל הובלה והרכבה

חדשות

קר ושמח
כמידי שנה התקיימו בכפר 
חגיגות יום העצמאות. השנה 
משכו החגיגות תושבים רבים 
כגון  שכנים  מיישובים  גם 
מצפה הילה, מושבי הסביבה 

והכפרים הדרוזיים.
חגיגות יום העצמאות ה-65 
ה-15  שני  ביום  התקיימו 
בטקס  נפתח  הערב  במאי. 
לחללי  הזיכרון  מיום  מעבר 

העצ ליום  צה"ל  ימערכות 
מעלות  הזמר  חבורת  מאות. 
כפר ורדים הנעימה בשירתה, 
בניצוחו של  מכן  ומיד לאחר 
החל  דבידוביץ  זאב  המנחה 

מופע של בית הספר קשת.
והצוות  הספר  בית  ילדי 
מרהיב  מופע  העלו  החינוכי 
של  מופע  מערכונים,  שכלל 
בניצוחה  הספר  בית  מקהלת 
של המורה ג'ניה ומופע ריקוד 
מבית הספר למחול של רבקה 

נתן.
נכחו  העז  הקור  למרות 
3,000 תושי מבאירוע למעלה 

בי כפר ורדים והסביבה.
זיקו במופע  ננעל  יהטקס 

קים.
נהנו  בבריכה  הטקס  לאחר 
מהפנינג  ורדים  כפר  תושבי 

פעי מגוון  עם  עצמאות  ייום 

לויות לכל הגילאים.
יחיאלי,  סיון  המועצה  ראש 
שנשא דברים במהלך הטקס, 
אמר: "אני מבקש להודות לכל 
מי שעשו להצלחת האירועים 
שלנו.  האיכותים  הקהילתים 

יהעצרת ליום השואה, יום הזי
העצמאות.  יום  וחגיגות  כרון 
תודה לכל המתנדבים הרבים 
בטקסים.  והופיעו  שערכו 

לנגני תזמורת הנוער הנהדרת 
בחזרות  מקור  שקפאו  שלנו, 
לזמרת  אמש.  אותנו  וריגשו 
ולמנצח  טרי,  שי  הנפלאה, 
לאלפים  תודה  מלאך.  ראובן 
יום  את  לחגוג  שבאו  הרבים 
של  מהשעות  זו  העצמאות, 
קהילה חוגגת עצמאות. תודה 
ענקית ומיוחדת לחברי עובדי 
אינה  שהשקעתם  המועצה, 

יודעת גבול. תודה רבה מקרב 
לב. הרבה תודה לתושיה, כל 
תודה  מיותרת.  נוספת  מילה 
הספר  בית  לילדי  ענקית 
ברכות  נפלאים.  אתם  קשת. 

שמ קשת,  לצוות  יותודות 
באיך  שיעור  אותנו  למדות 
קהילה חוגגת ציונות. יש לנו 
65 ואני -מדינה, היא כבר בת

חנו שמחים בה".



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

36 שקלים בלבד

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
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יצאו לאכול

 אוכל ומסעדות

הדס כרמונה, אייל כץ
היוגורטיה  ברי”,  “פראש 
והמצוחצחת  הצבעונית 

בתרשי סנטר  סיטי  גבקניון 
אמיתי  כמרענן  הגלתה  חא, 
ממש  של  מציאה  ואיכותי, 

פק וקר.  מתוק  שאוהב  גלמי 
אמא  גלים.  בכמה  אותה  דנו 
שהגיעה  ה-7  בת  ביתה  עם 
טעימות,  לסיבוב  כאורחת 
כמה  בגפו  שהגיע  וכרסתן 
פעמים לפינוק של אמצע יום 

עבודה.
גלידת  את  דגמו  שניהם 

תוס עם  שמגיעה  גהיוגורט 
פירות  ומגוונות.  טריות  פות 
העונה כמו תותים, קיווי לצד 
בננות במייפל, אננס, אגוזים 

גרנו קלוי,  קוקוס  גמסוכרים, 
לה, דגני בוקר אטרקטיביים, 
על  ועוד.  גלילית  מקופלת, 
כל הכבודה הזו ניתן להוסיף 
ומבחינת  שונים,  סירופים 
האמא הלהיט הוא ללא ספק 
רוטב השוקולד “פררו רושה” 
תשלום  של  קלה  שבתוספת 

המתו החוויה  את  גמשדרג 
רושה  לפררו  מתחת  הזו.  קה 
קיויי  עם  יוגורט  מנת  שכנה 
ורוטב פררו  אגוזים,  ותותים, 

גרושה. היה טעים, קליל ומר
ענן, מסכמת האם את החוויה.
עצמה  היוגורט  גלידת 

היוגורט איטליה, הגלידה יפו
 פראש ברי בתרשיחא מציעה גלידת יוגורט איכותית ונהדרת 

ואת הגלידה המפורסמת של אנדרה. ועוד לא דיברנו על הסחלב

בהזמנה  מאיטליה  מיובאת 
מהט חלק  כאשר  גמיוחדת, 

עמים מיוצרים במיוחד עבור 
פראש ברי.

הן  ברי”  ב”פרש  הגלידות 
אנדרי”  גלידת  גלידת  של 
ותק  לה  שיש  מיפו,  הידועה 
כמה  שנה,  מ-30  יותר  של 
סניפים במרכז וגלידה ששמה 
הולך לפניה בכל הארץ. בעל 

פראש ברי. הצבעים הירוקים ורודים רעננים ומשמחים

המקום, ג’ורג’ דקואר, הופתע 
מהסכמתו של אנדרה להביא 
וככה  צפונה,  הגלידה  את 
תושבי  וגם  הוא  גם  הרוויחו 

הסביבה. 
מגג מאוד  נהנתה   7 ה -בת 
לידת השוקולד )עם סוכריות 
את  וסיימה  כמובן(  למעלה, 
כל המנה. האם, שבדרך כלל 
)לשמחתה  לסיים  צריכה 

הגלידה  מנות  את  ולצערה( 
של בנותיה, נאלצה להסתפק 
שהילדה  אחד  בביס  הפעם 

נידבה לה.
גם  לדגום  הספיק  הכרסתן 
הוא את היוגורט עם הפירות, 
איכותי  הוא  כי  מעיד  והוא 
שלגם  החם  הסחלב  וטעים. 
הזכיר  מעולה,  היה  במקום 
“כל  עם  והגיע  נשכחות  לו 
פיסטוקים  קוקוס,  המגילה”: 

וקינמון.
עו ברי?  בפראש  עוד  גמה 

קפה  אמריקאית,  גלידה  גות, 
סגפרדו, משקאות קלים, צ’אי 
הודי, פרוזן יוגורט ופרי שיק, 

וואפל בלגי וקרפ. 
גלידה  הביתה  לקחת  ניתן 
כולל  יוגורט,  וגם  במשקל 

תוספות.
במקום עורכים ימי הולדת. 

גהתפאורה שלו מקסימה ולע
ניין. הצבעים הירוקים ורודים 
ובכלל  ומשמחים,  רעננים 

נעי בצורה  מעוצב  גהמקום 
מקום  של  יופי  ומזמינה.  מה 
או  היום  להתרעננות באמצע 

בערב.
lll

סיטי  קניון  ברי,  פראש 
סנטר תרשיחא. פתוח בימים 
שני עד שבת בשעות -23:00
 .04-8256922 טל’   ,10:00

fresh berry :בפייסבוק
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חומרים: 2 בצלים בינוניים חתוכים לרצועות, 2 חבילות עלי 
סלק ירוק )מנגולד( חתוך לרצועות, 1 חבילת פטריות שמפיון 
חתוכות לרצועות, 50 גר' צנוברים, 150 גר' גבינת עיזים, חצי 
ק"ג שערות קדאיף, 1 סלק אדום, 50 גרם חמאה ו-2 כפות 

שמן זית.
ההכנה: לפני תחילת ההכנה יש לחתוך את הסלק לסהרונים 
ולהשרותו במי קרח למשק 10-15 דקות. לסנן ולתבל במלח 
פלפל ולימון. ההשריה גורמת להסרה של הצבע והופכת את 

הסלק לקראנצ'י.
מלית: ממיסים את החמאה ושמן הזית במחבת. מטגנים את 
הבצל עד להזהבה. מוסיפים את הפטריות ולאחר מכן את עלי 
הסלק. מטגנים עד לספיחת הנוזלים. מטבלים במלח, פלפל, 

אגוז מוסקט וקורט סוכר. מפזרים צנוברים קלויים.
:הכנת הגלילית יש לסדר את שערות הקדאיף בצורה מלבג

נית על משטח עבודה )ניתן להרטיבן לפני במעט מים(.
מניחים שכבה של מלית, מעליה את רצועות גבינת העיזים 

וסוגרים לכדי גלילה.
את גלילי הקדאיף הממולאים מניחים בתבנית מצופה בנייר 
אפיה )בערך כ- 6-8 יחידות(, למרוח במעט חמאה/ שמן זית 
ולהכניס לתנור שחומם מראש ל-200 מעלות ל-8 דקות או 

עד להזהבת הגלילים.
הגשה: מניחים על צלחת / קערת הגשה את עלי הסלק בצידי 
הצלוחית, מעליהם מניחים את הגלילים ומפזרים מעט צנוברים.
בתאבון!

תפריט טעימות מיוחד
מסעדת אלומה מגישה בשבת הקרובה )27 באפריל( בשעות 

גהצהרים תפריט טעימות מיוחד, שהורכב לרגל “סופשבוע אבי
בי” של עמותת זמן גליל מערבי. 

לאחר פתיחה של לחם הבית ומטבלים, יוגשו בזו אחר זו שש 
מנות גורמה. שתיים לדוגמה: שרימפס צרובים במחבת בחמאת 

ופ ופולנטה תירס רכה עם פטריות משוגעות  ותרד ערבי  גים 
אדמה,  תפוח  לביבת  עם  בקר  פילה  ורוסט  מפארמה;  רושוטו 
בצלים מקורמלים וציר בקר. המחיר: 240 שקלים לזוג. אלומה, 

.04-9574477
lll

מבצע  הקרוב  שני  מיום  יחל  שבמעלות  מיה  בלה  במסעדת 
מפתה חדש: 1+1 על כל הפסטות של המסעדה. במילים אחרות, 

קבלו שתי מנות ושלמו רק על אחת. בלה מיה, 04-9976725.
lll

במסעדת רומילי שבבניין סראיא בתרשיחא מגישים עסקיות 
בשעות הצהרים. העסקית כוללת מנה עיקרית עם סלט אישי 

ושתייה במחיר של 49 שקלים. רומילי, 052-5993059.

 גלילת קדאיף עם עלי סלק ירוק, 
פטריות וגבינת עזים

מתכון לשבועות של איציק מרציאנו, שף מלון אסיינדה
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אייל כץ

לשיר”,  נהפוך  מעט  “עוד 
קולה  המכונית  בחלל  נישא 
כבר  הקריינית  של  הדרמטי 
בטני  שנה  וכמידי  שנה,   11
שוב מתכווצת. מה, חוץ ממני 
אף אחד לא מבין כמה השם 

הזה מעורר פלצות?
הלחנת שירים שכתבו חללי 
צה”ל היא בהחלט דרך ראויה 
למען  למה,  אבל  להנצחתם. 
הזה  לפרויקט  נבחר  השם, 

ישל גלי צה”ל דווקא שם בל
שמציג  כזה  ועוד  עתיד?  שון 
כלומר  לשיר”,  “ההפיכה  את 
המוות, כמשאת נפש במקרה 
מקאברית  נבואה  או  הנורא, 

במקרה הפחות נורא? 
אם נבין את השם כפשוטו, 
היום  אחת:  היא  המשמעות 

מהשו חיילים  סתם  יאנחנו 
ייחוד וחסרי פנים,  רה, חסרי 
ואף אחד לא הולך להתייחס 
מעט  עוד  הנה,  אבל  אלינו. 
אולי  יוסיפו  השם,  )בעזרת 
יראי השמים(, נמות בקרב. או 
אז נעלה בדרגה ונהפוך לשיר. 
אני תוהה, אם ב-11 השנים 
תחת  הפרויקט  פועל  בהן 
שכתבו  חיילים  היו  זה,  שם 
טקסטים רק מתוך המחשבה 
ואו  יהפכו לשיר,  שעוד מעט 
אז הטקסט שלהם יולחן. ואני 

יתוהה גם, אם יש חיילים אח
מלכתוב  נמנעו  שפשוט  רים 
טקסטים מרגשים רק כדי לא 
ושחלילה  עצמם,  את  לנחס 
האחרונים,  לשיר.  יהפכו  לא 
שפויים  יותר  הרבה  אגב, 

בעיניי.
יום  של  הממלכתי  השכול 
לקונצנזוס,  נחשב  הזיכרון 
הם  מבקרים.  גם  לו  יש  אבל 

יכמעט לא מקבלים במה לה
נדמה  אבל  קולם,  את  שמיע 
לי שהם רבים מכפי שנדמה. 
היא  הביקורת  אחד,  במישור 
קובלים  כאן  ה”איך”.  על 
הזיכרון,  של  האחידות  על 

המו הקול  על  יהממלכתיות, 
נזכרים  שבו  המשותף  נוטוני 
אחד  שכל  שונים,  באנשים 
שונה  ומלואו  עולם  מהם 

וייחודי. 

במישור אחר הביקורת היא 
יעל המה, או לפחות על עוצ

מתו וקידושו של השכול. כאן 
מדובר  כי  הטענה  מושמעת 
שהופך  המדינה  של  במנגנון 
הירואי,  לעניין  המוות  את 
חבילה”  מ”עסקת  כחלק 

הצעי לבניה  מציעה  ישהיא 
ירים: אתם תהיו לוחמים, תס

בניגוד  החיים שלכם  את  כנו 
לכל היגיון אנושי בריא, ואולי 
אכן  אם  אבל  תיהרגו.  אפילו 

יתיפלו בקרב אנחנו נדאג לה
נציח אתכם. ולא רק להנציח, 

אף להפוך אתכם לגיבורים. 
הזו  שהתפיסה  מודה  אני 
אישית,  שלוותי.  את  עוכרת 
לי  עוזר  בהחלט  הזיכרון  יום 
להתייחד עם חברים שנהרגו, 
ואני די זקוק לממלכתיות הזו, 
והקולקטיבי  הלאומי  לאבל 
הגעגוע  אל  אותי  שנושא 
ביום  שהיה  מי  כל  האישי. 
צבאי  עלמין  בבית  הזיכרון 
יודע שגם רוב בני המשפחות 
הזה.  ליום  זקוקות  השכולות 
שיש  מאמין  שאינני  ובוודאי 

וחסרי  מתוחכמים  אנשים 
רגש שיצרו את המנגנון הזה 
אותה  בשם  אותו  ומתחזקים 
תיאוריה של “עסקת חבילה”. 
אותי  טורדת  זאת  בכל  אבל 
המחשבה שהמנגנון הזה אכן 
אלא  מכוונת,  ביד  לא  נוצר, 
כמנגנון כמעט אבולוציוני של 

מדינה.
אבל אז מגיע הפרויקט הזה, 
וממש ממחיש את התיאוריה 
המטרידה הזו. הפרויקט ראוי, 
ואף מעבר לכך. הנצחה היא 
שיש  חשוב  הכי  הדבר  אולי 
אדם.  של  הסתלקותו  לאחר 
אדם  שכתב  מילים  הלחנת 
לבטח  היא  לשיר  והפיכתן 
יפות  היותר  הדרכים  אחת 
להבין  יכול  גם  אני  להנציחו. 
מהפרויקט  השירים  רוב  איך 
עוסקים  ללהיטים  שהופכים 
ובמוות  במלחמה  ישירות 
“שום  אנחנו”,  גיבורים  )“לא 
דבר לא יקרה לי”,  “המכתב 
האחרון”(. אבל השם שנבחר 

לפרויקט פשוט מחריד.
העתיד,  בצורת  הבחירה 

טוב למות, הגרסה המעודכנת
הלחנת שירים שכתבו חללי צה”ל היא יוזמה ראויה, שזכתה לשם הכי נורא 

שניתן להעלות על הדעת

אישית, אני זקוק לממלכתיות הזו, לאבל הלאומי והקולקטיבי שנושא 
אותי אל הגעגוע האישי. כל מי שהיה ביום הזיכרון בבית עלמין צבאי 

יודע שגם רוב בני המשפחות השכולות זקוקות ליום הזה
ערגה  כמיהה,  על  המצביעה 
ועוד  מסוים,  למצב  ותקווה 
כשאיפה קולקטיבית - כתוב 
ולא  לשיר”,  “נהפוך  שם 
בדיוק  היא   - לשיר”  “אהפוך 
מחזיקי  זקוקים  לה  ההוכחה 
החבילה”.  “עסקת  תיאוריית 
טרומפלדור  יוסף  צדק  הנה, 
שלו  אחרון  משפט  באותו 
רק  המיתוס(.  פי  על  )לפחות 
את  לוקחים  אנחנו  שעכשיו 
צעדים  כמה  משפט  אותו 

קדימה. 
את  אמר  טרומפלדור  בעוד 
המשפט לאחר שנפצע בקרב 
תל חי ממש רגע לפני מותו, 
העתיד  פני  צופים  אנחנו 
לפני  הרבה  אותו  ואומרים 
מפקד  ואם  לקרב.  היציאה 
ש”טוב  ציין  סתם  חי  תל 
למות בעד ארצנו”, אנחנו גם 

ימציינים מהו הטוב הזה: “נה
טוב  כך  כל  וזה  לשיר”.  פוך 
נזכה  אפילו  אולי  יודע,  שמי 

לביצוע של עידן עמדי.

צילום: מתוך וויקיפדיה

Segafredo פרוזן יוגורט מחומרים טבעיים • קפה
גלידות של אנדריי • קרפ צרפתי • ופל בלגי
סחלב חם • גלידות ויוגורט במשקל • ועוד...

פתוח ימים שני עד שבת 23:00-10:00
fresh berry ,04-8256922 ,קניון סיטי סנטר תרשיחא      

מוזיאון בר דוד
שבועות 2013

מים בששון וכוס של ברכה

ערב פצ’ה קוצ’ה
10 הרצאות של 7 דקות על מים

טעימות של יין וגבינות במסגרת
“בשביל היין” בגליל ובגולן

יום שני 13/5 ד’ בסיון בשעה 20:00
קטעים מוזיקאליים בביצוע הילדים מפרוייקט

“המוזיקאים של מחר” בהנחייתה של אנה רוסנובסקי

היקבים המשתתפים באירוע:
יקב ברעם, יקב מייסטר ראש פינה,

יקב צ'ירס ממצפה אבירים

גבינות:
“גלילי”, גבינות מיער אבירים, מצפה אבירים

דוכני מכירת יינות וגבינות.

עלות כניסה: 30 ש"ח

לפרטים והתקשרות:
מוזיאון בר דוד, ברעם, טל: 04-6988295 / 052-4845791

 m_bardavid2@baram.org.il :דוא"ל
www.bardavid-museum.org.il :אתר

bardavid.museum :פייסבוק

עציצים פורחים לבית ולגינה,
עונתיים, רב שנתיים, שיחים

ומטפסים פורחים
עצי פרי ונוי

זה הזמן לדשן את
הגינה והמדשאה

ייעוץ והכוונה לגינון חסכוני במים
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שם עין \בן עמי מוסק

למשך  אפריל,  בתחילת 
כשבועיים בלבד, ניתן לצפות 

יבפריחתה של אדמונית החו
רש. האדמונית פורחת באתר 

ויחיד בישראל, כאן לי יאחד 
לכפר  הצמוד  הילל  בהר  דנו 
האדמונית  פרח  ג'אן.  בית 
בפרחי  ולנדיר  ליפה  נחשב 
למשפחת  שייך  הוא  ארצנו. 
בחורש  וגדל  האדמוניתיים 
גבול  הוא  העליון  הגליל  לח. 

תפוצתו הדרומי בעולם.
רב-שנתי  בעשב  מדובר 
פרח  ולו  עבה,  פקעת  בעל 
ובמרכזו  ס"מ(  )כ-10  גדול 
ולצידם  צהובים  אבקנים 
כמו  הנראים  עלי,  עמודי 
עליהם.  ששומר  צמר-גפן 
פרח  היא  החורש  אדמונית 
על  הכחדה.  בסכנת  שנמצא 

האדמו צריכה  לפרוח  ימנת 
היא  ולכן  צל,  וגם  אור  נית 
יכולה לצמוח רק באור  אינה 

השמש או בחורש עבות.
ההר נקרא על שמו של הלל 
הזקן, שעל פי המסורת קבור 
למרגלותיו של הר מירון. להר 

מתנ ופסגתו  חרוט  יבצורת 
1071 מטרים  שאת לרום של 

מעל פני הים. 
יניתן להנות בעוד מגוון צב
ואח נדירים  יעוני של פרחים 

המהווה  יפים,  פחות  לא  רים, 
נוף  בדרך  צבעוני   תוסף 

מקסימה. 
להבחין  ניתן  למשל,  כך, 
מרהיבים,  סחלבים  במספר 
ביניהם סחלב אנטולי, סחלב 
גם  החורש.  וסחלבן  הגליל 
אלה  שיחי  המים,  ורוניקת 
בפריחתה  ארץ-ישראלית 

אד קטלב  ועצי  יהאדומה 
לצועדים  ממתינים  מדמים 
למטיילים  החורש  בשבילי 

האד פרחי  את  יהמחפשים 
מונית הנחבאים בין הסלעים.

איילת  הטיולים  מדריכת 
בזיהוי  לנו  סייעה  מאיר  בר 
הפרחים שצילמתי, ופה ושם  
הוסיפה אנקדוטות השמורות 

למדריכי טיולים.

האדמונית ופרחים אחרים

ניצן של אדמונית החורש

סחלב הגליל. 
בפרח ניתן להבחין 

בדמות אדם. 
לסחלב אין לא 

צוף ולא אבקה, 
ולמעשה הוא 

כלל לא מתגמל 
את החרק שבא 

אליו. הוא מתרבה, 
אפוא, בזכות יופיו 

וריחו המשכר 
בלבד, בדומה 

לסוג מסוים של 
בני אדם.

השפתן המצוי. גם הוא 
סחלב, וכמו כל בני משפחתו 
הוא לא נותן צוף או אבקנים. 

אבל הוא לפחות מסדר 
לחרקים המשחרים לפתחו 

את הלילה, כי יש לו מעין 
שק שינה בתוך הפרח. 

ולא רק שנוח לחרק שנטה 
ללון בחיקו, הוא גם נהנה 

מטמפרטורה גבוהה יותר 
ב-3 מעלות, חום שמאפשר 
לו לצאת למשימות הפריון 

שלו השכם בוקר, זמן רב 
לפני חבריו שישנים באדמה.

כפ- בערבית  נקראת  החורש.  אדמונית 
בתמונה  הדב".  "כף  כלומר  אל-דיב, 
גם  ויש  למה,  להבחין  אפשר  המתאימה 
אגדה על דב שהציל שני צעירים מאוהבים 
נותרו עקבותיו  בו  ובכל מקום  ג'אן  מבית 

פרח פרח יפה שבלבו כף של דב.

נראים  פרחיו  הקטלב.  פריחת 
העליון  וחלקם  הפוכים  כדים  כמו 
נכנס  החרק  כאשר  שקופים.  חלונות 
מהחלונות  לצאת  מנסה  הוא  לפרח, 
האוטו  מחלון  כמו  בדיוק  השקופים, 
את  למצוא  מצליח  שהוא  עד  שלכם. 
סיבוב  עוד  עושה  הוא  הנכון,  הפתח 

ולוקח עוד אבקה. קטלב

ב-כ'  שמה  את  אמרו  מכחילה.  חרחבינה 
זכתה  היא  צריך.  ככה  כי  בבקשה,  רפויה 
לשם זה כי בקיץ, כשכל הקוצים מצהיבים, 

צבעה הופך לכחול סגול שובה עין.

כלנית בשלב הפצת הזרעיםכיסוסית

סחלב אנטולי

שלהבית גדולה, כי גם לקוצים יש שמות

שלהבית גדולה, כי גם לקוצים יש שמות

עירית. את פרחי העירית ניתן לאכול,
וזה אפילו די טעים.

פריחת נשירים

לאירועים • לחגיםנץ החלב
בישול שוטף לסופי שבוע

ולכל השבוע • ובכל פעם שנמאס
מפאסט פוד לכם או לילדים...

בישול מאכלים אותנטיים
ומכל קשת הצבעים

של המטבח הישראלי

מחירים הוגנים

עליזה שמש )ממסעדת שמש(

050-5256158

בריא, טעים וחסכוני

טבחית
מקצועית

אצלך
במטבח
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