
| גיליון 221 מאי 2013  28    29 | גיליון 221 מאי 2013| |

הטרקטור מסמן את תוואי השביל בחודש אפריל האחרון
צילום: עדנה פישר

מידור:
חדשות ספורט

 
למעלה – ידיעה על המרתון + תמונת מאיה

 
למטה:

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

חדשות סביבה

לידיה גרינפלד

בעונה זו של השנה, הוואדי 
תפארתו,  בשיא  הוא  הקסום 
הפרי  עצי  ופורח.  כולו  ירוק 
שניטעו באדמת הסחף גדלים 
לטיפולם  תודות  ומשגשגים 
וניר  שניר  אמנון  של  המסור 

המז עם  "האנשים  חגרינברג, 
מרה".

הוואדי  הנגשת  פרוייקט 
כשלוש  לפני  החל  לתושבים 
הפרויקט  את  הצעתי  שנים. 
והוא  החדש  המועצה  לראש 

והתגייס לתמי חנענה לאתגר 
כה. קמה ועדת היגוי שכללה 

חאותי כפרוייקטורית, את אד
ריכלית הנוף עדנה פישר, את 
אמנון שניר איש העצים, את 

גרינברג, האיש עם המז חניר 
מרה, ואת עמרי אבידר, איש 
קשרים  בעל  וספורט,  הייטק 

חטובים עם נוער מתנדב. בע
חזרת ציון דרור הנאמן ותקצי

בים צנועים מהמועצה, ואחרי 
מהמשרד  כסף  סכום  שהגיע 

פעו החלו  הסביבה,  חלהגנת 
לות מגוונות להנגשת הוואדי. 
הטרסות  שוקמו  היתר,  בין 
לפני  בשבט  בט"ו  ההרוסות. 

מח תלמידים  גויסו  חשנתיים 
שע אמירים,  הביניים  חטיבת 

קבלני  העצים.  בנטיעת  זרו 
המועצה פרשו רשת השקיה, 

ובאח חנכרתו עצים מיותרים 
רים הועלה הנוף. 

בוואדי  שניטעו  הפרי  עצי 
גפן,  רבים:  מינים  כוללים 
שזיף,  ,חרוב,  שקד  תאנה, 
בעוד  הוכנו  הם  ותות.  שקד, 
שהוקמה  במשתלה  מועד 

המו בסיוע  מתנדבים,  חבידי 
בחלק  מלמד.  וקבוצת  עצה 
כדי  הרכבה  בוצעה  מהעצים 
שהפרי יהיה מיטבי. על התות 
זנים שחורים, חומים  הורכבו 
ולבנים. זני הגפן הם שחורים 

גרעי חסרי  ולבנים  חסגולים 
זנים  כוללים  הרימון  זני  נים, 
והשקדים  וחמוצים  מתוקים 
הם מזנים מתוקים עם קליפה 

נאספו מע התאנה  זני  חרכה. 
צים מצטיינים ברחבי הכפר. 

מזן מצטיין, שנ הוא  חהחרוב 
תרם באדיבות עודד שלומות.

בשנה שעברה אורגן אירוע 

הדרך אל השביל
 ממש בבקרוב תתקיים חנוכת השביל בוואדי הקסום. לידיה גרינפלד, הוגת הרעיון,

מסכמת את הפעולות שנעשו וסוקרת את מה שעוד ייעשה

החו באחת  עליז  חקהילתי 
משי  שמעו  והבאים  רשות 
ומומחה  ותיק  צפר  אגמון, 

צי הטבעת  על  חלציפורים, 
פעי כמה  התקיימו  חפורים. 

לשתילת  קהילתיות  לויות 
בצלי רקפות שנלקחו משטח 
בנייה,  לאתר  ליהפך  שעמד 

חולפני כחצי שנה, שוב, בפעו
לה קהילתית רבת משתתפים, 

נשתלו בצלי חצבים.
הת האחרונים  חבחודשים 

קיימה בוואדי פעילות ענפה. 
גזם ולכלוך של שנים שנותרו 
של  במבצע  נאספו  בשוליים 
עמרי  האחרונים.  החודשים 
נערים  ארבעה  גייס  אבידר 
כברי,  מביה״ס  י״א  מכיתה 

חשהתנדבו לסייע כחלק מתו
חכנית ״תרומה לקהילה״. הנע

רים הגיעו בימי שישי למספר 
כמויות עצומות  ריכזו  שעות, 
של גזם ופסולת ויצרו ערימות 
שפונו ע"י המועצה. העבודה 
הרצון  אך  קלה,  היתה  לא 
גברו  והמוטיבציה  הטוב 
רוצים  אנחנו  הקשיים.  על 
שחר  פלדמן,  לעדי  להודות 
קוטלר  ליאור  אביטן-עקירב, 
עמרי,  של  בנו  אבידר,  ואיתי 
על העזרה והתרומה לפרויקט 

הוואדי הקסום.
המשמעותית  הפעולה 

חביותר התרחשה לפני כשבו

עיים, פתיחת השביל בוואדי. 
הטרקטור של קבלן המועצה 
כרמל,  מרחוב  ירידה  הסדיר 
ליד תחנת האוטובוס. אפשר 
בירידה  לוואדי  לרדת  היום 
וגם  כרמל  מרחוב  גם  נוחה 
מרחוב  ירידה  זמיר.  מרחוב 
הערבה איננה מוסדרת סופית 

הקרו בתקופה  תטופל  חוהיא 
ההליכה  שבעבר  בעוד  בה. 
ממעביר  הוואדי,  במעלה 
כרמל  לרחוב  שמתחת  המים 
ועד רחוב זמיר, הייתה כרוכה 
קשה  היה  כי  אטית  בצעידה 
להנחת  יציב  מקום  למצוא 
הרגל, הרי שהיום ישנו שביל 
השביל  מלבד  ונוח.  רחב 
שביל  נפתח  הוואדי,  לאורך 
רחוב  את  שמחבר  רוחבי, 
שביל  שממול.  לגדה  הערבה 
זה מיועד לתלמידים החוצים 
את הוואדי מחטיבת הביניים.

בוואדי  הליכה  בעבר  אם 
כחצי  נמשכת  הייתה  לאורכו 
שעה, היום מקצר השביל את 
בשביל  דקות,  לעשר  הטיול 
הפרי  לעצי  בינות  מתפתל 

המשו והטרסות  חהצעירים 
לכל  מומלץ  זו  בעונה  קמות. 
לטייל  ורדים  כפר  תושבי 
עם  אורחים,  בלי  או  עם  שם 
בוואדי  ילדים. הטבע  בלי  או 
כל  בתוך  מענג.  אביב  חוגג 
שמסביב,  הכבישים  המולת 

הח ומפרצוני  במפריהם  חעל 
נייה, נותר הוואדי פינת חמד 

שקטה ומופנמת.
להנג נותרה  רבה  חעבודה 

הוואדי. אנחנו מתכוונים  שת 
חלפזר בחורשות הקיימות סל

עים שטוחים לישיבה. כמו כן 
בשטח  לטפל  מקווים  אנחנו 
מפינת  הוואדי,  שבמעלה 
רחוב ארבל מערבה. זהו שטח 

וב כמעט  עביר  בלתי  חסלעי 
של  חורפי  זרימה  ערוץ  תוכו 
מי הגשמים שמגיעים לוואדי 
מכל הרחובות סביב ועוברים 
במעביר המים. מתוכנן שביל 
עזים שיעבור בשטח ויאפשר 
למיטיבי לכת לרדת בקטע זה 
של הוואדי, עד שיתאחד עם 

השביל הקיים.
בוואדי  השביל  חנוכת 
בעוד  טקס  ברוב  תתקיים 
ייערך  הטקס  בערך.  שבועיים 
בשכונה הצעירה, בקצה רחוב 
יחתוך  יחיאלי  סיוון  זמיר. 
דברים.  ויישא  כמקובל,  סרט, 
אחר כך יוכלו התושבים לטייל 
החדש,  בשביל  רשמי  באופן 
נגן  ינגן  השיירה  כשבראש 

אקורדיון או כמה נגנים.

חדש במעיליאחדש במעיליא

עכשיו בקפה קפה

20% הנחה
על תפריט האוכל

ו-5% הנחה נוספים לחברי מועדון

* לא כולל ארוחות בוקר ועסקיות
* תקף בחודשים מאי-יוני בין השעות 15:00-19:00

* אין כפל מבצעים * לא כולל שוברים

WI FI  TAKE AWAY  אירועים עד 30 איש
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
2,599 ₪ בלבד

+ מתנה: מגן ומגן מסך 

גלקסי 2
1799 ₪ בלבד

מבצעים נוספים בחנות
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חדשות כלכלה

WWW.SHIGIDAR.COM | 04-9986971 | שד’ נשיאי ישראל 100 כרמיאל

DENON The Legendary Sound  החל מ- ₪1990

יבקר  לנדאו  עוזי  התיירות  שר 
העתיקה.  בעכו   )16.5( היום 
ראשי  יחשפו  הביקור  במהלך 
העתיקה  עכו  לפיתוח  החברה 

חאת השר לחוויה  הצלבנית הח
הושקעו  והייחודית שבה  דשה 
משרד  ע"י  שקלים  מיליון   120
היא  המצודה  כיום  התיירות. 
האתר המוביל באתרי התיירות 

חבעכו ובסביבה ומהווה אטרק
העתיקה  עכו  בינלאומית.  ציה 
כאתר  אונסקו  ידי  על  הוכרזה 
התרבותית  המורשת  לשימור 

העולמית.
כיום התפיסה היא שתל אביב 
בגליל  הפסקה,  ללא  עיר  היא 
ובנגב אין מה לעשות בערבים 

ההוס המצודה  לחללי  חולכן 
על  תכנים  הוכנסו  פיטאלרית 
4,000 שנות היסטוריה של עכו, 
כאשר בכל חלל יצפה המטייל 
במסכי מולטי מדיה ובהקרנות 
ממצאים  ויוצגו  הקירות   על 

מאותה התקופה.

יסיירו  המבקרים  כך  כדי  תוך 
בתי  קיימים  צלבני שבו  בשוק 
עתיקות   למלאכות  מלאכה 
זכוכית,  מנפח  נפח,  קדר,  כגון 
ועוד,  סלים  קולעת  אורגת, 
כאשר הם לבושים בתלבושות 
יצוידו  המבקרים  התקופה. 
באוזניות שמע והסרטים יוקרנו 

ב-8 שפות.
אשר  הצלבני  האוכל  בחדר 
במצודה, מוקמת מסעדה בסגנון 

שר התיירות יבקר בעכו העתיקה

"כבוד לתוצרת הישראלית בחו"ל"

סגירת  לאחר  ובערבים  צלבני 
שבה  חוויה  בו  תתקיים  האתר 
יופיע הנרי השני שהומלך כמלך 

־יחד עם המלכה, הוא ישיר בס
אנשים  אופרטה,  אופרה,  גנון 
יסעדו כפי שסעדו אז )ללא כלי 
כדי  ותוך  וכף(  מזלג  כגון  אוכל 
אשר  המזון  את  יקבלו  ההופעה 
זמרים  שהם  מלצרים  ע"י  יוגש 
כדי  תוך  מתנהל  והכל  ורקדנים 
אש.  ומשחקי  שירה  ריקוד, 

בכי מנהלים  של  מדיווחיהם  עולה  ־כך 
חלק  הלוקחים  הצפונית,  בתעשייה  רים 
בימים אלו בקורס שיווק בינלאומי ביוזמת 

־התאחדות התעשיינים במרחב צפון. מש
חסמים  גם  מניסיונם  פרטו  הקורס  תתפי 

־אופייניים, עימם נדרשים היצואנים להת
מודד בארצות היעד.

במת נערך  הבינלאומי  השיווק  חקורס 
כונת זו בפעם הראשונה בצפון ונוטלים 

חבו חלק מנהלים בכירים מחברות ומפע
לי תעשייה בצפון. הקורס נערך ביקנעם, 
התעשיינים-  התאחדות  ידי  על  מאורגן 
ידי  על  אקדמית  ומנוהל  צפון  מרחב 
ישראל ציגלמן, במטרה לתרום להגדלת 

ולי לחו"ל  מישראל  התעשייתי  חהייצוא 
באזור  נוספות  תעסוקה  הזדמנויות  צור 

מר משולבים  הקורס  במסגרת  חהצפון. 
צים אורחים מתוך התעשייה וההרצאות 
יצואנים  של  החדירה  בשלבי  עוסקות 
אל שווקי יעד בחו"ל ובהעמקת הייצוא 
בינלאומי  יעד  בשוק  כיום  כבר  הנעשה 

קיים.
חמדיווחים של משתתפי הקורס, שהת

מדינות  מול  עבודתם  את  לאפיין  בקשו 
זוכה  הישראלי  המוצר  כי  נמצא  בחו"ל, 
לכבוד רב במדינות רבות בעולם ונתפס 

נמצא שמנה בנוסף  ואיכותי.  חכמתקדם 
לעבוד  החובה  על  מדווחים  רבים  לים 

רבות,  במדינות  מקומיים  מפיצים  מול 
המוצר  מחירי  את  להכפיל  נוטים  אשר 

הישראלי בהחדרתו לשוק המקומי.
־ליאור אפלבאום, מנהל התאחדות התע

וההתבח "החדירה   : צפו במרחב  ןשיינים 
ססות בשווקים בינלאומיים היא תהליך 

חמורכב הדורש ידע מקצועי מתאים והש
חקעה רבה מצד החברה או המפעל. הקו

למנהלים  מציע  בינלאומי  לשיווק  רס  
להם  שיסייעו  מקצועיים  כלים  בתחום 
בתהליך ומאפשר להם, במקביל, להיעזר 

בניסיון הרב שצברו עמיתיהם לקורס".

הסועדים  יצאו  הארוחה  בסיום 
במופע  לצפות  המצודה  לחצר 
אבירים  קרבות  דקות   10 של 
של  ואקרובטיקה  הקרקע  על 
סוסים, לאחר מכן יעברו לחפיר 
אבירים  בקרבות  ויצפו  הפנימי 

על סוסים.
חהמטרה היא לספק חוויה תר

מנת  על  באזור  ובילוי  בותית 
להביא את המבקרים ממטולה 
וכן  בדרום  קיסריה  ועד  בצפון 

תושבים מעכו וסביבתה.
השר  יקבל  הביקור  במסגרת 
החברה  פעילות  על  סקירה  
לפיתוח  העתיקה  עכו  לפיתוח 
העתיקה  בעכו  התיירות  אתרי 

ההוס המצודה  היתר:  חובין 
עוקשי,  מוזיאון  פטאלרית, 
הלבן,  השוק  הטורקי,  החמאם 
חאן אשווארדה, נמל עכו, כיכר 
הטמפלרים  מנהרת  הדייגים, 
וכן במוזיאון אסירי המחתרות .

מינהרת הטמפלרים בעכו העתיקה
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קהילה הצעדה

בחורשים,  בשדות,  צעדו  הם 
הגפנים,  וכרמי  הזית  עצי  בין 
בכאלה  מסומנים,  בשבילים 
וברחובות  מסומנים  שאינם 
את  ולסיים  להתחיל  כדי  הכפר, 
ה-19  ורדים  כפר  צעדת  מסלול 

שצעדה בשבת 11 במאי.
בסימן  השנה  עמדה  הצעדה 
בה  ונטלו  בדרכים"  "זהירות 
צועדים  של  רבות  מאות  חלק 

הר וטפם.  מקנם  על  חוצועדות 
שות הלאומית לבטיחות בדרכים 
מוסקוביץ,  רון  עומד  )בראשה 
לשעבר ראש מועצת כפר ורדים( 

הע הצעדה,  על  כנפיה  חפרשה 
נהיגה  ללימוד  סימולטור  מידה 
נכונה בעיר ומחוצה לה, "בנתה" 

רמ ככרות,  מדרכות,  חכבישים, 
צעי לנהגים  ואיפשרה  חזורים 

הזהירות,  כללי  את  ללמוד  רים 
חהנהיגה הנכונה במכוניות קרטי

נג ורכיבה על אופניים.
עד  בינוני  מסלול  של  ק"מ   9
הצועדים(,  בגיל  )תלוי  קשה 

שליד  האומנויות  במרכז  שהחל 
ספר  בית  דרך  עבור  המארג, 
הכנסת  בית  בואכה  "אמירים" 

חהחדש, שם קיבלו את פני הצו
עדים חניכי תנועת הנוער נוע"ם. 

חמשם המשיך המסלול דרך החו
כשחציית  ינוח  לכביש  עד  רשה 
באנשי  לוותה  הראשי  הכביש 

אבטחה.
לכיוון  פניהם  שמו  הצועדים 
הר דפנה והתצפית לעבר הצפון, 
בסמוך  החצייה  מעברי  חציית 
משמרות  בעזרת   1 מס'  לכיכר 
בית  ילדי  של  בדרכים  זהירות 
אורן  חירם,  רחוב  "קשת",  ספר 
ונחיתה לעמדת שבט צופי עופר, 
שכיבדו את הצועדים במאכלים 
מנחם  השבט  ראש  עמלם.  פרי 
מרגוליס ציין שהחניכים הרגישו 

חכי התחנה הייתה מוצלחת והצו
הרבה  בתחנה  "התבייתו"  עדים 

מעבר לצפוי.
הסובה  לעבר  היה  ההמשך 
תפן,  מעלות  לכביש  הסמוכה 

השלט  על  כמובן  לפסוח  מבלי 
המפו נורמן  לשביל  חשהתייחס 

רסם. אחרי מנוחה קלה ושתייה 
ינוח,  לכיוון  הצועדים  המשיכו 
לביתו של החבר עבאס שאיפשר 
ורדים  כפר  תזמורת  לחניכי 

ולה ביתו  חצר  על  חלהשתלט 
מכובדת  לבימת  קל  לרגע  פכה 
הצעירים  הנגנים  השמיעו  עליה 

ממיטב הרפרטואר שלהם. 
למ עקבותיה  על  שבה  חהדרך 

בואכה  ומשם  מ'   300 של  רחק 
בצומת  ורדים.  כפר  ינוח  כביש 
חוג  חניכי  לצועדים  חיכו  מירון 

מנו מימון,  אורי  ע"ש  חהסיירות 
מירון  של  הירידה  וכל  קלה  חה 
לנקודת הסיום, חלוקת ארטיקים 
וההפעלה של הרשות הלאומית 

חלבטיחות בדרכים. היה מי שסי
כם את הצעדה כשובת לב שלא 
ממורכבותה  זה  כהוא  גרעה 

)עליות ומורדות(.
נתראה בצעדה ה-20.

המצעד 
השנתי

סיכום הצעדה ה-19,
שעמדה בסימן
זהירות בדרכים

כתב: אורי בר צורי
צילומים: בן עמי מוסק

משפחת דורי מתווה דרך

המדריכה אודליה מחוגי סיור עם שני חניכים

אורי שלוש ובנו מתרעננים

מדריכות תנועת נוע"ם

חניכי שבט עופר

משפחות סיגלר וגורן

מאובן בכניסה
לרחוב מירון
מ"הים של
כפר ורדים"

תמי ויהודית ברגע 
של התמצאות
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מרכז אמנויות ע”ש אפטר-ברר
מעלות תרשיחא

2013 תשע"ג

פעילות קיץ לנוער 
חדש: קורסי קיץ מרוכזים לבני נוער
מגילאי 13 ומעלה במרכז אמנויות

"פרויקט מסלול"
סדנה להכרות עם עולם עיצוב האופנה, פיתוח 

גיזרות, שימוש בסיסי במכונת תפירה ועוד. 
קורס למתחילים וקורס נפרד למתקדמים

5 מפגשים של 4 שעות ביום
בהנחיית תמי שוורצמן

סדנה חווייתית להתנסות 
באמנות הזכוכית

שני מפגשי פיוזינג ושני מפגשי ויטראז' 
סה"כ 4 מפגשים בני 3 שעות כל מפגש.

בהנחיית דרור חפר ודורית שלום

סדנת צילום לנוער
לבני נוער בגילאי 13 ומעלה. מתאים למתחילים 

ולמתקדמים  )דרושה מצלמה דיגיטלית(.
6 מפגשים של שעתיים בנחיית אבי הירשפילד

הסדנאות כוללות את החומרים
ויתקיימו במהלך חודש יולי 2013

לפרטים נוספים: 
04-9977150

arts5@014.net.il

פרחים בעבודת פיוזינג

בחנות כל אביזרי הקפה l חומרי ניקוי לאבנית l מקינטות 
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...

550ש"ח
בלבד

חדשות קצרים

פרס לאל”ס

ארגון אל”ס )אזרחים למען הסביבה( זכה ב”אות תיקון עולם” 
מטעם תלמידי בית ספר ליאו בק חיפה. ליאורה אמיתי, מנהלת 
אל”ס, מספרת: “את הפרס העניקו לנו תלמידי חטיבת נעורים 
וארגונים  אנשים  ובדקו  חקרו  התלמידים  שבחיפה.  בק  ליאו 
הם  אלינו.  גם  השאר  בין  והגיעו  בגליל,  עולם  לתיקון  שפעלו 
ערכו שאלות ובחירות בין ‘מתקני העולם’ השונים שנמצאו על 
מתקני  שאנחנו  מצאו  שערכו  הבחירות  מערכת  ולאחר  ידם, 
עולם המשמעותיים ביותר באזור הגליל. קיבלנו מהם את האות 
זה  בשלומי.  כאן,  שלהם  השנתי  הטיול  במהלך  חגיגי,  בטקס 

מאוד ריגש אותנו”.
אותם  בו פגשנו  “בערב  פיקנטי:  מוסיפה לפרס פרט  אמיתי 
בשלומי התברר לנו פרט מעניין. בין שאר הדמויות שהם חקרו 

עליהם והיו ב’תחרות’ היה גם סטף ורטהיימר...”.

תערוכה קבוצתית
גלריית הספריה ופורום אמני כפר ורדים מזמינים את הציבור 

חלהשתתף בתערוכה קבוצתית בשם “פינות ופרטים - מבט מק
רוב אל הנוף הבנוי בכפר ורדים”. 

“התבוננות  נכתב:  שוץ,  גולן  אביבית  האוצרת,  של  בפרסום 
תקריב  עבודת  ורדים.  כפר  של  הבנויה  הסביבה  אל  מקרוב 
הבוחנת מעשה ידי אדם בסביבה חיצונית או פנימית. הכוונה  
לחיפוש מבט אמנותי, אישי, מיוחד ומקורי אל בתי/מבני הכפר 

ולא לתיעוד ארכיטקטוני”.
העבודות יוצגו בגלרית הספריה החל מספטמבר עד דצמבר 
2013. הפתיחה תיערך במסגרת יריד הקרמיקה בסוכות. טכניח
קות אפשריות: ציור, צילום, עיבוד תמונה בפוטושופ וטקסטיל.

גודל: עד 50 על 70 ס”מ; כמות: ניתן להגיש עד שלוש עבודות 
למשתתף; יש לשלוח צילום של העבודה בדוא”ל עד לתאריך: 
30.6.2013. ההשתתפות בתערוכה כרוכה בתשלום של 50 שקח

לים למשתתף.
 ,0523-335460  ,04-9973868 עבודות:  למשלוח  לפרטים 

.avilgos@gmaill.com

מתמודד לרשות? 
לך ללמוד

חהבחירות לרשויות המקומיות תתקיימנה על פי המתוכנן בחו
דש אוקטובר 2013 במאות רשויות מקומיות במדינה.

חלקראת הבחירות, פותח המכון ללימודי המשך במסלול האק
דמי של המכללה למנהל בשיתוף בית הספר לתקשורת, תכניות 
ייחודיות לאנשי ציבור המתכננים להתמודד בבחירות לרשויות 
המקומיות הן למושבים במועצות הערים  והמועצות המקומיות, 

חוהן לכהונות ראשי ערים וראשי רשויות. התוכנית מתוכננת לה
תחיל ביום חמישי 30 במאי 2013 ותימשך שישה שבועות.

וכלי  מעמיקה  היכרות  למשתתפים  להעניק  התוכנית  מטרת 
מיטבית  בצורה  להתמודד  להם  שיאפשרו  אפקטיביים  עבודה 
ההכשרה  התפקיד.  או  לכהונה  להם  המצפה  המורכבת  בדרך 
והנושאים  הסוגיות  בכל  אישי  אימון  וכן  הכרה מקרוב  תכלול 
שלהם נדרש  למועמדים מידע חיוני כמו: כיצד בונים קמפיין 

חפרסומי, המותר והאסור במערכת הבחירות, השימוש בתקשו
רת והסברה במהלך הקמפיין ועוד.

המשתלמים יקבלו גם סקירות על מערכת הממשל הישראלי 
בדגש על מבנה ואופן פעולת השלטון המקומי, פקודת העיריות, 
פעילות מועצות הערים והמועצות המקומיות, זכויותיו וחובותיו 

וועדות הרשות המקומית, ההיבטים המשפ חשל נבחר ציבור, 
טיים של הרשות המקומית ועוד.

חהקורס יועבר על ידי מרצים בולטים בתחומי הממשל והפו
ויכלול מפגשים  ומומחי תקשורת  עיתונאים  ליטיקה בישראל, 

חעם ראשי ערים מכהנים. מנהל התוכנית: דני קיפר, מרצה במ
כללה למנהל, לשעבר דובר עיריית תל אביב ורכז הכתבים של 
 ,054-2400098 : דני קיפר  נוספים  ידיעות אחרונות.  לפרטים 

.Danil7155@gmaill.com

רפואה לצפון
מאוחדת אירחה מאות רופאים בכנס רפואי שנתי שהתקיים 

חבחיפה. בין הנושאים שנדונו בכנס: המיקרוביום באדם, רובוטי
קה ברפואת נשים, אקלקטיקה באונקולוגיה, מרפאת סוכרת רב 

חתחומית, מרפאת כאב קהילתית ומרפאות רב תחומיות, מיתו
סים ומציאות בהשמנת יתר, רטינופתיה וחולה סוכרתי, טיפול 

במחלה כלילית ועוד. 
את  הדגיש  בויאר,  ירחמיאל  הרב  מאוחדת,  דירקטוריון  יו”ר 

חחשיבותה של ההשתלמות המקצועית בקרב רופאים: “השתל
מות והעשרת רופאים מביאה לאיכות רפואית טובה יותר”.

ליאורה אמיתי

 1,000 כרטיסי ביקור צבעוניים
290 ש”ח בלבד לא כולל מע”מ

כולל: קופירייטינג, עיצוב והדפסה, שירות 
לבית הלקוח

04-9977474 
פרסום    יחסי ציבור    הוצאה לאור    אינטרנט

mailto:avigos@gmail.com
mailto:Dani7155@gmail.com
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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

נשלח להסתכלות / אייל כץ

ליקוט של בריאות
סדנת ליקוטים עם דגש על צמחי מרפא. פחות טעים, אבל מעניין ומעשיר

הזמין  שמלה  כששמעון 
אותי לסדנת לקטים, חשבתי 

חכמובן על אוכל. "מרפא הבו
שם", המקום היפהפה שהוא 
לעשור,  קרוב  כבר  מנהל 

בקו בעיקר  אמנם  חמתמקד 
מרפא,  ובתכשירי  סמטיקה 
אצלו  ליהנות  לי  יצא  אבל 
גם מכמה תבשילים, חליטות 
מצמחי  מפיק  שהוא  ויינות 
אתרוגים  יין  למשל,  האזור. 
מדגן  ותבשיל  וטעים,  חזק 
זוכר את שמו,  כלשהו שאיני 
כמפתיע  לי  זכור  הוא  אך 

בטעמו.
לארגן  שהצלחתי  עד  אבל 
לוח  לסדנה,  ראויה  חבורה 
השנה הראה על סוף אפריל, 
נגמר  שלטבע  שאומר  מה 
שלא  ומי  צהוב  הכל  האוכל, 
רעב  יישאר  עכשיו  עד  ליקט 
אבל  הקרוב.  לסופר  יילך  או 

והט נוותר,  לא  הסדנה  חעל 
לאכול  שבמקום  הוא  וויסט 

לצ ליקוטים  סדנת  זו  חתהיה 
מחי מרפא. פחות טעים, אבל 
מעניין ומעשיר ועם טעם של 

עוד.
מתחילים במרכז המבקרים 
כברי.  מרפא הבושם בקיבוץ 

המושק היפים,  חמהמקומות 
בגליל.  שיש  והרציניים  עים 
הוותיקה,  העובדת  ג'ואנה, 
על  קצר  הסבר  לנו  מספקת 

התמ של  ההפקה  חתהליכי 
תפיסת  ועל  השונים,  רוקים 
העולם המבוססת על משנתו 
כל  של  וניצול  הרמב"ם  של 

חלקי הצמח. ומשם, לשטח.
נוסעים לאזור מנות, מחנים 
ונכנסים  המכוניות,  שתי  את 
לשטח מרעה. הצבע השליט 
ילד  ושמעון,  צהוב  אכן  הוא 

חטבע נצחי, מזהיר אותנו מנ
מבקש  הוא  במקביל  חשים. 
שהוא  מהעובדה  שנתעלם 

מה  בכפכפים,  נעול  עצמו 
על  אפ  היסטרי  קלוז  שמזמן 
אחרי  שלו.  הרגליים  כפות 
כבר  אנחנו  צעדים  כמה 
בשם  קוץ  הראשון.  בצמח 
שזרעיו  מכחילה,  חרחבינה 
מסייעים לחולי סוכרת וכבד. 
מפריחת  שנותר  למה  משם 
טובים  שזרעיה  החרצית 

לשעו כך  ואחר  חלמיגרנות, 
לבעיות  שטובה  התבור  רת 
מעיים. עוד כמה צעדים והנה 
רוטה(, שהוא צמח  )או  רודה 

לה ביהדות, משמש  חמקודש 
בדלה וקבליסטים משתמשים 
הקשורות  בעיות  לפתרון  בו 
בעין רעה, עינא בישא ובעיות 

נפש שונות.
וכך, כל כמה מטרים, אנחו 
פוגשים צמח שעליו, זרעיו או 
טובים למכאוב אחר  שורשיו 
ממוללים,  אנחנו  הגוף.  של 
שערות  על  נושפים  מריחים, 

ופה  הזרעים  את  לחשוף  כדי 
ושם אף טועמים, כי יש זרעים 
שניתן לפצח ויש עלים שכיף 

ללעוס.
מרעה,  שטח  הוא  השטח 
יחסיו  על  לנו  מספר  ושמעון 
החמים עם הפרות, ואיך הוא 
משתלב שם בשרשרת המזון 

הצו עם  ההדדיים  חוביחסים 
והחי של השטח. הפרות  מח 
אמנם אוכלות מן העשב, אך 

לה מסייעות  הן  חבמקביל 
בעזרת  השאר  בין  תרבותו 
פעולת המעיים שלהן. שמעון 
זרעים  להפיץ  הוא  אף  דואג 

שהצ כדי  לאסוף,  רק  חולא 
גם  ותשגשג  תמשיך  מחייה 

בשנה הבאה.
בין עש כך  עוברים  חאנחנו 

מהם  אחד  כל  צמחים,  רות 
ועם  אחרות  סגולות  בעל 
החבלבל,  ליד  אחר.  סיפור 
שנראה  למראה  תמים  צמח 

שמ שוטה,  עשב  כמו  חממש 
מיוחד.  באופן  מתעכב  עון 
הצמח הזה, הוא אומר, מסייע 
של  מסוים  בסוג  לחולים  גם 
סרטן. גם המימסד מכיר בכך, 
נחקר עכשיו  והחבלבל שלנו 

מוס בכמה  מדעיים  חבכלים 
דות רפואיים ואקדמיים, והוא 
בחלק  פעילה  בצורה  מסייע 

מהמחקרים.
המב למרכז  חזרה  חבדרך 

לפינת  קופצים  אנחנו  קרים 
חמד בערוץ נחל כזיב. מצאנו 
וזוטא שטובים  שם עלי פטל 
בעיקר לכוס תה, אבל תקוותו 
עלים  גם  למצוא  שמעון  של 
הנחלים  גרגר  של  ירוקים 
נכזבה. אולי בחורף הבא נלך 
אוכל,  ליקוט  על  זאת  בכל 

ובינתיים, שנהיה בריאים.
 

מרפא הבושם, קיבוץ כברי, 
050-5211607 ,04-9952122

קתדרה בכפר
חווית תרבות אמנות ידע והשכלה

קולנוע בהיכל התרבות מעלות

www.katedra.org.il  פרטים מלאים באתר קתדרה בכפר

סביונים
יום ב', 20.5, 19:00יום ד', 22.5, 19:00

יום ד', 22.5, 21:15
יום ב', 20.5, 21:00

לפני הסרט תתקיים הרצאתו 
של רון פוגל על תעשיית 

הסרטים הקוריאניים

יום ד', 22.5, 19:00
יום ו', 24.5, 10:00

עמק חיי פיינשימההמשגיחים
תפארת

בקרוב

שמעון שמלה. דואג להפיץ זרעים כדי שהצמחייה תמשיך ותשגשג 

בערוץ נחל כזיב. גרגיר הנחלים איכזב עושים פו, נשארים הזרעיםשעורת התבור מחליפה ידיים
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החטוב  בגבר  מביט  אני 
והשרירי שניבט אליי במראה 
עיניי.  למראה  מאמין  ולא 
סטירות,  שתי  אחרי  ובצדק. 

חהרפיית הבטן והרכבת משק
פיים, זה פחות או יותר אותו 
לפני  שהייתי  כרסתן  גבר 

ני חחודש, עדיין בלי שינויים 
כרים לעין.

חאבל המכשירים דווקא מב
שלו למשל,  בשינוי.  חחינים 

ממשקלי,  שהשלתי  ק"ג  שה 
יותר  קצת  בזכות  גם  כנראה 
שאני  הכמויות  על  הקפדה 
קורע  אני  כבר  אם  כי  טוחן. 
בשבוע,  דקות   20 עצמי  את 

חלמה לקלקל את זה עם פיצו
חים מול ברצלונה? 

שלי  האחרון  הדיווח  מאז 
כשפן הניסיונות של ד"ר נועה 
 ,SMARTFIT ושיטת  וייס 
אימונים.  עוד ארבעה  עשיתי 
נשקלתי  גם  שבהם  בראשון 
אחוז  כמו  ערכים  ומדדתי 
שה- וגיליתי  וכאלה,  שומן 

הם  לעצמי  שנתתי  ק"ג   108
אופטימית שהשארתי  תחזית 
כללי  ושבאופן  מאחור  מזמן 
שתכף  מזדקנת  גרוטאה  אני 

תע לא  אם  מהכביש  חיורדת 
בור טיפול יסודי.

גופני  אימון  מבטיחה  נועה 
כאמור,  שמצריך,  משמעותי 
בזכות  בשבוע,  דקות   20 רק 
המיוחדים  המכשירים  ששת 
שייבאה, וכל אחד מהם עובד 
בינתיים  אז  אחר.  שריר  על 
את  במשקל,  טיפה  הורדתי 
למדוד,  מוקדם  עוד  האחוזים 
אבל משהו מהמשמעותי בכל 
לתרגל  מצליח  אני  יש:  זאת 

עושה שרירים / אייל כץ

אשכרה מזיע
דיווח שני מחוויותיי כשפן ניסיונות של שיטת SMARTFIT, כולל שלושה קילו פחות

יותר,  גבוהים  משקלים  עם 
)למשל  מהמכשירים  ובחלק 
הגב  שריר  על  שאחראי  בזה 
שלי  התנועה  טווח  התחתון( 

גדל בצורה ניכרת.
לנועה  מציק  אני  לבין  בין 

אין  למה  כמו  שאלות  עם 
ומה  שמתחילים  לפני  חימום 
של  הזה  השולי  הקטע  עם 
סיבולת לב ריאה. אז החימום, 
למעשה  נעשה  נועה,  אומרת 
תוך כדי תרגול, בעיקר מכיוון 

נועה  איטיות.  הן  שהתנועות 
לגמרי  שהיא  גם  לי  מזכירה 
נוספת,  גופנית  פעילות  בעד 
 3-5 על  ממליצה  ובהחלט 

חפעמים בשבוע פעילות אירו
אצלה  האימון  שכן,  מה  בית. 

אירו "חוב  שנקרא  מה  חיוצר 
להיספר  יכול  ובהחלט  בי", 

האירו הפעילויות  מן  חכאחת 
היא  לי,  להמחיש  כדי  ביות. 
ההפוגה  את  לאפס  מקצרת 
אני  ואז  בין מכשיר למכשיר, 
אלא  שרירים,  מאמץ  רק  לא 

אשכרה מתחיל להזיע.
מר עצמם  המכשירים  חעל 

גישים בהחלט את התיאוריה: 
מצרי הראשונות  חהחזרות 

ואחרי  מסוים,  מאמץ  כות 
מתעייף,  השריר  דקות  כמה 
לא  שאתה  עד  גדל,  המאמץ 
האימונים  את  יותר.  יכול 
טובה  בתחושה  מסיים  אני 
ומוכרת שיש אחרי כל אימון 
המיחושים  בתוספת  גופני, 
עבודת  המאפיינים  הקלים 
מה  ואולי  מאומצת.  שרירים 
שיותר חשוב, זה באמת קצת 
מאוזן  לתפריט  מוטיבציה 
יותר ואפילו פעילות אירובית, 

בעיקר הליכה מתונה באגם.
עוד  ככה,  יימשך  זה  אם 

אשקול הסבה קבועה לשפן.

לתיאום ופרטים נוספים:
,04-6229537

www.smartfit.co.il
שפורסם  הטלפון  )מספר 

בעיתון הקודם היה שגוי(

נועה וייס. לגמרי בעד פעילות גופנית נוספת

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

יצירה חווייתית בשפע של חומרים בסדנאות פיסול, ציור, עיצוב,
בנייה, תיאטרון ועוד.

מגוון מפגשי אמנות מתובלים בהומור המאפשרים למשתתפים
ביטוי עצמי וחוויות רב חושיות.

הקייטנה מתקיימת בסדנאות מאובזרות וממוזגות 
בהנחיית מורים מצוות המרכז בשילוב מד"צים.

פיסול בחימר  פיסול בבצק סוכר  ציור וקומיקס  אריגה וקליעה
פסיפס וויטראז'  תיאטרון בובות יצירה והצגה  יוגה צחוק 

יצירה בברזל, עץ, אבן, ספוג, בד ועוד

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

www.artsmaalot.com  arts5@014.net.il  04-9977150 :לפרטים

קייטנת קיץ לאומנויות
לילדים חובבי יצירה ואומנות בכיתות א'-ז'
8.8.13-28.7.13, ימים א-ה בשעות 13:00-8:00

קיץ מהנה, להתראות בקייטנה!

רוצה להפתיע אותה בסלון חדש?
צלצל אלינו!

ניקויוחידוש
אנו מנקים ומחדשים סלונים, וילונות, מזרנים, ריפודי עור ובד ועוד.

הנקיון מתבצע בביתכם באמצעות חומרים ידידותיים לסביבה.
בין לקוחותינו: בתי מלון, חברות אוטובוסים, אלפי לקוחות פרטיים בכל אזורי הארץ.

מחלקת משק בית וניקוי משרדים

לפרטים והזמנות: בן 052-6069650, לאה 052-6069649

הכול!
ת מעל 

השירו
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Segafredo פרוזן יוגורט עם פירות קפואים • 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      

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

חדש!

חלות כוסמין ביום שישי

עוגות בריאות • טופו קדיתא

מתקבלות הזמנות לצימרים ומסעדות

מומלץ:
קישים, עוגות ולחמים מיוחדים

שיעורי יוגה

בקומת הגלריה

לפרטים: אביטל

054-7633345

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

לאכול בתורכית
“האפנדי”  בוטיק  מלון 

חבי מציע  העתיקה  חבעכו 
באווירה  ייחודית  אירוח  לת 
ב--30 אותנטית  תורכית 
כוללת  החבילה  במאי.   31
עורך  ניר,  ערד  עם  מפגש 
 2 בערוץ  החוץ  חדשות 
שהוציא ספר בישול תורכי, 
אותנטית  תורכית  ארוחה 

החבילה  מחיר  ועוד.  תורכית  להקה  הופעה של  המלון  גג  על 
נוסף:  ומידע  להזמנות  שקלים.  מ-2,400  החל  לזוג:  התורכית 

.074-7299799

הנחה בקפה
בקפה קפה במעיליא יש מבצע משמח במיוחד: 20% הנחה 

על תפריט האוכל
בשעות  ניתנת  ההנחה  מועדון.  לחברי  נוספים  הנחה  ו-5% 
15:0 עד 19:00 בחודשים מאי יוני, ואינה כוללת ארוחות בוקר 

ועסקיות. מעיליא, בכניסה לכפר 04-9966680.

פעמיים פסטה
במסעדת בלה מיה במעלות יופי של מבצע בכל יום שני: אחד 
רחוב  הקיץ.  כל  למשך  במסעדה  הפסטות  כל  על  אחד  פלוס 

כליל החורש מעלות 054-4228649, 04-9575075.

אוכל ומסעדות

טיפ

הסטייק המושלם
ארנון,  אורי  שף 
ארנולד’ס  מסעדת 
בנתיב השיירה, נותן 
לסח שלו  הטיפ   את

טייק המושלם:
שליא  “התשובה 
שליש,  שליש,  היא 
השליש  שליש: 
הנתח  הוא  הראשון 
הנכון מהקצב הנכון. 

השליש השני הוא הטיפול בנתח מהשחיטה ועד הגריל )בבית 
או באטליז(. והשליש האחרון הוא הצלייה הנכונה על המנגל.
עכשיו בואו נממש את כל הידע הזה לסטייק אנטריקוט טוב:

שליש א’: למצוא איטליז טוב ואמין, לבנות יחסים אישיים 
המתמיד(,  הנוסע  את  יותר  מפנקים  )תמיד  שלנו  הקצב  עם 
לדעת לבקש נתח שמתאים למנגל, ואין יותר מתאים למנגל 

מאנטריקוט משוייש היטב.
ומלא  רך  לקבל סטייק  מנת  על  היישון.  ב’: תקופת  שליש 
טעמים מודגשים של בשר, יש לתת לסטייק לנוח כשלושה 
זו  ובדרך  הקיפאון(,  סף  )על  מעלות   0 של  במקרר  שבועות 
הבשר מתרכך ומצטמצם ונעשה טעים ונעים לאכילה. סימן 
היכר לבשר מיושן הוא שצבעו משתנה מאדום לכיוון החום, 

ולחיצת אצבע משאירה שקע בבשר.
שליש ג’: הצלייה הנכונה על הגריל. בנושא זה אפשר לכתוב 
ספר שלם, או להסתפק ב-10 שנות ניסיון. חום הגריל חייב 
להיות רותח, מזיזים את הסטייק מינימום פעמים )פעמים מכל 
צד לקבלת פסים צולבים(, ממליחים את הבשר ממש ברגע 
הנחתו על האש, ורצוי  להעז ולאכול בדרגות צלייה שונות על 

מנת ליהנות ממיץ הבשר והטעמים הרבים שבו.
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אייל כץ

עשרים צעדים קדימה, ראתה 
מה יש לה מסביב והפכה את 
מסך  רב  שערכו  לשלם  הכל 
הפך  הנאה  המתחם  חלקיו. 
ליחידה אחת לא רק מבחינת 
מבחינת  גם  אלא  המיקום, 
מתקיימים  באמפי  התוכן: 
שירה  )בעיקר  תרבות  ערבי 
של  החסות  תחת  בציבור( 

בער הירוק".  הצריף  ־"אמני 
ביום  המתקיימים  הללו,  בים 
הצריף  בחודש,  פעם  שישי 
גם  ולעתים  למבקרים  פתוח 
של  רבות  עשרות  המוזיאון. 
תושבים מגיעים ושרים באופן 
על  פעם  כתבתי  ואם  קבוע, 

־ניצנים של תרבות, הניצן המ
סוים הזה כבר מתחיל ללבלב.

וזה לא נגמר בערבי השירה. 
קבוצות של תיירים מתארחות 
נחשפים  והתיירים  במתחם, 

באמצ הכפר  של  ־לסיפורו 
מבקרים  הדרך,  אבני  גן  עות 
מתבוננים  במוזיאונצ'יק, 
בסמוך,  שניצב  באובליסק 
ונחים  בחנות  סיבוב  עושים 

־למשמע הסברים נוספים בא
מפי. נכון, עדיין אין התנפלות 
תיירותית המונית על המתחם, 
אבל לא אופתע אם מתישהו 

זה יקרה. 
נדבך חדש:  נוסף  לאחרונה 
חודשי  אירוע  שוק.  שבת 
ובשבת  אחת,  פעם  )התקיים 
הבאה יתקיים בפעם השנייה( 
בכפר  תושב  וכל  אמנים  בו 
ברחבת  דוכן  להציב  מוזמן 
הצריף ולמכור את מרכולתו, 
או לחילופים לפתוח את ביתו 

־והמידע על כך יימסר למבק
רים בצריף.

ואת כל הפעילות הזו עושה 
דרורה בעזרתם של מתנדבים 

־רבים, בשיתוף פעולה עם גו
רמים שונים בכפר – ציבוריים 
ופרטיים, תוך מחויבות כמעט 
שהיא  למשימות  אבסולוטית 
נוטלת על עצמה, כשבמקביל 
היא ממשיכה לנהל ביד רמה 
היד  חנות  את  ובהתנדבות 

השנייה )"סיפורי בדים"(. 
 

אז,  שכתבתי  מה  כאן  עד 
את  לבכות  נותר  רק  והיום 

לכתה ולהתגעגע.

שודרה   2 ערוץ  של  ביומן 
כתבה  שבועות  כמה  לפני 
מטרידה על האלימות הגואה 
נגד קשישים וגם נגד צעירים. 
שהותקפו  זקנים  שם  רואיינו 

חלאור יום, וגם צעירים, מלצ
חרים, נהגי מוניות ועוד. האל

כוהול סומן כאשם. גם אוזלת 
עיתונות  המשטרה.  של  ידה 

חטובה, שאוספת רצף של מק
כאן  מדובר  אם  ושואלת  רים 

בתופעה מדאיגה.
יציאה  הכתבה  לאחר  מיד 

בפר וקדימונים.  חלפרסומות 
ילדות  שתי  הראשונה  סומת 

שצ לחברתן  באות  חקטנות 
הוריה,  את  להעסיק  ריכה 
תקלה  איזו  בגלל  המסכנה, 
באינטרנט. הילדה מדברת על 

עי מגלגלת  במיאוס,  חהוריה 
ניים. והחברות שלה מספרות 
שאמור  חידוש  איזה  על  לה 
לעזור. הן שואלות את חברתן 
"מה את, מהתנ"ך"?, וזו את זו 

"היינו?", ומסתלקות.
זה  מצחיק,  קצת  אולי  זה 

בטוח אלים.
הפר זה  אחרי  דקות  חכמה 

סומת של מפעל הפיס. הבוס 
והיצורים  בעובד  מתעמר 
הפיס  מפעל  של  הקטנים 
מתעמרים בחזרה בבוס. זוהי 
פרסומות  סדרת  מתוך  אחת 
שמציגה  במיוחד,  אלימה 

הלו ממלאי  ציבור  חאותנו, 
מאלימות  שסובלים  כמי  טו, 
כאשר  שבשיגרה,  כעניין 

אלי הוא  לבעיה  חהפיתרון 
מלצרית  שם  יש  נגדית.  מות 
של  מהתעמרות  שסובלת 
איזה  סטריאוטיפי,  סועד 
לפלף שהחברים שלו צוחקים 
עליו, ותמיד היצורים הקטנים 
האלה, "המספרים שמסדרים 
הפרזנטורים  הראש",  את  לך 

הת את  ש"מקדם  הגוף  חשל 
מתגייסים  בישראל"  רבות 
לו  ופותרים  המסכן  לטובת 

חאת העניינים. באלימות, כמו
בן, מכירים דרך אחרת?

קדימון  הפרסומות  ואחרי 
"היש למיליון".  חל"מרוץ 

העולם".  על  נופלים  ראלים 
ומ אלימה  בבוטות  חתמיד 

מישהו,  מבהילים  עצבנת, 
לו באמצע פעילות  מפריעים 

נגינה,  כמו  ותרבותית  שקטה 
אמור  זה  ארוחה.  או  מסיבה 
זה  ומשעשע,  מגניב  להיות 

יוצא אלים ומעצבן.
השנה עוד לא אזרתי אומץ 
להציץ ב"אח הגדול", תוכנית 
מיוחד  באופן  אותי  שדוחה 
ובכל עונה אני מקפיד לקחת 
ולצפות  בחילה  נגד  משהו 
לא  כדי  רק  דקות  בכמה 
מנחש  אני  מנותק.  להישאר 

הטו הקטעים  תמיד,  חשכמו 
אחד  מצד  בכי  זה  שם  בים 

ואלימות מצד שני.
הת היא  האלימות  אם  חאז 

ילדות  אצל  רווחת  נהגות 
של  הנפש  משאת  חסודות, 

המלצ )השכיר,  חהבינוניים 
ההכר  סימן  הלפלף(,  רית, 
)ועוד  "הישראלים"  של 
כאלה שהולכים להיות כוכבי 
הנרטיב  ובקיצור  ריאליטי(, 
השליט בשידורי הערוץ, למה 

חמתפלאים שזה ככה גם בעו
לם האמיתי?

אלטרנטיבה
בהח טלוויזיה,  אוהב  חאני 

לט מחפש אסקפיזם, משוגע 
ושם  ופה  האלופות  ליגת  על 
לתוכניות  בהתמכרות  חוטא 

חריאליטי, במיוחד כאלו שעו
אבל  ואוכל.  במוסיקה  סקות 
חלק עצום ממה שמציע היום 
בישראל  הדומיננטי  הערוץ 

חהוא נמוך ואלים, מטופש וד
ביק או סתם לא ראוי לצפייה. 
המושמץ   1 בערוץ  דווקא 
או  בצדק(  קרובות  )לעתים 
כמה  יש  המוזנח   23 בערוץ 

ואינטלקט  תרבות  של  איים 
לצפייה  ראויים  שבהחלט 

חולטיפוח. המלצה אישית: זפ
מידי פעם. אזהרה:  זפו לשם 
לפעמים תצטרכו להפעיל את 

האיבר הזה, שנקרא מוח. 

דרורה
וחצי,  שנים  שלוש  לפני 
תש"ע,  השנה  ראש  בגיליון 
ספטמבר 2009, בחרתי בטור 

חזה בפעם הראשונה )והאחרו
נה( את אנשי השנה של כפר 

חורדים. אחת מהם הייתה דרו
רה וינר, שנפטרה לפני שבוע.

בעריכה  מביא  אני  לזכרה, 
שכתבתי  הדברים  את  קלה 
בשיא  כשהייתה  אז,  עליה 

פעילותה:

היזמית  היא  וינר  דרורה 
והמנהלת של "הצריף הירוק", 
אמני  וחנות  מידע  מרכז 
הכפר. המיזם הזה כשלעצמו 
כבר משיג מספר מטרות: עוד 
בכפר,  תיירותית  אטרקציה 
לכלל  האמנים  של  חשיפה 
פרנסה  תוספת  הקהילה, 
לאמנים ועוד נדבך בפעילות 
לצריף  בסמוך  המתנדבים. 
הירוק נבנו עוד שלוש שכיות 
חמדה: גן אבני דרך לזכרו של 
אמפיתיאטרון  גודמן;  שמואל 
והמוזיאונצ'יק  וחביב;  קטן 
שנחנך רק לאחרונה ביוזמתו 
דן  של  המופלאים  ובניהולו 

הורטמן.
התפקיד הרשמי של דרורה 
הירוק  הצריף  את  לנהל  הוא 
)מדובר במשרה חלקית(. אבל 
התפקיד  את  לקחה  דרורה 

אלימות. כמה מפתיע
היומן של ערוץ 2 מוטרד מתקיפות קשישים, והפרומואים של אותו ערוץ

מפילים את הישראלים על העולם. ומחווה לדרורה וינר

דרורה וינר והצריף הירוק, ספטמבר 2009

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
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שם עין \בן עמי מוסק

אורי  של  הכתבה  את  שקראתי  אחרי 
בר צורי על ספורט הנשים בכפר, הגעתי 
מועדון  של  פסח  למחנה  קשת  לאולם 

הכדורסל.
את פניי קידמו שמחה, המולה וכדורים 
מתעופפים לכל עבר. כל מי שנכנס יכול 

להבחין בניצוצות שבעיני הילדים.
בתחילת הפעילות עברו הילדים אימון 
מאמן  ידי  על  שהועבר  מאתגר  כושר 
שבצוות  מסתבר  האגודה.  של  הכושר 
ספורט,  לפסיכולוג  מעבר  המקצועי, 
אימון  במהלך  עוד  כושר.  מאמן  גם  יש 
עם  אימון  כשהחל  ובמיוחד  הכושר 
כדור, צדה את עיני דמות, שהתרשמתי 

לה כדור.  כל  וממלחמתה  חמנחישותה 
מיה  את  ש"לכדתי"  לי  הסתבר  פתעתי 
אנרגיות  מלאת  מקסימה,  ילדה  דרורי, 
ושמחה. מסתבר שמיה הינה דור שלישי 
בכפר. סבתא וסבא הינם מוותיקי הכפר, 

ו"הכדור לא נפל הרחק מהסל".
מיה, שזו לה השנה הראשונה במועדון 
אחיה  וגם  כך שהיא  על  גאה  הכדורסל, 
מכורים לספורט. מיה פעילה בטניס ואף 
השתתפה בחוג "רולייר-בליידס שנסגר, 

ועדין תולה תקוות שיפתח מחדש.
ורואה  מיה אוהבת את משחקי הכדור 
בהם מקום של הוצאת אנרגיה ופעילות 
מאתגרת ומהנה במסגרת קבוצתית. היא 

ספורט, דור 3
נוספות  בנות  אם  שתשמח  בפני  ציינה 

חיצטרפו לפעילות שלה ושל חברתה שפ
עילה בחוג הכדורגל.

חהסתבר לי שבגמר קייטנת הפסח הוכ
רזה מיה כשחקנית מצטיינת. אני מקווה 
ותיקח חלק  שבהמשך תתמיד בפעילות 
של  מעורבת  בקבוצה  הליגה  במשחקי 
נוספות  שבנות  תקווה  אני  ובנות.  בנים 
יצטרפו אליה וניתן יהיה להקים קבוצת 

כדורסל בנות נוספת בעתיד הקרוב.

 לתגובות
benami.mosek@gmail.com

דיזנהאוז צפון מציגה
מגוון חבילות נופש בארץ ובחו”ל | מחלקה עסקית | חבילות ספורט 

אטרקטיביות | מחלקה מיוחדת לנסיעות לפולין | שפע מבצעים
למבחר יעדים ברחבי העולם | מבצעי הרגע האחרון | מועדון לקוחות

מגוון חופשות אטרקטיביות לקיץ ולחגים

הצטרפו למועדון הלקוחות שלנו 
www.hul.co.il פרטים באתר

שנה
כבר מעל 20 

שירותי חקלאות מיוחדים

רכשו במחירים נוחים והתארגנו לעונת ההסקה
לפני שהמחירים עולים . . .

מצפה מתת, ד. נ. מרום הגליל מיקוד 13880
S h a c h a m c h e n @ g m a i l . c o m : אי מייל

קונים עכשיו
וחוסכים כסף רב

גיזום וכריתת עצים | גיזום עצים בטיפוס
גיזום עצים עם מנוף | העתקת עצים | פינוי גזם

אחזקות שטחים | הסדרת תעלות | ייעוץ אגרונומי
עצים להסקה | סנדות | מוצרי עץ גושני

גלגלי עץ | מדרכי עץ לגינה ועוד

עצים להסקה
סנדות • מוצרי עץ גושני

להזמנות: 052-6756335
חפשו אותנו בפייסבוק

לנו
הלקוחות ש

לא מתפשרים

על איכות

ועל הכמות
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ברברה

MSW ,נחמה באר
התאמת שירות שיקומי

• ליווי וייעוץ בעיתות משבר

• טיפול כאן ועכשו סביב מטרה ברורה

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

• התקדמות  בהתאם לקצב אישי

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

www.alakfar.co.il

גם באינטרנט
www.alakfar.co.il

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
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תוכן שיווקי

ייחודו של הידע 
הביוגרפי 

הביוגרפית  ההסתכלות 
של  כישות  האדם  את  רואה 
ה”אני”  כאשר  רוח\נפש\גוף 

האינ הרוחני  הניצוץ  חהינו 
החיים  נסיבות  דיבידואלי. 
הינן  והחיצוניות  הפנימיות 
התהליך  של  השתקפות 
המצוקות  האינדבידואלי. 
הפסיכולוגיות והסבל האנושי 
אינם יכולים להיות מוסברים 

ברובד הנפשי\ גופני בלבד.
הביוגרפית  העבודה  לב 
ארועי  של  חקירה  הינה 
המשברים  הבחירות,  החיים, 

והניסיון
המקשר  החוט  את  למצוא 

חבינהם ואת המשממעות הע
מוקה שלהם.

ההנחה הבסיסית היא שבכל 
רגע נתון כל אדם נושא בתוכו 
כל  את  העמוק(  )בלא-מודע 
שתחילתה  שלו,  האבולוציה 
בחיים  הפיזית  בלידה  אינה 
הנוכחיים וסופה איננו במוות 
הפיזי. הייעוץ הביוגרפי רואה 
אדם  כל  של  החיים  במהלך 
זהות  בעל  היותו  לעבר  מסע 
אוטונומית  מודעת,  רוחית 

ויוצרת.
האדם  מגיע  זה  ידע  פי  על 
הרוח  מעולם  הפיזי  לעולם 
אינספור  מאחוריו  כאשר 
כל  עם  קודמים,  חיים  פרקי 

הנוב הקרמיות  חהמשמעויות 
עות מכך. 

מהלך החיים לאור 
הידע הביוגרפי

ע”פ ידע זה ניתן לחלק את 
לארבע  האנושית  הביוגרפיה 

תקופות עיקריות:
* לידה עד 21: בניית הגופים 

)הכלי(.
אברי  בניית   :42 עד   21  *

הנפש
* 42 עד 63: בניית אברי הרוח

פירוק  תהליכי   :72 עד   63  *
ותובנה

הן   72 גיל  אחרי  השנים 
האוניברס לחוקיות  חמעבר 

לית.

מהתקופה  )חוץ  תקופה  כל 
לשלושה  מחולקת  הרביעית( 
שבעונים, כאשר בכל שבעיון 
התפתחותי  תהליך  מתרחש 

חספציפי. הייחודיות של התה
במקביל  האינדיבידואלי  ליך 
נבחן  האוניברסלית  לחוקיות 
הייחודי, שהינו  החיים  מהלך 
ביטוי של האני הרוחי הנושא 

את הזהות האינדבידואלית.
אינדיבידואציה,  תהליכי 
הזהות  פיתוח  שהינם 
הזהות  לעומת  האישית, 
חברה  למשפחה,  המשוייכת 

מר מקום  תופסים  חותרבות, 
המודרני  האדם  בתפיסת  כזי 
הביוגרפי  הייעוץ  עצמו.  את 

הת לבדיקת  תמיכה  חמהווה 
פתחות זו.

כיווני עבודה בייעוץ 
הביוגרפי

 - קבוצתית  ביוגרפית  עבודה 
סדנאות ביוגרפיה

הסדנא משלבת העברת ידע 
עם עבודה אישית התנסותית. 
כוללת  ההתנסותית  העבודה 
מכל  משמעותיים  זכרונות 
שביעון, תוך שילוב תרגילים 
ודמיון  האומנויות  מתחום 
ליצור  הסדנא  מטרת  מודרך. 
אובייקטיבית  פרספקטיבה 
של הביוגרפיה האישית לאור 

עם  יחד  האוניברסלי,  הידע 
הייחודית  המשמעות  הבנת 
של כל תהליך אינדיבידואלי.

השני,  בשביעון  לדוגמא: 
חשובה  מאוד  נקודה   ,7-14
היא  הביוגרפי  הידע  מבחינת 
בידע  דרמטי  גיל  זהו   .9 גיל 

חהביוגרפי ונקרא לידת התוד
עה האנושית. בגיל זה קיימת 

אפשרות
הכוח  של  ראשוני  להבזק 
והזיכרונות  הארועים  הרוחי. 
9 הינם משח  המופיעים בגיל
הנו שכן  במיוחד,  חמעותיים 

בזיכרונות  שקשורים  שאים 
המופיעים בגיל זה, גיל לידת 
לגבי  רמז  מהווים  התודעה, 
החיים  במהלך  אשר  נושאים 

הופכים לצירים גלויים.
חהיבט חשוב ביותר של הע
ההזד הוא  הקבוצתית  חבודה 

מנות לחוות באופן עמוק את 
החי הזולת.  של  חהביוגרפיה 

בור הבלתי אמצעי אל הזולת 
תהליכי  עקב  מאוד  נפגע 
שמובילים  האינדיבידואציה 

בשל האגואיזם  חלהתעצמות 
זו  בים ההתחלתיים. מבחינה 
ישנה בסדנא הזדמנות לתיקון 

בתחום החברתי הבין אישי.

אינדיבי ביוגרפית  ־עבודה 
דואלית

חאופיו של הייעוץ האינדיבי

חדואלי, כמו בכל עבודה ייעו
הייחודיים  בצרכיו  תלוי  צית, 
שאדם  במידה  הנועץ.  של 
ביוגרפית  לעבודה  מגיע 
ממקום של שקט ובגרות, אזי 

תה לעבור  אפשרות  חישנה 
בחוקיות  התבוננות  של  ליך 

חהביוגרפית, בחריגות האינדי
בידואליות ולהגיע למשמעות 
ארועי  של  והרוחית  הנפשית 

החיים.
אנשים  המקרים  ברוב 
משבר.  בזמן  לייעוץ  מגיעים 
כל  קודם  יש  זה  במצב 

המש למשבר.  חהתייחסות 
הביוגרפי  שהייעוץ  ברים 
בדרך  הינם  אליהם  מתייחס 
נורמטיביים,  משברים  כלל 
לתמוך  אפשרות  יש  בהם 
מזווית  המשבר  את  ולהאיר 

ראיה ייחודית.
תוך  מתבצעת  זו  עבודה 
ליבון בעיות רגשיות ונפשיות 
האדם  סבל  שמהן  שונות, 

במהלך חייו.
בתהליך זה ישנה התייחסות 
הייעוץ  הפסיכולוגי.  לרובד 
לאינטגרציה  שואף  הביוגרפי 

חבין הרובד הפסיכולוגי והרו
חחני מתוך הבנה שהסבל הנ

הפסיכולוגיות  והבעיות  פשי 
הרוחי  להיבט  ביטוי  הינן 
והבנת  בחקירה  שבאדם. 

המש נמצאת  הרוחי  חהרובד 
מעות.

בסופו של דבר שואף היועץ 
הביוגרפי להיות המעורר של 
בישותו  האינדיבידואלי  האני 

גר את  שמהווה  הנועץ,  חשל 
עין מהותו של האדם והופכו 

ליוצר של חייו.

M.A ,גלי אדר
יועצת ביוגרפית, מנחת 

קבוצות, מייסדת תוכנית 
להכשרת מטפלים במכללה 

בצפון

מוזמנים לערב פתוח בנהריה 
ביום שלישי 28.5.

 לפרטים והרשמה:
 איריס 054-4929661

iris@maor-bit.com

דרך הייעוץ הביוגרפי
סדנת ביוגרפיה

התפתחות האדם מתרחשת בשלבים קבועים מראש, המופיעים בסדר ובזמנים מסויימים ועם 
תכנים ספציפיים )משימות התפתחותיות(

דיזנהאוז צפון מציגה
מגוון חבילות נופש בארץ ובחו”ל | מחלקה עסקית | חבילות ספורט

אטרקטיביות | מחלקה מיוחדת לנסיעות לפולין | שפע מבצעים למבחר
יעדים ברחבי העולם | מבצעי הרגע האחרון | מועדון לקוחות

מגוון חופשות אטרקטיביות לקיץ ולחגים
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ד"ר  של  השיניים  מרפאת 
מציינת  בכרמיאל  ברג  טל 
חמש שנות פעילות. ד"ר ברג 
שאלות  מספר  על  משיבה 
של  הייחודיות  על  ומספרת 

מרפאתה.
מהו רופא שיניים מומחה?

הוא  מומחה  שיניים  "רופא 
 2-5( התמחות  שעבר  רופא 
שנים( מעבר ללימודי הבסיס 
לרפואת  ספר  בבית  שנים   6(
ההתמחות  בסוף  שיניים(. 
שלב  בחינת  עובר  הרופא 
ומקבל  ב'  שלב  ובחינת  א' 
משרד  מטעם  מומחה  רשיון 
שיניים  רופא  רק  הבריאות. 
ועמד  הבחינות  את  שעבר 
וקיבל  ההתמחות  בדרישות 
להוסיף  מומחה, רשאי  רשיון 

לעצמו את התואר מומחה.
ומהי התמחות ברפואת הפה?

 4.5 של  בהתמחות  מדובר 
ההתמחות  במהלך  שנים. 
בבתי  רוטציות  עוברים  אנו 
פנימית,  במחלקות  חולים 
של  )דימות(  רדיולוגיה  עור, 
ראש-צוואר, פתולוגיה ומדעי 

חיסוד. ההתמחות עוסקת בטי
בסיכון  בחולים  שיניים  פולי 
במחלות  וטיפול  ובאיבחון 

חלל הפה.

נשואה   ,35 בת  ברג,  ד"ר 
סיימה  בנות,  לשלוש  ואמא 
השיניים  רפואת  לימודי  את 

בי העברית  חבאוניברסיטה 
 10 לפני  )"הדסה"(  רושלים 
בוגרת ההתמחות  היא  שנים. 
מאוניברסיטת  הפה  ברפואת 
מומחה  רשיון  ובעלת  ת"א 

מטעם משרד הבריאות.
מספרת:  היא  המרפאה  על 
את  הקמתי   2008 "בשנת 
במטרה  בכרמיאל,  המרפאה 
מענה  הצפון  לתושבי  לתת 
רפואת  של  בתחום  איכותי 
במרפאתי  והשיניים.  הפה 
שיניים  טיפולי  מתבצעים 
בתחומים  וגם  הרחב  לציבור 

מיוחדים.
מה למשל?

לחולים  שיניים  "רפואת 
בסיכון, כמו חולי לב, סוכרת, 
הנוטלים  חולים  וכן  כיליה, 

תרופות שהופכות את טיפולי 
השיניים למורכבים יותר )כמו 

חמדללי דם(. ניתנים גם טיפו
אונקו לחולים  מיוחדים  חלים 

לוגיים הכוללים תמיכה וליווי 
במהלך טיפולים כימותרפיים 
והקרנות, הכנה לפני השתלת 

אונקולו וטיפולים  עצם  חמח 
השתלות  לפני  הכנה  גיים, 
מיוחד  דגש  ועוד.  איברים 
על חולים המקבלים תרופות 
וביספוספונטים  ביולוגיות 

ח)זומרה/ארדיה(. כמו כן, מצי
שיניים  טיפולי  המרפאה  עה 
גז  על  המבוססת  בסדציה 

חצחוק/טישטוש, לאנשים הח
רדים מטיפולי שיניים". 

מה עוד?
וטיפול  איבחון  "ייעוץ, 
טיפולי  הפה.  חלל  במחלות 
שיניים באיכות גבוהה על ידי 

בת מומחים  שיניים  חרופאי 
חומי רפואת הפה וכירורגיית 
כוללים  ולסת. הטיפולים  פה 
רפואת  שיניים,  השתלות 
שיניים משמרת, שיקום הפה 

וטיפולי שיננית".

 ניתן ליצור קשר בטלפון
,04-9587127 

ולהתרשם גם בפייסבוק 
www.facebook.com/

drtalberg

רפואת שיניים איכותית
ד"ר טל ברג, רופאת שיניים ומומחית ברפואת 
הפה, מספרת על המרפאה שהקימה בכרמיאל 

ומיועדת לכלל הציבור כמו גם לחולי לב, סוכרת 
וחולים אונקולוגיים, ולאנשים הסובלים מחרדה

תוכן שיווקי

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
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שבועות¨ שפע פריחה קייצית°

משתלת גליל צמחים¨ רקפת≠משגב
galilplant@gmailÆcom   ∞¥≠π∏∞∞µ≤¥∫פקס   ∞¥≠π∏∞∞π∂∏ Æטל

באתר המשתלה תמצאו המלצות לטיפול בגינה בקיץ.
w w w . g a l i l p . c o m  

לשלב קניה בטיול בטבע

שעות 
פתיחה קיץ

בימים ∫ אß ≠ הß   בשעות∫ ∞∞∫∏± ≠ ∞∞∫∏∞
בימי וß  וערבי חג            ∞∞∫∂± ≠ ∞∞∫∏∞
∞π∫∞∞ ≠ ±∂∫∞∞                שבתות וחגים

משתלת גליל צמחים

עציצים פורחים לבית ולגינה 
עונתיים¨ רב שנתיים¨ שיחים ומטפסים פורחים

עצי פרי ונוי
חדש° שתילוני ירקות אורגניים

יעוץ והכוונה לגינון חסכני במים
דשנים אורגניים וכימיים לגינה ולמדשאה

חיפויים שונים לנוי ולמניעת  התאידות והתחממות הקרקע
תכנון גינות ע“י מתכננת מקצועית

חג שבועות שמח°

וגם ב -

 

צרכנות
את  הרחיבו  במעלות  דרדלוקס  אופנת  של  המפעל  בחנות 

חשעות הפתיחה והחנות פתוחה עכשיו בימי ראשון עד חמי
שי ברציפות מ-9:00 עד 19:00 )בשישי עד 15:00(. בנוסף 

חניתן למצוא בחנות גם פריטים סוג ב' ועודפים במחירים נו
חים מאוד של בין 30 ל-60 שקלים. בחנות נמכרים פריטים 
מהקולקציה החדשה ומעונות קודמות. החרושת 13 אזה"ת 

.www.dreadlocks.co.ill, 04-6980978 ,קורן, מעלות

תרשיחא  התעשייה  באזור  השוכן  המרכול  הכפר",  ב"מזון 
כפר ורדים נפתחה מאפייה חדשה. במקום מכינים לחמים 
04- טלפון:  נוספים.  ומאפים  לחמניות  באגטים,  טריים, 

9973310, פתוח שבעה ימים בשבוע מ-8:00 עד 22:00.

־מבצע סמרטפונים בפריק תק
שם  נמכר   S3 גלקסי  שורת: 
ב-2,599 שקלים בלבד, כולל 
שי לכל רוכש, ואילו גלקסי 2 
1,799 שקח  נמכר במחיר של

לים. קניון כאן זמאן תרשיחא, 
.04-9570174

בגלריה המקסיקנית ברקפת מבצע מדליק לכבוד שבועות, 
שיימשך עד סוף חודש מאי: 40% הנחה על כל הרהיטים 

והפריטים הלבנים. לב משגב, 04-9800161.

בין  לקיץ.  מבצעים  שפע  במעלות  הצעצועים  בממלכת 
השאר נמכרת שם טרמפולינה גדולה לחצר ב-899 שקלים 
במקום 1,390 , קורקינט 3 גלגלים ב-80 שקלים ומגוון של 
רובי ותותחי מים במחירים שמתחילים ב-2 שקלים. מתחם 

שופרסל בקניון הצפון מעלות, 054-9000760.

"ניקוי  ידי  על  רהיטים  וחידוש  ניקוי  באזור:  חדש  שירות 
ומוסח מלון  לבתי  שירותים  המספקת  החברה,   ." שוחידו

השירות  פרטיים.  לבתים  גם  שירותים  דות, מספקת עתה 
בחומרים  ובחברה מקפידים להשתמש  בבית הלקוח  ניתן 
ידידותיים לסביבה. לפרטים: בן 052-6069650, לאה -052

.6069649

בחנות "עולם של חיות" במעלות נפתחה מספרה מקצועית 
לבעלי חיים. בנוסף לתספורות, יוכלו חיות המחמד ליהנות 
מיוחדים  הכרות  מחירי  ציפורניים.  וגזיזת  יופי  מטיפולי 
)צמוד  הצפון  כוכב  קניון  מתחם  מעלות,  הפתיחה.  לרגל 

למגה בול(, 04-9971560.

חדש: סדנאות לציור על אריחים בסטודיו של מיכל כץ. כל 
מי שמעוניין יוכל להגיע לסטודיו, לצייר על אריחי ביסק את 
יצירתו.  פרי  מקוריים  אריחים  הביתה  ולהביא  שלו  הציור 
קרמיקה.  בתנור  שריפה  ויעברו  בגלזורה  יצופו  האריחים 

.www.arilchilm.com ,054-6717761 :לפרטים
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