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www.alakfar.co.il

l 44 בן עמי מוסק l 42 טוביה ארז l 40 אייל כץ l 20 סיון יחיאלי l 12 תעזי 
 ברברה אדלר l 46 תרבות ותפתחו יומנים l 52-57 ורדה 58

כליל החורש 1 מעלות, 054-4228649, 054-4229543

בכל חמישי ערב ג'אם במה פתוחה

 מגוון מנות מפנקות לכל שעות היום | ארוחות בוקר, 
עסקיות וקינוחים | הקפה הטוב באזור, בהתחייבות!

פתוח 7:30 עד אחרון הלקוחות | מרכז מסחרי כפר ורדים 077-5430538

אוכל עם  קפה  בית 
אוליבר

מנהלת קשת 
התפטרה אחרי שנה 
18 אחת בלבד	

הזמנה מדליקה 
וקונצרט מרגש של 

	22 תזמורת הנוער	

סקירה מקיפה על 
36 קייטנות האזור	

"עבודות הפיתוח בגבעת האורנים נעשות בניגוד להסכם". בעמותת "חיים 
בגליל" חוששים שאפילו ההישגים המינוריים שהניב המאבק המשפטי 

הממושך שהסתיים בפשרה לא יתקיימו. בינתיים, כבר נעקרו עצים 
במגרשים שאמרים היו להישאר שטח ירוק. עיריית מעלות: השכונה 

טל שניצר, אייל כץ 14 תיבנה בהתאם להסכם    

חרוכה חרוכהאדמה  אדמה 

מתמודד 
שלישי 

לראשות 
המועצה: 

אורגד רונן 
24
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אוויר צלול ונופים משכרים עוטפים את מתחם

דברים טובים בגליל
המתחם ממוקם כפנינה בתוך נוף

גלילי עוצר נשימה, לפני הכניסה למצפה אבירים
שבגליל המערבי, וכולו מעורר השראה

ועושה טוב על הנשמה. המתחם רחב הידיים
מאפשר קיום מנעד רחב של אירועים:

חתונות, אירועים משפחתיים,
קבלות פנים אקסקלוסיביות

ועד אירועי גיבוש הכוללים סדנאות ופעילויות. 

ההקפדה על אכויות האירוח והעיצוב האותנטי,
מעניקים למקום את האווירה הקסומה והמיוחדת

המאפיינת אותו, ולאירוע שלכם
את החותמת הייחודית שלו.

עוד במתחם
הפקת ימי כיף, אפשרות להשכרת המקום בלבד

מעדניית גורמה המגישה את מיטב התוצרת הגלילית
לצד בחירות אנינות מכל קצוות תבל

מצפה אבירים
04-8451527

www.being.org.il

אירוע שכולו
דברים טובים

תיווך בכפר 054-4735949
רחל רובין ייעוץ ושיווק נדל"ן, אדריכלות ועיצוב פנים

ללקוחותנו דרושים נכסים בכפר ורדים

וילה מטופחת שטופת אור 
וירק, 5 חד’+פ. משפחה+פ. 

עבודה, 197/530, חניה, 
וחצר גדולה.

בכפר ורדים-בשלב א’

בשלב א' במרכז
כפר ורדים וילה 215/560,

5 חד'+מקלט, חנייה 
מקורה, גינה גדולה

ומע' סולארית מניבה.

כפר ורדים-משעול הסחלב

בשלב א’ וילה מוארת 
ומטופחת, 6 חד’+פ. 

משפחה, 235/800, חנייה 
מקורה, חצר עם חורש 

טבעי ונוף.

בכפר ורדים-בשניר

בשלב א' וילה מרווחת 
הגובלת בשטח ירוק 

וחורש טבעי, 235/1170, 
6 חד'+פ. משפחה, פטיו, 

מקלט, וחנייה.

כפר ורדים-שניר

להשכרה/מכירה

בצעירה, דו-משפחתי 
פינתי, 200/300, 5 

חד'+ממ"ד, יח' הורים 
מפנקת, חנייה מקורה 

וחצר.

כפר ורדים - חוחית

בשלב א’, קרוב למרכז, 
וילה מוארת ומרווחת מאוד, 
205/540, 6 חד’+מקלט, 

 מרפסות, חצר גדולה 
וחנייה מקורה.

כפר ורדים-רותם

במפלס אחד וילה גלילית 
קסומה ומיוחדת, 250/700, 
5 חד'+יח"ד 3 חד', חניה 

ונוף מקסים.

כפר ורדים-שלב ב’

קרוב למרכז וילה מוארת, 
מרווחת ופונקציונאלית 

מאוד, 330/900,
6 חד'+ממ"ד, חנייה 

מקורה, גינה, נוף וכניסה 
ישירה ממפלס הכביש.

בכפר ורדים - לוטם

וילה מרווחת ומוארת 
240/600, 6 חד’ )ל-4 חד’ 
צמודים שירותים ומרפסת(, 
גינה, חניה גדולה וסגורה 
עם כניסה ישירה לבית.

בכפר ורדים -לוטם

בשלב א’, וילה הגובלת 
בחורשה, 173/590,

6.5 חד’+פ. משפחה, נוף 
מקסים, גינה וחניה מקורה.

בכפר ורדים-מורן

ברח’ ללא מוצא וילה 
במפלס אחד, כניסה 

ממפלס הכביש, 125/345, 
4 חד’, מחסן, חנייה וגינה 

מקסימה.

בכפר ורדים- גל

ברחוב ללא מוצא וילה 
במפלס אחד מושקעת 

ומוארת מאוד, 200/670, 
5 חד', מחסן גדול, חנייה 

מקורה ונוף מרהיב

כפר ורדים-כזיב 

במקום פסטורלי, וילה 
פונקציונלית במפלס אחד, 
5 ח’ 159/500 + 250 מ”ר 

נוספים לבניית צימרים, 
חניה ונוף מרהיב

בגיתה

וילה מרווחת הגובלת 
בשטח ירוק 248/650, 

אפשרות חלוקה
לשתי יח”ד, חניה מקורה,

גינה ונוף

כפר ורדים-לוטם

במרכז כפר ורדים וילה 
 במפלס אחד,

  4 חד', 120/500, 
חנייה וחצר גדולה.

שכירות לתווך ארוך.

בכפר ורדים-רימון
להשכרה להשכרה/מכירה

נמכר
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משולחן המועצה

www.kfarvradim.com :מידע נוסף באתר המועצה המקומית כפר ורדים

נפתחת הרשמהיריד חוגים - הרשמה לדוכנים
בתאריך 22 באוגוסט מתוכנן יריד חוגים. 
מפעילי חוגים אשר מעוניינים לקחת חלק 

ביריד מוזמנים ליצור קשר עם עליזה

 sport@k-vradim.org.il במייל
מועד אחרון להרשמה 31.7.13 . 

ִּמי ְשׁ ֶאת זֹוְכִרים ֵאיָנם ים ַרִבּ

ְמֹאד ְמַעִטים

ֶאָחד ָחרּוז עֹוד יֹוְדִעים ִּכי

ִביָלם ְשׁ ִבּ ִלי נֹוַתר

ב' שירים ומאוחר, מקדם זקן, משורר גולדברג, לאה מתוך: נייר על מים וצבעי דיו גולדברג, לאה

של יצירתה פרי ורישומים ציורים
גולדברג לאה המשוררת

ֶאָחד עֹוד ָחרּוז גולדברג לאה

  

ורדים טל כפר גלריה
לאמנות גלריה

פרויקטי אמנות צעירים, אמנים אמנות ישראלית,
ורדים 25147 ת.ד. 1266 כפר , 74 חצב

בין 17-19  11-14 שלישי בין וחג שבת פתוח:
 0547542699 טלפוני ובתאום

www.talgallery.co.il   talgallery@gmail.com

ֶאָחד עֹוד ָחרּוז גולדברג לאה

יצירתה   פרי ורישומים ציורים
גולדברג לאה המשוררת של

30.9.2013 - 22.6.2013

גרינפלד  אוצרת: עדי

חגיגית: פתיחה
22 יוני 2013 שעה 12:00 י"ד תמוז תשע"ג שבת

ויו"ר העיזבון מנהל מאוסף עו"ד יאיר לנדאו, עבודות מציגה התערוכה
גולדברג לאה ובאדיבות עזבון ויצירתה לאה גולדברג להנצחת העמותה

לנדאו יאיר עו"ד פתיחה: דברי
טיקוצקי גדעון

גרינפלד עדי

שפירו שירה:   גפן קטעי
יעקוביאן אביחי פסנתר: לווי

תערוכה בגלריה טל

22.6.2013 - 30.9.2013
אוצרת: עדי גרינפלד

פתיחה חגיגית:
 שבת י"ד תמוז תשע"ג

22 יוני 2013 שעה 12:00

סדנת קיץ של מחזאות לנוער
בהנחיית: חגית בודנקין, מחזאית ותסריטאית
הקורס מיועד לבני נוער מסיימי ז'-יב'

 הקורס יתקיים במהלך חודש יולי. 
חמישה ימים ברציפות, 

 ימים א-ה – כל יום שעתיים וחצי.  
מחיר הקורס – 500 ₪.

מיקום: ספריית כפר ורדים או בספריית מעלה יוסף.

במהלך הקורס כל משתתף יערוך היכרות עם מחזה 
 קלאסי

ויכתוב מחזה קצר פרי עטו. 

התכנים שיעלו בקורס:
מהו מחזה?, איך בונים דמות ויוצרים לה עולם, מפרמיס 
)רעיון( לסינופסיס )תקציר(, כתיבה של מחזה אישי דרך 

מרכיבי המחזה: אקספוזיציה, אירוע מחולל, נקודות מפנה, 
שיא והתרה, איך כותבים דיאלוג?, מהי סצנה? 

התנסות מעשית בתרגילים מעולם התיאטרון, כמו גם קריאת 
סצינות של עמיתים ומשוב שישדרג את הכתיבה האישית, 

כתיבת מחזה קצר 3-5 עמודים.

להרשמה בטל: 9979549, 9972662

ספריית מעלה יוסף

ואנחנו מבקשים להודיע:

יש ברירה

קבלי

עזרה

קוראים לך שלגיה?
את יכולה לסמוך עליהם

בכל מקרה אחר הגמדים מבקשים להודיע: 
בדיוק היום אנחנו לא יכולים להגיע

www.ezr.co.il 052-621-9797 אֶמל עזרה שירותי ניקיון שָׁ

עובדות מיומנות l כולל הסעות l תנאים סוציאליים l מחליפה במקרה הצורך 
מענה לכל בקשה l בשעות שנוחות לכם l בתים l משרדים ועסקים l צימרים

בית נקי בראש שקט

הם דווקא עשו אצלי עבודה נקייה

שירות מיוחד:
 ניקיון יסודי לפני 
כניסה לבית חדש
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 04-9980808

04-9980808
67

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

פנסי לד 50W של יורולוקס 350 ₪ בלבד!
www

פלפוני ורשה פחות מחצי מחיר!
www

 סדרת תוסס ותוסס תלוי
 50% הנחה

המבצעים החמים של הקיץ

אולם ומלואו של תאורה

ועוד המון מבצעים מדהימים בחנות
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תנוחי, מאמי, תנוחי, אנחנו כבר נעבוד בשבילך
ובסוף זה גם לא יעלה לך

מבצע מיוחד!

אנחנו נבנה לך אתר אינטרנט חינם
ברכישת 24 חודשי תחזוקה ב-80 שקלים לחודש

המבצע הכי משתלם בישראל:
ובנוסף,  עלות הקמה,  ללא  יפהפה  לך אתר  נקים  אנחנו 
תחרותי  במחיר  ושירות  תחזוקה  של  שנתיים  לך  נספק 
עלייך  שיהיה  )תשלום  בחודש  שקלים   80 של  ביותר 
לשלם ממילא גם אם תקימי את האתר בעצמך(. המחיר 
הזה כולל אחסון אתר, גיבוי, אבטחה, מימון דומיין פרטי 
והכי חשוב - שירות עדכונים לתכנים שבאתר באמצעות 
שירות הלקוחות שלנו! אז אם תהיי מספיק זריזה )המבצע 
הוא לזמן מוגבל( נבנה עבורך יופי של אתר ללא תשלום 

ותבטיחי לעצמך שנתיים של תפעול מלא במחיר נמוך.

חייגי עכשיו חינם
1800-800-401

 www.eshkoll.com פרטים נוספים באתר
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eyal@pnay.co.il  המעוניינים להשתתף במדור יפנו לדוא"ל

פתיחה

עורך ומנהל
אייל כץ

מייסד ועורך אחראי 
ניר שילה

עיצוב: ארבל הלוי

הוצאה לאור 
דולב 3, מגדל תפן 
לדואר: ת.ד. 1036 
כפר ורדים 25147
טל 04-9977474 
פקס 050-8961838
 info@alakfar.co.il
www.alakfar.co.il
www.eshkoll.com

מופץ ביישובים קהילתיים בגליל 
תפן,  א.ת.  ורדים,  כפר  המערבי: 
צוריאל,  חדשה,  פקיעין  חוסן, 
לפידות,  מתת,  אבירים,  אלקוש, 
פלך, תובל, הר חלוץ, לבון, גיתה, 
מעונה, עין יעקב, געתון, יחיעם, 
כליל,  חרשים,  הגליל,  זיו  הילה, 
שלומי,  שלומית,  מצובה,  כברי, 

בצת, מעלות, בן עמי, לימן.

המערכת והמו“ל אינם אחראים 
לתוכן המודעות המסחריות.

אנשי הכפר צילום: בן עמי מוסק

פתח דבר ניר שילה

הגיליון הבא יופץ ביום חמישי 11.7. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום חמישי 4.11

זה  וכעת  כאן  כבר  הקיץ 
ביוני,  ה-21   מחר  רשמי. 

שמס בשנה  הארוך  יהיום 
כדור  של  הצפוני  בחצי  מן 
הארץ את תחילתו של הקיץ. 
הספר  חג  גם  הוא  החודש 
וייחודי  מיוחד  חג  העברי, 
עוד  תחילתו  ישראל.  לארץ 
ב-1926  המדינה  קום  לפני 
ביוזמתה של המו"לית ברכה 
הוצבו  ובמסגרתו  פלאי, 
רוטשיי שדרות  בדוכנים 
משנת  החל  אביב.  בתל  לד 
הספר  "שבוע  מתקיים   1961
העברי" ברחבי הארץ באופן 
סדיר מדי שנה. ברבות הימים 
הפך שם זה לסימן רשום של 
התאחדות המו"לים בישראל. 
הספרים,  למכירת  בנוסף 

תקו במהלך  ימתקיימים 
ספרותיים  אירועים  זו  פה 
עם  מפגשים  כגון  מגוונים, 
טקס  קריאה,  ערבי  סופרים, 

ההנאה שבתרומה. כ-17 אלף שקלים נאספו באירוע משאלת לב המסורתי שהתקיים בבית 
ספר אמירים. התגייסות רבתי של תלמידים, הורים, מורים, מתנדבים ועסקים הביאו להגשמת 

משאלותיהם של שני ילדים חולי סרטן, והקהילה כולה נהנתה מהפנינג ססגוני ועליז

לסופר  ספיר"  "פרס  הענקת 
גם אצלנו בכפר  ועוד.  עברי 

ימציינים את חג הספר העב
רי. לצערי בשנים האחרונות 
כבר אין יריד למכירת ספרים 

הק סופרים,  מפגשי  יאך 
ועוד  וספרים  סיפורים  ראת 
השנה,  מתקיימים.  אירועים 

הת כפרניק,  אתר  יביוזמת 
קיימה תחרות הסיפור הקצר 
לפני  הוכרזו  בה  שהזוכים 
שבוע באירוע חגיגי ומכובד 

בספרייה.
המדי נשיא  חוגג  יהשבוע 

נה שלנו 90 שנה. מזל טוב. 
מרומם את הלב לראות כיצד 
מנהיגים, אנשי רוח, אומנים, 
יזמים ואנשי עסקים מהעולם 
לברך  בכדי  מתקבצים  כולו 
טוב  ומדינתנו.  נשיאנו  את 
שמעמדו של מוסד הנשיאות 
יחסית  קצר  בזמן  השתקם 

למ קצב  ימי  של  ימהביבים 

בעיקר  העכשווית,  ציאות 
כוח,  יישר  פרס.  של  בזכותו 

בריאות ואריכות ימים.
בתו שמעתי  שבוע  ילפני 

דיין  אילנה  הבוקר של  כנית 
ברדיו שיחה בינה לבין יצחק 
שהיה  במיל'  תא"ל  פונדק, 
גבעתי  של   53 גדוד  מפקד 
הייתה  העצמאות.  במלחמת 
יצחק  את  לפגוש  הזכות  לי 
בחיי,  פעמים  מספר  פונדק 
אדם מרשים משכמו ומעלה. 
יצחק, שחוגג בימים אלו 100 
חייו  כל  ופועל  פעל  שנים, 
עם  מסתובב  המדינה,  למען 
ב-7  להגליד.  שממאן  פצע 
1948 נערך קרב הגבוי  ביוני

רה על ניצנים. מגיני הקיבוץ 
אל  יכלו  לא  גבעתי  ולוחמי 
ונכנעו.  המצרי  הכוח  מול 
בעקבות הכניעה הוציא אבא 
ניצנים  "נפילת  כרוז:  קובנר 
הלוחמים  כאילו  כישלון",   –

יהיו חייבים להילחם עד לכ
ידור האחרון. בשיחות ובמפ
יגשים שהיו לי עם יצחק פו

נדק ועם דודי זכרונו לברכה 
קובה וילן, מפקד קיבוץ נגבה 
איך  ראיתי  ימים,  באותם 

הנושא בוער בעצמותיהם. 
ובמקום שיר, אסיים הפעם 
פונדק  יצחק  שכתב  במכתב 

לחברי קיבוץ ניצנים: 
"הנני מתקרב לגיל גבורות 
לא  אם  כי  לעצמי  וחשבתי 
הצלחתי בתש"ח לגונן כראוי 
על ניצנים הלוחמת על חייה, 
כל,  מלב  ונשכחת  מבודדת 
שבהגיע  לפחות  הראוי  מן 
חיילי  לצדם של  יומי אמצא 
שלכם  האכזר.  בקרב  שנפלו 

תמיד, י. פונדק".
מאשה,  יצחק,  של  רעייתו 
לצד  ניצנים,  בקיבוץ  קבורה 
נאחל  ליצחק  תש"ח.  לוחמי 

מזל טוב ואריכות ימים.

Smartfit
כושר׀עצמה׀בריאות

לראשונה בישראל רק בתפן: 
אימון אפקטיבי ב-20 דקות שבועיות בלבד!

רוצים להרגיש איך 20 דקות שבועיות מספיקות?
הרשמו עכשיו לפגישת הכרות ללא התחייבות

לתיאום פגישה: ד"ר נועה וייס, כירופרקטית, 04-6229537 (מענה אנושי 24/7)

www.smartfit.co.il | info@smartfit.co.il

נגמרו התירוצים 

חיזוק מערכת השרירים והשלד
שיפור תוצאות בענפי הספורט

ויסות רמת השומנים בדם (כולסטרול)

שיפור הגמישות
ויסות הרגישות לאינסולין

שיפור מדדי צפיפות העצם

04-6229537

בשער: קטע בגבעת האורנים 
לאחר שהאורנים נעקרו 

והגדמים נשרפו

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94_%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94_%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%94_%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%98%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/1961
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9F_%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8
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תֵעזי\תמרה מורגנשטרן

בגלל התעתוע

שמפו הוואי

3 יח' ב-25 ₪
אורז תאילנדי

4 ק"ג סוגת

₪2099
רק

חטיפי אנרגיה
NATURE VALLEY

FAIRY סבון כלים
1.5 ליטר

רק17 ₪

RC קולה

₪ 2099
שישיה ב-

COOKIES עוגיות XL משקה אנרגיה אבקת כביסה
פרפקטו סנט מוריץ 6 ק"ג

3 יח' ב- 100 ₪

JUMP משקה קל נקטר ספרינג פטריות שמפיניון
חתוכות

99

סל הקניות הכי זול!!!

8 : 0 0 - 2 2 : 0 0 מ ע  ו ב ש ב ם  י מ י  7 ח  ו ת פ

2 יח' ב- 25 24₪ יח' ב- 60 4₪ יח' ב-20 3₪ יח' ב-11 3₪ יח' ב-10 2₪ יח' ב-27 ₪ שמפו הוואי

3 יח' ב-25 ₪
אורז תאילנדי

4 ק"ג סוגת

₪2099
רק

חטיפי אנרגיה
NATURE VALLEY

FAIRY סבון כלים
1.5 ליטר

רק17 ₪

RC קולה

₪ 2099
שישיה ב-

COOKIES עוגיות XL משקה אנרגיה אבקת כביסה
פרפקטו סנט מוריץ 6 ק"ג

3 יח' ב- 100 ₪

JUMP משקה קל נקטר ספרינג פטריות שמפיניון
חתוכות

99

סל הקניות הכי זול!!!

8 : 0 0 - 2 2 : 0 0 מ ע  ו ב ש ב ם  י מ י  7 ח  ו ת פ

2 יח' ב- 25 24₪ יח' ב- 60 4₪ יח' ב-20 3₪ יח' ב-11 3₪ יח' ב-10 2₪ יח' ב-27 ₪

כל יום בין השעות 17-22

* לא כולל מבצעים  * בקנייה מעל 50 ש"ח

לתשלום במזומן 5% הנחה

3% הנחה
למשלמים בכרטיסי אשראי

שעות שמחות וחסכוניות
חדש!

מאפייה במקום
פילסברי - טרי טרי מהתנור

לחם טרי, בגטים, מאפים ועוד

קרואסונים ובורקסים 
ב-27.99 ₪ לק”ג בלבד

כל יום שישי

שוק פירות וירקות

במחירים הכי משתלמים שיש!

משתלם תמיד
גבינת צהובה עמק / גלבוע

פרוס במקום

3.99
ל-100 גר’, קבוע!

בקרוב
מבצעמחלקה חדשה:

משחת שיניים קןלגייט
כל הסוגים

 9.99
ליחידה

לחם ללא גלוטן
מוצרים ללא סוכר

מבצע
 חלב עמיד 

 הומוגני 
 של תנובה 

בקרטון 1 ליטר 

2 ב-10 ₪

* המבצעים בתוקף עד 31.7.2013   * מזון הכפר רשאי להפסיק כל אחד מהמבצעים לפני כן בהתאם לשיקול דעתו   * טל"ח
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טל שניצר, אייל כץ

מבי ורדים  בכפר  יתושבים 
עים חשש כבד כי חלק נכבד 
שכונת  לגבי  מההסכמות 
"גבעת האורנים" לא יקויימו. 
במסגרת  הושגו  ההסכמות 
עיריית  בין  פשרה  הסכם 
ורדים,  כפר  למועצת  מעלות 
דין  פסק  של  תוקף  שקיבל 

בער העליון  המשפט  יבבית 
המ המועצה  שהגישו  יעור 

בגליל  חיים  ועמותת  קומית 
קודמות  תוכניות  אישור  על 

להקמת השכונה.
ארוך  מאבק  הסתיים  בכך 
שנים, שעלול להתחדש עתה 

שוב.

גבעת האורנים: חשש לבנייה בניגוד להסכם
עמותת "חיים בגליל" טוענת כי בניגוד להסכם הפשרה שהושג בין כפר ורדים למעלות, תוכנית 

השכונה החדשה של מעלות כוללת בניינים של ארבע קומות גם בצד שפונה לכפר. בנוסף, 
במסגרת עבודות הפיתוח נעקרו עצים באזור שאמור היה לשמש חייץ ירוק. בינתיים אף קבלן לא 

אירועי יוני-יולו 2013ניגש למיכרז של המינהל

טלפקס: 9829733/9829933
www.hhn.co.ilחפשו אותנו בפייסבוק

22/6 מוצ"ש בשעה 21:00

סטארבק סרט קולנוע. קומדיה קנדית אודות גבר 
שמגלה שיש לו מעל לחמש מאות ילדים פזורים ברחבי 

העולם. בכיכובו של פטריק הווארד.

24/6 יום ב’ בשעה 20:00

ערב זמר אופרה ישראלית בכל השפות.

27/6 יום ה’ בשעה 20:30

שיר התהילה קונצרט בהשתתפות התזמורת 
הקאמרית הקיבוצית נתניה.

29/6 מוצ”ש 21:30

חגיגה בסנוקר - המחזמר מחזמר עפ”י סרט 
הפולחן “חגיגה בסנוקר” בבימויו של אורי פסטר ובכיכובם 

של זאב רווח, נירו לוי, מיקי קם ואחרים.

3/7 יום ה’ בשעה 20:30

קונצרט התזמורת העירונית נהריה

5/7 יום ו’ בשעה 22:30

אורי חזקיה מופע סטנדאפ

9/7 יום ג’ בשעה 17:30

הצגת ילדים כוכבת הילדים מיקי בהצגה חדשה ורבת 
משתתפים הצגה מרגשת, מצחיקה וכובשת.

 13/7 מוצ”ש בשעה 21:00

סיני טייק אוווי סרט קולנוע. קומדיה שזכתה בפרס 
לסרט הלטינו-אמריקאי הטוב ביותר.

בעמותת  מפנים  כך,  בתוך 
כלפי  טענות  בגליל  חיים 

יהמועצה. ראשי העמותה טו
היא  המועצה  בזמנו  כי  ענים 
הפשרה  הסכם  על  שלחצה 
היו  הערעור  שסיכויי  למרות 
לא  המועצה  ועתה  מצוינים, 
ההסכם,  של  ליישומו  דואגת 
באיכות  לפגוע  העלול  דבר 

וב הכפר  תושבי  של  יחייהם 
סביבה.

התוכנית, המאבק 
והפשרה

מה  או  האורנים,  גבעת 
האורנים,  גבעת  פעם  שהיה 
כפר  בין  הנמצא  שטח  הוא 
ורדים למעלות וגובל בבתים 

ורדים  כפר  של  הצפוניים 
מרווה.  רחוב  לאורך  במיוחד 
היה  חודשים  לפני מספר  עד 
זה שטח ירוק מלא בצמחייה.

שטח  סופח  ה-90'  בשנות 
עליו  ותוכננה  למעלות  זה 
יחידות  כ-700  בת  שכונה 
בתגובה  רוויה.  בבנייה  דיור 
כפר  מתושבי  מאות  התאגדו 
את  והקימו  והסביבה  ורדים 

ברא בגליל"  "חיים  יעמותת 
עודד  עומד תושב הכפר  שה 

גולן. 
הע בכל  נאבקה  יהעמותה 

בהקמת  האפשריות  רכאות 
שנמשך  במאבק  השכונה, 
מתחילתו  וכבר  שנים  לאורך 
לבית  עד  שיגיע  ברור  היה 

בתחילת  העליון.  המשפט 
של  בקדנציה  )עוד  המאבק 
המועצה  תמכה  ברן(  אריה 
ואף  במאבק, סייעה לעמותה 
פעלה עצמאית נגד השכונה. 
רון  של  הקדנציה  במהלך 
התמיכה,  נפסקה  מוסקוביץ 
פעלו  והעמותה  והמועצה 
זו  בתקופה  ביחד.  משפטית 
לבית  העתירה  גם  הוגשה 
כאשר  העליון.  המשפט 
המועצה  לראשות  סיון  נבחר 
הוא שאף להגיע לפשרה עם 
של  בסופו  מעלות.  עיריית 
רוחם של אנשי  דבר, למורת 

יהעמותה, נחתם הסכם הפש
"ההסכם   .2009 באפריל  רה 
שהציע  לפשרה  מאוד  דומה 

תגובות

"לא תהיה בנייה במגרשים 
הסמוכים לכפר ורדים"

תגובת עירית מעלות
"בניית שכונת גבעת האורנים באה לאחר תקופה ארוכה ללא 

יבנייה בעיר מעלות. השכונה תוכננה על פי סטנדרטים מתק
דמים ולפי ערכי הקיימות, תוך הקפדה על שמירה מקסימלית 
של הקיים וצביון פסטורלי. תכנון השכונה נעשה תוך עירוב כל 
הגורמים הרלוונטיים ובשיתוף מלא של מועצה מקומית כפר 
ורדים. עיריית מעלות תרשיחא תפעל על פי ההסכם שנחתם 

יעם המועצה המקומית כפר ורדים. יודגש, כי במגרשים המדו
ברים הסמוכים לכפר ורדים לא תהיה כל בנייה ושיווק, זאת על 
פי סעיפי ההסכם, ולראייה עבודות הבנייה החלו בחלק הצפוני 

בלבד של השכונה".

תגובת חברת "ערים לפיתוח"
פועלת  ימין, מנכ"ל חברת ערים, מוסר שחברת ערים  עזרא 
על פי היתרי בנייה. "חברת ערים מודעת להסכם ואכן עבודות 
וכריתת  חישוף  עבודות  לגבי  הצפוני.  בחלק  התחילו  הפיתוח 
עצים – כריתת העצים מתבצעת על ידי קק"ל כאשר רק האורן 
פוגע בצמחייה הטבעית.  נכרת, מתוך הבנה שהוא  הירושלמי 
החישוף  עבודות  מועתקים.  אלא  נכרתים  אינם  אחרים  עצים 
מתבצעות גם בחלק הקרוב לכפר ורדים מאחר שאין אפשרות 
לבצע את החישוף בשלבים. קשה להגדיר לקבלן שמבצע את 

ואיפה לא כאשר מדובר בשטחים קט יהחישוף איפה לחשוף 
נים. באזור שהוגדר בהסכם כאזור חיץ לא מתבצעות עבודות 
חישוף. כמו כן התחיל תהליך של תכנון שצ"פ )שטח ציבורי 
פתוח( בקרבת כפר ורדים ובשיתוף המועצה. שריפת העצים לא 

התבצעה ע"י הקבלן של חברת ערים.
השלב  של  שיווקו  כאשר   – למעלות  השכונה  חיבור  "לגבי 
 1 מס'  כביש  את  לסלול  אם  ישקלו  יתקדם  בפרויקט  הראשון 

המחבר את השכונה למעלות".
"עירית  ימין:  אומר  בבעיות  שנתקל  השכונה  שיווק  לגבי 
דרכים  בוחנים  האוצר  ומשרד  השיכון  משרד  עם  יחד  מעלות 
להוזיל את מחיר הפיתוח עבור התושבים, על מנת להגביר את 

האטרקטיביות של השכונה".

עד לכתיבת שורות אלו לא קיבלנו את תגובתה של מועצת 
כפר ורדים.

המשך בעמוד הבא

ממש  מעלות  עיריית  ראש 
אומרים  המאבק",  בתחילת 
הייתה  זו  "לדעתנו  בעמותה. 
סיכויי  שכן  לחתום,  טעות 
את  למנוע  שלנו  ההצלחה 
גבוהים  היו  השכונה  הקמת 
מאוד. להערכתנו, בניית 700 
יחידות דיור בבנייה רוויה על 
גבעה קטנטנה תביא לבעיות 
בעיות  רעש,  צפיפות,  של 
תחבורה  ובעיות  תעסוקה 

קשות".
ייוותר  הפשרה  הסכם  לפי 
הישובים,  בין  ירוק  חיץ 
לכפר  הפונה  בצד  הבניינים 
ורדים יהיו בני שלוש קומות 

בשכו והבנייה  היותר  ילכל 
יתחי השיווק,  גם  כמו  ינה, 

המרוחק  הצפוני,  מהצד  לו 

מעלות  עירית  ורדים.  מכפר 
לפעול  בהסכם  התחייבה 
לשינוי התב"ע )תוכנית בניין 
במספר  שהבנייה  כך  עיר( 
מגרשים תבוטל ושטח מסוים 
ציבורי  )שטח  כשצ"פ  יוכרז 
בין  החייץ  את  שיהוו  פתוח( 

ופיתו תכנונו  יהיישובים. 
היו  אמורים  השצ"פ  של  חו 
להתחיל סמוך לאחר חתימת 

ההסכם.

טענות העמותה
לשכונה  הפיתוח  עבודות 
חודשים,  מספר  לפני  החלו 

בי גם  ברציפות  יומתנהלות 
ימים אלו. לטענת חברים בע

אדמה חרוכה. כך נראה שטח בגבעת האורנים לאחר שריפת האורנים הכרותים

 חדשות
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המשך מעמוד קודם

ימותת חיים בגליל, רבים מס
עיפי ההסכם מופרים ואין מי 
מטעם  העבודות  על  שמפקח 

מועצת כפר ורדים.
בין השאר, טוענים בעמותה 
בנקודות  מופר  ההסכם  כי 

הבאות:
• קיימים מגרשים הנמצאים 
על גבול כפר ורדים ואמורים 
אך  ירוק,  לחיץ  להפוך  היו 
מגרשים  המפורסמת  בתב"ע 
ולפי  לבנייה,  מסומנים  אלו 
עליהם  יש  הבנייה  תקנון 

אחוזי בנייה מאושרים.
תכנון  על  מדבר  ההסכם   •
באזור  צמחיה  ופיתוח  גינון 

יהחיץ הירוק על ידי כפר ור
השטח  פיתוח  ומעלות.  דים 
הירוק אמור היה להתחיל מיד 
לאחר חתימת ההסכם, אך עד 
שלב  אפילו  בוצע  לא  היום 

התכנון.
של  הפיתוח  עבודות   •
השכונה לפי ההסכם צריכות 
השיווק  שלבי  לפי  להתבצע 
הצפוני.  בחלק  ולהתחיל 

וכ חישוף  עבודות  ילמעשה 
ריתת עצים נעשות גם בחלק 
ורדים,  לכפר  הקרוב  הדרומי 
שווק  לא  שעדיין  למרות 
למרות  זאת  אחד.  מגרש  ולו 
חודשים  כחמישה  לפני  שרק 
המפתחת,  החברה  החליטה 

י"ערים", כי בשלב זה לא ייכ
הסמוך  בחלק  האורנים  רתו 

לכפר.
גם  הבנייה  תקנון  פי  על   •
ורדים  לכפר  הפונה  בצד 

ימאושרת בנייה של ארבע קו
מות, גם זאת בניגוד להסכם.

כביש  קיים  לא  בנוסף   •
המחבר את השכונה למעלות, 
ואין סימנים לעבודה לפיתוח 
שחיבור  למרות  כזה,  כביש 

למעלות על ידי דרך פנימית 
כתנאי  המשפט  בבית  הוכר 
בעמותה  השכונה.  להקמת 
כזה  כביש  ללא  כי  טוענים 
בלתי  תחבורתי  עומס  ייווצר 

נסבל בתוך כפר ורדים.

מטרדים מהעבודות
ומנכ"ל  מעלות  העיר  ראש 
כתב  על  חתמו  ערים  חברת 

לע מתחייבים  הם  בו  יאמנה 
שות ככל שביכולתם על מנת 

ישגבעת האורנים תהיה שכו
נה ירוקה וידידותית לסביבה. 
האמנה נטמנה באדמה בטקס 

יהנחת אבן הפינה. בשטח הד
או  ורודים  פחות  קצת  ברים 

נכון יותר לומר, ירוקים.
עמותת  יו"ר  גולן,  עודד 
על  המתגורר  בגליל,  חיים 
טוען  הנבנית,  השכונה  גבול 

יכי קבלן העבודות אינו מתח

שב בסביבה ובתושבים הגרים 
העצים  לדבריו,  בסמיכות. 
ללא  נכרתו  האורנים  בגבעת 

ירחם ולמעשה ללא צורך, ומ
טעי הזית שיכולים היו להיות 
חלק מהחיץ הירוק, סומנו על 

מנת להיעקר.
נשרפים  הכרותים  העצים 

יבמקום להיות מפונים, והתו
סובלים  בסמוך  הגרים  שבים 
מהריח והמחנק מהעשן מידי 
יום. כמו כן כל פסולת העפר 
מוערמת בגבעות גדולות מול 
בתיהם של תושבי כפר ורדים 
והאוויר מלא אבק. העבודות 
היום  שעות  בכל  מתבצעות 
מבלי להתחשב בתושבים. גם 
בימי ששי הציוד המכני עובד 

עד לשעות הערב.
יעודד ותושבים נוספים מס

פרים כי מאז חתימת ההסכם 
ועד היום פנו למועצה מספר 

פעמים על מנת לטפל בנושא 
לדבריהם  אך  החייץ,  בניית 
כיום,  גם  מענה.  קיבלו  לא 
אומרים בעמותה, אנו מצפים 
מהמועצה שתפעל לקיום כל 

מה שהושג בהסכם.

אין קופצים
של  שיווקה  שני,  מצד 
כפי  מתקדם  לא  השכונה 
השנה  בתחילת  כבר  שציפו. 
הוציא ממ"י )מינהל מקרקעי 
 170 לבניית  מיכרז  ישראל( 
יחידות דיור, אך אף קבלן לא 
מתי  ברור  לא  למכרז.  ניגש 

יוציא ממ"י מיכרז חדש.
קבוצת  מתארגנת  בינתיים 
שלומי  קבוצת  של  רכישה 

שבכ וסמארטלנד,  ינכסים 
וונתה לגשת למיכרז הבא אם 
מספיקה  כמות  לאגד  תצליח 

של חברים.

עצי זית מסומנים להעברה מנכ"ל "ערים", עזרא ימין 

חדש במעיליא

עכשיו בקפה קפה

20% הנחה
על תפריט האוכל

ו-5% הנחה נוספים לחברי מועדון

* לא כולל ארוחות בוקר ועסקיות
* תקף בחודשים יוני-אוגוסט 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

חדש במעיליא

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

 חדשות
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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 חינוך

אייל כץ
יאחרי שנה אחת בלבד בת

זורדה  אוסנת  סיימה  פקיד, 
בית  כמנהלת  תפקידה  את 
רב  מספר  פי  על  קשת.  ספר 

הצ לא  זורדה  גורמים,  ישל 
של  אמונו  את  לרכוש  ליחה 
במועצה,  ואף  המורים  צוות 
חוסר  הייה  לאחרונה,  בעיקר 

שביעות רצון מתפקודה.
תיארו  הספר  בבית  גורמים 

ימצב של חוסר אמון בין המו
רים למנהלת דבר שפגע מאוד 
בתפקוד בית הספר. בהודעת 
דואר אלקטרוני שהופצה בין 
לאחר  בכפר  הורים  עשרות 
ישיבה של הנהגת ההורים עם 

בכירי המועצה, נכתב:
“הערב התקיימה ישיבה של 

יהנהגת ההורים עם ראש המו
יעצה סיון יחיאלי ומנהלת מח

לקת החינוך ורד אמר. בישיבה 
דווחנו כי אוסנת, מנהלת בית 

הת על  היום  הודיעה  יהספר, 
הע מהשתלשלות  יפטרותה. 

ניינים התברר שלאורך תקופה 
ארוכה יש חוסר שביעות רצון 
מדרך הניהול של אוסנת. סיון 
הגדיר זאת כ'בעיית מנהיגות'. 
הצליחה  שלא  היות  במקביל, 
נתקלה  הצוות,  את  להנהיג 
מה  פעולה,  שיתוף  בחוסר 

התהלי יתר  כל  את  ישתקע 
כים".

יהחל משנת הלימודים הק
רובה תיפתח בתיכון אמירים 

בכפר ורדים מגמת מחול. 
“אמירים"  צומח  תיכון 

ינפתח השנה כהמשך לחטי
בת הביניים אמירים. בשנת 

המ הראשונה,  יהלימודים 
פעלו  אלה,  בימים  סתיימת 

פיזי מגמות:  שבע  יבתיכון 
המח מדעי  ביולוגיה,  יקה, 

החברה  מדעי  ערבית,  שב, 
ופסיכולוגיה(,  )סוציולוגיה 

ומוסי פלסטית  יאומנות 
החדשה  המחול  מגמת  קה. 
למגמת  וכן  לאלו  תצטרף 

תיאטרון חדשה.
סיוון  המועצה,  ראש 
המגמה  "פתיחת  יחיאלי: 
היא נדבך נוסף בהתפתחות 
את  המכיל  אמירים,  תיכון 

ופו היישוב  תלמידי  ימירב 
לייחודיות  מענה  לתת  על 
ולחוזקות של כל אחת ואחד 

מהתלמידים".
בי שרון  התיכון,  ימנהלת 

מתוך  הוקמה  “המגמה  נדר: 
יהבנה כי לימודי המחול תו
ירמים להתפתחות האינטלק

טואלית, הרגשית, החינוכית 
התלמידים  של  והחברתית 
אותם  לחשוף  רצון  ומתוך 

לתרבות ואומנות".
לצד השיעורים המעשיים 

ייקבלו תלמידי המגמה שי
עורים תיאורטיים בתולדות 
למחול  מוסיקה  המחול, 
ואנטומיה. את המגמה תרכז 
הקיץ  ובמהלך  נתן,  רבקה 

למ סטודיו  בתיכון  ייותאם 
חול.

מגמת מחול 
חדשה

להתייחס  מסרבים  במועצה 
אמון.  משבר  על  לטענות 
שפרסמה  רשמית  בהודעה 
הספר  בית  “מנהלת  נכתב: 
הודיעה  זורדה  אסנת  הגברת 

יעל החלטתה לסיים את תפ
הלימודים  שנת  בתום  קידה 
הקרובים  בימים  תשע"ג. 
מכרז  החינוך  משרד  יפרסם 
הספר.  בית  ניהול  לתפקיד 
זורדה, בשיתוף הצוות  אסנת 
החינוך  ומחלקת  החינוכי 
בימים  משלימים  במועצה, 

הע תכניות  הכנת  את  יאלה 
מחל הבאה.  לשנה  יבודה 

מלווה  במועצה  החינוך  קת 
וקליטת  בחירת  תהליך  את 
בתיאום  החדש/ה  המנהל/ת 

ות החינוך  משרד  עם  ימלא 
את  הספר  בית  לרשות  עמיד 
מנת  על  הנחוצים  המשאבים 
באופן  תעשה  שקליטתו/ה 
לאסנת  מודים  אנו  מיטבי. 

בית  למען  פועלה  על  זורדה 
הצלחה  לה  ומאחלים  הספר 

בהמשך דרכה".
הפיצה מכתב  זורדה עצמה 
בין  כתבה  בו  להורים  קצר 
צוות  אלה  “בימים  השאר: 
שנת  לסיום  נערך  ביה"ס 
ולפרידה  הנוכחית  הלימודים 
הקיץ  לקראת  התלמידים  מן 
הסיכומים  במסגרת  הקרב. 

לה ברצוני  יוהפרידות, 
החלטתי  כי  לידיעתכם  ביא 
כמנהלת  תפקידי  את  לסיים 
בתום  הספר  מבית  ולהיפרד 
השנה הנוכחית. זכיתי להכיר 

יקהילה חובקת ותומכת. פעי
הספר  בבית  העניפה  לותכם 
ראויה לשבח ומרגשת מאוד. 
עד לבחירת מנהל/ת חדש/ה 
כמנהלת  תפקידי  את  אמלא 
בית הספר ואעשה כל שדרוש 
להיכנס  לו/לה  לסייע  בכדי 

לתפקיד באופן מסודר".

מנהלת בית ספר קשת 
הודיעה על התפטרות

אוסנת זורדה סיימה את תפקידה אחרי שנה אחת בלבד. לאחרונה הובע 
חוסר שביעות מתפקודה במועצה ובקרב מורים והורים

בית ספר קשת. 
בעיית מנהיגות
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ישר מהראש\סיון יחיאלי

בנו שיחות  מספר  יניהלתי 
ישא הפשע באבו גוש. הופת

עתי לגלות שחלק מבני שיחי, 
יאנשים חושבים, נאורים, אנ

שים שאני מעריך את דעתם, 
כמוני.  לאירוע  התייחסו  לא 
בפשע.  היה  מדובר  בעיניהם 

פשע לא חמור מידי ותו לא.
ריסוס כתובות נאצה וחבלה 

הפש אינם  אכן  רכב  יבכלי 
החו בספר  החמורים  יעים 

המקובלת  והדרך  שלנו,  קים 
פי  על  פשעים  לבחון  היא 
כוונת  פי  על  ולא  חומרתם 
לדעתי,  זאת,  בכל  המבצע. 

יההתייחסות שלנו אל האירו
עים באבו גוש חייבת לחרוג 
ולו  הללו,  הפשעים  ממשקל 
רק בגלל שמדובר בפשע של 

שנאה.
קיבלה  לא  מעולם  הציונות 
מצויים  שאנו  העובדה  את 
כתרוץ  שכנינו  עם  בסכסוך 
עם  מכל  יותר  דרך.  לאבדן 
שכל  יודעים  אנחנו  אחר, 
על  ניצב  שנאה  של  פשע 
לגלוש  ויכול  חלקלק  מדרון 
לתהומות אין קץ. ההיסטוריה 
בקלות  זאת  מוכיחה  שלנו 
אבל לא רק היא. חמש מאות 
בין  במאבק  ההרוגים  אלף 
ברואנדה  והטוטסי  ההוטסי 
שבאפריקה הם דוגמה אחרת. 
האבחנה  חסר  הטרור  גם  כך 

שפושה בעולם הערבי.
לפשעים  קרבן  שהיה  עם 
של שנאה לאורך כל הדורות 

כפו רגישות  לגלות  יחייב 
של  גילוי  לכל  ומכופלת  לה 
שנאה בקרבו. עלינו, כחברה, 
את  להוקיע  החובה  מוטלת 
מבצעי הפשע, להביאם לדין, 
לעמוד על המשמר ולומר את 
ברור. שלא  בקול  זו  עמדתנו 

ייאמר שהחרשנו.
ורדים  בכפר  רבים  כמו 
צריכים  שאנחנו  חושב  אני 
מופת  חברת  לקיים  לשאוף 
אפשרי,  זה  ישראל.  במדינת 
אבל זה דורש מאיתנו לעמוד 
על  לוותר  ולא  המשמר  על 

ערכי היסוד שלנו.

lll

כפר  של  הנוער  תזמורת 
ראובן  של  בניהולו  ורדים, 
קונצרט  את  קיימה  מלאך, 
בהיכל  שלה  השנה  סיום 
ערב  היה  במעלות.  התרבות 
כל  את  אציין  לא  מרגש. 
השיאים של הערב, אבל אני 

יחייב לציין את העובדה שה
תזמורת ניגנה את רחמנינוב. 
שלנו  הנוער  תזמורת  כידוע, 

יהיא תזמורת כלי נשיפה, ור
חמנינוב כתב את הקונצ’רטו 
וכלי  לפסנתר  שלו   2 מספר 
כלי  לתזמורת  לא  קשת, 
גאון  יובל  נשיפה כמו שלנו. 
מבוגרי  שניים  תבור,  ונועה 
כלי,  כלי  עברו  התזמורת, 
הסבה  טרנספוזיציה,  וביצעו 
של התפקיד לכלי נשיפה. לא 

דבר של מה בכך.
ערכה  מכן  לאחר  שבוע 
תיכון  של  המוזיקה  מגמת 
הסיום  קונצרט  את  אמירים 
שלה. מגמת המוזיקה בתיכון 
השנה  רק  זו  קטנה.  אמירים 
הראשונה לקיומה. לצידם על 
התזמורת.  נגני  עמדו  הבמה 
השילוב בין הפורמלי לבלתי 
מעולם  ורדים  בכפר  פורמלי 
נראה  יותר.  בולט  היה  לא 
היה כאילו כל שקל שהושקע 

יבמרכז המוזיקה השייך לחי
נוך הבלתי פורמלי מחזיר את 
עצמו כפל כפליים. בקונצרט 
קימלמן,  עמיקם  השתתף 

נו רימון.  הספר  בית  ימנהל 
תוצאה  היא  בקונצרט  כחותו 
של שיתוף הפעולה שלנו עם 

רימון ומדברת בעד עצמה.
יום למחרת נפתחה בגלרית 
בריאות  שרותי  של  המרפאה 
השנה  סיום  תערוכת  כללית 

בתיכון  האומנות  מגמת  של 
הצבעונית  התערוכה  שלנו. 
של  בהובלתם  והשמחה, 

המג מרכזת  פולס,  ישרית 
לילו  אבירו  המורה  ושל  מה, 
הייתה עשירה ומרשימה. שוב 

יראינו את המשמעות של תי
כון בקהילה. תערוכת אומנות 
יכול  במרפאה  תלמידים  של 
לא  אבל  אוקסימורון,  להיות 

אצלנו. 
בהקשר  לציין  חייב  אני 
שהגה  קלינסקי,  ד"ר  את  זה 
לפני שנים את הרעיון לערוך 
תערוכה במרפאה של הכפר. 
ד"ר קלינסקי ראוי לכל שבח, 
במרפאה  התערוכות  על  גם 
וגם על התמיכה רבת השנים 

בתזמורת.

lll

בית  מנהלת  זורדה,  אסנת 
תפ את  מסימת  קשת,  יספר 

קידה. משרד החינוך מפרסם 
בית  מנהל  לתפקיד  מיכרז 
הספר בימים הקרובים. אנחנו 
מקרוב  הספר  בית  את  נלווה 
מאוד בשיתוף משרד החינוך 
כראוי  נערך  שהוא  ונוודא 
שעבר,  בשבוע  הבאה.  לשנה 
ורד  החינוך,  מחלקת  מנהלת 

הנה עם  נפגשנו  ואני  יאמר 
לי  אין  לעדכון.  ההורים  גת 
שום ספק כי יחד עם ההורים 

יוהמורים בית הספר קשת יש
גשג בשנה הבאה.

lll

מיכרז  פרסמה  המועצה 
רחוב  לכיוון  בכניסה  לכיכר 
ורדים  כפר  כביש  על  מירון 
קבלנים  סיור  וקיימה  ינוח 
יחלו  יולי  במהלך  במקום. 
הכיכר  לביצוע  העבודות 

הכ סלילת  תחל  יובמקביל 
מירון  רחוב  את  המחבר  ביש 
לכיכר המדוברת. לאחר מכן, 

לבי לצאת  המועצה  יצפויה 
של  להסדרתו  התכנית  צוע 

רחוב מירון בחלקו העליון.

חובת הרגישות הכפולה
על פשע השינאה באבו גוש l התזמורת, מגמת המוסיקה והטרנספורמציה 

שקיבל רחמנינוב l חילופי המנהלים ב"קשת" l ועוד כיכר בדרך

ראובן מלאך, מנהל תזמורת הנוער. לא עניין של מה בכך
צילום: בן עמי מוסק
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