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 חדשות נוער

galilplant@gmail.com

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

וגם ב -

שפע פריחה לקיץ

חדש
 Derma lift 

מילוי קמטוטים
בטכניקה

גרמנית חדשה 
עם חומצה היאלורונית 

ופפטידים 
בטכנולוגית

Derma lift

P.M.E. ענת ויצמן, קוסמטיקאית פרא-רפואית

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

טיפולי פנים על פי שיטת ד"ר דב קליין
עם תכשיריו הקוסמטיים הפארא-רפואיים

הסרת שיער ללא כאבים

מסורת  ישנה  בתזמורת 
מסיימי  הבוגרים,  ששכבת 

ההז עיצוב  על  תי"ב, אחראים 
כחלק  הסיום,  לקונצרט  מנה 
מהאחריות שלנו על הקונצרט. 
השנה, בשל היותנו שכבה כל 
החלטנו  ומוכשרת,  גדולה  כך 
ללכת על זה בגדול! החשיבה 

קונ הייתה לחפש  תהראשונית 
בו  רעיון שיש  עם  כללי  ספט 

מש ומספיק  טריק  תמחשבה, 
תתפים כדי שכולנו ניכנס.

"הסעודה  על  המחשבה 
דה  לאונרדו  של  האחרונה" 
וינצ'י באה לכולנו בהפתעה. 
את  זרק  רייפן(  )סער  סוסו 
הרעיון שנייה לפני הדד-ליין 
מול ראובן, אלה ובית הדפוס. 
משם הכול כבר נפל למקום: 
תמונה רבת משתתפים )קצת 
המקורית...(,  מהתמונה  יותר 

ארו של  סמלי  סיפור  תעם 
פרידה  ארוחת  אחרונה,  חה 
הקרובים  השליחים  מחבורת 
החבר'ה  אנחנו,  בול  ביותר! 

הכי מועדפים על ראובן!
כל  בין  והתיאום  ההפקה 
קצת קשים.  היו  "הדוגמנים" 
ידועים  י"ב  שכבת  חברי 
שלהם.  ובפופולריות  בעומס 
בסוף מצאנו תאריך! החלטנו 
לצלם על רקע הקיר האחורי 

התת ביוני   8 שבת  במוצאי 
סיום השנה של  קונצרט  קיים 
תזמורת הנוער של כפר ורדים, 
מלאך.  ראובן  של  בניצוחו 
היה  במעלות  התרבות  היכל 
מלא מפה לפה בקהל של בני 

מק שנהנו  וחברים,  תמשפחה 
מרגשים  וטקסים  נגינה  טעי 

ומצחיקים כאחד.
מבוגריה,  נפרדה  התזמורת 
טל  רייפן,  סער  י"ב:  מסיימי 
דרורי, יונתן עמר, יובל גאון, 
יונתן פולס, עידו אורן, שחר 
קורן, יובל הראל, מעין הדר, 
נטע  הייל,  דניאל  ברק שרון, 
מסד, נועה תבור, אוהד שרון 

תונדב סיון היוצאים לשנת שי
לאחר  הצבאי.  ולשירות  רות 
לנגנים  תעודות  הוענקו  מכן 

המצטיינים.
ורדים  כפר  הנוער  תזמורת 
היא בית לבני נוער מצטיינים 
כלי  על  12-18המנגנים  בני 
גיטרה  הקשה,  כלי  נשיפה, 
וגיטרה בס. מדי שנה מייצאת 
לתזמורת  בוגרים  התזמורת 
צה"ל, ורבים מחבריה לומדים 
במקצועות  מורחבת  לבגרות 
המהווה  לתזמורת,  המוזיקה. 
חלק ממרכז המוסיקה, ניסיון 

רב בהופעות בחו"ל.
בישר  שלו  הברכה  בדברי 
יחיאלי,  סיון  המועצה,  ראש 

תשל אולם החזרות שלנו, נעז
רנו בנגנית תזמורת מכיתה י', 
ספיר מטלו, שצילמה אותנו. 
כל  אלתרנו  התלבושות  את 

צעי בבית:  שיש  ממה  תאחד 
בגדים  שולחן,  מפות  פים, 

מסור ובוכריים  תמרוקאיים 
תיים וכן הלאה. 

ספציפיים  בגדים  חיפשנו 
בחן  ישו  את  שדיגמן  לראובן 
כחול  ווילון  אדום  )סדין  רב 
את  העבודה!(.  את  עשו 
הכרנו  כולנו  כללית  ההעמדה 
והבימוי  המקורית,  מהתמונה 
המקום.  על  לנו  זרם  פשוט 
יש  המוכשרת  י"ב  בשכבת 
שלושה בוגרי תאטרון )ישמור 

ומ חיים  שהכניסו  תאלוהים( 
שלנו  בקבוצה  לתמונה.  שחק 
הודעה  פרסמנו  בפייסבוק 

תלהביא מהבית כלי נחושת ומ
תכת שנראים עתיקים ובקבוקי 
הגזמנו  )קצת  חריפה  שתייה 
עם היין(. כל בוגר הביא אתו 
עליו  את הבקבוקים האהובים 
ונגן אחד הגדיל לעשות והביא 
תרבותיים  חבר'ה  ממש  לחם! 

ורציניים!
וביימנו  בו התלבשנו  השלב 
אחד את השני לקח בערך 40 
דקות במהלכן צחקנו בלי סוף! 
"אתה יהודה איש קריות! בוגד 
תאטרון!";  ממגמת  בוגד  בן 
תוריד  מגדלנה!  מריה  "אתה 

את השיער הזה כבר!". 
לקח  הגיע  כבר  כשראובן 
שלא  אותו  לשכנע  זמן  קצת 
חייב  הוא  שגם  השתגענו, 
ולעשות  ווילון  סדין  לעטות 

זה השת בסוף  תפרצוף חמוץ. 
לם. ראובן, שפשוט היה עצוב 
עטה  התדרדר,  אליו  מהשפל 
המיוסרת  ההבעה  את  בדיוק 
מקווה  אני  מעונה!  קדוש  של 
להעביר  הצליחה  שהתמונה 

תאת המסר הברור שאנחנו הול
כים וראובן הולך להתגעגע! 

לנו  העניק  ראובן  נו.  סתם, 
ואנו  רבים  וכישורים  כלים 
כשליחים  עצמנו  את  רואים 
שהולכים לעסוק מי במוזיקה, 
דין  בעריכת  מי  בחינוך,  מי 

ומי בסתם להיות "מלאך".

הגם אתה, ראובן? 
ההזמנה לקונצרט, ברוח "הסעודה האחרונה" 

של דה וינצ'י, הייתה השנה מקורית במיוחד. טל 
דרורי, נגנית חליל צד, מספרת על ההפקה, ואיך 

הסכים המנצח ללבוש סדינים

בוגרי התזמורת, ראובן מלאך 
וההבעה המיוסרת. 
צילום: ספיר מטלו

כי החל מהשנה הקרובה יזכה 
חדש  לבית  המוסיקה  מרכז 

"החלט שלו:  לגמרי  תשיהיה 
הלימודים  בשנת  שכבר  תנו 

המו מרכז  יעבור  תהקרובה 
סיקה ממשכנו הקטן והצפוף 
לאשכול  הביניים  בחטיבת 
גנים שהתפנה משלושה גנים. 
אני רואה חובה וזכות גדולה 
אחרי 15 שנה בה פועל מרכז 

בתוכו  והתזמורת  המוסיקה 
למ כלל,  קלים  לא  תבתנאים 

למוזיקאים  הולם  בית  צוא 
המתחנכים ביישוב".

ראובן  התזמורת,  מנצח 
המורים  לצוות  הודה  מלאך 
גם  וכך  והמסור  המקצועי 

המוסי מרכז  מזכירת  תלאלה 
הנגנים  את  מברך  "אני  קה: 
תשע״ג  לשנת  המצטיינים 

ואייל  אורן  עידו  שרון,  ברק 
בו את  מברך  אני  תדוייטשר. 

גרי התזמורת, המחזור הגדול 
הת בתולדות  שסיים  תביותר 

הצלחה  להם  ומאחל  זמורת 
מרובה בהמשך דרכם". 

גמלו  מצידם,  הבוגרים, 
הומו מתנות  בשלל  תלראובן 

ריסטיות משעשעות שהוענקו 
לו על הבמה.

קונצרט סיום, ומעבר לבית חדש
תזמורת הנוער של כפר ורדים הופיעה בקונצרט הסיום המסורתי, ושמעה 
מראש המועצה כי מרכז המוסיקה יעבור למשכנו החדש באשכול הגנים

צילום: בן עמי מוסק התזמורת מנגנת. המחזור הגדול ביותר שסיים אי פעם  
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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      

תוספת גלידה ב 5 ₪ למביא קופון זה
וופל בלגי יחיד ב-20 ₪

וקרפ צרפתי ב-10 ₪

חדשות בחירות 2013

 אייל כץ, 
עודד שלומות )כפרניק(

מתמודד נוסף מצטרף לסיון 
במירוץ  איילון  ויורם  יחיאלי 
ורדים:  לראשות מועצת כפר 
שהכריז   ,)47( רונן  אורגד 

התמו על  כשבועיים  תלפני 
דדותו. כמי שריכז בכפר את 
מטה “יש עתיד", היה זה אך 
יעשה  ההכרזה  שאת  טבעי 

במוד הפייסבוק שלו.

בשר ברוטב שמנת
ניהולי  ניסיון  מביא  רונן 
כן  וכמו  המלונאות,  מתחום 
אגודת  כיו"ר  בעבר  כיהן 
הספורט. בבחירות המקומיות 
סיעת  חבר  היה  האחרונות 

“תומר" אולם לא נבחר.
מה לקריירה בתיירות לניהול 

יישוב כמו כפר ורדים?
שאלה.  באמת  זו  “כרגע 
כפר  בשיווק  עסקתי  בעבר 
לטעמי  הוד.  עין  האמנים 
פוטנציאל  יש  ורדים  לכפר 
תיירותי הרבה יותר גדול: יש 

תכאן יותר אמנים, יותר מטפ
לים ויותר אטרקציות מסביב. 
יש כאן צימרים ברמה גבוהה 
ואוויר הרבה יותר טוב. אנחנו 
יישוב  להיות  יכולים  בהחלט 

מוביל בתחום התיירות".
מה זה אומר ואיך עושים את 

זה?
ממש  להפוך  אומר  “זה 
ליישוב תיירותי. זה לא קורה 
ונעשה  ביומיים,  ולא  ביום 
כמו  באזור  גורמים  בשילוב 
למיניהן,  תיירות  עמותות 
משרד  אחרים,  יישובים 

יש עתיד 
בתיירות

לאורגד רונן, המתמודד השלישי 
על ראשות המועצה, יש חזון: 
להפוך את כפר ורדים ליישוב 
תיירותי. וחוץ מזה הוא מוטרד 

מהמצב בחינוך, בנוער וההגירה 
השלילית

הזה  התחום  ועוד.  התיירות 
פרנסה  הרבה  לספק  יכול 

לתושבי הכפר".
אתה  אבל  נחמד,  חלום  זה 
מצפה ממני שאצביע לך רק 

בגלל תוכנית יפה?
“יש הרבה מה לתקן בכפר. 

בעי המרכזיים  תהנושאים 
הגירה  נוער,  חינוך,  הם  ני 
היישוב.  והצערת  שלילית 
סימן  זה  גנים,  היום  סוגרים 

מז שהיישוב  לכך  תמובהק 
זוגות  יותר  מגיעים  ולא  דקן 
את  ראינו  בחינוך  צעירים. 
תוצאות מבחני המיצב. מעבר 
להישגים הנמוכים, אני מאוד 
גבוה  שאחוז  מכך  מוטרד 
כי  אמרו  ילדים  של  מאוד 
יפנו למורים שלהם בעת  לא 
מאוד  דברים  אלו  מצוקה. 
מדאיגים שמחייבים טיפול".

בבחירות הקודמות היה עניין 
המקווה שנוי במחלוקת. מה 

דעתך בנושא?
לאכול  אוהב  מאוד  “אני 
אבל  שמנת,  ברוטב  בשר 
לכבד  מאמץ  לעשות  צריך 
את הרצונות והצרכים של כל 
התושבים. נראה שיש מספיק 
אם  אבל  באזור,  מקוואות 
פרטית  ביוזמה  מקווה  יוקם 
שום  לי  אין  פרטי,  ובמימון 
עם  גם  אגב,  זה.  עם  בעיה 

חוטי הערוב אין לי בעיה".
ועם פעילות בית חב"ד?

מוקצה,  גוף  אינם  “חב"ד 
דברים  הרבה  עושים  והם 
שאת  מאמין  אני  מבורכים. 
רוב הבעיות והסכסוכים ניתן 
לפתור בהידברות ובסבלנות. 
כספים  השקיעה  המועצה 
משפטיים,  במאבקים  רבים 
להכניס  צריכים  שהיו  בשעה 

ולח לחדר  הגורמים  כל  תאת 
כות שייצא עשן לבן".

התחתן עם הבוסית
הגיעו  רונן  ואורגד  רונית 
לפני  מרעננה  ורדים  לכפר 
כ-9 שנים. לשניים בן )איתי, 
)שני,  ובת  גיוס(  לקראת   18
כברית תיכון  תלמידת   ,16
היה  לכפר  המעבר  אזורי(. 
מלון  את  לנהל  לאחר שהחל 

ולא בנהריה  פלאזה  תפארק 
את  לנהל  סיימה  שרונית  חר 
“תמיד  בהרצליה.  אכדיה  דן 
חלמנו לגור בגליל וזו הייתה 

תהזדמנות", מספר רונן. “רצי
נו יישוב כפרי, אבל לא קטן. 
במשעול  התגוררנו  בתחילה 
ובהמשך  בשכירות  הנרקיס 

רכשנו את הבית".
לאחר  גן.  ברמת  נולד  הוא 
ושירות  מצה"ל  השחרור 

הת המודיעין,  בחיל  תכלוחם 
לילה  כקב"ט  לעבוד  קבל 
במלון דן תל-אביב ובמקביל 
מהר  התקדם  מלונאות.  למד 

וב תפקידים  במגוון  תמאוד 
ניהל בית מלון.  גיל 28 כבר 
את רונית )כיום מנהלת מלון 
אסיינדה ביער במעלות( הכיר 

תכאשר הייתה בוסית שלו במ
לון דן תל-אביב.

רונן  ניהל  השנים  במהלך 
מספר בתי מלון, היה סמנכ"ל 
מעט  עסק  אורנים",  “גני 
בנדל"ן, ניהל עד לפני 4 שנים 
את מלון קיסר טבריה וכרגע 
 שותף באתר אינטרנט תיירותי

 www.israeltraveler.co.il
עוסק במיזמי שיווק שו תוכן 
נים בתחום הציוד למלונות.

יו"ר  לתפקיד  הגעת  איך 
אגודת הספורט לפני כחמש 

שנים?
באגו כדורסל  שיחק  ת“הבן 

עד  מעורב,  אבא  והייתי  דה 
שקראו לי לדגל לבוא ולהיות 

ספו אוהב  מאוד  אני  תפעיל. 
לחי באומנויות  עסקתי  תרט, 

באליפות  זכיתי  ואפילו  מה 
הנוער בג’ודו. אני כרגע אוהד 
מול  בעיקר  מושבע,  ספורט 

הטלוויזיה".
מה עשית כיו"ר האגודה?

“פתחנו חדר כושר לילדים, 
מגרש  להקמת  כסף  הבאנו 
הספורט שמתחת למארג, היו 

תהישגים יפים בתחום הכדור
הפעי כל  את  והמשכנו  תסל 

לויות הרגילות של האגודה".
למה סיימת את תפקידך?

ראש  של  דרישה  “הייתה 
חד בחירות  לקיים  תהמועצה 

אני  היום  נבחרתי.  ולא  שות 
ולא  באגודה  חבר  לא  כבר 

פעיל בה".

מחירי הנדל"ן נתקעו
פעילות  את  שריכז  רונן, 
בכפר  בבחירות  עתיד"  “יש 
ברשימה  יתמודד  ורדים, 
עתיד"  “יש  לפני  עצמאית. 
ובמשך  ל"קדימה"  הצביע 

תהשנים היה מזוהה כאיש מר
המקו בבחירות  תכז-שמאל. 

עבור  הצביע  הקודמות  מיות 
חנן חן.

מי רץ יחד איתך?
תומכים  מאוד  הרבה  “יש 
אני  בינתיים  ומתעניינים. 
יכול להזכיר רק את שמו של 

אמיר בר-לב שהולך איתי".
של  המועצה  חברי  ומבין 

היום?
במועצה,  מלחמות  “מרוב 
אני בכלל לא בטוח שכדאי לי 
להיות מזוהה עם איש מהם".

מה בעצם מפריע לך כאן?
מחירי  כי  היא  “העובדה 

בהש נתקעו  בכפר  תהנדל"ן 
חלק  אחרים.  ליישובים  וואה 
המועצה  בניהול  קשור  מזה 
שמאוד  הכפר  של  ובדימוי 

תנפגע בשל המלחמות והמש
לדימוי, המוע בנוסף  תפטים. 
תצה פגעה מאוד באיכות השי

חשוב,  זה  חינוך  שלה.  רות 
קיצוצים  לשקול  אפשר  אבל 

תחכמים גם בתחום הזה, שבו
לע כיום 40 אחוז מהתקציב. 

תצריך לשרת את כל האוכלו
סייה, כולל תחבורה ציבורית 
פינוי  ימי  הוספת  לגמלאים, 
הנוער  בבני  טיפול  אשפה, 

תהמסתובבים חסרי מעש בלי
לות ועוד".

צילום: עודד שלומות, אתר כפרניק

http://www.israeltraveler.co.il
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dreadlocks club
www.dreadlocks.co.il

פריט שני ב

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

 

חדשות ספורט

הספו ואגודת  תהמועצה 
פורום  להקמת  פועלות  רט 
חדש, שיפעל לצד המועצה 
וייקרא  הספורט  ואגודת 
ממוקדי  תושבים  פורום 
שלצד  היא  הכוונה  ספורט. 
הספורט,  ואגודת  המועצה 

שי תושבים  פורום  תיפעל 
הספורט  פני  בקביעת  סייע 

בכפר.
שגיבשו  מתווה  פי  על 

אגו ויו"ר  המועצה  תראש 
הפורום  יכלול  הספורט  דת 
בוגרים,  ספורטאים  הורים, 
הנהלה  חברי  ציבור,  נציגי 

של האגודה וחברי מועצה.
הפועלת  הספורט,  אגודת 
הציבור,  לתועלת  כחברה 

בי כזרוע  כיום  תמשמשת 
צועית של המועצה בנושאי 
ספורט ושני הגופים פועלים 
ההצעה  פעולה.  בשיתוף 
למסמך  בהמשך  הוכנה 

תההמלצות של הוועדה שפ
עלה בראשות עודד נוריאל 
הספורט  פעילות  להסדרת 
 ,2009 משנת  ורדים  בכפר 

תוהכוונה היא כי אגודת הס
תפורט תמשיך לפעול במת

כונת הנוכחית.

תקורס הכנה למבחן הפסי
כומטרי ייפתח בכפר ורדים 
ב-8 ביולי ויתקיים במארג. 
 High Q של  הוא  הקורס 
וקיומו יחסוך לצעירי הכפר 
את הצורך לנסוע לכרמיאל, 

נהריה ואף לקריות.

יוזמה: מינהל 
קהילה וספורט

פסיכומטרי בכפר
הסתיימה  מאמנט  ליגת 
ברכות,  שכלל  מרגש  באירוע 

תמרתון משחקים והרבה התרג
שות. זוהי העונה הראשונה בה 
מתקיימת הליגה בכפר ורדים, 
בגליל.  הליגה  חלוצת  שהיא 
נהריה,  גם  מצטרפות  עכשיו 

עכו ומקומות נוספים בגליל. 
לאימהות  מיועדת  הליגה 

כו הראשונה  בעונה  תוכבר 
ורדים  כפר  של  הליגה  ללת 

שחקניות.  מ-80  פחות  לא 
ורדים,  כפר  מאמנט  יו"ר 

המ על  סיפרה  וייץ,  תרונית 
עבורה:  הליגה  של  שמעות 
“מוטיבציה היא מקור עוצמה 
אשר  בכל  אותנו  המשמש 
כל  לאורך  יום,  בכל  נעשה, 
לאימוץ  הדרך  היא  חיינו. 
גישה חיובית, יצירת שינויים 
מוטיבציה  מטרות.  והשגת 
שנה,  כמעט  כשלפני  זה   -

בזמן  אתי,  הטובה  שחברתי 
הרימה  כימותרפים,  טיפולים 
קופסאות שימורים כדי לחזק 
מנת  על  הידיים  שרירי  את 
שתוכל לזרוק כדור, כי יש לה 

תאימון מאמאנט". בשם השח
קניות בירכה איילת בוקובזה 
הומוריסטית  בדרך  שסיפרה 
להיות שחקנית  אומר  זה  מה 

מאמאנט.
להתראות בשנה הבאה.

נשים, ליגה
 80 השחקניות של ליגת מאמאנט המקומית 

סיימו עונה ראשונה מוצלחת

צילום: בן עמי מוסק משחק במסגרת מרתוןם המשחקים של אירוע הסיום  
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הטאבון של טוביה

טול הטאבון של טוביה

 מטאבון מוסק בעץ, 

בכפר האקולוגי כליל

קדירות • חרב בשרים
דגים ומנות צימחוניות

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

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

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

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

הקסום.  בוואדי  החדש  השביל  נחנך  במאי   24 שישי  ביום 
בטקס גזירת הסרט נכחו תושבים רבים, משפחות וילדים. ראש 
המועצה והפרוייקטורית לידיה גרינפלד נשאו דברים, ואז יצא 
הקהל לטיול עליז בשביל, כשדורון גזית מנגן באקורדיון והולך 

לפני המחנה. 
שנים,  כשלוש  לפני  החל  לתושבים  הוואדי  הנגשת  פרויקט 

תוהשתתפו בו רבים וטובים. במסגרת הפרויקט נוקה הוואדי, ני
טעו בו עצי פרי, שוקמו טרסות הרוסות ונפרשה רשת השקייה. 
כחצי שעה,  נמשכת  הייתה  לאורכו  בוואדי  הליכה  בעבר,  אם 
היום מקצר השביל את הטיול לעשר דקות. בעתיד יש תוכנית 
לפזר בחורשות סלעים שטוחים נוחים לישיבה וכן לטפל בשטח 
שבמעלה הוואדי, מפינת רחוב ארבל מערבה שכיום הוא שטח 
סלעי בלתי עביר. מתוכנן שביל עזים שיעבור בשטח ויאפשר 
עם  שיתאחד  עד  הוואדי,  של  זה  בקטע  לרדת  לכת  למיטיבי 

השביל הקיים.

התקיים  החודש  בתחילת 
כוכב  לעמותת  עשור  טקס 

שב מארג”  “קפה  ב  תהצפון 
השתתפו  בטקס  ורדים.  כפר 
ורדים,  כפר  מועצת  ראש 
מועצת  ראש  יחיאלי,  סיוון 
גואטה,  שמעון  יוסף,  מעלה 
חזן,  כוכב, שלום  ארגון  יו”ר 

הצ כוכב  עמותת  תמנכ”לית 
מתנדבים,  גופר,  רות  פון, 

מנהלי מפעלים ומשפחות.
הצפון”,  “כוכב  עמותת 
עמותת “מרכז כוכב”, וחברת 
לא  שהוקמה  מארג”  “קפה 

תמכבר ע”י העמותה ע”מ לה
השוכן  הקפה  בית  את  פעיל 
בכפר ורדים, הן בעצם קבוצה 
שנקראות  התאגדויות  של 
ונמצאות  כוכב  הכולל  בשם 
ארגון  של  המטרייה  תחת 

כיום  מעניק  הארגון  כוכב. 
אנשים  כ-600  ל  שירותים 

בעלי מוגבלויות.
תעמותת “כוכב הצפון”, פוע

אזור  הצפונית,  בפריפריה  לת 
הגליל המערבי, ועוסקת במתן 
וחברה  טיפול  שירותי שיקום, 
לאוכלוסיות של אנשים בעלי 

ובפיתוח שי תצרכים מיוחדים 
רותים קהילתיים לילדים ונוער 
על  הוקמה  העמותה  בסיכון. 
ידי אנשי ציבור ונציגי לקוחות 

בשנת 2003.
תמרכזי התעסוקה של העמו

כמערכת  ברצף,  פועלים  תה 
של  שילוב  המאפשרת  אחת, 
שונות  נכויות  בעלי  אנשים 

תתוך שמירה על המרקם החב
רתי ועל קריטריון התקשורת 

הבין-אישית. 

עשור לעמותת כוכב הצפון

נחנך השביל 
בוואדי הקסום

חדשות
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מרכז עסקים
מעלות תרשיחא
להקים¨ לצמוח¨ להרוויח

נותנים לך כלים להצלחה
w w w . m a t i g a l i l . o r g . i l

סדנת מיסים 
לבעלי עסקים

 ø למי הקורס מיועד
לבעלי עסקים או חברות המעוניינים לשפר 

את הבנתם וצורת התנהלותם בנושאי מיסים¨
Æלרבות בדיקת אפשרויות לחיסכון במס

בין הנושאים הנלמדים∫
תפקיד רשויות המס והתנהלות עסקית נכונה מולם• 
מיסוי עצמאיים ומיסוי חברות• 
הטבות מס על הוצאות לתושבי הצפון וניצולן• 
השפעת המס בהוצאות רכב¨ מלאי¨ שכר עובדים וכד‘• 

מרכז אקדמי ומרצה∫ 
 ≤μ Æאלכס שחם¨ רו“ח¨ כלכלן¨ יועץ עסקי ופיננסי

שנות ניסיון מקצועי ועסקי בליווי ופיתוח עסקיÆ בוגר 
אוניברסיטת ת“א בחשבונאות וכלכלהÆ יועץ וחונך 

עסקי מטעם משרד הכלכלהÆ מלווה יזמים ועסקים 
 Æבתחומי המסחר¨ מלאכה¨ שירותים¨ הי≠טק¨ תוכנה

Æמרצה בקורסים לניהול עסק בכל התחומים הפיננסיים

על מיסים ועסקים

לפרטים∫ ענת קאים
∞¥≠∂∏∏≥∏±∞

maalot@matigalil.org.il

חפשו אותנו בפייסבוק
מטי מעלות

שיחקת אותה, גבר
גם לך הקמנו אתר ללא עלות הקמה

מבצע מיוחד!

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

המבצע הכי משתלם בישראל:
אנחנו נקים לך אתר יפהפה ללא עלות הקמה, ובנוסף, 
ושירות במחיר תחרותי  נספק לך שנתיים של תחזוקה 
עליך  שיהיה  )תשלום  בחודש  שקלים   80 של  ביותר 
לשלם ממילא גם אם תקים 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 תהיה מספיק זריז )המבצע 
הוא לזמן מוגבל( נבנה עבורך יופי של אתר ללא תשלום 

ותבטיח לעצמך שנתיים של תפעול מלא במחיר נמוך. 

חייג עכשיו חינם
1800-800-401

 www.eshkoll.com פרטים נוספים באתר

חדשות כלכלי

מט”י  של  העסקים  מרכז 
תבמעלות על סף מלוא הקיבו
הש לתחילת  נכון  שלו.  תלת 

בוע נותרו במרכז רק ארבעה 
משרדים פנויים להשכרה. 

מערבי  גליל  מ.ט.י  מנכ”ל 
כי  מוסר  ביטון,  הנרי  קריות, 
 23 במרכז  הושכרו  כה  עד 
המיועדים  החדרים   27 מתוך 

תלמשרדים. מרכז עסקים מע
מערבי  גליל  מ.ט.י  של  לות 
קריות הוקם לפני כשנה וחצי 
מ.ט.י,  ובמימון  בשותפות 
עיריית  הכלכלה,   משרד 

והחב תרשיחא  תמעלות 
העירייה.  של  הכלכלית  רה 
להשכרה  המוצעים  החדרים 

תמכילים ריהוט משרדי מודר
יש  במתחם  כשלמשרדים  ני, 
מטבחון ושירותים משותפים, 
אינטרנט אלחוטי וקו טלפון. 
מטעם  מסובסדת  השכירות 

והיתרון  הכלכלה,  משרד 
כלכלי  יועץ  הוא  המרכזי, 
שרותיו  את  המעניק  ושיווקי 

לבעלי העסקים. 
ישיבות  גם חדר  יש  במרכז 
17 איש, וחדר הדת  המכיל עד

חדרים  איש.   35 המכיל  רכה 
לכלל  להשכרה  מוצעים  אלו 
בסיס  על  באזור  העסקים 

מחיר לשעה”.
כל עסק המעוניין להצטרף 
אבחון  לעבור  אמור  למרכז, 

למ מערבי.  גליל  תבמ.ט.י 
תאימים תוכן תוכנית עסקית 
פוטנציאל  כאשר  )בחינם(, 
מהווה  העסק  של  הצמיחה 

תשיקול מרכזי בדיון לגבי קב
לתו למרכז. 

משמשים  המרכז  משרדי 
גליל  מ.ט.י  של  מלא  כסניף 
מעלות,  תושבי  עבור  מערבי 

כפר ורדים והסביבה.

ארבעה משרדים 
אחרונים

יריד אמנים ואוכל בבזאר התורכי

 הבזאר הטורקי בעכו, ששיקומו הסתיים לאחרונה, חוגג את 
בשבת  שיתקיים  ססגוני,  אמנים  ביריד  הלימודים  שנת  סיום 
ה- 31/6/92. המבקרים במקום יוכלו ליהנות ממגוון פעילויות, 
שזירת  אסדו-סיני,   איריס  של  ופסטות  ספגטי  דוכן  ביניהן 
תכשיטים מחרוזים עם התכשיטנית עטרה קציר, סדנת אמנות 
בהנחיית הציירת מוד אלשייר, ממתקים מזרחיים, דוכני טעימת 

יינות, חפצי אמנות ומתנות ועוד.
הבזאר המקורה נמצא בסמיכות לנמל העתיק של עכו ולשוק 

תהמקומי. בין החנויות הייחודיות אשר החלו לפעול במקום לא
חרונה ניתן למצוא חנות מזכרות, מוצרי ים המלח, גבינות עיזים 
איכותיות בייצור עצמי מבית מחלבת גלילי, גלידת בוטיק של 

תגלידריית בוזה הגלילית, טאפס ואוכל רחוב אירופאי בקוקוש
קה, קפה, חליטות ותבלינים בקלייה במקום בקפה בימאריסטאן 

באדר חאן וכן גלריות אמנות וציור עוד.
הבזאר, שאורכו כ- 001 מטרים, עבר תהליך שימור ושיפוץ, 

תתוך שמירה על המאפיינים הארכיטקטוניים התקופתיים הייחו
דיים שלו. הכניסה ללא תשלום.
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עושה שרירים\אייל כץ

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

תיש יתרונות לכרס. היא מע
ניקה לך פטור מכמה מטלות 
פרך  עבודת  כמו  מעצבנות 
למיניהן,  סבלויות  או  בגינה 
לזלילה  לגיטימציה  נותנת 
הגונה כי "מה זה כבר משנה", 

לה שלך  העבר  את  תוהופכת 
מכפי שהיה  חטוב  יותר  רבה 
באמת: היום אתה רואה אותי 
איך  יודע  אתה  אבל  ככה, 

נראיתי בגיל 20?
הייתי  מעלותיה,  ולמרות 
רק  מהכרס.  להיפטר  שמח 
ויתורים.  בהמון  כרוך  שזה 
להרבה  מוכן  אני  עקרונית 
בתחום  זה  אבל  ויתורים, 
לצלחת  מגיע  כשזה  המדיני. 

שלי, אני נץ מושבע.
אני  חודשיים  כבר 
וייס  נועה  אצל  מתאמן 

תב"סמארטפיט" במסגרת תפ
קידי כשפן ניסיונות עיתונאי. 
השיטה מבוססת על מכשירים 

תמיוחדים, כשכל מכשיר מבו
וגורם  בגוף  מסוים  שריר  דד 
עליו.  רק  כמעט  לעבוד  לך 
וכך אימון שבועי קצר של 20 
שרירים  בניית  מבטיח  דקות 
כמו  אחרים  בערכים  ושיפור 
סוכר  דם,  לחץ  שומן,  אחוזי 
הזה  בעניין  קצת  לסייע  וגם 

של הפחתת משקל. 
זה עושה  מבחינת ההרגשה 
לי טוב. את השינוי בשרירים 
אני כבר מתחיל להרגיש. גם 

הכ בהרגשה  גם  הראי,  תמול 
ללית, ובמיוחד באימון עצמו: 
גדולים  משקלים  מרים  אני 
יותר, התנועות רציפות יותר, 
גם  יש  מהמכשירים  בשניים 

שרירי, אבל שמן
וגם להיפך. דיווח שלישי מחוויותיי כשפן ניסיונות של 

שיטת SMARTFIT, וההבנה שהתהליך עוד ארוך

עניין של טווח תנועה שגדל 
נכון  מרגיש  האימון  וכל 
המשקל  גם  יותר.  ואפקטיבי 
שמודד  נועה,  של  המשוכלל 
פעילות  רמת  כמו  עניינים 
וגיל ביולוגי, נותן לי ערכים 

קצת פחות מבזים.
המשקל, אפעס, ירד בחודש 
הראשון בשלושה ק"ג ופחות 
זה  אולי  שם.  נתקע  יותר  או 
אבל  השרירים,  במסת  גידול 
בתחום הזה עוד ארוכה הדרך, 
אותי:  הזהירה  נועה  ומראש 
צריך להקפיד  זו המטרה  אם 
גם על תזונה, והמשקל איננו 

חזות הכל.
הכרס  בעניין  שגם  אלא 
האימון  נואש.  אמרתי  טרם 
הגביר  הזה  הקצר  השבועי 
את המוטיבציה לקצת אירובי 
על  קלילה  להקפדה  ואפילו 
התזונה. בינתיים אף תזונאית 
לא תאמץ את התפריט היומי 
שלי כמודל מומלץ, אבל בכל 
קצת  לפה  מכניס  אני  זאת, 

פחות שטויות. 
תמה הלאה? אני מבין שהד

רך ארוכה ובעצם האימון הזה 
שבשיג לעניין  להפוך  תצריך 

רה. אני מבין גם שאני צריך 
זמן  לפרקי  הפה  את  לסתום 

הי במהלך  יותר  תממושכים 
ממה. אז בואו נגיד שבינתיים 

תלא עשיתי עדיין ויתורים מר
תחיקי לכת, אבל בהחלט ביצ
עתי כמה צעדים בוני אמון. 

נו ופרטים  תלתיאום 
,04-6229537  ספים: 

www.smartfit.co.il

מכשירים בסמארטפיט. כל מכשיר עובד על שריר אחר

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

http://www.smartfit.co.il
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WWW.SHIGIDAR.COM | 04-9986971 | שד’ נשיאי ישראל 100 כרמיאל

DENON The Legendary Sound  החל מ- ₪1990

 שוק הפשפשים של הגליל המערבי
  דלתות, חלונות, ריהוט, חפצים של פעם קרמיקה פרסית, 
גופי תאורה, כדים, ידיות ועוד...  חדש!! בגדי וינטג’ ויד 2

לפרטים: גבריאל 052-3788989 ימים ב’-ה’: 9:30-17:30, ו’ 9:30-15:00
בניין סראיא, מול כיכר השוק תרשיחא

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!

חדשות תרבות

נמכרות  שיצירותיו  למרות 
דולרים  אלפי  במאות  בעולם 
בזם  נפתלי  החליט  בעולם, 
המצליחים  מהאמנים   ,)87(
ביותר במאה ה-20 בעולם, כי 
פסל “הסירה” שלו לא יעמוד 
הפסל  את  והעביר  למכירה 

תלמוזיאון ליהדות דוברת גר
מנית בתפן.

עד  הוצג  המפורסם  הפסל 
הרטרוספק בתערוכה  תכה 

שהתקיימה  בזם  של  טיבית 
במוזיאון לאמנות בתל אביב. 
לביקורות  זכתה  התערוכה 
אלפי  עשרות  ומשכה  טובות 
מבקרים. פסל הסירה מתנשא 
לגובה 4 מטרים, ותופס מרחב 
בן שתי קומות של המוזיאון.

הפתוח,  המוזיאון  אוצרת 
שימשה  אשר  אופק,  רותי 
בתערוכה  אורחת  כאוצרת 
במוזיאון תל אביב, מתרגשת: 
“הסירה הינה אחד האלמנטים 
החשובים ביותר ביצירתו של 
השנים.  לאורך  בזם  נפתלי 
סימבול  הינו  הסירה  דימוי 

וע בכלל  לישראל  תלעלייה 
סימבול  בפרט.  הייקים  ליית 

תהסירה משמש את בזם בעבו
דותיו לתיעוד היסטורי, אישי 
ולאומי. הסירה היא אובייקט 
היא  הצורך,  לפי  המשתנה 
לרכב  או  טיס  לכלי  הופכת 
והיא פונקציונלית ומטפורית 
בו-בזמן. היא מכילה לא רק 
גם  אלא  אנושיות,  דמויות 
של  האחרים  הסימבולים  את 

בזם”.
בזם  כי  מספרת  אופק 

הסירה עגנה בתפן
פסל הסירה המונומנטלי של נפתלי בזם נתרם למוזיאון הייקים

הראשונה  סירות.  שתי  יצר 
הייתה  שנהרסה,  מ-1972, 

תבבסיסה סירה אמיתית שעג
תנה בנהר הירקון והיא מתוע

סירה  ובתצלומים.  בכתב  דת 
זו הייתה עשויה עץ ועמד בה 
פסל של רב החובל, בן דמותו 
הזקן  עטורי  פניו  האמן,  של 
סיפונה  על  קדימה.  מביטים 

תניצב בית שבחזיתו שני פמו
טים, שישה משוטים הבקיעו 

ושי דפנותיה המצוירות  תאת 
משו לה גם כעוגנים.

ב-2012 שב בזם ובנה סירה 
בתל  שלו  בסטודיו  חדשה 

ומ גדולה  סירה  זוהי  תאביב. 
רשימה ועליה אותו רב חובל, 
אותו הבית ואותם הפמוטים. 

ומשוטיה  צבועות  דפנותיה 
ועל  וגלגלים  רמחים  אתים, 
חדים  עלים  צומחים  סיפונה 
הנושאת  הסירה  זו  וגדולים. 
משא  כל  את  סיפונה  על 
החיים הארוך ורב התהפוכות 
של האמן: את הזיכרון האישי 
את  השואה,  של  והלאומי 
בארץ  ההתיישבות  זיכרונות 

הח החיים  ובניית  תישראל 
והרעיה  האם  זכר  את  דשים, 
ואת  קשה  ממחלה  שנפטרה 

תביטויים של כל אלה ביצירו
תיו של האמן, שראה כל חייו 
כדרך  והיצירה  האמנות  את 

חיים.
הגדו העולם  מאמני  תבזם, 

מהדור  העשרים,  במאה  לים 
של זריצקי ארדון וכד’, שישב 
לקפה עם פיקסו ושאר אמנים 
בסטודיו  יוצר  עדיין  דגולים. 
ועבודותיו  אביב  בתל  שלו 

תנמכרות ומבוקשות בכל העו
לם. הוא נולד בגרמניה, עלה 
הנוער  עליית  עם  לישראל 

ב-1939. 
כאמן פעל להנצחת השואה. 

והת נגד הממסד  היה  תתמיד 
לאחר  הכיבוש.  נגד  בטא 
שבנו יצחק )איצ’ה( בזם נהרג 
)הציור  ציון  בכיכר  בפיגוע 
המפורסם(,  יצחק”  “עקדת 
הגלה עצמו מרצון לאירופה, 
לשוויץ וצרפת, שם חי וטיפל 
יותר  לפני  החולה.  ברעייתו 
משנה החליט לחזור למולדת, 
השני  בנו  בעידוד  לישראל, 

תשלמה האמון על ניהול עבו
דות האמנות של אביו.

רותי אופר עם נפתלי בזם ליד הפסל במוזיאון הייקים
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 מגזין

מפעלי הקיץ של 
מועצת כפר ורדים

מאז ועד היום
ופעילויות  חוויה  הראש: 
הדרך  אבני  את  המדגימות 
בהתפתחות האנושית על ציר 

הזמן.
למי: לילדי הגן.

איפה: בגנים.
מתי: 1-25 ביולי.

מנהלת: בת שבע אפרים.
מובילה  גן  לכל  המדריכים: 

וסייעת.
שקלים,   930-1060 מחיר: 

הנ באתר,  לנרשמים  תהנחה 
חות לאחים.

מכל  משחקים  משהו:  עוד 
זמנים

כיף בכפר
מגוונים  עניין  תחומי  הראש: 
כגון אומנות, מחול, תיאטרון, 
מדעים, סיירות, ספורט ועוד.

למי: למסיימי א'-ב'.
בשעות  ביולי   1-25 מתי: 

.13:00-8:00
איפה: כפר ורדים.

אבירם  רמי  הקייטנה:  מנהל 
.052-5574517

מדריכים: בוגרי י'-י"ב בעלי 
תעודת הדרכה.

שקלים,   1320-1450 מחיר: 
ולא באתר  לנרשמים  תהנחה 

חים. 
עוד משהו: ימי שיא הכוללים 
ימים אתגריים, בישולי שדה, 
טיולים ופעם בשבוע בריכה.

מחנה צעיר
בשטח,  פעילויות  הראש: 

תלילה לבן, גיחה למבצר יחי

עם טיול למג'רסה ועוד.
למי: למסיימי ג'-ד'.

מתי: 1-25 ביולי.
בכפר  בר-בת  חורשת  איפה: 

ורדים.
גיל  המחנה:  מנהל 
,050-5889534  חבה 

שי לי 054-4539545.
מדריכים: בוגרי י'-י"ב בעלי 

תעודת הדרכה.
הנחה   ,1320-1450 מחיר: 

לנרשמים באתר ולאחים. 
האחרון  השבוע  משהו:  עוד 

רק לכיתות ג'.
מחנה בוגר

ספורט  פיינטבול,  הראש: 
ומסע.

למי: למסיימי ה'-ו'.
מתי: 1-18 ביולי. 

איפה: יוצאים מכפר ורדים.
מדריכים: בוגרי י'-י"ב בעלי 

תעודת הדרכה.
הנחה   ,1220-1350 מחיר: 

לנרשמים באתר ולאחים.
חבה גיל  המחנה:   מנהל 

.050-5889534
ב-2  לינה  כולל  משהו:  עוד 

לילות המסע.
קורס עוזרי מדריכים

למ מדריכים  עוזרי  תקורס 
ילמדו  זה  בקורס   - ז'  סיימי 
החניכים את יסודות ההדרכה 
המנהיגות,  בפיתוח  ויעסקו 
תוך הכוונה להדרכה במפעלי 

הקיץ.

מפע כל  על  ־לפרטים 
ורדים: כפר  של  הקיץ   לי 

.www.summer-kv.com

קייטנת אמנות במעלות

טעית ואמנות,  יצירה   : שהרא
מה מכל סוג.

בגילאי  אומנות  אוהבי  למי: 
א'-ז'.

מעת אומנויות  מרכז   : האיפ
לות.

מתי: 28 ביולי עד 8 באוגוסט 
בשעות 13:00-8:00.

אומת מרכז  מורי   : םהמדריכי
נויות ומדצ"ים.

מנהל: רונית ותמי.
מחיר: 900 שקלים.

המקומות  מספר  משהו:  עוד 
מוגבל ל-80.

 ,04-9977150 לפרטים: 
 www.artsmaalot.com,

.arts5@014.net.il

סדנת קיץ לקומיקס 
בכפר ורדים

הראש: רישום, איור, קומיקס 
– כיף ויצירה.

איפה: בכפר ורדים, בבית של 
ברברה.

ברברה  ומדריכה:  מנהלת 
אדלר, מורה, מדריכה ומנחה 

בתחום האיור והקומיקס
עד  ב'  כיתה  מסיימי  למי: 
בקבוצות  ז'  כיתה  מסיימי 

תהומוגניות מבחינת גיל. קבו
צות קטנות, 5-6.

מתחילות  הסדנאות  מתי: 
שלושה  או  בשיים  באוגוסט 
ימים.  חמישה  של  מחזורים 
שעות הפעילות 13:00-9:00. 

לגדו לקייטנת ערב  תאופציה 
לים בשעות 21:00-17:00.

: 600 שקלים, כולל חות רמחי
מרים, ציוד וארוחת בוקר.

עוד משהו: רישום קוי, רישום 
צבעי  פנדה  צבעי  וצל,  אור 

עיפרון, קומיקס ואיור והכנת 
ספרון כולל כריכה.

ברבת  : והרשמ הפרטים 
,054-4663503 אדלר   רה 

barbaradler10@gmail.
com ובפייסבוק.

קייטנת Rוכבים 
בקאנטרי כפר ורדים

הפרוע.  במערב  כיף  הראש: 
רכיבה, טיפוח, טיפול ולימוד 
פעילות  בשילוב  הסוס,  על 
ספורט  פעילויות  בבריכה, 

ופעילויות חברתיות.
למי: ילדים מעל גיל 6.

איפה: קאנטרי כפר ורדים.
מחת בשני  ביולי   1-25  : ימת

שבועיים,  מחזור  כל  זורים, 
ימים א-ה 15:00-8:00.

אסייג טל   מנהל: 
פוייר  שרון   ,052-8228015

מנהל חוות עץ הזית.
מוסת מדריכים   : םהמדריכי
עץ  מחוות  ומקצועיים  מכים 
שעברו  נוער  ומדריכי  הזית 

הדרכה.
 1,400 מחזור  עלות  מחירים: 
תשלות  2 )עד לילד   שקלים 
מחזורים  שני  עלות  מים(, 
 3 )עד  לילד  שקלים   2,600

תשלומים(.
ארוחות  כולל  משהו:  עוד 

בוקר וצהריים חמה.
052- אסייג  טל  לפרטים: 

8228015
מחנות של החברה 

להגנת הטבע
מים  אקטיבי  טבע  הראש: 
שיט  בטבע,  טיולים  ושמים. 
בכנרת,  טבילה  בנחלים, 
מדורות, סנפלינג ולינה תחת 
מחנות  מגוון  השמים.  כיפת 

ופעילויות בטבע בהר מירון, 
תבגון ובאלון תבור. מגוון מח

נות למגוון גילאים.
העולים  טבע  אוהבי  למי: 

לכיתות ה' עד י"א.
ותחילת  יולי  במהלך  מתי: 

אוגוסט.
איפה: בגליל, בגולן ובאילת.
מנהל: החברה להגנת הטבע.

החברה  מדריכי  המדריכים: 
להגנת הטבע

 2,100 קיץ:  מחנות  מחירים: 
לה החברה  לחברי  תשקלים 

ולמצטרפים  הטבע  גנת 
לח והטבות  הנחות  תחדשים. 

ברי "חבר", אנשי קבע, ארגון 
המורים ועוד.

מכל  אנשים  משהו:  עוד 
הארץ! 

www.summer. לפרטים: 
 teva.org.il, 057-2003030,

.teleteva@spni.org.il

מחנה היפ-הופ 
וברייקדאנס בכרמיאל

לרקדני  מרוכז  מחנה  הראש: 
בס ריקוד  סדנאות  תהיפהופ. 

ע"י  מועברות  שונים  גנונות 
בריכה  הארץ,  מכל  מדריכים 

ופעילות כיפית.
וברייק  הופ  היפ  רקדני  למי: 

מגיל 12.
11- בשעות  שבועיים  מתי: 

.17
סטודיו  כרמיאל,  איפה: 

v-spot במתנ"ס מרכז.
מנהלת: סוניה וודווזוב.

ובת : רקדני היפהופ  םמדריכי
רייקדאנס.

שקלים   1,700 מחירים: 
לחוג  לנרשמים   1,160 או 

היפהופ בשנה הבאה.
עוד משהו: זהירות, מתמכרים 

לזה!
,sonia@vspot.co.il  לפרטים: 

,052-6471027 
.www.vspot.co.il

קייטנת מפרשי הגליל
הראש: קייטנת כיף.
איפה: קיבוץ שמרת.

עד  חובה  מגן  ילדים  למי: 
כיתה ו'.

מתי: 9.7 עד 2.8.
המדריכים: מגיל 17 ומעלה.

054- אלימלך  ישי  מנהל: 
לקייטנות  שייך   ,9989751

אגד.
מחיר: 1,880 שקלים.

לספארי,  יוצאים  משהו:  עוד 
ולונה  שפיים  ישראל,  מיני 
מכפר  הסעה  תהיה  פארק. 
חמישה  ויהיו  במידה  ורדים 

נרשמים.
מרכז   ,*5151 פרטים: 
אגד של   ההרשמה 

.www.egged4u.co.il/fun

מחנה קיץ של להקת 
המחול הקיבוצית

הראש: ריקוד לימוד והנאה.
איפה: קיבוץ געתון.

: רקדנים ורקדניות )שרות ילמ
בגילאי  שנים(   3 כבר  קדים 

.12-18
מתי: 3 מחזורים:7-18 ביולי; 
21 יולי עד 1 באוגוסט; 4-15 

באוגוסט.
ורקדני  מורי  המדריכים: 
ומדריכים  הקיבוצית  הלהקה 

חברתיים.
הקיבות המחול  להקת   : למנה

שלוש ארבע לקייטנה
ריקוד, מדע, אומנויות, ספורט, קומיקס ומה לא. סקירת 

קייטנות מקיפה לילדים שיוצאים לחופשה

שלוש ארבע לקייטנה
טל שניצר

המשך בעמוד הבא

ה
לי

טו
פו

ה: 
צי

ר
ט

ס
לו

אי

http://www.summer-kv.com
http://www.artsmaalot.com
mailto:arts5@014.net.il
mailto:barbaradler10@gmail.com
mailto:barbaradler10@gmail.com
http://www.summer.teva.org.il
http://www.summer.teva.org.il
mailto:teleteva@spni.org.il
mailto:sonia@vspot.co.il
http://www.vspot.co.il/
http://www.egged4u.co.il/fun.
http://www.egged4u.co.il/fun.
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חדש בצפון! חדש בגליל המערבי! חדש במעלות!
אקספרס בטיפולי הסרת שיער בידית קירור עמוק

054-3115590אילה דיאמנט מומחית לקוסמטיקה רפואית  נייד 
\ 21ביוטק - קניון כוכב הצפון, קומה ג מתחם מט”י מעלות, רחוב סיגליות  58

אילה דיאמנט - קוסמטיקאית מדופלמת - 
ושימשה גם כמורה לקוסמטיקה בפיקוח משרד התמ”ת

בעלת נסיון של כשלושה עשורים כקוסמטיקאית רפואית 

יכולת אבחנה מקצועית של העור ונסיון רב של עשיה ובשילוב של הטכנולוגיה העכשוית זאת הנוסחה
 להצלחה , היום בשנות האלפיים לא מיסתתרים ,  לרוב הבעיות יש פיתרון עם הצלחה רבה

דקות) ואלחוש עמוק במקביל.  20-הטכנולוגיה משיגה מהירות טיפול (חצי גוף בכ
מגוון אפליקציות טיפול – מכשיר הסרת שיער, הצערת העור, 

טיפול בנגעי פיגמנטציה, אקנה, כלי דם, רפיון העור ופטרת הציפורניים.

 - 0543115590  לתיאום פגישה ללא התחייבות התקשרו

היופי בשרות טכנולוגיה
eauTecheauTech

 מגזין

צית.
 3,700 פנימיה  בתנאי  מחיר: 
אקסטרנים  לרקדנים  שקלים, 

.2,800
עובת התלמידים   : משה ועוד 
מתאמנים  הרקדנים,  עם  דים 
ורוקדים  ולומדים  איתם 
של  המקצועי  מהרפרטואר 

הלהקה.
www.kcdc. פרטים: 

,co.il/summergaaton 
052-8285601 יעל.

קייטנת "גן-עברון" 
בקיבוץ עברון

שית פעילויות  מגוון   : שהרא
תאימו לכ-ו-ל-ם.
למי: גילאי 4-13.

איפה: קאנטרי גן עברון.
בשעות  ביולי   3-23 מתי: 

.13:00-8:00
חינוך  אנשי  המדריכים: 

הד תעודת  בעלי  תומדצ"ים 
רכה.

מנהל: אילנה ועדי גוב-ארי.
מחיר: לנרשמים באופן פרטי: 
קייטנת חוויה 2,150 שקלים. 

תהנחות ל"חבר", קרנות השו
טרים ואחרים.

עוד משהו: הסעות ממעלות.
,04-9973646  פרטים: 

.www.gov-ari.com

מחנה נוער שוחר מדע 
בתל חי

אטת מדעית  פעילות   : שהרא
העומדים  ומחקרים  רקטיבית 
הרצאות  לצד  המדע,  בחזית 
חברתית.  ופעילות  מדעיות 

תנאי לינה כפרית.
למי: למדענים בוגרי כיתה י' 

עם המלצות.
לינה  חי,  תל  מכללת  איפה: 

בבי"ס חרמון.
 7-11 ראשון  מחזור  מתי: 
 14-18 שני  מחזור  ביולי, 

ביולי.

מנהל: נזיה יוסף.
: מורי וחוקרי מכת םהמדריכי

ללת תל חי.
למשת שקלים   300  : רמחי

עתידים,  לתכנית  תייכים 
2,500 לאחרים.

הצעית המדענים   : משה ועוד 
בק במעבדה  חוקרים  תרים 

עם   8-10 של  מחקר  בוצות 
חוקר ממכללת תל חי.

יוסף נזיה   לפרטים: 
,04-8181463 

.www.youth.telhai.ac.il

מחנה קיץ הפועל גליל 
עליון בכדורסל

כדורסל,  כדורסל,  הראש: 
כדורסל.

בקיבוץ  הפיס  באולם  איפה: 
הכדורסל  ובאולם  בלום  כפר 

בקיבוץ עמיר.
למי: לאוהבי כדורסל העולים 

לכיתות ב' עד י'.
מתי: 1-5 ביולי.

: נעם כהן, מנהל מחלת למנה
קת הנוער בגליל עליון.

הפועל  מאמני  המדריכים: 
מנהל  ואחרים.  עליון  גליל 
מאמן  ברתנא,  זיו  מקצועי: 
בליגה  הבוגרת  הקבוצה 

הלאומית.
: ללא לינה 640 שקת םמחירי
לים בהרשמה מוקדמת ו-750 
רגילה.  בהרשמה  שקלים 
ארוחות  ושלוש  לינה  כולל 
1,540 ₪ בהרשמה מות  ביום:
בהרשמה   ₪ ו-1,750  קדמת 

רגילה.
עוד משהו: לשחקנים מבחוץ 

תישנה אפשרות לישון באכס
ניה בקיבוץ כפר בלום כאשר 
בכל  משגיחים  מאמנים  שני 
קיאקים  שיט  היממה.  שעות 

כלול.
ורטיקות יונתן   : םלפרטי
,052-6640639  בסקי 

,YonatanV@galil-elion.org.il 
www.galilole.org.il/GalilBB.

.Camp

המשך מעמוד קודם

קייטנת אמנויות במעלות מחנה קיץ של להקת המחול הקיבוצית 

http://www.kcdc.co.il/summergaaton
http://www.kcdc.co.il/summergaaton
http://www.gov-ari.com
http://www.youth.telhai.ac.il
mailto:YonatanV@galil-elion.org.il
http://www.galilole.org.il/GalilBB.Camp
http://www.galilole.org.il/GalilBB.Camp
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אייל כץ

Tal Gallery
Art Gallery

 Contemporary Israeli Art, Young Artists and Art Projects 

 
חצב 74 , ת.ד. 1266 כפר ורדים 25147 פתוח: שבת וחג בין 11-14 שלישי בין 17-19 ובתאום טלפוני 0547542699

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

כפר ורדים

אמנות ישראלית, אמנים צעירים, פרויקטי אמנות

ִּ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

30.10.2013 - 22.6.2013

אוצרת: עדי גרינפלד

פתיחה חגיגית:

שבת י”ד תמוז תשע”ג 22 יוני 2013 שעה 12:00
www.talgallery.co.il פרטים באתר גלריה טל

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

ציורים, רישומים וקולאז’ים פרי יצירתה 
של המשוררת לאה גולדברג

גלריה טל כפר ורדים שמחה להציג תערוכה מיצירות לאה גולדברג

את ההנאה הרבה ביותר הפקתי דווקא 
איש  אותו  מ"השיעור" השלישי. העביר 
אורי  בשם  וחכם  מקסים  צנוע,  חינוך 
בשירתו  אחד  בהיבט  עסק  והוא  הייטנר 
כעבדות  עבודה  "בין  ענק:  משורר  של 
מאיר  של  בשירתו  כגאולה  לעבודה 

אריאל".
ישבנו כעשרה אנשים עם הייטנר, וניתחנו 
שלושה שירים של אריאל, כולם מהאלבום 
"רישומי פחם". אחד מהם, "חיית הברזל", 
חוזה ממש במדויק את  תרבות הריאליטי. 
דניאל, הרואה  כולו מתייחס לחזון  השיר 
בחזונו ארבע חיות העולות מן הים, שכל 
אחת מסמלת תקופה בתולדות האנושות, 
דורסנית  היא  הברזל,  חיית   - והרביעית 
במיוחד, ואריאל רואה בה כמי שמסמלת 

דווקא את התקופה שלנו.
ה-90'  שנות  בתחילת  שנכתב  השיר, 
יצא לאור ב-1995( מדבר על  )האלבום 
"המגדלים המשוננים הנוגסים בתכלת", 
בציבור  לשלוט  שמנסה  התקשורת  על 
ההמונים  על  דיבור,  חופש  של  במסווה 
סמויים"  כסף  פטישוני  "הלומי  שרצים 

וכא תכדי לשרת את המכונה המשומנת 
אז,  נולד  לא  עוד  מור, למרות שהז'אנר 
הגלדיאטרורים  זירת  הריאליטי,  על  גם 
העכשווית  בגרסה  השכלול  המודרנית. 
הוא יכולתו של הצופה לחזות בו זמנית 
הלוחמים  את  לחסל  ואף  זירות  במספר 

בזירה "בלחיצת כפתור". 
הנה השורות הרלוונטיות בשיר:

www
מקובל שהרביעית היא רומי 

מקובל שרומי היא אדום 
הרבה  די  יש  סמלי  באופן  או  כך  ממש 

מרומי היום 
כל הקולוסיאום הכל-עולמי הזה 

עם חלונות ההצצה אל הזירה 
המלאה גלדיאטורים שהם חיות טרף 

ודם מציף את תת ההכרה 
תחליף תחנות תמיר ערוצים 
תשוטט כאוות נפשך בעולם 
תחשוב שאתה מחוץ לכל זה 

לא נוגע לך זה שם 
אבל בינתיים בעצם מה שקורה זה 

שאתה עוד אחד שיורה ויורה 
מתרגל לחסל בלחיצת כפתור 

חיית טרף גלדיאטור
www

תעד כאן אריאל, ואני הקטן מוסיף: בעו
דנו יושבים על הכורסה, מסמסים והורגים 

ממתק אינטלקטואלי אקטואלי
מתי חזה מאיר אריאל המנוח את תרבות הריאליטי ולמה חשוב שתהיה המשכיות לפסטיבל לימוד בגליל

בלחיצת כפתור, הופכים את עצמנו לחיות 
למ נכנסים  אנחנו  ולגלדיאטורים,  תטרף 

עשה לתוך הזירה. וכשאתה בתוך הזירה, 
אתה יכול לא רק להרוג, אלא גם לההירג.

www
תהשיעור הזה התקיים במסגרת "פסטי

בל לימוד בגליל", אירוע שיזמה והפיקה 
שור  - ערכי  לחינוך  הגליל  ת"עמותת 

"יהדות,  בנושא  עסק  הפסטיבל  שים". 
והתקיים  חברתי",  וצדק  ישראליות 
באורט  מאי  סוף  יום שישי של  בבבוקר 
המנהג  בהשראת  בכרמיאל  בראודה 

היהודי של תיקון ליל שבועות. 
אירועים:  מ-20  יותר  כלל  הפסטיבל 
מופעים  פאנלים,  הרצאות,  שיעורים, 

בהש דיון  היה  הפתיחה  אירוע  תועוד. 
תתתפות המחזאי יהושע סובול ואיש הת

קשורת והסופר דב אלבוים בהנחיית ד"ר 
ענת טרן מהעמותה. לאחר מכן התקיימו 
שני סבבים של כ-10 הרצאות )שונות(, 
כשהקהל יכול לבחור בכל סבב הרצאה 
שתי  התקיימו  יום  של  בסופו  אחת. 
ולמשפחות,  למבוגרים   - שבת  קבלות 
ובהפסקות התקיימו מופעים של הקרקס 

היהודי ערבי "קרקס גליל".
בעמותה עבדו על האירוע הזה במשך 
מובילה  הפרויקט  כשאת  שלמה,  שנה 
נוספים  גופים  לו  ושותפים  סחר  טובה 
וישראליות  ביהדות  העוסקים  מהאזור 
כמו מרכז תמורה, מכון הרטמן, המדרשה 

הכ בתי  וקהילות  גנדל  מכון  תבאורנים, 
נסת הרפורמי והקונסרבטיבי בכרמיאל. 

אינלטקטואלי  ממתק  הייתה  התוצאה 
אקטואלי מגרה ומעורר מחשבה. מהדיון 
ציפיתי למען האמת לקצת יותר, והרצאה 
משכה  )שדווקא  השתתפתי  בה  נוספת 
כמה עשרות משתתפים( הייתה מעניינת 
למדי אך לא יותר מזה. ועדיין זהו אחד 
והמספקים  החשובים  התרבות  מאירועי 

בהם הייתי לאחרונה. 
מנהל העמותה, ד"ר מרק רוזנטל, הביע 

תבדברי הפתיחה שלו סיפוק מכמות האנ
שים שהגיעו, כ-150 איש להערכת אנשי 
הצנועה  בהערכה  יותר  קצת  העמותה, 
למספר  ראוי  הזה  האירוע  בעיני  שלי. 

משתתפים גדול הרבה יותר.
יהודית  מורשת  תרבות,  של  השילוב 

תוישראלית, תפיסות עולם הומניות, הע
מה שקורה  על  מהותית  למחשבה  צירה 
 - הריאליטי  לתרבות  הנגד  משקל  כאן, 

תכל אלה ראויים לחשיפה רחבה יותר ול
מעורבות גדולה יותר של הציבור הרחב.

של  לארוחה  יהפוך  הזה  שהממתק  כדי 
אני  המשכיות.  לו  להיות  צריכה  ממש 
מיחל שלאנשי העמותה יהיה כוח להפיק 
אירוע שכזה לאורך שנים, שמספיק אנשים 
וגורמים באזור יסייעו לו ושהקהל יצביע 

ברגלים ויגיע במספרים גדולים יותר.
ומה באשר לחיית הברזל? על פי חזונו 
של דניאל היא תזרע הרס וחורבן אך גם 
עליה נתגבר. ובלשונו של מאיר אריאל:

www
והרביעית שונה ומשונה מקודמותיה 

מפחידה ואימתנית ותקיפה בתנועותיה 
עם שיני ברזל גדולות אוכלת וגורסת 

והשאר בציפורני נחושת דורסת 
ועשר קרנים לה והקטנה מתוכם צומחת 

וגדלה 
וצצות בה כעיני בני אדם 

ופה מדבר גדולות מתרברב 
סופה להתקטל ולהתחרב
www

תאולי אירועים מסוג זה יקרבו את קטי
לתה של חיית הברזל.

eyal@pnay.co.il :לתגובות

הופעה של קרקס 
גליל. הפוגה 

בידורית בהפסקה
צילום: משה שליט

mailto:eyal@pnay.co.il
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טוביה ארז

מרכז עסקים
מעלות תרשיחא
להקים¨ לצמוח¨ להרוויח

נותנים לך כלים להצלחה
w w w . m a t i g a l i l . o r g . i l

לפרטים∫ ענת קאים
∞¥≠∂∏∏≥∏±∞

maalot@matigalil.org.il

חפשו אותנו בפייסבוק
מטי מעלות

סדנת ניהול פיננסי 
לבעלי עסקים

 ø למי הקורס מיועד
לבעלי עסקים או חברות המעוניינים להגדיל 
מכירות¨ להתייעל¨ ולשפר את ביצועי העסק¨ 

באמצעות חיזוק מיומנויות הניהול הפיננסי כולל 
Æעבודה מעשית על נתוני העסק הפרטי

בין הנושאים הנלמדים∫
שימוש בטכניקות פיננסיות לקידום מכירות• 
התנהלות פיננסית ועבודה עם הבנק• 
גיוס מימון לעסק מבנקים ומקורות נוספים• 
דוחות כספיים∫ מאזן¨ דו“ח רווח והפסד• 
ניהול תזרים מזומנים• 
אוריינות פיננסית ≠ חישובים מסחריים ופיננסים  • 
 •øהאם כדאי ומתי Æהעסקת עובדים בעסק

מרכז אקדמי ומרצה∫  
 ≤μ Æאלכס שחם¨ רו“ח¨ כלכלן¨ יועץ עסקי ופיננסי

שנות ניסיון מקצועי ועסקי בליווי ופיתוח עסקיÆ בוגר 
אוניברסיטת ת“א בחשבונאות וכלכלהÆ יועץ וחונך עסקי 

מטעם משרד הכלכלהÆ מלווה יזמים ועסקים בתחומי 
 Æהמסחר¨ מלאכה¨ שירותים¨ הי≠טק¨ תוכנה

Æמרצה בקורסים לניהול עסק בכל התחומים הפיננסיים

הרווח כולו שלך

כל היום ישבנו בבית לזכרו  
של אבי שנפטר. לפנות ערב 
ואנוכי  )הכלב(  שוקי  יצאנו 
בגינה.  ספסל  על  להתרענן 

ספר לי על סבא אמר שוקי. 
אמרתי.  ארוך,  סיפור  זה 
 1919 בשנת  בווינה  מתחיל 
מלחמת  תום  לאחר  מיד 
ומסתיים  הראשונה  העולם 
אבות  בבית  שנים   94 אחרי 

בנהרייה.
)הח במבה  אמר  תמעניין, 
שא מבלי  שהתיישב  תתול(, 

שים לב על אדן החלון. אתה 
כמו  להתנהג   מנסה  תמיד 
בה  השנה  לפי  אבל  צעיר, 
אביך נולד אפשר להבין כמה 

אתה קשיש. 
העו מההערה  תהתעלמתי 

חייו, אמרתי,  קצנית.  סיפור 
הוא בזעיר אנפין סיפורו של 
והציונות במאה  היהודי  העם 

העשרים. 
סיפת  19 בן היה   כאשר 
אוסטריה.  את  הגרמנים  חו 
סבא   .1938 הייתה  השנה 

תנו במסגרת  נמלט  תהצעיר 
על  פי"  על  "אף  הנוער  עת 

יש לארץ  מעפילים  תאניית 
כאן החלה מסכת מל תראל. 

חמותיו: חבר בפלוגת בית"ר 
היהודי,  היישוב  על  להגנה 
שנלחם  הבריטי  בצבא  חייל 
בצה"ל  חייל  הנאצי,  בצורר 

מל ועד  השחרור  תבמלחמת 
חמת ששת הימים. כאן פגש 
את  הקים  וכאן  סבתא  את 

המשפחה.
בס לקרוא  אפשר  זאת  תכל 

שוקי.  אמר  ההיסטוריה,  פרי 
ספר לנו איזה אדם היה סבא.

את  עזב  סבא  אומר,  מה 
לא  מעולם  וינה  אבל  וינה, 

עזבה אותו. 

lll

סבא,  של  אחות  דודתי, 
הבא  הסיפור  את  לי  סיפרה 
שישי  יום  בכל  ילדותם.  על 
מכינה  )סבתי(  אימם  הייתה 
)עוגת  אפל-שטרודל  עוגות 
תפוחי עץ (. עוגה אחת לכל 
סבא  המשפחה.  מבני  אחד 
היה טומן את העוגה בארונו, 
סוגר את הארון עם השליסל 

יום מימי הש ובכל  ת)מפתח( 
אחת.  עוגה  פרוסת  אכל  בוע 
אחותו לעומת זאת חיסלה את 
העוגה שלה כבר באותו יום. 
עברו  השבוע  ימי  שאר  כל 
לאחיה  ובצעקות  בתחנונים 
פרוסה  עוד  רק  לה  שייתן 
אחת מהעוגה שלו, אבל הוא 
היה עקשן גדול ולא הסכים. 
תאכלי  ואל  אמר,  תתאפקי, 
אחד.  ביום  שלך  העוגה  את 
כך גם לך תהיה פרוסת עוגה 

בכל יום.
אתה דומה כנראה לדודתך, 
אמר במבה. ראיתי כיצד אתה 
מחסל חבילת בוטנים במכה. 

lll

המלחמה קטעה את לימודיו 
הכינור.  לימודי  ואת  בתיכון 
הכול  ידע  כאוטודידקט  אבל 

היסטו מוזיקה,  על  ת)כמעט( 
ריה, גיאוגרפיה. כאשר ילדיי 
פנו אליי עם שאלות בנושאים 
אלו הייתי אומר להם: טלפנו 

התשו מה  יודע  הוא  תלסבא, 
בה. והוא מעולם לא אכזב.

בבן  האחרת,  דודתי  בבית 

אביב,  בתל  שטראסה  יהודה 
בכל  גדול.  כנף  פסנתר  עמד 
מפגש משפחתי היה יושב על 
יד הפסנתר ושואל: מי מזמין 
שיר? למזמין השיר לחש: פזם 
תחילת  של  המנגינה  את  לי 
לנגן  היה מתחיל  מיד  השיר. 
ברגש ודיוק, כאילו הוא כתב 
אפילו  המנגינה  את  בעצמו 

אם לא שמע אותה מימיו.
שגם  שוקי,  אמר  זוכר,  אני 
כינור.  בנעוריך  למדת  אתה 
ובמבה  לענות  הספקתי  לא 
סיפרו  מה  שכחת  קפץ,  שוב 

תעל נגינת הכינור שלך? הש
כסף  הרבה  לך  שילמו  כנים 

שלא תנגן.
הייתה  הגדולה  אהבתו 
ורדי,  המשכתי.  לאופרות, 

הופי ופוצ'יני  תמוצארט 
כמעט  יום  בכל  בביתנו  עו 
הוא  אותי  הצהרים.  אחרי 
לקח לאופרה הישראלית של 
אדיס ד-פיליפ ברחוב אלנבי. 

הצר סיוט.  היה  זה  תבשבילי 
ברורות,  הלא  המילים  חות, 
לימים  ייגמר.  זה  כבר  מתי 
סבא  שוב.  לנסות  החלטתי 
תתחיל  אותי:  הדריך  כמובן 
עם אופרה קלה כמו קוולריה 
רוסטיקנה של מסקאני ומשם 
עשיתי,  כך  אמר.  תמשיך, 
ומאז חלקנו אהבה משותפת.

שמתי לב, אמר במבה, שאת 
בדיוק  לא  לאופרות  האהבה 

המשפ בני  לשאר  תהעברת 
חה. בכל פעם שאתה משמיע 
אופרה  כולם יוצאים מהחדר.  
החתול  לעצמי,  חשבתי  אוף, 

הזה עם הציניות שלו.

lll

תפעם אחת, בהיותי נער, נס
עתי באוטובוס מביתי במרכז 

המק הספר  לבית  אביב  תתל 
הרבה  כמו  בגבעתיים.  צועי 
נערים מתבגרים העדפתי לא 
להיראות  מאשר  טוב  לראות 
טמנתי  אותם  משקפיים,  עם 

עמוק בכיס. ליד אולם הבימה 
כמו )במטושטש,  תהבחנתי 

שנהגה  פרטית  במכונית  בן( 
נוסע  הכביש,  על  משתולל 
הרף,  ללא  מצפצף  במהירות 
האוטובוס.  את  לעקוף  מנסה 
עצר  הזהיר  האוטובוס  נהג 
מתאונה.  להימנע  כדי  בצד 

וע עברה  הפרטית  תהמכונית 
צרה לפני האוטובוס  ומתוכה 

תזינק הנהג, רץ לאוטובוס וסי
כאשר   הדלת.  את  לפתוח  מן 
פנימה  נכנס  הדלת  נפתחה 
לתוך  הביט  שקית,  ובידו 
האוטובוס כמחפש מישהו ואז 
ניגש ישר אליי ואמר:  טובי, 
שכחת את שקית הסנדביצ'ים 

בבית.

lll

סבא  עבר  כשנתיים  לפני 
למ קרוב  אבות  בבית  תלגור 

קום מגוריי. חדר נעים וצנוע, 
המתאימות  בריאות  ארוחות 
לאנשים קשישים. מרוב אוכל 
אמר.  להשתגע,  אפשר  בריא 
ומתוק  תביא לי משהו טעים 

לאכול.  
הבאתי  בחודש  פעם  אז 
העוגה  קרמשניט.  עוגת  לו 

מהמק ישר  קפואה  תהייתה 
שוהם  קונדיטוריית  של  רר 
חתכתי  העוגה  את  במעונה. 
לשמונה  מסור  דמוית  בסכין 
את  ליקק  במבה  חתיכות. 
שפמו ורטן: לי אתה אף פעם 
לא מביא מעדנים כאלה, רק 

תלה-קט בבוקר, לה-קט בצה
בוודאי  בערב.  ולה-קט  רים 
שלא, עניתי. הרי אתה תחסל 
אחד.   ביום  כולה  העוגה  את 

וסבא לא? שאל שוקי.
תסבא היה בעל משמעת עצ

מית גבוהה ותחושת אחריות 
הקפה  עם  יום  בכל  מרגיזה. 

תשל אחרי הצהרים  אכל חתי
כת עוגה אחת. לפעמים לקח 
חתיכה נוספת כדי לכבד את 
אחת מידידותיו הרבות בבית 

האבות.
בפעם  שנכנס  לפני  יומיים 
החולים  לבית  האחרונה 

תהבאתי לו כמנהגי עוגת קר
משניט. למחרת כאשר באתי 

תלבקרו אמר לי, קשה לי לב
אותה  תיקח  העוגה.  את  לוע 
אבא,  אבל  אליך.  בחזרה 
לא  שאני  יודע  אתה  אמרתי, 
אצלך  נשאיר  עוגות.  אוכל 
יותר  תרגיש  מחר  במקרר. 
חתיכה.  לאכול  ותוכל  טוב 
אז תיתן אותה למישהו אחר, 
רטן. אין לי למי, אמרתי, בוא 
נחכה למחר. אז תזרוק אותה 
לפח, אמר. בשום פנים ואופן 
לא, אמרתי. מחר תרגיש יותר 
לא  הוא  חתיכה.  ותאכל  טוב 

ענה.
למחרת העבירו אותו לבית 
החולים. בערב באתי לבקרו. 

שוכב חיוור על המיטה, עיניו 
עצומות ואת פיו מכסה מסכת 
בכתפו.  קלות  נגעתי  חמצן. 
שאלתי  מרגיש,  אתה  איך 
בעדינות. הוא פקח את עיניו. 
מסכת  את  הסיר  אחת  ביד 
החמצן, ביד השנייה אחז בידי 
את  כבר  זרקת  טובי,  ושאל: 

הקרמשניט?
את  ראיתי  העין  מזווית 
וגם  במבה מזיל דמעה אחת, 

אני.
תכך הוא היה עד הרגע האח

ומשמעת  סדר  אחריות  רון: 
עצמית. 

טוביה ארז
הבן של יצחק

 לתגובות:
tuviae@netvision.net.il

קרמשניט וינאי
מאי 2013

לזכרו של אבי, יצחק )קורט( ארז )רייס(, שהלך החודש לעולמו והוא בן 94.

אבי ודודתי, וינה, 1926

יצחק ארז )Kurt Reiss( פורש את סיפור חייו, בין מלחמות העולם.

ב -28.10.1919 נולד יצחק. הוריו, טוביה ופרל רייס,

הגדירו את עצמם כאוסטרים בני דת משה והאמינו

שהזדהותם עם אוסטריה ותרומות של האב למלחמת

העולם הראשונה, תהווה עבורם נקודת זכות והגנה

מפני פלישת הנאצים לאוסטריה. אך המציאות

העגומה טופחת על פניהם וכמו יהודים אוסטרים

רבים הם נחלצים ברגע האחרון. האם פרל והילדים

יצחק והדי, מגיעים בנפרד לארץ ישראל. האב טוביה

ניצל בנס מהוצאה להורג על ידי הנאצים ובורח

לרוסיה. כשבועיים לפי תום המלחמה, הוא נפטר ממחלת הטיפוס.

יצחק, כחניך תנועת בית"ר, מעפיל בעליית "אף על פי" של התנועה

הרוויזיוניסטית, באופן בלתי לגאלי, בשנת 1938 ומתערה בחיים של

טרום המדינה.

במסגרת הגיוס הכללי בארץ ישראל לצבא האנגלי, הוא מתמחה במיחזור

ציוד צבאי. בתום המלחמה, אחרי השואה, הוא נשאר לסייע לשארית

הפליטה. בהמשך הוא יפעל בועידת התביעות, כדי לסייע לניצולים לקבל

את הפיצויים המגיעים להם.

יצחק משתתף במלחמת העצמאות, במלחמת סיני ובמלחמת ששת

הימים, ואף משרת בצבא קבע, כקצין מנהלה בבסיס למיחזור ציוד.

עם החזרה מאירופה, מכיר יצחק את אשתו אולגה ויחד הם מקימים

משפחה בתל-אביב.

במהלך השנים נולדים הבן טוביה, והבת פלורה )ז"ל(. ברבות השנים

הם מקימים משפחות ונולדים הנכדים. לאחרונה נוספה למשפחה

גם הנינה תמר.

יצחק אומר: "חיי עם שלם במאה השנים האחרונות משתקפים בחיי ובחיי

המשפחה שלי, משפחה אחת קטנה. כמו טיפה בים, כל משפחה מעידה

על העם כולו".

יצחק ארז

מוינה
לתל-אביב
ספר תולדות חיים

כריכת הספר שהוציא אבי
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