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קהילתיים  ביישובים  מופץ 
א.ת.  ורדים,  כפר  המערבי:  בגליל 
צוריאל,  חדשה,  פקיעין  חוסן,  תפן, 
אלקוש, אבירים, מתת, לפידות, פלך, 
תובל, הר חלוץ, לבון, מצפה גיתה, 
יחיעם,  געתון,  יעקב,  עין  מעונה, 
חרשים,  הגליל,  זיו  הילה,  מצפה 
כליל, כברי, מצובה, שלומית, בצת, 
מעלות, בן עמי, נתיב השיירה, בית 
העמק, עמקה, לימן, גשר הזיו, סער. 
אחראים  אינם  והמו“ל  המערכת 

לתוכן המודעות המסחריות.
בשער: משפחת הרת בהודו

המעוניינים להשתתף במדור יפנו לדוא"ל  eyal@pnay.co.il צילום משפחתי

 קריאה נעימה

 באפריל יופצו שני גיליונות א-לה כפר: העיתון הבא יוקדש לנושא "סגנון חיים גלילי" ויופץ ביום חמישי 7.4; 
גיליון פסח יופץ ביום חמישי 14.4. חומרים למערכת ניתן להעביר עד שבוע לפני מועד ההפצה.

ב',  תחילת מרץ, ראשיתו של חודש אדר 
בשמ מרבים  אדר  "משנכנס  נאמר  ־שעליו 

כפולה.  והשמחה  מעוברת  הזו  השנה  חה". 
־אדר א' הוא החודש שמוסיפים לשנה העב

רית המעוברת, כדי להתאים בין שנת הירח 
שנת  לבין  העברי  הלוח  פועל  פיה  שעל 
השמש שעל פיה נקבעות עונות השנה שחגי 
ישראל נחגגים  בהן )לדוגמא: פסח באביב 
קצר  הירח  שלוח  מכיוון  בסתיו(.  וסוכות 
חודש  להוסיף  יש  יום,  ב-11  מלוח השמש 
כל שלוש שנים לערך, ובסך הכל יש להוסיף 
7 שנים ב-19 שנה. מוסיפים את חודש אדר 
שהוא החודש האחרון בחודשי השנה על פי 

־ספירת החודשים המקראית. באדר ב' מציי
נים את כל התאריכים החלים בחודש זה.

אדר  בחודש  מציינים  אנו  פורים  לפני 
הולד יום  באדר,  ז'  מועדים חשובים:  ־שני 

תו ופטירתו של משה רבנו. יום זה הוא יום 
הזיכרון לנופלים שמקום קבורתם לא נודע 
ליוסף  זיכרון  יום  באדר,  י"א  הוא  השני   .
טרומפלדור ולחבריו שנפלו בשנת 1920 על 

הגנת תל-חי. 

אדר  "משנכנס  הסיסמה  על  כשמכריזים 
־מרבים בשמחה", גם השדות ומדרונות הה

יש צהוב  רים לובשים ארשת של עליצות. 
של חרדלים וחרציות מסביב, ובתוכו בולט 

הכלני אחרונות  הנוריות,  של  האש  ־אודם 
גם הסגול העדין של  וראשוני הפרגים.  ות 
זה,  ובתוך  נרחבים  לו שטחים  כבש  השלח 

התכ נקודות  מציצות  גיוון,  לשם  ־כאילו 
הגדול.  החסידה  ומקור  הפר  לשון  של  לת 
מתקשטים  העשבונית  הצמחייה  בעקבות 
גם העצים. השקד והאפרסק גמרו כבר את 
תקופת פריחתם הקצרה וכעת בא תורם של 
הוורדניים.  ושאר  התפוח  השזיף,  קרוביהם 
שעמדו  אלה  הנוי.  ובשטחי  בחורש  גם  כך 

בשלכת התעוררו כבר מתרדמתם.
ונראה  מתחפש  האוויר  מזג  גם  השנה 
שלקראת האביב החורף נזכר להראות שהוא 
אסיים  ברכה.  לגשמי  ונקווה  כאן,  עדיין 
חי",  בתל  "בגליל  חושי  אבא  של  בשירו 
ובתפילה לחזרתו המהירה של גלעד שליט.

המפיקים
הסיום שלהם, במאורע  הצגות  לפני כשבועיים את  בכברי העלו  י"ב במגמת התיאטרון  תלמידי 
המסורתי המכונה הפקות י"ב. תלמידי המגמה התחלקו לארבע קבוצות שהעלו ארבע הצגות: מעגל 
הגיר הקווקזי, החייל האמיץ שוויק, מה ני מה ממה ואדון פרסוניאק. בתמונה: מתוך ההצגה מה ני 

מה ממה של יהושע סובול.

פתח דבר ניר שילה

אנשי הכפר צילום: אחינועם כץ

בגליל בתל חי / אבא חושי

 בגליל, בתל חי, 
 טרומפלדור נפל. 

 בעד עמנו בעד ארצנו 
 גיבור יוסף נפל. 

 דרך הרים, דרך גבעות 
 רץ לגאול את שם תל חי 

 לאמור, לאחים שם: 
 "לכו בעקבותיי". 

 בכל מקום ובכל רגע 
 תזכרו אותי, 

 כי נלחמתי וגם נפלתי 
 בעד מולדתי. 

 כל היום אני חרשתי 
 ובלילה קנה רובה 

 בידי אחזתי 
עד הרגע האחרון.
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