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א.ת. תפן, בניין נוף )ביציאה לכרמיאל(, טל. 04-8581602 שעות פתיחה: א'-ה' 19:00-7:00, שישי 13:00-7:00

פיצות 
בהזמנה, 

הכנה 
במקום

אפשר להתחיל להתפנק
בוקר אחד של פינוק סימל את תחילת האביב במרכז לגיל הרך. מנהלת המרכז, 

דורית מזרחי, מספרת על מגוון החוויות באותו בוקר ובכלל

בגיל הרך

המשך בעמוד הבא

דורית מזרחי
את  להראות  התחילה  השמש 
לראות  ומתחילים  יותר  עצמה 

המסור להתנהלות  הסוף  מאת 
קטנטנים  עם  החורף  של  בלת 
בכפר. למשל משימה יומיומית 
להכניס  כמו  אפשרית,  בלתי 
בזמן  לאוטו  ילדים  שלושה 
סגירת  כדי  תוך  מבול,  שיורד 
חוסר  עם  התמודדות  מטריות, 
חגירתם  ובכי,  פעולה  שיתוף 
במושב הבטיחות ואם אפשר גם 

בלי להירטב...

והג הארוך  החורף  אחרי  מאז 
היה  המתבקש  הדבר  שום, 
השמש,  את  האביב,  את  לחגוג 
החוצה  ביציאה  ההקלה,  את 
מפנק  לבוקר  הקטנטנים  עם 

המפ ותינוקות.  מלאימהות 
 60 והגיעו  במארג  נערך  גש 
אימהות שילדו בשנה האחרונה, 
מהכפר ומכל האזור. "כיף לגדל 
אמרו  ורדים",  בכפר  ילדים 
האימהות, ואפשר היה להרגיש 
והנעימה  הנינוחה  האווירה  את 
שהיתה במארג. הרצפה רוצפה 

מבמזרני פעילות ועליהם קטנט
נים מתוקים וחייכנים. תינוקות 
בעגלה,  במנשא,  הידיים,  על 
אמהות  ומסביבן  הסבתא,  עם 
רגועות שנהנות לצאת סוף סוף 

מהבית ולפגוש נשים נוספות.
 "כל החורף הייתי לבד בבית 
חדשה  אני  שלי,  התינוק  עם 
אחת.  אף  הכרתי  ולא  בכפר 

הזה  והבוקר  הרך  לגיל  המרכז 
בשבילי",  ענקית  מתנה  הם 
ובדיוק  האמהות.   אחת  אמרה 
לגיל  המרכז  נולד  זה  בשביל 
אימהות,  שעוטף  מקום  הרך. 
אבות וקטנטנים וגם קצת יותר 
קודם  שמאפשר  מקום  גדולים. 
ולהרגיש חלק  ביחד  כל להיות 
ממה  חלק  גדול,  יותר  ממשהו 

שפעם היה השבט והיווה מקור 
לתמיכה, ללימוד, לשיחה טובה 

ולעשייה משותפת.  
מדו הוא  הרך  לגיל  מהמרכז 

שמספק  העכשווית  השבט  רת 
את אותם דברים: מקום לשאול 

משאלות, להתייעץ  וליצור הכ
לעבור  לסייע  שיכולות  רויות 
הזאת  המאתגרת  התקופה  את 

ביחד עם עוד נשים באותו מצב 
בחיים שלהן. תמיד תמצאי שם 
מישהי שתהיה עם התינוק שלך 
תה  כוס  על  להתפנק  ותוכלי 
ללא  מרגע  ליהנות  פשוט  או 

עשייה.
במהלך הבוקר, חברות החזיקו 

תינוק או תינוקת בזמן שגילי 

מצעד אביבי של אימהות, עגלות ותינוקות ברחובות הכפר
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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

₪ 2,899
בלבד!

מבצעים נוספים 

בחנות

ארוחות בוקר 
תפריט בשרי
וברור... קפה

WI FI  TAKE AWAY  אירועים עד 30 איש

חדש במעיליאחדש במעיליא

פתוח משעות הבוקר עד לשעות הקטנות של הלילה
מעיליא, כניסה ראשית מכביש 89

  www.cafecafe.co.il  04-9966680
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בגיל הרך
המשך מעמוד קודם

פינקה את האמא ב"עיסוי מכל 
לנשמה",  שחודר  ובמגע  הלב 
לאחר  אמרה.  אחת  שאמא  כפי 
10 דקות עיסוי, הפנים של אותה 
אישה נראו אחרות לגמרי, כאילו 
שינה  שעות  כמה  להן  נוספו 

ושוחרר מהן עומס רב. 
כאשר  לאיטו,  התנהל  הבוקר 
עמד  הרך  לגיל  המרכז  צוות 
להתייעצות  האימהות  לרשות 

מה מורכב  הצוות  תושאלות. 
הלי ההריון,  בתחום  תמובילות 

יעל,  הראשונית.  וההורות  דה 
שנהנתה מציור מהמם על בטנה 

ומה דבי  שציירה  תההריונית 
הדולה,  יסמין,  עם  תייעצות 
"איך  על הלידה הקרבה, אמרה 
לי מזכרת  נהניתי, תודה! תהיה 

מצ יסמין  מההריון".   תמיוחדת 
טרפת לרעיון שההריון הוא זמן 
מזכרות,  לנו  שמשאיר  ייחודי 
היא  ביותר  הטובה  והמזכרת 
אנו  בהריון  בעצמנו.  ההשקעה 

תנוטות לדאוג לעצמנו יותר, בת
בפינוקים  השינה,  בשעות  זונה, 
להעניק  גם  אפשר  וטיפולים. 
לצרכיי,  קשובה  ולהיות  לעצמי 
עבור  גם  אבל  עבורי  כל  קודם 
אמא  שמקבלת  שלי  המשפחה 

ורעייה שמחה ומסופקת יותר. 
היא  באיך  שיתפה  אסאל  מור 
הרגישה בשנה הראשונה להורות 
ולפי הצחוק והחיוכים ניתן היה 
לראות שכולנו מבינות בדיוק על 

תמה היא מדברת. האתגרים העו
מדים בפני הורים טריים, אינסוף 

שב וההבנה  החלטות  תשאלות, 
סופו של דבר אף אחד אחר לא 
המצב  על  אחריות  לקחת  יכול 
על  דיברה  כשמור  ממך.  חוץ 
שעות  וחוסר  הגדולה  העייפות 
בהסכמה.  הנהנו  כולן  השינה, 

יוע אורלי,  שם  הייתה  תלמזלנו 
צת השינה שכולן כבר מכירות, 
והיא מציעה להיות ערים לסימני 

העייפות. 
לעיתים  רבות.  פנים  לעייפות 

תבאה לידי ביטוי בהאטת הפעי
בפעל לעיתים  וישנוניות,  תלות 

תנות יתר, עצבנות וחוסר שקט. 
תיגמר".  ש"הסוללה  תחכו  אל 
ההשכבה  שעת  של  נכון  תזמון 
יותר,  טובה  שינה  איכות  מקנה 
כשמופיעים  ותסכול.  בכי  חוסך 
סימני העייפות, חשוב להתארגן 

וללכת לישון תוך זמן קצר. 
מדי מעגל  הנחתה  תאליאן 

והעבירה  התינוקות  עם  טציה 
טיפים מעשיים להתמודדות עם 
שבהם  החשובים  אחד  מתחים. 
הוא לקחת זמן לעצמך. בעקבות 
האמהות:"  אחת  סיפרה  העצה, 

ואחרי  המפנק  מהבוקר  חזרתי 
כל מה ששמעתי מאליאן וממור 
החלטתי לפנק את עצמי. לקחתי 
עם  סיטר לשעה שתהייה  בייבי 
הבייבי בסלון. נכנסתי למקלחת, 

מרגי מוסיקה  עם  דיסק  תשמתי 
עה, הדלקתי נר ריחני, התמרחתי 
מבריא  שקיבלתי  מבוץ  במסכה 
בגליל, סידרתי גבות )סוף סוף(, 

תהסתבנתי ארוכות, נשמתי, הת
וואו,  עומדת...  אני  איך  בוננתי 
בזכותכם  חדשה.  מרגישה  אני 

העזתי לפנק את עצמי". 
לנו שהאביב  מזכירה  גרי   גל 
הגיע ועם השלת שכבות הבגדים 
תעזור להשיל את המשקל  היא 
בדרך  לכושר,  ולהיכנס  העודף 
הכל  ביחד.  והעיקר  כיף  של 
פשוט יותר ביחד... אימהות עם 
כושר  להליכת  נפגשות  עגלות 
וכוללת  אחת  לכל  המתאימה 

ייעוץ תזונתי.
הורים  מדריכת  ליבמן,  שני 
שתינוקות  אומרת  לידה,  אחרי 

הת הם  ומגע.  לתנועה  תזקוקים 
ברחם  כבר  אותם  לקבל  רגלו 
כשאמא היתה מתנועעת הם היו 
נעים איתה, אחוזים ומוקפים כל 
הזמן מכל הצדדים. היא ממליצה 
לראות את החודשים הראשונים 
של  כהמשך  שלהם  החיים  של 
כאל  אליהם  להתייחס  ההריון. 

שיר מהם  לצפות  ולא  תעוברים 
דמו לבד או ירגיעו עצמם לבד. 
להירגע  להם  לעזור  לפחד  ולא 

תאו למצוא את דרכם בתוך העו
תלם החדש. לכן, עסו את תינוק

כם, גם על הבגדים אם קר או אין 
זמן, קחו אותם על הידיים, ספקו 

במנ אותם  שאו  תנועה,  תלהם 
למשהו  אתכם  יפנה  )זה  שאים 
אחר(, חבקו אותם הרבה, ערסלו 

אותם באהבה. 
תוכך בדיוק הסתיים הבוקר המ

ומגע  בתנועה  הפעלה  עם  פנק: 
הרבה  עם  שהעבירה  לתינוקות, 
איריס  אישית  והדרכה  רגישות 

דובדבני.
תמוזמנות להתחדש איתנו, לק

של  גדול  במגוון  האביב,  ראת 
תפעילויות לאמהות עם ובלי הק

טנטנים.

הרך  הגיל  פעילויות  על  פרטים 
ניתן לראות באתר המועצה

דורית  הרך  הגיל  רכזת  ואצל 
מזרחי.

אביב נעים
מצוות המרכז לגיל הרך

בס”ד

צלצלת - תיקנת!

ידידיה טדגי

צלצלת - תיקנת!

פתרון לכל בעיה, שירות 24 
שעות ביממה )לא בשבת(

ידידיה 050-8219130

מתקין דודים וגופי חימום

 אינסטלציה 
פתרונות לכל בעיות המים והביוב

חשמל, פיקוד ובקרה

עבודות בנייה ושיפוצים
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www.arichim.com
054-6717761

michal@arichim.com
 סטודיו: שניר 100 כפר ורדים

משתלת גליל צמחים, רקפת, משגב. טלפון: 04-9800968, פקס: 04-9800524
www.facebook.com/galilplants :פייסבוק galilplant@gmail.comsss :דואלs

www.galilp.com :לרעיונות נוספים למתנות ולעיצוב שולחן, בקרו באתר האינטרנט שלנו 

לנוחיותכם, הרחבנו את שעות הפעילות לקראת החג: 
שבת, ה- 23/3: 09:00-17:00, ראשון, ה- 24/3: 08:00-19:00

ערב החג (שני, ה- 25/3): 08:00-15:00
בימי החג ובשבת: 09:00-16:00, בחול המועד: 08:00-18:00

משתלת גליל צמחים, רקפת, משגב. טלפון: 04-9800968, פקס: 04-9800524
www.facebook.com/galilplants :פייסבוק galilplant@gmail.comsss :דואלs

www.galilp.com :לרעיונות נוספים למתנות ולעיצוב שולחן, בקרו באתר האינטרנט שלנו 

לנוחיותכם, הרחבנו את שעות הפעילות לקראת החג: 
שבת, ה- 23/3: 09:00-17:00, ראשון, ה- 24/3: 08:00-19:00

ערב החג (שני, ה- 25/3): 08:00-15:00
בימי החג ובשבת: 09:00-16:00, בחול המועד: 08:00-18:00

מתנות פורחות לחג האביב 
משתלת גליל צמחים מזמינה אתכם לשלב את האביב בשי לחג,  

עם מגוון פריחות, צבעים, ניחוחות וטעמים אביביים. 

התאימו מתנה אישית לכל סגנון ולכל תקציב 

עציצים פורחים>> קוקטיילים של צמחים >> 
מגוון ענק של כלי קרמיקה, זכוכית, חרס ופח >> 

קישוטים סולאריים לגינה >> קונפיטורות וחרוסת >> 
שמן זית >> סבונים טבעיים >> עצי במבוק המזל >> 
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קומו צאו לעבודת הגינה
נחתם בחורף? האביב קורא לכם לחזור לגינה. כמה משקים, מה עושים בדשא, בעצים ובצמחים ומה 

שותלים כדי שבקיץ נוכל ליהנות מיפי הפריחה, לאכול ירקות ולתבל בתנובת גינתנו

אביב בגינה

המשך בעמוד הבא

מוני כורם*
צרור  מזמנת  האביב  תחילת 

והתחד תחזוקה  של  ממשימות 
משות בגינה הביתית. להלן סקי

לעשות  שיש  הפעולות  של  רה 
מעל מנת לשמור על גינה איכו

תית, יפה ומניבה.

השקיה
התחממות  ועם  חולף,  החורף 
מזג האוויר והתייבשות הקרקע, 
מסודרת  להשקיה  להתכונן  יש 
של הגינה. רצוי לנצל את הזמן 
לבדיקה,  החמסינים  שלפני 

ההש מערכת  ושיפור  מתיקון 
שטיפת  מסננים,  שטיפת  קיה: 

הט בדיקת  הטפטוף,  מצינורות 
והממטרות,  המתזים  פטפות, 
והברזים  המחשב  בדיקת  וכן 

החשמליים. 
החו לעזור בשאלה  מנת  מעל 

להלן  להשקות?”  “כמה  זרת 
לפי  מים  תצרוכת  של  רשימה 
סוג  כמו  נתונים  הצמח.  סוג 

מהקרקע, מיקום הגינה וגיל הצ
מדויקת  קביעה  יאפשרו  מחים 
שיתנו  הנתונים  אלו  אך  יותר, 
ולתדירות  לכמויות  גודל  סדר 

של השקיית הגינה.
זוהי תצרוכת המים הממוצעת 
סוג  לפי  ביום(  למ”ר  )ליטרים 

הצמח:
בקיץ

: 4 )השטח הממ ידשא ועצי פיר
חושב להשקיית עצים הוא שטח 

היטל הנוף(
פירחים ויירקות: 6

שיחים ועצי נוי: 2.

באביב ובסתיו
דשא ועצי פירי: 3

פירחים ויירקות: 4-5
שיחים ועצי נוי: 1.5

מרווח זמן )בימים( בין 
השקיות הגינה בקיץ 

בקרקע בינונית וכבדה:
דשא: 7-14
פירחים: 1-2
שיחים: 2-7
עצים: 3-6 

רצוי לרווח את ההשקיות ככל 
הצמ בו  התחום  בתוך  משניתן, 

חים לא סובלים ממחסור במים, 
ולפתח  הצמחים  את  לחזק  כדי 
שלהם,  השורשים  מערכת  את 
כך שתנצל טוב יותר את המים 

שבקרקע. 
השקיה:  מנת  לחישוב  דוגמה 
ל- 50 מ"ר דשא יש לתת בקיץ 
 X 4 מ"ר  50( ביום  ליטר   200
 6 כל  משקים  ואם  ביום(  ליטר 
ימים, אז בכל השקיה יש לתת 
הדשא  שטח  לכל  ליטר   1,200

)6 ימים X 200 ליטר(.

חשוב לציין
מצמחים שזה עתה נשתלו דו	 

גבוהה  השקיה  תדירות  רשים 
מתמדת  ושמירה  יותר  הרבה 

על לחות הקרקע.
ורו	  חמסינים  של  מבתקופה 

חות מזרחיות יש להשקות את 
יותר  גבוהה  בתדירות  הגינה 
בעיקר  יומיומית(,  )אפילו 
שנתיים  רב  עונתיים,  פרחים 

וירקות.
נמצאים 	  הנשירים  הפרי  עצי 

בה הקפדה  בפריחה.  מעכשיו 
שקיה תאפשר לפרחים לחנוט 

וליצור פירות.

דישון הגינה
ולגי למדשאה  אביבי  מדישון 

או  תמס,  איטי  בדשן  כולה  נה 
ללא  ישפרו  אורגניים,  בדשנים 

מהכר את מראה המדשאה והגי
רצוי  הכימי  לדישון  נוסף  נה. 
להוסיף לדשא ולגינה כולה גם 
קומפוסט או כופתיות או הומוס 
במהלך  כבר  ניתנו  ולא  במידה 

החורף.

טיפול במדשאה
המד מתעוררת  זו  מבתקופה 

שאה מתרדמת החורף, הטיפול 
האביבי יתרום לקבלת מדשאה 

יפה ובריאה לאורך כל הקיץ.
ראשונים 	  כיסוחים  כיסוח: 

בר זוסיה,  בקוקויה,  מנמוכים 
ובופלו,  מודה, אך לא בדרבן 
כדי להוציא את החומר היבש 

שהצטבר בסתיו ובחורף.
לגובה 	  לעלות  יותר  מאוחר 

זן  לכל  והמתאים  המומלץ 

)יש להקפיד על סכינים חדים 
שלא יקרעו את הדשא(. רצוי 
לכסח במכסחת עם שק איסוף 
בתום  הדשא  את  לגרף  או 
שרידי  לאסוף  כדי  הכיסוח 

הכסחת.
או 	  ליישור  זקוקה  המדשאה 

או  דריכה  סחף,  בגלל  מילוי 
זה  וכדומה?  מוגבר  שימוש 
קרקע.  ומילוי  לתוספת  זמן 
ניתן להשיג תערובת של חול 
מתוק + קומפוסט בשקי ענק 

למטרה זו.
פעולות 	  הם  ודילול  איוורור 

לאחזקת  הנדרשות  חשובות 
במד גבוהה.  ברמה  ממדשאה 

שאות קטנות, או במוקדים של 
לאוורר  ניתן  והידוק  דריכה 

באמצעות קלשון חפירה.
ותי	  למדשאות  נדרש  מדילול 

זוסיה,  קוקיה,  מסוג  קות 
שצמיחתן  וברמודה,  פספלון 

מנמרצת. מטרתו לסלק קש וח
לקי דשא מתים מתוך המרכז 
חדירת  לאפשר  כך  ידי  ועל 
לעודד  כדי  יותר  טובה  אור 
שלוחות  לחתוך  וכן  צימוח, 
המגרה  פעולה  שורש,  קנה 
התעוררות עיניים והתחדשות 

שורשים.
מיש להיזהר מדילול נמרץ במ	 

מוצלות,  או  חלשות  דשאות 
על  לעלות  עלול  הנזק  שם 

התועלת.
חיפוי בתערובת חול וקומ	 

פרחים ותבלינים. זה הזמן לשתול
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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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שיכפול וכריכה
הדפסות גדולות 

פליירים
כרטיסי ביקור
ניירת משרדית

הזמנות לאירועים
מגנטים
קאפות
לוגואים

  עיצוב גרפי

w w w . b e d i g i t a l . c o . i l
סניף קיבוץ עברון: 04-9821925 סניף כרמיאל: 04-9581069

אביב בגינה

המשך מעמוד קודם

ליטר 	   1-2 של  בכמות  פוסט 
כתחליף  לשמש  יכול  למ”ר 

לדילול.
עשבייה חד שנתית במדשאה 	 

בדרך כלל תיעלם אחרי מספר 
מכיסוחים, ובמידת הצורך בני

קוש ידני.

גיזום
יש להזדרז ולגזום את העצים 	 

הנשירים והורדים )למי שטרם 
לגזום  אמורים  אותם   – גזם( 

מלפני הלבלוב, וכן לגזום שי
בחורף,  שנפגעו  ועצים  חים 
צמחים רגישים לקור שגיזומם 

לה עד  לחכות  כדאי  מנדחה- 
תחממות.

במ	  למרוח  יש  גיזום  מפצעי 
מזיקים  המונעת  גיזום  שחת 
להופעת  לב  לשים  ומחלות. 
סימני מזיקים ומחלות ולטפל 
עם   - בהדרים  במיוחד  בהם. 
כנגד  לטפל  הלבלוב  תחילת 
עש המנהרות של ההדר. עצי 

מפרי וגפנים שהיו נגועים בקי
מחון וכדומה בקיץ שעבר יש 
הופעת  משלב  למניעה  לרסס 

העלים החדשים.

צמחים חדשים בגינה
כבר מאחורינו  כנראה  החורף 
ולאחר שכבר טיפלנו במערכת 
המדשאה  את  דישנו  ההשקיה, 

מוהגינה, גזמנו את העצים והשי
מחים כנדרש, כעת הזמן לשתי

לה:

עונתיים קיץ 
עדיין  והאביב  החורף  פרחי 

מבשיא פריחתם ובמקומות קרי
לפרוח.  ימשיכו  ומוצלים  רים 
קיצית  פריחה  לקבל  כדי  אך 
פרחי  את  ולשתול  להתחיל  יש 

זוחלת  וינקה  פטוניה,  הקיץ: 
השונים,  לסוגיו  טגטם  וזקופה, 

מורבנה, צלוזיה )זנב שועל, כר
דליה,  ציניה,  תרנגולת(,  בולת 
קוסמוס,  כסף,  סלסלי  לובליה, 
חמניות  גומפרנה,  פורטולקה, 

גבוהות וננסיות ועוד.

רב שנתיים פורחי קיץ
זנים  של  גדול  מגוון  חירציות: 
חדשים בשלל צבעים. לשמש. 

בצהוב,לשמש  פורח  איריופס: 
רו קשים,  לתנאים  גם  ממלאה, 

חות וכדומה. 
גירמית זוחלת: צמח כיסוי חזק 

שי וגרמית  גדולים  מלשטחים 
זנים  של  גדול  מגוון  יש  חית. 
חדשים בשלל גוונים בגובה של 

50-60 ס"מ לשמש מלאה. 
מפלית,  שנתית:  ירב  פטוניה 
לשמש  ננסית(  )פטוניה  קרילון 
יפה  הפטוניה  צל.  חצי  עד 
ובסלסלות  באדניות  במיוחד 
כל  במשך  הפריחה  תלויות. 

הקיץ. 
מתאימה  עד:  פוירחת  בגוניה 
לשמש חצי צל וצל. פורחת כל 

הקיץ. 
עד  לצל  שונים:  זנים  בשמת 

חצי צל, בשלל צבעים לפריחה 
כל הקיץ.

פוירטולוקה ירב שנתית: לשמש, 
כל  לפריחה  צבעים  בשלל 

וסל אדניות  למסלעות  מהקיץ, 
סלות תלויות.

פוקסיה: לצל ולחצי צל, פורחת 
מבשלל צבעים, זקופים ומשתר

עים.

תבלינים וירקות
דלועים  לגדל  מתאים  בקיץ 
דלעת,  קישוא,  מלפפון,  כמו 
כמו  סולניים  ואבטיח.  מלון 
חריף,  פלפל  פלפל,  עגבנייה, 

יר אדמה.  תפוח  וגם  מחצילים 
קות שורש כמו גזר, סלק, צנון, 

צנונית ועוד.
בשמש  הוא  הירקות  גידול 
השקיה  על  והקפדה  מלאה, 

מסודרת ומרובה.
לשתול  הזמן  גם  הוא  האביב 
התבלין:  צמחי  סוגי  כל  את 
קורנית,  פטרוזיליה,  שמיר, 
נענע,  זעתר,  אורגנו,  בזיל, 
שיבה,  לימון,  עשב  מנטה, 
עלים  בצבעי  רפואית  מרווה 
הממתיק  אננס,  מרווה  שונים, 

הטבעי סטיביה ועוד.

בשמש  התבלינים  גידול 
מלאה עד חצי צל והקפדה על 
וחלק  הירקות  את  ההשקיה. 

לז ניתן  והפרחים  ממהתבלינים 
בארג או  בגינה,  ישירות  מרוע 

היצרן.  הנחיות  לפי  זריעה,  זי 
חשוב להקפיד לשמור על מצע 

מלח מהזריעה ועד הנביטה והת
חזקות השתיל.

 שיחים לפריחה 
אביבית וקיצית

בצהוב  פריחה  סטירפטוסולן: 
מטר   1.5-1 בגובה  שיח  כתום, 

לשמש או חצי צל.
לפטוספירמום:  שעווה,  פירח 

פריחה בוורוד, לבן ואדום.
גרבילאות  מיני  יש  גירבילאות: 
ויש  נמוכים  שיחים  יש  זוחלות 
בצבע  פריחה  גבוהים.  שיחים 
אדום, ורוד ולבן לשמש מלאה.

מטרוסידרוס: שיח לשמש עד 
חצי צל, בגובה 1-2 מטר. ישנם 
בעלוה:  הנבדלים  זנים  מספר 

מאפורה מגוונת, מאדימה, מברי
קה. הפריחה מברשתית אדומה 

באביב ובסתיו.
עד  לשמש  שיחים  קליסטמון: 
חצי צל בגובה חצי עד 2 מטר 
עצים  שהם  זנים  )יש  ויותר 

במ הפריחה  בינוניים(.  מקטנים 
באביב  וסגול  באדום  ברשות 

ובסתיו.

 מטפסים לפריחה 
אביבית וקיצית

יסמינים שונים בפריחה לבנה 
בפריחה  הרדנברגיה  ריחנית, 

בפרי לוהבת  אורנית  מסגולה, 
כחולה,  טונברגיה  כתומה,  חה 
קנדיה שחורה בפריחה שחורה-

צהובה ועוד...

משתלת  בעל  הוא  הכותב   *
"גליל צמחים"

אילוסטרציה: פוטוליה
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לחמים טריים. נאפים בעבודת יד 
ממחמצת )שאור( וחומרים טבעיים

שיפון, קימל, אגוזים, קמח מלא, בצל, כוסמין ועוד...

מוצרי בוטיק ממיטב היצרנים בגליל
יין, גבינות, דבש אורגני ועוד...

המאפייה פתוחה בימים רביעי, חמישי ושישי עד 15:00
בניין סראיא, תרשיחא, 072-2555248 | להזמנות כל השבוע 054-7633346

מתקבלות הזמנות לצימרים ומסעדות

מומלץ:

קישים, עוגות ולחמים מיוחדים

לפוריםאוזני המן

חג שמח!אנחנו בחופשהבפסח

מהיבואן ישירות  ושטיחים  וילונות  פרקטים, 

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

לידגחדש
דגים טריים ישר מהים

 מבחר דגי ים טריים מצוננים: דניס, לוקוס, סלמון, 
ג’רבידה, פרידה, סרדינים, אינטיאס ועוד

דגים חיים l דגי בריכה l קפואים l ועוד...

תרשיחא, קניון סיטי סנטר )מול מרקט זול הווארי( 
הזמנות בטלפון 057-7265493

בהנהלת דודו לוי
דייג בנשמה כבר 20 שנה

צוות לידג מאחל
לכל תושבי האזור

חג שמח
ומזמין אתכם ליהנות
ממבחר דגים טריים
ושפע של מבצעים

לקראת החג

חדש חדש!

דגים חיים
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לא משאירה בבטן
כמו שהטבע מתעורר ומתמלא בצבעים וקולות חדשים כך גם הגוף והנפש. עירית יונה, 

מטפלת ורפלקסולוגית, ממליצה לאוורר את החדרים ולהגיד את מה שלא העזת

בריאות

המשך בעמוד הבא

עירית יונה
 

שנה,  כל  קורה?  זה  לך  גם 
קרניים מח ־כשהשמש שולחת 

של  מחרדנות  אור  קרני  ממות, 
חודשים  )שלושה  החורף  אחרי 

לפ נצח.  כמו  נראים  ־בלעדיה, 
לאחוז  מתחילה  לחלקנו(,  חות 
בי איזו תזזית: פרויקטים, סדר, 
המטבח, המקרר, החדרים... זה 

קורה גם לך?
־ואז, כי זה לא מספיק, מתחי

לה גם לעשות סדר בניירת, שם 
)מעין  אפיפניה  לה  מתרחשת 
התגלות(: פיסות נייר, מכתבים, 
אותי  שלוקחות  מילים  שברי 
בזיכרונות  עמוק  ומשקיעות 
אולי  לרגע,  משכיחות  מהעבר, 

־בעצם להרבה יותר, את היסט
ריית ההתארגנות שנחתה עליי, 
ואז לא ממש בא לי להתעורר, 
מזיכרונות  נפלא  יותר  מה  כי 
מתוקים? מחלומות? ובכלל, אז 
מה אם יש קצת שמש? ומה זו 
כל הכפייה הזו של סדר וניקיון? 
אבל תודי! גם השמש בעונה זו 

מתעתעת בנו.
אבל כך באמת קורה, כי אביב 
ולאו  קרב,  פסח  כי  באוויר, 
דת,  או  מסורת  בגלל  דווקא 
אלא בעיקר בגלל ההתעוררות. 
משהו קורה גם בנו, בתת מודע, 
הקבלה  מעין  שנתכוון,  מבלי 
כמו  בטבע.  שמתרחש  למה 
ניצנים  בחוץ:  מתעורר  שהכל 

־הופכים לפריחות, פרפרים צב

גם את כמוני? איך שמפציעות להן הקרניים הללו, אני מתחילה 
בקדחתנות להשיל את אותם קילוגרמים עודפים מזלילת החורף, 
בה גופי התרפד לו בגלל הקור. כשאני רואה באופק את הים, ואת 

בגד הים שיהיה עלי לעלות על גופי, ואני רצה ביתר התכווננות 
ומרץ לשיעורי הספורט, לפילטיס, להליכות, לריקודים, לריצה, 

אירובי, לאן שנושאות אותי הקרניים

ציוצי  באוויר,  מרחפים  עוניים 
ממחבואם,  שהגיחו  ציפורים 

הס על  שמש  סופגות  ־לטאות 

הטבע  כחולים,  שמיים  לעים, 
מתנער לו, מסתדר בסדר חדש, 

בני מתמלא  צבעוני,  ־חגיגי, 

כך  מתחדשים.  וקולות  חוחות 
קורה גם לי, אני נתקפת בחדווה 
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הבד חוזר כמו חדש

שירות, איכות ואמינות

ניקוי סלונים: עור, אלקנטרה, כותנה, משי וכו'
ניקוי שטיחים: צמר, מקיר לקיר, עבודת יד פרסיים אתניים וכו'

שירות עד בית הלקוח תוך 24 שעות
הדגמה חינם  100% הסרת כתמים  ייבוש מהיר עד 3 שעות

 15%
הנחה 
למציג 

מודעה זו

חפשו אותנו ב-
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סניף

מעלות

בס"ד

24
שעות
ביממה

בחברתנו המוניות
מצויידות במערכת

GPS ניווט
משוכללת להגעה
מהירה לכל מקום

ואתר, הנשלטת ע"י 
סדרן התחנה

957-66-66 

רח' המעפילים פינת ירושלים, מעלות

טל' להזמנות.
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בריאות

המשך מעמוד קודם

הבית,  על  ומתנפלת  חגיגית, 
כדי לתת בו סדר חדש וניקיון, 
כאילו ניתנה לי ולכולנו, אשנב 

־קצר לטמון את האפור, את הר
ול ההסתגרות  את  והלח,  ־טוב 

צאת החוצה, לחייך אל העולם 
ששמח לקראתי ולקראת כולנו 

– לפני בוא החום הגדול!
ותכניהם,  חדריי  את  לאוורר 
רק  לא  אך  הפוך,  את  לנער 

לב שאני מת אני שמה  ־אותו. 
מר הגוף,  את  לנקות  גם  ־פנה 

גישה צורך לאכול הרבה ירקות 
מים  הבוקר  על  שותה  ירוקים, 
שהזלפתי לתוכם מספר טיפות 
מנת  על  זית  ושמן  לימון  של 
או  לנקות את מערכת העיכול, 

מה רעלים  לניקוי  חיטה  ־עשב 
בזעתר  מעורב  כורכום  או  גוף, 

ושמן זית. 
שמפצי איך  כמוני?  את  ־גם 

אני  הללו,  הקרניים  להן  עות 
מתחילה בקדחתנות להשיל את 

מז עודפים  קילוגרמים  ־אותם 
התרפד  גופי  בה  החורף,  לילת 
רואה  כשאני  הקור.  בגלל  לו 
הים  בגד  ואת  הים,  את  באופק 
גופי,  על  לעלות  עלי  שיהיה 
אני רצה ביתר התכווננות ומרץ 
לפילטיס,  הספורט,  לשיעורי 
לריצה,  לריקודים,  להליכות, 
אותי  שנושאות  לאן  אירובי, 

הקרניים.
חז”לנו:  לפנינו  אמרו  וכבר 
אין  בריא”.  בגוף  בריאה  “נפש 
חדש! וכשאני בתזזית של ניקוי 
שלי,  הפנימי  הבית  גם  ושינוי, 
נפתחת  לה,  מתאווררת  הנפש, 
אופטימיות  התכולים,  לשמיים 
תקווה  ונוסכת  בי  מפעפעת 
התפוגגה!  האפרוריות  חדשה, 
קורה,  שזה  לכך  מעבר  אך 
החורף,  מקורי  מתנקה  והנפש 
אפשר לעזור לה, אני מהרהרת. 
לא רק לחכות שיקרה לי, להיות 
אני  מה  ליזום.  אלא  פאסיבית. 

יוזמת, את שואלת?
יתאים  זה  כי   – איתך  אחלוק 

גם לך ולכולם:
רעות  מחשבות  מגרשת  אני 

־ושליליות מעלי, מזמנת רק טו
בות ומחייכות.

אני מחליטה להיות בקשר רק 
שרוצים  וסובבים  חברים  עם 
בחברתם  לי  שנעים  בטובתי, 

ומשחררת את כל האחרים.
אני עורכת רשימה של מצבים 
והתנהגויות שאין לי יותר צורך 

בהם.
להס ללמוד,  ממשיכה  ־אני 

השראה  לקבל  לספוג,  תקרן, 
והרחוקה,  הקרובה  מהסביבה 
באנרגיות  ומתמלאת  מתחדשת 
פי  על  אחת  כל  והתרגשות. 

בחירתה.
על  מתאמנת  אני  ובעיקר, 
“לא להשאיר בבטן” או בגרון, 
לשחרר את המחשבות, את מה 
כי  העזתי,  ולא  להגיד  שרציתי 
לא  שזה  חשבתי  כי  פחדתי, 
או  למהומה  יגרום  שזה  כדאי, 
או  פשוט,  אחרת.  סיבה  מכל 
להגיד,  אבל  פשוט,  לא  אולי 

לנקות, להפוך את זה לנוהג.
כאשת  לך  מייעצת  אני  וכאן 

־מקצוע, כמטפלת ברפואה מש
אם  כי  ורפלקסולוגית:  לימה 
לא תגידי, ייווצר לך עור קשה 
במקום  הרגל,  בכף  ומכאיב, 
של רפלקס הקנה וההבעה, מה 
סטגנציה,  תקיעות,  על  שמרמז 
עומד ולא יוצא, תקוע כמו עצם 

וכ לנקות,  מאפשר  לא  ־בגרון, 
רעלים  מצטברים  מנקים  שלא 
מחוללי מחלות. אז תגידי! ולא 

מש זה  כי  תגידי,  באביב!  ־רק 
גורם  זה  כי  מנקה,  זה  כי  חרר, 
לעצמך,  קרוב  את,  הכי  להיות 

שמו ההתנהגויות  אחת  זה  ־כי 
נעת מהגוף מחלות.

שמח,  אביב  לך  מאחלת  אני 
נקי בגוף ובנפש.

נקבה,  בלשון  נכתב  אם  גם 
הכתוב מכוון לכולם.

מטפלת  היא  יונה  עירית 
בכי ורפלקסולוגית  ־הוליסטית 

www.  ,052-8265068 רה: 
iritipulim.co.il

עירית יונה
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מחשבים ומערכות תקשורת, 
מעבדת תיקונים מקצועית, מערכות מיגון

safetech1996@gmail.com  www.safetech.co.il  04-9871555  054-6468070 

מחשבים 
אספקת מחשבים ביתיים ומערכות מחשב

מעבדה מקצועית לתיקון מחשבים נייחים וניידים 
תקשורת מחשבים

מיגון ותקשורת
לבתים פרטיים, עסקים ומוסדות

מצלמות במעגל סגור
אזעקות

מערכות גילוי עשן
מערכות אינטרקום

ליווי משלב 
התכנון עד 

הפעלת 
המערכות

בית חכם 
ובטוח 

בשירות 
מקצועי ואמין

ביקור ויעוץ 

ראשוני 
חינם

לחמים טריים. נאפים בעבודת יד 
ממחמצת )שאור( וחומרים טבעיים

שיפון, קימל, אגוזים, קמח מלא, בצל, כוסמין ועוד...

מוצרי בוטיק ממיטב היצרנים בגליל
יין, גבינות, דבש אורגני ועוד...

המאפייה פתוחה בימים רביעי, חמישי ושישי עד 15:00
בניין סראיא, תרשיחא, 072-2555248 | להזמנות כל השבוע 054-7633346

מתקבלות הזמנות לצימרים ומסעדות

מומלץ:

קישים, עוגות ולחמים מיוחדים

לפוריםאוזני המן

חג שמח!אנחנו בחופשהבפסח
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בריאות

המשך מעמוד קודם

הבית,  על  ומתנפלת  חגיגית, 
כדי לתת בו סדר חדש וניקיון, 
כאילו ניתנה לי ולכולנו, אשנב 

־קצר לטמון את האפור, את הר
ול ההסתגרות  את  והלח,  ־טוב 

צאת החוצה, לחייך אל העולם 
ששמח לקראתי ולקראת כולנו 

– לפני בוא החום הגדול!
ותכניהם,  חדריי  את  לאוורר 
רק  לא  אך  הפוך,  את  לנער 

לב שאני מת אני שמה  ־אותו. 
מר הגוף,  את  לנקות  גם  ־פנה 

גישה צורך לאכול הרבה ירקות 
מים  הבוקר  על  שותה  ירוקים, 
שהזלפתי לתוכם מספר טיפות 
מנת  על  זית  ושמן  לימון  של 
או  לנקות את מערכת העיכול, 

מה רעלים  לניקוי  חיטה  ־עשב 
בזעתר  מעורב  כורכום  או  גוף, 

ושמן זית. 
שמפצי איך  כמוני?  את  ־גם 

אני  הללו,  הקרניים  להן  עות 
מתחילה בקדחתנות להשיל את 

מז עודפים  קילוגרמים  ־אותם 
התרפד  גופי  בה  החורף,  לילת 
רואה  כשאני  הקור.  בגלל  לו 
הים  בגד  ואת  הים,  את  באופק 
גופי,  על  לעלות  עלי  שיהיה 
אני רצה ביתר התכווננות ומרץ 
לפילטיס,  הספורט,  לשיעורי 
לריצה,  לריקודים,  להליכות, 
אותי  שנושאות  לאן  אירובי, 

הקרניים.
חז”לנו:  לפנינו  אמרו  וכבר 
אין  בריא”.  בגוף  בריאה  “נפש 
חדש! וכשאני בתזזית של ניקוי 
שלי,  הפנימי  הבית  גם  ושינוי, 
נפתחת  לה,  מתאווררת  הנפש, 
אופטימיות  התכולים,  לשמיים 
תקווה  ונוסכת  בי  מפעפעת 
התפוגגה!  האפרוריות  חדשה, 
קורה,  שזה  לכך  מעבר  אך 
החורף,  מקורי  מתנקה  והנפש 
אפשר לעזור לה, אני מהרהרת. 
לא רק לחכות שיקרה לי, להיות 
אני  מה  ליזום.  אלא  פאסיבית. 

יוזמת, את שואלת?
יתאים  זה  כי   – איתך  אחלוק 

גם לך ולכולם:
רעות  מחשבות  מגרשת  אני 

־ושליליות מעלי, מזמנת רק טו
בות ומחייכות.

אני מחליטה להיות בקשר רק 
שרוצים  וסובבים  חברים  עם 
בחברתם  לי  שנעים  בטובתי, 

ומשחררת את כל האחרים.
אני עורכת רשימה של מצבים 
והתנהגויות שאין לי יותר צורך 

בהם.
להס ללמוד,  ממשיכה  ־אני 

השראה  לקבל  לספוג,  תקרן, 
והרחוקה,  הקרובה  מהסביבה 
באנרגיות  ומתמלאת  מתחדשת 
פי  על  אחת  כל  והתרגשות. 

בחירתה.
על  מתאמנת  אני  ובעיקר, 
“לא להשאיר בבטן” או בגרון, 
לשחרר את המחשבות, את מה 
כי  העזתי,  ולא  להגיד  שרציתי 
לא  שזה  חשבתי  כי  פחדתי, 
או  למהומה  יגרום  שזה  כדאי, 
או  פשוט,  אחרת.  סיבה  מכל 
להגיד,  אבל  פשוט,  לא  אולי 

לנקות, להפוך את זה לנוהג.
כאשת  לך  מייעצת  אני  וכאן 

־מקצוע, כמטפלת ברפואה מש
אם  כי  ורפלקסולוגית:  לימה 
לא תגידי, ייווצר לך עור קשה 
במקום  הרגל,  בכף  ומכאיב, 
של רפלקס הקנה וההבעה, מה 
סטגנציה,  תקיעות,  על  שמרמז 
עומד ולא יוצא, תקוע כמו עצם 

וכ לנקות,  מאפשר  לא  ־בגרון, 
רעלים  מצטברים  מנקים  שלא 
מחוללי מחלות. אז תגידי! ולא 

מש זה  כי  תגידי,  באביב!  ־רק 
גורם  זה  כי  מנקה,  זה  כי  חרר, 
לעצמך,  קרוב  את,  הכי  להיות 

שמו ההתנהגויות  אחת  זה  ־כי 
נעת מהגוף מחלות.

שמח,  אביב  לך  מאחלת  אני 
נקי בגוף ובנפש.

נקבה,  בלשון  נכתב  אם  גם 
הכתוב מכוון לכולם.

מטפלת  היא  יונה  עירית 
בכי ורפלקסולוגית  ־הוליסטית 

www.  ,052-8265068 רה: 
iritipulim.co.il

עירית יונה
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ענת ואן טרינן*
בתזמון  הגיע  הוא  שוב  הנה 
מדויק כמו תמיד. האביב. חורף 
נפלא היה לנו: מים, מים ושוב 
ומלמטה,  מלמעלה  מים  מים, 
לקטר,  שהתחלתי  לפני  ורגע 
גדולה.  שמחה  הגיע.  האביב 
איתו  מביא  האביב  לרובנו... 
פריחה  שמש,  אור,  של  שפע 
מדהימה בארצנו האהובה, אבל 
וצבע,  מין  מכל  אלרגיות  גם 
ותנודות  בגינה  לרוב  עשבים 
אי  לנו  הגורמות  האוויר  במזג 

נוחות גופנית.
אני  כי  לנפש  לי  טוב  האביב 
איך  אבל  ופריחה,  אור  אוהבת 
אותו?  לגופי לאהוב  גם  אגרום 
לשינוי  שהרגישות  אגרום  איך 
תוקל או אולי תיעלם? ראשית, 
אלמד את גופי ואותי להרגיש, 
להכיר את עצמי, להכיר אותו. 
בתור מורה לשיטת פאולה אני 
לחוש  כמה  לפעמים  מופתעת 
מובן  אינו  גופנו  את  ולהרגיש 
שלא  להיות  יכול  איך  מאליו. 
או  מגיע?  שההתקף  הרגשתי 
לא  אולי?  הצניחה  או  הכאב? 
למה  הקשבתי  לא  כי  הרגשתי 

תשהגוף השמיע. לחש. ואם שמ
להמ העדפתי  הכחשתי.  תעתי, 

שיך את חיי.
שפאולה  ההתעמלות  בשיטת 
דרך  היא  ההפעלה  גילתה, 
שרירי  הטבעתיים",  "השרירים 
ועוד.  הדמיון  הנשימה,  השלד, 

תאבל לפני כן היא מלמדת לה
רגיש מה גופי אומר לי. ובגלל 
אני  לוחש,  רק  הוא  שלפעמים 
לומדת להקשיב. הלוא לשמוע 
כלל(,  )בדרך  שומעים  כולנו 
ללמוד.  צריך  להקשיב  אבל 

בתנו לפעמים  לומדים?  תאיך 
חזק  לאט,  מהר  מזרון,  על  עה 
או  בהליכה  ולפעמים  חלש, 
אפשר  בישיבה  וגם  בעמידה, 

תלתרגל ולהשתפר. אחרי שלמ
דתי להקשיב, גופי ילך ויתקדם 

תוהשמים הם הגבול לאן העבו
דה על עצמי תיקח אותי כל יום 

מחדש.
כדי  ולזוז  לנוע  חייב  גופנו 
מים:  כמו  הוא  אולי  לחיות. 
כשהם זורמים הם מביאים חיים 
מסריחים.   - עומדים  וכשהם 
הדרכים ללמוד להניע את הגוף 

ומגוונות, העיקר שנ רבות  תהן 
פעיל אותו. שמחתי באביב ולא 
"שמחה  השיר  לכן  הופתעתי, 
רבה, שמחה רבה, אביב הגיע" 
כל כך מתאים לי היום. מקווה 

שגם לכם.

* הכותבת היא מורה לשיטת 
פאולה, 052-3754885

בואו לטייל בין כל הטעמים,
בין אלפי בקבוקים
ומאות מותגי יין

וכל סוגי האלכוהול.
קבלו מבצעים, חידושים והפתעות.

לרגל הפתיחה

15% הנחה
על כל מגוון היינות
כולל כפל מבצעים

הפתיחה
ב-14/3/13
משעה 19:00
ם! י נ זמ ו לם מ כו

מתחם מסחרי תחנת דלק פז
מול קניון הצפון, נהריה

טל. 04-9978444

כשהפריחה היא לא רק בטבע
לכל הסובלים מאלרגיות או תופעות אחרות

הקשורות לעונה, ענת ואן טרינן,
מורה לשיטת פאולה, מבשרת שיש פתרון

בריאות
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מרגיע ומעורר
סניף קפה קפה במעיליא מצטיין בעיצוב מוקפד ובתפקיט מהודק ונכון שיקלע כמעט לכל טעם

יצא לאכול \אייל כץ

לנו  שפתחה  בגרניטה,  כבר 
הת והמצב-רוח,  התיאבון  ־את 

לסניף  שיש  היתרונות  גלמו 
הגר גדולה.  רשת  של  ־מקומי 

ניטה, לטובת שלושת הקוראים 
ברד  משקה  היא  טעמו,  שטרם 
קפה  קפה  שבגרסת  מפירות, 
מחזקים אותו בערק או בוודקה. 
אני פתחתי את הערב בגרניטה 
מתרווח  ערק,  עם  לימונענע 
ממקום  ונהנה  הנוחה  בכורסה 
ברמה  עיניים  ומאיר  מעוצב 

הגבוהה ביותר.
בעבודת  מיוחדים  אהילים 
ריצוף  אביב,  תל  מדרום  יד 
ידי  על  שנצבע  קיר  מאיטליה, 

־אמנית מקומית כשעל כל המ
־לאכה מנצח דניאל חסון המפו

רסם.
טלוויזיה.  אין  אגב,  במקום, 

המ את  שמנהל  דחבור,  ־מנהל 
לנו  מספר  אחיו,  עם  יחד  קום 
לאחר  התקבלה  שההחלטה 
התלבטות משפחתית לא קלה. 
לאפשר  מסביר,  הוא  החלטנו, 
לאנשים לשוחח זה עם זה ללא 

הפרעות דיגיטליות חיצוניות. 
מחולק  מעיליא  קפה  קפה 
חלל  ישיבה:  חללי  לשלושה 
מרכזי באזור הבר, פאטיו סגור, 
אל  המשקיף  חיצוני  עץ  ודק 

הג והיפהפה של  המוכר  ־הנוף 
־ליל. בקיץ המתקרב עלינו לטו

בה, אני בטוח שהדק הזה יהיה 
מבוקש מאוד.

אבל אנחנו הגענו כשעוד היה 
מהחלל  נהנינו  כן  ועל  קריר, 
ממנות  וגם  הממוזג  המרכזי 
מחממות לב. הזמנו ביחד סלט 

 .meat balls חלומי ושקשוקה
תובל  וטעים,  טרי  היה  הסלט 

לימו שום,  בתחמיץ  ־בעדינות 
החמה  כשהגבינה  ונענע,  נים 

נדי ובכמות  איכותית  ־הייתה 
חטיפי  היו  מעניין  טוויסט  בה. 
והשלימו  בו  ששולבו  נאצ’וס 

סלט מדויק ומהנה.
הבשר  כדורי  עם  השקשוקה 
עם  מוגשת  היא  חגיגה.  הייתה 
סלט  ועם  וטחינה  הבית  לחם 
וטעים.  טרי  דק,  קצוץ  ירקות 

דחו קטנים,  הם  הבשר  ־כדורי 
עגב של  עז  טעם  ובעלי  ־סים 

ניות, מזכיר מאוד את הכדורים 
שנהוג להגיש בהולנד עם מרק 
שלהם.  המפורסם  העגבניות 

השקשוקה מוגשת בתוך מחבת 
־ברזל רוחש, והמנה טעימה ומ

שביעה מאוד. 
שוקולד  פאדג’  עם  קינחנו 
הקטנה”  ו”שוויצריה  מצוין 
עם  שוקולד  מרנג  עוגיות    -
מיני  כל  ועוד  מסקורפנה  קרם 

־חטאים טעימים ומתוקים. הקי
נוחים הללו לוו במקיאטו מצוין 

־)ברשת מקפידים על קפה אורג
ני הנסחר בסחר הוגן( וב”משקה 
עם  חמים  מים  ולנפש”,  לגוף 
ג’ינג’ר, מקל קינמון פלח  דבש 
מצליח  שאיכשהו  ונענע,  תפוז 
להרגיע ולעורר בו זמנית. נראה 
ותראו  נסו,  הגיוני?  לא  לכם 

שזה אפשרי.

מאוד,  עשיר  במקום  התפריט 
מנות  בוקר,  ארוחות  וכולל 

כרי טוסטים,  ־איטלקיות, 
בשריות  עיקריות  ופיצות,  כים 
קינוחים,  וכמובן  וצמחוניות 

ואל וקרים  חמים  ־משקאות 
בת הוגנים  המחירים  ־כוהול. 

כלית, למשל 59 שקלים למנה 
שבעיק מהיקרות  ־אסיאתית, 

ריות.
שיק ומקצועי,  נעים  ־מקום 

לע לטעמו של כמעט כל סועד 
כמעט בכל שעה )המקום פתוח 
מאוחר  עד  בבוקר  ממוקדם 

מאוד בלילה(.
כניסה  מעיליא,  קפה,  קפה 

ראשית, 04-9966680
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אל  מדיר  מוסא  כאמלה 
מיעד  פינסקי  וליאורה  אסד 
כבר  שותפות  משגב  שבגוש 
כמה שנים טובות ב”קייטרינג 
באוכל  המתמחה  כאמלה”, 
עסק  עתה  עד  אותנטי.  ערבי 
באירועי  בעיקר  הקייטרינג 
נוסף  נדבך  נוסף  ועתה  חוץ, 
קבוצות  אירוח  לפעילות: 

המר מוסא  משפחת  ־בבית 
האירוח  אסד.  אל  בדיר  ווח 

גד במגוון  לקבוצות  ־מיועד 
לים, ובבית יש מספר אולמות 

המיועדים לאירוח.
בשבוע שעבר הוזמנו נציגים 

והתקשו עבודה  מקמות  ־של 
והמא מהבית  להתרשם  ־רת 

אירוח  כדי  תוך  כמובן  כלים, 
גדול  מבחר  עם  המלך  כיד 
חלקית:  רשימה  מאכלים.  של 
סלט מנגולד, סלט תרד, קובה, 
קישואים  ממולאים,  גפן  עלי 
מולאת,  פרגית  ממולאים, 
צלי  מנסף,  פריקה,  מג’דרה, 
בקר, בשר בקר, קבב, כנאפה, 

בקלאוות ועוד. 
מן  יוצא  בלי  המאכלים,  כל 
עד  מאוד  טובים  היו  הכלל, 
שותפים  זו  ולדעה  מצוינים, 
דיברתי.  איתם  הנוכחים  כל 
הצטיינו במיוחד בעיניי הקבב, 

המג’דרה והממולאים.
ליאורה  והזמנות:  לפרטים 

.054-7719850

חשיפה לממולאים

כרמיאל א.ת.   4 הבנאי 
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www.homkor.co.il

שיווק והתקנה
קמין עץ | קמין גז

למי שמחפש חום
קמין סנטר - פתרונות חימום מתקדמים
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מרגיע ומעורר
סניף קפה קפה במעיליא מצטיין בעיצוב מוקפד ובתפקיט מהודק ונכון שיקלע כמעט לכל טעם

יצא לאכול \אייל כץ

לנו  שפתחה  בגרניטה,  כבר 
הת והמצב-רוח,  התיאבון  ־את 

לסניף  שיש  היתרונות  גלמו 
הגר גדולה.  רשת  של  ־מקומי 

ניטה, לטובת שלושת הקוראים 
ברד  משקה  היא  טעמו,  שטרם 
קפה  קפה  שבגרסת  מפירות, 
מחזקים אותו בערק או בוודקה. 
אני פתחתי את הערב בגרניטה 
מתרווח  ערק,  עם  לימונענע 
ממקום  ונהנה  הנוחה  בכורסה 
ברמה  עיניים  ומאיר  מעוצב 

הגבוהה ביותר.
בעבודת  מיוחדים  אהילים 
ריצוף  אביב,  תל  מדרום  יד 
ידי  על  שנצבע  קיר  מאיטליה, 

־אמנית מקומית כשעל כל המ
־לאכה מנצח דניאל חסון המפו

רסם.
טלוויזיה.  אין  אגב,  במקום, 

המ את  שמנהל  דחבור,  ־מנהל 
לנו  מספר  אחיו,  עם  יחד  קום 
לאחר  התקבלה  שההחלטה 
התלבטות משפחתית לא קלה. 
לאפשר  מסביר,  הוא  החלטנו, 
לאנשים לשוחח זה עם זה ללא 

הפרעות דיגיטליות חיצוניות. 
מחולק  מעיליא  קפה  קפה 
חלל  ישיבה:  חללי  לשלושה 
מרכזי באזור הבר, פאטיו סגור, 
אל  המשקיף  חיצוני  עץ  ודק 

הג והיפהפה של  המוכר  ־הנוף 
־ליל. בקיץ המתקרב עלינו לטו

בה, אני בטוח שהדק הזה יהיה 
מבוקש מאוד.

אבל אנחנו הגענו כשעוד היה 
מהחלל  נהנינו  כן  ועל  קריר, 
ממנות  וגם  הממוזג  המרכזי 
מחממות לב. הזמנו ביחד סלט 

 .meat balls חלומי ושקשוקה
תובל  וטעים,  טרי  היה  הסלט 

לימו שום,  בתחמיץ  ־בעדינות 
החמה  כשהגבינה  ונענע,  נים 

נדי ובכמות  איכותית  ־הייתה 
חטיפי  היו  מעניין  טוויסט  בה. 
והשלימו  בו  ששולבו  נאצ’וס 

סלט מדויק ומהנה.
הבשר  כדורי  עם  השקשוקה 
עם  מוגשת  היא  חגיגה.  הייתה 
סלט  ועם  וטחינה  הבית  לחם 
וטעים.  טרי  דק,  קצוץ  ירקות 

דחו קטנים,  הם  הבשר  ־כדורי 
עגב של  עז  טעם  ובעלי  ־סים 

ניות, מזכיר מאוד את הכדורים 
שנהוג להגיש בהולנד עם מרק 
שלהם.  המפורסם  העגבניות 

השקשוקה מוגשת בתוך מחבת 
־ברזל רוחש, והמנה טעימה ומ

שביעה מאוד. 
שוקולד  פאדג’  עם  קינחנו 
הקטנה”  ו”שוויצריה  מצוין 
עם  שוקולד  מרנג  עוגיות    -
מיני  כל  ועוד  מסקורפנה  קרם 

־חטאים טעימים ומתוקים. הקי
נוחים הללו לוו במקיאטו מצוין 

־)ברשת מקפידים על קפה אורג
ני הנסחר בסחר הוגן( וב”משקה 
עם  חמים  מים  ולנפש”,  לגוף 
ג’ינג’ר, מקל קינמון פלח  דבש 
מצליח  שאיכשהו  ונענע,  תפוז 
להרגיע ולעורר בו זמנית. נראה 
ותראו  נסו,  הגיוני?  לא  לכם 

שזה אפשרי.

מאוד,  עשיר  במקום  התפריט 
מנות  בוקר,  ארוחות  וכולל 

כרי טוסטים,  ־איטלקיות, 
בשריות  עיקריות  ופיצות,  כים 
קינוחים,  וכמובן  וצמחוניות 

ואל וקרים  חמים  ־משקאות 
בת הוגנים  המחירים  ־כוהול. 

כלית, למשל 59 שקלים למנה 
שבעיק מהיקרות  ־אסיאתית, 

ריות.
שיק ומקצועי,  נעים  ־מקום 

לע לטעמו של כמעט כל סועד 
כמעט בכל שעה )המקום פתוח 
מאוחר  עד  בבוקר  ממוקדם 

מאוד בלילה(.
כניסה  מעיליא,  קפה,  קפה 

ראשית, 04-9966680

בחנות כל אביזרי הקפה l חומרי ניקוי לאבנית l 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...
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  ₪ 3,750  ×
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מבצע חג משתלם במיוחד:

מכונת

B-espresso
+ 100 קפסולות

במחיר מיוחד לפסח

& 650

חג שמח!
VERO צוות קפה
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אל  מדיר  מוסא  כאמלה 
מיעד  פינסקי  וליאורה  אסד 
כבר  שותפות  משגב  שבגוש 
כמה שנים טובות ב”קייטרינג 
באוכל  המתמחה  כאמלה”, 
עסק  עתה  עד  אותנטי.  ערבי 
באירועי  בעיקר  הקייטרינג 
נוסף  נדבך  נוסף  ועתה  חוץ, 
קבוצות  אירוח  לפעילות: 

המר מוסא  משפחת  ־בבית 
האירוח  אסד.  אל  בדיר  ווח 

גד במגוון  לקבוצות  ־מיועד 
לים, ובבית יש מספר אולמות 

המיועדים לאירוח.
בשבוע שעבר הוזמנו נציגים 

והתקשו עבודה  מקמות  ־של 
והמא מהבית  להתרשם  ־רת 

אירוח  כדי  תוך  כמובן  כלים, 
גדול  מבחר  עם  המלך  כיד 
חלקית:  רשימה  מאכלים.  של 
סלט מנגולד, סלט תרד, קובה, 
קישואים  ממולאים,  גפן  עלי 
מולאת,  פרגית  ממולאים, 
צלי  מנסף,  פריקה,  מג’דרה, 
בקר, בשר בקר, קבב, כנאפה, 

בקלאוות ועוד. 
מן  יוצא  בלי  המאכלים,  כל 
עד  מאוד  טובים  היו  הכלל, 
שותפים  זו  ולדעה  מצוינים, 
דיברתי.  איתם  הנוכחים  כל 
הצטיינו במיוחד בעיניי הקבב, 

המג’דרה והממולאים.
ליאורה  והזמנות:  לפרטים 

.054-7719850

חשיפה לממולאים

MSW ,נחמה באר
ליווי ויעוץ בעיתות משבר

• טיפול כאן ועכשיו סביב מטרה ברורה

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

• התקדמות  בהתאם לקצב אישי

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

אפצ’י
 כמה הרהורים נוגים על איך עזבתי מקום בריא ואפוף בעשן מכוניות ופיח 

כמו תל אביב ונדדתי לחיי סבל בגליל הירוק

נעורי עברו על שפת ימה של 
בוקר  בכל  תל אביב הקטנה. 
לבית  בדרך  לרחוב  ירדתי 
ילקוט  גבי  על  נושא  הספר, 

מסנדוויצ’ים  משקל  כבד 
ממלא  לי,  הכין  שאבי 
ריאותיי באוויר ים מלוח 
והולך לתחנת האוטובוס 
אותי  שהובילה  הקרובה 

ארוך  לימודים  יום  לעוד 
בעיר  המקצועי  ספר  בבית 

הסמוכה. 
לבית  בדרכו  האוטובוס, 

ברחובות  לאיטו  נסע  הספר, 
העיר בין מכוניות פולטות עשן 
אגזוזים משובח. היה זה תקופה 

תקצרה לאחר שהתקבל חוק כנו
האזרח  זכות  על  והמאבק  ביץ, 
הקטן לאוויר נקי ולא מזוהם רק 
לצעירים  תאוצה.  לתפוס  החל 
כנוביץ  חוק  כי  אבהיר  שביננו 
למניעת  “החוק  של  כינוי  הוא 

תמפגעים”, שעד היום מגן עלי
אוויר,  זיהום  רעש,  ממפגעי  נו 
לכלוך, ריח ועוד מירעין בישין. 
תקנות  החוק  כלל  השאר,  בין 
בלתי  אוויר  “זיהום  למניעת 

סביר מכלי רכב”. 
תבתקופה זאת התגבשה והתח

שלה בריאותי. גדלתי על אוויר 
ממכוניות,  שנפלט  פיח  מלא 
תחנת  מארובות  שהיתמר  עשן 
ירקות  ולצדם  רידינג  הכוח 
בשוק  שנרכשו  טריים  ופירות 
מבושל  מזון  הסמוך,  הכרמל 
יום,  בכל  הכינה  שאמי  ביתי 
לבקר  ברגל  ארוכות  צעדות 
את החבר’ה או להחזיר חברות 
אחרי טיול לילי לירקון. הג’אנק 
מנת  היה  שאכלנו  היחיד  פוד 
פלאפל לתלמיד בשוק בצלאל, 

תשכללה גם לביבה ענקית מת
פוחי אדמה.

בתחנות  התגלגלתי  וכך 
הקמת  בצבא,  שירות  החיים, 

בט ההנדסה  ולימודי  תמשפחה 
כניון שבצפון הארץ.

תק בו  המערבי,  תהגליל 
עם  אותי  הקסים  יתד,  עתי 
פריחות  הירוק,  הצבע  השקט, 

שלכת  של  עונות  מדהימות, 
ולבלוב, והעיקר - האוויר הנקי 
לאוויר  כך  כל  המנוגד  והצח 

בתל אביב.

lll

בהתחלה  בקטן.  התחיל  זה 
לא הרגשתי שישנה כאן בעיה. 
אף  באביב,  קטנים  אפצ’ים 

סתום, דמעות בעיניים. 
הלכה  העוצמה  לשנה  משנה 

במחזו כי  הבחנתי  מוהתגברה. 
בחו שנה  בכל  קבועה,  מריות 

חוזר,  זה  אפריל,  מרץ  דשים 
הסימנים.  שאר  וכל  האפצ’ים 

ומח חוזר, אלא הולך  מולא רק 
מיר משנה לשנה. בני המשפחה 
החורף  סיום  את  לזהות  החלו 
ותחילת האביב לפי מצבי. אבא 
שהאביב  סימן  אמרו,  מתעטש, 

הגיע.
בעונות  היפה  תקופת האביב, 
הסיוט  לתקופת  הפכה  השנה, 

מהאישי שלי. ממחטות ניר מפו
זרות בכל הכיסים, הריכוז יורד 
שלעולם  חושב  ואתה  לתחתית 

לא תבריא.
המשפחה  לרופאת  הלכתי 
לה  סיפרתי  החולים.  בקופת 
בתל  גדלתי  כיצד  קורותיי,  על 

מאביב המפויחת בלי להיות מו
וכיצד  העונות  משינויי  שפע 
הגעתי לגליל צלול האוויר, בו 

מהתחלתי לסבול מהתופעה המ
עצבנת הזאת.

וקי הרופאה  פתחה  מאפצ’י!, 
מנחה את אפה. הדיאגנוזה ברו

רה. יש לך אלרגיה לפריחה של 
צמחים שפורחים פה באביב. 

הקשיתי.  לכך,  התרופה  מה 
הרו פסקה  רגילה,  תרופה  מאין 

להימנע  היחידה  הדרך  פאה. 
לנסוע  היא  האביב  מאלרגיית 
כל שנה באביב לחודש של סקי 
וייס )פרח לבן  . לאדל  בשוויץ 

האוטובוס, בדרכו לבית הספר, נסע לאיטו ברחובות העיר בין 
מכוניות פולטות עשן אגזוזים משובח. היה זה תקופה קצרה 
לאחר שהתקבל חוק כנוביץ, והמאבק על זכות האזרח הקטן 

לאוויר נקי ולא מזוהם רק החל לתפוס תאוצה
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הגדל באלפים( אין כל השפעה 
התעט הרופאה  הסינוסים.  תעל 

נוסע  אתה  ואם  והמשיכה,  שה 
תיקח גם אותי איתך.

לקחת  לי  ירשו  שלא  ידעתי 
תאת הרופאה לחופשת סקי קבו

ולסבול  להמשיך  והחלטתי  עה 
בשקט.

לביקורי  נסעתי  לפעם  מפעם 
משפחה ועבודה בתל אביב ושם 
כי התופעות המרגיזות  נוכחתי 

נעלמו.

lll

למה שלא תעשה בדיקה יותר 
יכול  אתה  לי.  אמרו  יסודית, 
ללכת לרופא מומחה לאלרגיות 
ולדעת בדיוק לאיזה צמח אתה 

אלרגי.
תהזמנתי תור וביום המיועד ני

גשתי לרופא המקצועי. הסברתי 
תלו מה הבעיה. תוריד את החו

על  ותשכב  הרופא,  אמר  לצה, 
בא היה  זה  התלבטתי.  תהבטן. 

מצע החורף. אם לא אוריד את 
תהחולצה אמשיך לסבול מאלר

גיה. אם כן אוריד את החולצה 
אסבול מדלקת ריאות. 

החול את  והורדתי  תבחרתי 
צה. הרופא לקח מגשית ועליה 
הדומות  קטנות  זכוכית  כוסות 

מעוג דפנות  עם  רוח  תלכוסות 
לות קמעה. בכל כוס היה חומר 

הרגש אחר.  בצבע  מזוהה  תלא 
תי כיצד הרופא, בהפעלת לחץ 
קל, מדביק לי את הכוסות לגב. 
בזהירות  לבש  אמר,  סיימתי, 
אל  הביתה,  לך  החולצה,  את 
תחזור  שבוע  ובעוד  תתקלח, 

אלי.
עלי  עבר  רחצה  ללא  שבוע 
כנצח. בני המשפחה עיקמו את 
אלרגיה  עם  אבא  עדיף  האף. 
מאשר אבא שלא מתקלח טענו. 
בסלון,  בספה  לישון  נשלחתי 
את האוכל החליקו לי על מגש 

מתחת לדלת.

בהרהורים  עלי  עבר  השבוע 
בריא  מקום  עזבתי  איך  נוגים. 
ואפוף בעשן מכוניות ופיח כמו 

תתל אביב ונדדתי לחיי סבל בג
ליל הירוק.

בצ הצח  האוויר  כי  תהבנתי 
ושאר  לשועלים  מתאים  פון 
צריכים  האדם  בני  חיים.  בעלי 
להתת כדי  )זיהום(   pollution

חסן.
למרפאה.  חזרתי  שבוע.  עבר 

ונ החולצה  את  הורדתי  תשוב 
עם  הרופא  הבטן.  על  שכבתי 
תלש  אפו  על  סינון  מסיכת 
אחת  הכוסות  את  בזהירות 
אותן על המגשית.  והניח  אחת 
אשלח  אני  אמר.  בחוץ  תחכה 
נעשה  למעבדה,  הכוסות  את 
אנליזה ובעוד שעה קלה, כאשר 
נקבל את התוצאות, נוכל לדעת 

בדיוק למה אתה אלרגי.

lll

המתנתי על הספסל במסדרון. 
במהירות  לרוץ  החלו  אנשים 
את  ראיתי  לפתע  לצד.  מצד 
נכנס  מהמעבדה,  חוזר  הרופא 
החלוק  ללא  מיד  ויוצא  לחדרו 

דוק קרה  מה  בידו.  תיק  תועם 
הולך  אתה  לאן  שאלתי.  טור, 
התרעת  יש  רצים?  כולם  ולמה 

תקטיושות, אמר. מפנים את המ
רפאה וכולם הולכים הביתה.

מאז לא חזרתי למרפאה הזאת 
הסיבה  לי  נודעה  לא  ומעולם 

לאלרגיה.
בעונת  לשבוע  אחת  אבל 
האלרגיה אני נוסע לתל אביב, 
עשן  נושם  מכוניות,  אחרי  רץ 
וחוזר  מבריא  משובח,  אגזוזים 

בצ לסבול  רעננים  כוחות  תעם 
פון. אפצ’י!

בתנועת  חבר  הוא  הכותב 
לתגובות: ירוק.  ורדים   כפר 

tuviae@netvision.net.il 

הדרך היחידה להימנע מאלרגיית האביב היא 
לנסוע כל שנה באביב לחודש של סקי בשוויץ. 

הרופאה התעטשה והמשיכה, ואם אתה 
נוסע תיקח גם אותי איתך. ידעתי שלא ירשו 
לי לקחת את הרופאה לחופשת סקי קבועה 

מגע קסםוהחלטתי להמשיך ולסבול בשקט
מישל קארו

מלווה בנתיבים הוליסטיים
Master רייקי בדרגת

052-4743674
magakesemm@walla.com 

ליווי אישי בצמתים חשובים בחיים 	 	
פיתוח מודעות לצמיחה ואיזון 	 	

Rebirthing - טיפול בנשימה 	 	
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הנחיית מדיטציה 	 	

מפגש ריפוי גוף נפש רוח 
 דרך מודעות עצמית 
Rebirthing משולב עם
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שם עין \בן עמי מוסק

חורף בניו יורק
ניו יורק מוכרת לי מלפני 25 
בביקור  בעיר.  ממגוריי  שנים, 
הזיכרונות,  עם  יחד  הפעם, 
חשתי את השינויים המהותיים 

שעברו על כרך דינמי זה.
בסוף שנות השמונים ניו יורק 
שטוב  כמקום  ידועה  הייתה 

אנ לגור.  לא  אך  בו  תלעבוד 
אישי,  ביטחון  חוסר  חשו  שים 
זה,  זה עם  נמנעו מליצור קשר 
בשליטת  היו  שלמים  ואזורים 

נמ השוטרים  כשגם  תהמאפיה, 
מספר  אליהם.  מלהיכנס  נעים 
יורק  בניו  שנרצחו  השוטרים 
במשך שנה היה יותר ממספרם 

בארצות הברית כולה.
העיר עברה מהפך בסוף שנות 
הברזל  משטר  בעקבות  ה-90’ 
של ראש העיר רודולף גו’ליאני, 
שניקה אותה מאלימות, זוהמה, 
שלו  השיטה  וגרפיטי.  פשע 
סוגי  כל  עם  להתמודד  הייתה 
הפשיעה. לא הייתה הפרדה בין 
כייסות, ציורי גרפיטי, שוד, או 

תרצח. בכולם נעשה מאמץ לת
ולהעניש  העבריינים  את  פוס 
ניכרו  התוצאות  ואכן  אותם. 

בשטח.
שתושביה  עיר  מצאתי  הפעם 
מסבירי פנים לתייר, עיר נקייה, 
ושירותי תיירות  נעימה  אווירה 

תיעילים. מלבד כאב תמידי בצ
וואר הנמתח בשעת ההתבוננות 

תלמעלה, קשה למצוא סיבה לת
לונה. אולי הקור. 

הבנייה.  תנופת  בולטת  בעיר 
הרקיע.  אל  לטפס  ממשיכים 
בעבר  ידועות  שהיו  בשכונות 
נבנתה  צלסי,  כגון  לשמצה, 
פסי  בסיס  על  מקסימה  טיילת 
רכבת ישנים חוויה של “מרחב 
והמכוניות.  הבטון  בלב  ירוק 
של  למרגלותיה  בחום.  מומלץ 
מזמין,  מקורה  שוק  הטיילת 
הכל  מגוונות.  אמנות  וגלריות 
שהעיר  כמו  ובעוצמה  בכמות 

יודעת להעניק.
כיכר “טימס סקוור” ו”ברודוי” 
שאת  ביתר  להוות  ממשיכים 

בעו המובילים  התרבות  תאתרי 
תיאטראות  מ-40  למעלה  לם. 

תמרוכזים במקום אחד, והם מצ
ובעונה אחת “לה תליחים בעת 

שתלט” על כל החושים.
חדשים  מוזיאונים  נבנו  בעיר 
מכובד  מקום  וניתן  ומגוונים 

תלמחול ולמוזיקה. ילדי התזמו
רת שלנו היו חוגגים וספורטאי 
ממשחקי  מתמוגגים  היו  א.ס. 
במגרשים  מגוונים  ספורט 

תואולמות שאצלנו ניתן רק לח
לום עליהם.

תבפינות רבות ניכר עדין הזע
תזוע שעבר על העיר בשל התק

פת הטרור על מגדלי התאומים 
9/11. יחד עם החוסן והאצית -ב
מב הברית  ארצות  שבה  תלות 

אתר  נבנה  גדולתה,  את  ססת 
במקום  בדיוק  מרשים  הנצחה 
התאומים.  מגדלי  ניצבו  בו 

ברי משתי  מורכב  תהמונומנט 
היונק  בור  שבבסיסן  מים  כות 

בס הבריכה  לב  אל  המים  תאת 
נזכר  כשאני  מצמררת.  מליות 
שעבדתי באחד המבנים, עוברת 
בסמוך  גופי.  בכל  צמרמורת 
נוספים,  מגדלים  בניני  נבנים 

המתוכ החופש”,  “מגדל  תבהם 

ביותר  נן להיות המגדל הגבוה 
בארצות הברית.

ההוריקן  סופת  של  נזקיה  גם 
עדין  לאחרונה  בעיר  שהכתה 
בקו  הגובלות  בשכונות  ניכרים 
המים. יש תושבים שטרם חזרו 

תלבתיהם, שעדיין מנותקים מח
שמל ומים.

קטנות  סצינות  כמובן,  ויש 
קטנטן  חלק  רגע.  בכל  כמעט 

מהן הצלחתי לקלוט בעדשה.
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בית סיעודי בקיבוץ יחיעם
נוף הרים

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

 בית חם
בחיק הטבע
בפיקוח משרד הבריאות

יותר מ-200 כלבים וחתולים רוצים לצאת הביתה

אם יש לך מקום בלב בשבילו 
 בטוח יש לך מקום בבית

לאימוץ בצפון צרו קשר:
052-2327994  רות

050-3199395 עדנה
www.letlive.org.il
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