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משפחת בלה מיה ולולה בר ישראלי מאחלים

חג אביב שמח
קבוע בלולה: בחמישי ג'אם במה פתוחה; בשישי מסיבה; שבת אלקטרונית

תעזי 16 | סיון יחיאלי 24 | אייל כץ 48 | בן עמי מוסק 50 | ברברה אדלר 52
נירית אושר 54 | תרבות ותפתחו יומנים 66-71 | ורדה 74

אוכל מהבית
גבינות, קרקרים, סושי, פסטה,
עוגות, פירות יבשים וגרנולה.

סיבוב בין יצרני מזון
שעובדים מביתם
נירית אושר | 56

להצדיע
סיפוריהם של שלושה קצינים טריים 
מכפר ורדים. עומרי דוד שסיים
קורס חובלים, עדן אדלר
ונדב קלין שסיימו קורס
קציני יבשה
18

חג שמח
המבצע נמשך

אנחנו נבנה לך אתר אינטרנט חינם
ברכישת שתי שנות תחזוקה לפי 80 ₪ לחודש

פרטים בעמוד 53
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מצפה אבירים
04-8451527

www.being.org.il

אירוע שכולו
דברים  טובים

אוויר צלול ונופים משכרים עוטפים את מתחם

דברים טובים בגליל
המתחם ממוקם כפנינה בתוך נוף גלילי

עוצר נשימה, לפני הכניסה למצפה אבירים שבגליל המערבי,
וכולו מעורר השראה ועושה טוב על הנשמה.

המתחם רחב הידיים מאפשר קיום מנעד רחב של אירועים:
חתונות, אירועים משפחתיים, קבלות פנים אקסקלוסיביות

ועד אירועי גיבוש הכוללים סדנאות ופעילויות. 
ההקפדה על אכויות האירוח והעיצוב האותנטי,

מעניקים למקום את האווירה הקסומה והמיוחדת
המאפיינת אותו, ולאירוע שלכם את החותמת הייחודית שלו.

עוד במתחם:
הפקת ימי כיף, אפשרות להשכרת המקום בלבד

מעדניית גורמה המגישה את מיטב התוצרת הגלילית
לצד בחירות אנינות מכל קצוות תבל
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בדיקות  מעבדה  בתאום  מראש  ימים  שני וחמישי  בין  השעות 

זימון תורים  

מרכז רפואי כפר ורדים
שעות פתיחה

 04-9573132                        04-9570156 
08:00-09:00 
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יום ה'

ו' יום 

דר' אדיר
רפואת משפחה
מחלות פנימיות

דר' קוטלרסקי
רפואת ילדים

דר' פלדמן
רפואת נשים

ומיילדות

דר' זגורודניוק
רפואת עור ומין

דר' וקסמן
כירורגיה כללית

וטראומה

דר' לנדה
רפואת עיניים
ילדים ופזילה

חני ז'לסקו-מאור
אופטיקה

בדיקות עיניים

דר' רשף
כירורגיה אורתופדית

רפואת ספורט

דר' בן מאיר
כירורגיה פלסטית

אסטתיקה

דר' גרי
מחלות כיליה
ויתר לחץ דם

דר' זגורודניוק
מרפאת כאב

דיקור ורפלקסולוגיה

יפית וירט
אחות מרפאה

קרן שחר
 אחות טיפת חלב
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 להרשמה ולפרטים:  מרכז אמנויות ע”ש אפטר-ברר במעלות
.arts@maltar.org.il :רח’ בן גוריון 15 ת.ד. 515 מעלות-תרשיחא טל. 04-9977150  פקס. 04-9971669 דוא”ל

באתר אינטרנט:
 www.artsmaalot.com  ובפייסבוק

מרכז-אומנויות ע”ש אפטר-ברר מעלות תרשיחא

סמסטר אביב אפריל-יולי 2013

גרים ו י מב ג ו ח ם ו רסי ערקו ו י נ ג ו ח

ם לדי י י ג ו ח

מפגשי אימון אישיים לילדים 
ונוער באמצעות אומנות, 

לחיזוק וצמיחה
מנחה חגית אילוז

ויטראז’ ופסיפס זכוכית 
מנחה: דורית שלום 

תהליך יצירה מרתק בזכוכית. התנסות 
בחיתוך זכוכית, שיוף והלחמה בעזרת 
סרטי נחושת. תיכנון עיצוב והתאמת 

מרקם וצבע תוך שימוש בכלי עבודה 
יחודיים יצירת מראות, תכשיטים, 

קופסאות, כלים שימושיים, מוביילים 
בצבעים מרהיבים ועוד.... 

לילדי כיתות: ה’-ח’
יום רביעי: 17:00-18:30

חודש מאי
ת בסדנ

הקרמיקה

סדנה לעיצוב עוגות
בבצק סוכר

בהנחיית שרון פישביין
“העוגות של שרון”

4 מפגשים שבהם לומדים את העיקר 
שבסוכר: פיסול דמויות אדם, בעלי חיים 

פרחים  ודו מימד.
ימי שני 21:00-17:00

קורס טכנולוגי ליסודות 
הקרמיקה

בהנחיית אנה מרקוביץ
הרחבת אופקים בעשייה קרמית, להקניית 

ידע בסיסי מקצועי: הכנת גלזורות, 
אנגובים, תחמוצות, תהליכי יבוש ושריפה.

ימי ראשון 21:00-18:00

סדנת עיטור כלים קרמיים, 
צביעה והדפס )לשריפה שלישית(

סדנה מרוכזת חווייתית, לימודית והתנסותית 
עם האמנית אנה כרמי.

מפגש הורה וילד
סדנת עיטורים וציורים

על כלי קרמיקה.
חוויה שלא תשכחו!

מספר המקומות מוגבל!

פרטים מלאים במרכז

פותחים צמצם
קורסים בצילום סטילס

בהנחיית אבי הירשפילד
הכרות עם מצלמה והפעלתה תוך 
העמקת התבוננות בסגנונות שונים

ויציאה לצילומים.
מתחילים: ימי  שלישי ב-19:00 
מתקדמים: ימי ראשון ב-19:00

נוער: ימי שלישי ב-17:00

ם: י ג ו ח תן להצטרף ל י נ
רישום והדפס אמנותי

תרצה כדן

רישום וציור
יעל אילן

ציור וצבע
חנה ניר קמגושנאי

תפירה ועיצוב אופנה
תמי שוורצמן

קרמיקה, פיסול וקדרות אובניים
אביגיל גלרטר

חרוזי זכוכית במבער ועיבוד 
זכוכית בתנור )פיוזינג(

דרור חפר
סדנת יוצרים לקולנוע 

דוקומנטרי
בהנחיית יעל קיפר ורונן זריצקי

קורס פיסול בנייר
בהנחיית רינה סטרוד

פיסול בשכבות ובעיסת נייר, כולל עיצוב 
סופי בצבע בטכניקות יחודיות.

מתאים למתחילים ולמתקדמים.
יום ראשון 12:00-9:00

)יתכן קורס נוסף בערב בהתאם להרשמה(

ההרשמה החלה
תערוכה הזמנה ל

http://www.artsmaalot.com
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43   8.2.2013   ˆ   ידיעות הצפון

קיבוץ כברי - שעות פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00  שישי 10:00-14:00  טל. 04-9952658
4 דקות מנהריה - חניה חינם בשפע

מרכז השינה והריהוט כברי
חנות המפעל

ניתן להזמין במידות שונות

ארונות קיר 
פתיחה והזזה

ברכישת מזרון סימונס  דגם לייק
קבלו כורסת טלויזיה במתנה!

דגם: לואי

דגם: אלון צרפתי

מבצעים 
לפסח

פינות אוכל 
לחג

החל מ-₪2990

מבצעים 

בקנית מזרון סילי  או סימונס 
50% הנחה על הבסיסים

דגם: אביר

לכבוד החג
שפע מבצעים

חג שמח

למה עדיין אין לך אתר?
אולי נראה לך ש...

זה נורא יקר להקים 
ואין לי תקציב

צריך לעדכן את 
האתר באופן שוטף, 
אני שונא להתעסק 
עם מחשבים ולמי 
בכלל יש זמן לזה?

אני דווקא רוצה אתר, 
אבל לא כל כך יודע מה 
לבקש, איך לתכנן ובמי 

לבחור להקמת אתר

ממילא כל המתחרים שלי 
לפניי בגוגל, אז מה הטעם?

על פי פרסומים שונים, ל-55% מהעסקים בישראל עדיין אין אתר אינטרנט.
על פי הניסיון שלנו, בדרך כלל זה בגלל סיבה אחת או יותר מבין החמש שמנינו למעלה.

לנו יש את התשובות לכולן!
יחד, יד ביד, נבנה את האתר שלך 

תך
או

ה 
העולם כולו ירא

24 שעות ביממה
שבעה ימים בשבוע
365 יום בשנה

• במחירים הוגנים   
(החל מ-1,000 ₪ להקמה 

ו-80 לתפעול חודשי) 

• בשירות לקוחות מלא

• עם שירות עדכונים  
ותוספות שוטף 

• עם מגוון פתרונות לגוגל 

• עם צוות שכולל אנשי תוכן, 
עיצוב ותוכנה

לפרטים נוספים צלצלו חינם עכשיו 1800-800-401 

www.eshkoll.com

העסק שלי 
משתנה כל הזמן, 
ומהר מאוד האתר 
יהיה לא רלוונטי

וסוף סוף
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פרקטים     וילונות     מוצרי הצללה    
Æטפטים     שטיחים ועוד

ירושלמי¨ כרמיאל¨ החרושת ∏¥¨ ±∑±∏≥≥≠∞∞∏≠±
info@yerushalmyÆcoÆil    wwwÆyerushalmÆcoÆil    

ÆÆÆהטרנדים החדשים בעיצוב לאביב

חג שמח°
הגיע מבחר חדש של פרקטים°

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
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"בואו לקנות אותנו בתפן..."
י היצירות של

*מתאים לתנור, למיקרוגל ולמדיח. 

פתוח: א-ה 10-15, שבת וחג 11-15 | גן התעשייה תפן, מבנה מס’ 1

www.nurit-n-uri.com  ,052-8659922 לתיאום: אורי  052-2487850,  נורית

הכניסה לסטודיו בלבד אינה כרוכה בתשלום ואינה מקנה כניסה למוזיאונים

צילומים: אבי הירשפילד

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

ללקוחותנו דרושים נכסים בכפר ורדים

בשלב א' וילה מוארת 
ומטופחת, 5 חד'

+פ.משפחה+פ.עבודה, 
197/530, חנייה

וחצר גדולה.

בכפר ורדים-חירם

בשלב א' במרכז
כפר ורדים וילה 215/560,

5 חד'+מקלט, חנייה 
מקורה, גינה גדולה

ומע' סולארית מניבה.

כפר ורדים-משעול הסחלב

וילה פינתית, מטופחת 
ומוארת 200/380,

6 חד’+ממ”ד, אפשרות 
ליח’ נפרדת, מחסן וגינה 

מטופחת.

בכפר ורדים-בצעירה

בשלב א' וילה מרווחת 
הגובלת בשטח ירוק 

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

מקלט, וחנייה.

כפר ורדים-שניר

יח"ד מרווחת ומוארת,
2.5 חד', חנייה,

חצר גדולה ונוף מקסים.

להשכרה

במפלס אחד ברח' 
ללא מוצא, וילה חדשה 

ופונקציונאלית, 130/350, 
5 חד', נוף, גינה וחנייה.

כפר ורדים - שונית

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

 מרפסות, חצר גדולה 
וחנייה מקורה.

כפר ורדים-רותם

קרוב למרכז וילה מושקעת 
מאוד 350\168, 

4 חד' +ממ"ד ופ. משפחה, 
חנייה מקורה וגינה

כפר ורדים-שלב ב’

קרוב למרכז וילה מוארת, 
מרווחת ופונקציונאלית 

מאוד, 330/900,
6 חד'+ממ"ד, חנייה 

מקורה, גינה, נוף וכניסה 
ישירה ממפלס הכביש.

בכפר ורדים - לוטם

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

בכפר ורדים -לוטם

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

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

בכפר ורדים-מורן

ברח’ ללא מוצא וילה 
במפלס אחד, כניסה 

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

מקסימה.

בכפר ורדים- גל

ברחוב ללא מוצא וילה 
במפלס אחד מושקעת 

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

מקורה ונוף מרהיב

כפר ורדים-כזיב 

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

נוספים לבניית צימרים, 
חניה ונוף מרהיב

בגיתה

וילה מרווחת הגובלת 
בשטח ירוק 248/650, 

אפשרות חלוקה
לשתי יח”ד, חניה מקורה,

גינה ונוף

כפר ורדים-לוטם

חג אביב שמח לכל בית ישראל
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פתח דבר ניר שילה
 eyal@pnay.co.il  המעוניינים להשתתף במדור יפנו לדוא"ל

פתיחה

עורך ומנהל
אייל כץ

מייסד ועורך אחראי 
ניר שילה

עיצוב  :ארבל הלוי, צבי מן

חדשות

מעלות- מתחם קניון כוכב הצפון (צמוד למגה בול) ד 04-9971560
פתוח בימים א-ה 20:00-9:00 רצוף, ו' 14:00-9:00

חפשו אותנו ב

חומרי הדברה 
לכלבים וחתולים 
במחירי מבצע

חול מתגבש
במחיר שאסור לגלות

סניף מעלות

צוות עולם של חיות מעלות מאחל לקהל לקוחותינו  חג שמח וכשר

• משלוחים חינם יום יום

• התחייבות למחירים הזולים ביותר

• מגוון גדול של מזון וציוד לבעלי חיים

• בעלי חיים 

• בקרוב מספרה!!!

30% הנחה 
על  מגוון 
מודעה זאתלאקווריום למביא דקורציות 

הוצאה לאור  
דולב 3, מגדל תפן 
לדואר: ת.ד. 1036 
כפר ורדים 25147

טל 04-9977474 
פקס 050-8961838

 info@alakfar.co.il
www.alakfar.co.il
www.eshkoll.com

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

לתוכן המודעות המסחריות.
סיימו בהצלחה

בצל האסון שאירע במרתון תל אביב, רוב הרצים סיימו את המירוצים השונים שהתקיימו במסגרת 
מרתון תל אביב )חצי מרתון ו-10 ק”מ(, ביניהם כמה עשרות מתושבי הכפר. שתיים מתוכם הן יעל 
עמית והדס דורי בר משה, שמחייכות בתמונה זמן קצר לאחר שסיימו את הריצה ל-10 ק”מ. כתבה 

מורחבת בעמ’ 36.

“כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף 
עת  בארץ,  נראו  הניצנים  לו.  הלך 

דהזמיר הגיע וקול התור נשמע בא
רצנו”. אביב הגיע, פסח בא. פתחתי 
בשיר השירים, המגילה אותה נהוג 
לקרוא בשבת חול המועד פסח. רבי 
עקיבא אמר על שיר השירים: “כל 
שיר  ואילו  קודש,  כולם  הספרים 

דהשירים הוא קודש קודשים”. בספ
רי המקרא מתואר הקשר בינינו לבין 
ה’ כקשר המבוסס על יראה – יראת 
בשיר  אך  העונש;  יראת  הרוממות, 
השירים מושתת קשר זה על מושג 

האהבה, שהוא נעלה מן היראה.
חג  סביב  רבים  ומנהגים  מצוות 
מצה  אכילת  מצוות  מלבד  הפסח. 

דוסיפור יציאת מצרים, שהן מן התו
לשתיית  חובה  חכמים  הוסיפו  רה, 
ארבע כוסות של יין בליל הסדר, וכן 
הצבת גביע מיוחד המוקדש סמלית 

לאליהו הנביא.
נובע  הכוסות  ארבע  לחיוב  הטעם 

לשו לארבע  זכר  להציב  דמרצוננו 
הב שבאמצעותן  גאולה,  של  דנות 

 טיח ה’ את גאולת ישראל ממצרים:
סבלת  מתחת  אתכם  “והצאתי   .1
2. “והצלתי אתכם מעבודד  מצרים”.
תם”. 3. “וגאלתי אתכם בזרוע נטויה 
“ולקחתי   .4 גדולים”.  ובשפטים 

אתכם לי לעם”. 
הכוס  הנביא,  אליהו  של  כוסו 
הבטחה  מול  עומדת  החמישית, 
והבאתי   “ גאולה:  של  חמישית 
אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את 
ידי לתת אותה... ונתתי אותה לכם 
מורשה, אני ה’”. אליהו הנביא הוא 

מו הגאולה.  בוא  את  יבשר  דאשר 
זגים לו אפוא את הכוס החמישית 

השל לגאולה  הציפייה  דלהדגשת 
ומציינים  ממנה,  לוגמים  אין  מה. 
בשורת  ובפיו  אליהו,  בוא  שעם 
ההבטחות,  חמש  יוגשמו  הגאולה, 
חמש לשונות הגאולה, ואז נוכל גם 

למצות את תוכן הכוס החמישית.
אלתרמן,  נתן  של  בשירו  אסיים 
לילו של אליהו הנביא, בברכת חג 
שמח ואביב פורח ובתפילה לימים 

טובים ולשלום.
קריאה נעימה
וחג שמח

אנשי הכפר

הגיליון הבא של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 25.4. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום חמישי 18.4

לילו של אליהו הנביא / נתן אלתרמן
הוא יגיע הסב כעברו מתמיד
על בתי ישראל באזור ואדרת

הוא יבוא אל שולחן היחידה העברית
הלובשת עשן ועפר ועופרת

את היד הוא יושיט אל כוסו כמנהג
דום תקום לפניו הפלוגה ובפתח
כדמעה אדירה של זהב ושל חג

הירח יבער ברקיע של פסח
יברך את שולחן הסעודה התמה

יברך כל פלוגה אם חונה או ניידת
יברך את הכוח הקם לאומה

שעם חג ראשיתה בשנית היא נולדת
ברקיע גבוה של ליל מלחמה
הירח יבער ואדמה עין היין

והסב שהזקין עם זקנת האומה
יימצא כעומד על ערשה זה הליל

וילחש אז הסב: בין מם-מם ומם-כף
לא אבחינה, שאו לקדמון שכמוני
אבל צור ישראל, המם-אב לבניו
יברך את חגכם עלי לחם העוני

יברך את שולחן הסעודה החמה...

חגית לידרור, בשער: 
צילום: אייל כץ

מסיימי קורס חובלים
צילום: דובר צה"ל
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תֵעזי\תמרה מורגנשטרן
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אירועי מרץ / אפריל 2013

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

החתלתול והעכברון
הצגה בשפה הרוסית

שבת 30/3 בשעה 12:00

קובי מיימון
מופע סטנדאפ

יום שישי 5/4 בשעה 22:30

אשת הברזל 
סרט קולנוע. סיפור עלייתה לשלטון של מרגרט תאצ'ר בסוף 

שנות ה-70. שחקנים: מריל סטריפ, ג'ים ברשבנט ועוד.

שבת 6/4 בשעה 20:30

טקס עירוני- ערב יום השואה והגבורה
יום א' 7/4 בשעה 19:30

החברים שלנו מברית המועצות
מופע  שירים בשפה הרוסית עם כוכבי שנות ה-70 וה-80 

מרוסיה, ארה"ב, אוסטרליה וישראל.

יום ד' 10/4 בשעה 20:00 

שירים הם לפעמים געגועים
ערב זמר עם "הנהריינים" - שירי לוחמים לקראת יום הזיכרון 

לחללי צה"ל.

יום שישי 12/4 בשעה 21:00

קיזוז
הצגת תיאטרון הקאמרי. מחזה חדש מאת אילן חצור 

בהשתתפות שמואל וילוז'ני, לימור גולדשטיין ועוד.

יום חמישי 18/4 בשעה 20:30; מוצ"ש 20/4 בשעה 21:00; ימים א-ד 
21-24/4 בשעה 20:30

בים וביבשה
עומרי דוד סיים קורס חובלים וממשיך מסורת משפחתית • עדן אדלר ויתר
על קריירה מבטיחה כאצן והיום הוא מפקד מחלקה בצנחנים • נדב קלין

כבר התחיל לשרת בתזמורת צה"ל, התעקש על קרבי, והיום הוא
מפקד מחלקה בנח"ל • סיפוריהם של שלושה קצינים טריים מכפר ורדים

 נירית אושר, אייל כץ
צילומים: דובר צה"ל

כפר ורדים ידוע באחוזי הגיוס 
באחוזים  וכן  שלו,  הגבוהים 

בשי המשרתים  של  דהגבוהים 
רות קרבי ושל חיילים המגיעים 
לקצונה. לאחרונה הסתיימו שני 
קצני  קורס  נפרדים:  קורסים 
יבשה וקורס חובלים, ובשניהם 

היה לכפר ייצוג נכבד. 
את קורס קציני היבשה סיימו 
אדלר  עדן  חבריהם  עם  יחד 
מהם  אחד  לכל  קלין.  ונדב 
עם  עצמו,  משל  מעניין  סיפור 
מכנה משותף: שניהם ויתרו על 

דעיסוק בתחום אהוב בו התמק
צעו לטובת שירות צבאי קרבי 
ובעל משמעות. עומרי דוד סיים 
ממש לפני כמה ימים את קורס 
הוא  הסיפוא  ואצלו  החובלים, 
המשכה של מסורת משפחתית 

מפוארת.

זה התחיל בילדות
קורס  את  סיים  דוד  עומרי 
כשבוע  לפני  ממש  החובלים 
נצר  הוא  )ב-13 במרץ(. עומרי 
למשפחת חיל הים. אביו, עופר 
דוד, שירת כאלוף משנה בחייל 
, היה אף הוא  וסבו, מיכה דוד 

דיורד ים בעברו. כולם, אגב, תו
שבי כפר ורדים. 

"נולדתי בחיפה בשנת 1992", 
ילדותי  "במהלך  עומרי.  מספר 
חולדה  לקיבוץ  נשר  בין  נדדנו 
ואפילו התגוררנו שנה בארה"ב, 

השו התפקידים  בגלל  דבעיקר 
ו'  בכיתה  בצבא.  אבא  של  נים 
התמקמנו בכפר ורדים ומכיתה 
עד  תפן  ספר  בבית  למדתי  ז' 
אהבתי  מאוד  הלימודים.  סיום 
לטייל, לשחק כדורסל, חברים, 
רגיל כזה. הייתי בחוג סיור עד 

כיתה י"א". 
תמיד ידעת שקורס חובלים זה 

הכיוון שלך?
היה אלוף משנה בחיל  "אבא 

את  היטב  שהכרתי  כך  הים, 
הנושא. זה לא מה שדחף אותי 
לבחור בקורס, אבל כן זה תרם 

והת הקורס  עם  שלי  דלהכרות 
ומרתק  מאתגר  לי  נראה  חום. 

דלבחור בקורס חובלים, כי הפי
דקוד והקצונה מאפשרים לי לה

על  והן  המערכת  על  הן  שפיע 
הפרט. השילוב הזה הוא הדבר 

העיקרי שמשך אותי לכיוון". 
עשית הכנות מיוחדות לקראת 

הקורס?
"אני מודה שלא עשיתי הכנות 

דרציניות. בעיקר התמקדתי בה
כנה מנטלית לשירות הארוך". 

כמעט שנתיים וחצי
קורס הת הוא  חובלים  דקורס 

את  המכשיר  ויוקרתי,  נדבותי 
הים.  חיל  של  המפקדים  דור 
לפקד  עתידים  הקורס  בוגרי 
של  המתקדמים  השיט  כלי  על 

הצו הטילים,  ספינות  דהחייל: 
ללות וכלי הביטחון השוטף.

הקורס נמשך שנתיים וחמישה 
חודשים וכולל ארבעה שלבים, 

לת המסיימים  את  דהמכשירים 
פקיד קצין הים. בשלב הבסיסי 
עוברים הצוערים טירונות שדה 
הרגלים  להם  מוקנים  בה  וים, 
צבאיים בסיסיים וכישורים של 
תפעול כלי שיט קטנים. בשלב 
הצוערים  מתפצלים  המתקדם 

דלהסמכה על- פי המגמות השו
ואלקטרוני מכונה  )שיט,  דנות 

קה(, מכירים את מערך הביטחון 
ומתנסים  הים  חיל  של  השוטף 
מוענקת  בסיום השלב  בפיקוד. 

להם סיכת מפקד מחלקה. 
שלב  הינו  השלישי  השלב 

דהאקדמיה, בו משלימים הצוע
דרים תואר אקדמי באחד משלו

שת הנושאים: נמלים וים, מדעי 
דהמדינה, או כלכלה ומנהל עס

קים. השלב האחרון הוא השלב 
הצוערים  רוכשים  בו  הייעודי, 

כק ומעשית  עיונית  דהכשרה 
ציני משמרת בספינת טילים או 

בצוללת. 

קיבלתי החלטה נכונה
מה היו הרגעים הקשים במהלך 

הקורס?
בעיקר  זה  ספציפי.  רגע  "אין 
העובדה שלא רואים את הסוף. 
הקורס ארוך מאוד וכולל הרבה 

ולו יושב בחדר  דרגעים שאתה 
'קורסיסט'  אתה  ועדיין  מד, 
בחילות  שלך  שהחברים  בזמן 
מפקדים.  מזמן  כבר  אחרים 
שתחילת  חושב  אני  מזה,  חוץ 
זמן  הרבה  אין  כאשר  הדרך, 
בית ולא ניתן להחזיק טלפונים 
סלולריים, אלא רק לדבר פעם 
בשבוע בטלפון ציבורי, זה שלב 
החודשים  בשלושת  קשה.  די 
באילת  הקורס  של  הראשונים 
יש גם קושי פיזי ועייפות, אבל 
שכמעט  שהעובדה  חושב  אני 
יותר.  קשה  הביתה  יוצאים  לא 
ועדיין, זה בהחלט אפשרי למי 
הקורס,  ובסוף  רוצה,  שממש 
כאשר אני מסתכל אחורה, אני 

נכו החלטה  שקיבלתי  דמרגיש 
נה". 

במהלך  נשאר  לבילויים  וזמן 
הקורס?

על  לשמור  אפשר  "בקושי. 
הרבה  מצריך  זה  אבל  חברים 

שמקב טובים  חברים  דעבודה. 
לים את זה שהקשר יהיה בערך 
אחת לחודש, הופכים את הענין 
לאפשרי. אבל בגדול, זו תקופה 

שהחיים הם הקורס". 
דעומרי לא מתכנן בינתיים תו

הרחוק:  לעתיד  ממשיות  כניות 
חמש  עוד  על  מדברים  "אנחנו 
שנים בערך. סיימתי את הקורס 
במגמת שייט ואני הולך לפקד 
אני  בספינה.  הגשר  מוצב  על 
מאוד מצפה לתפקיד הפיקודי. 
מדובר בתפקיד מספק ואיכותי, 
דברים  על  להשפיע  יכולת  עם 

רבים".

צנחן במקום אצן
התלד  )20 אדלר  עדן  )סג"מ 

בט הרבה לפני שהחליט לוותר 
בריצה  המקצועי  העיסוק  על 
בנם  עדן,  לוחם.  להיות  כדי 

קו טור  )בעלת  ברברה  דשל 
הבכור  הוא  ורן  בעיתון(  מיקס 
בתפן,  שלמד  אחים,  לשלושה 
השתתף בחוגי סיירות והתאמן 
בין השאר יחד עם מאמן הריצה 

אלי אסרף.

דבמכבייה האחרונה זכה במד
ליית ארד בריצת 5,000, וכמעט 
זכה  השתתף  בה  תחרות  בכל 
הראשונים.  המקומות  באחד 
אותו  ממקמות  שלו  התוצאות 

בצמרת רצי הנוער בישראל.
אפשרות  לי  "הייתה  עדן: 
פעיל'.  'ספורטאי  של  למעמד 
מעמד כזה היה מקנה לי שירות 
קרוב לבית ואפשרות לבנות את 
עצמי כספורטאי. אבל החלטתי 
כדי  בספורט  עיסוק  על  לוותר 
להיות  רוצה  אני  לוחם.  להיות 
משמעותי  יותר  ממשהו  חלק 

ויותר תורם".
אבל עם כל הכבוד ללוחמים, 

רצים מצטיינים יש פחות.
"אולי, אבל ההרגשה שלי היא 
שחלק מהתרבות כאן זה להיות 

דחייל משמעותי בצבא. כל הח
ושירות  קרביים,  שלי  ברים 
עם  משמעותי  יותר  הוא  קרבי 
שאלתי  חיוביות.  חוויות  יותר 
איפה אני בתוך זה ואיך ארגיש 
כשאסתכל אחורה בעוד 10-15 

שנה".
המשמעות היא ויתור מוחלט 

על קריירה של ספורטאי.
"נכון. אלו השנים הכי טובות 
לאצן, גילאי 18-24. תקופה של 

סדי אימונים  ללא  שנים  דכמה 

עומרי דוד. להשפיע הן על המערכת והן על הפרט

עומרי דוד עם אבא עופר וסבא מיכה. דור שלישי בים
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חדשות

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

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

₪ 2,999
בלבד!

מבצעים נוספים 

בחנות

בעצם  מקצועית  ועבודה  רים 
מחסלת את הקריירה".

עם  התייעצת  התלבטת?  כמה 
המשפחה, עם חברים?

ד"הייתה התלבטות ארוכה שנ
אמא  חודשים.  שלושה  משכה 
בעד  אבא  הצבא,  בעד  הייתה 
בעד  אלי  המאמן  וגם  הספורט 
הספורט. דווקא בקבוצת הריצה 

לב לי  המליצו  חברים  דהרבה 
חור בצבא. עופר יעקב, שהיום 
בכפר  ריצה  כמאמן  משמש 
השפיע  איתי,  יחד  רץ  ובזמנו 

לכיוון של לוחם".
את  עדן  מתחיל  אלה  בימים 
כקצין,  שלו  הראשון  התפקיד 
הוא  צנחנים.  בטירונות  מ"מ 
כי  ומספר  החלטתו,  עם  שלם 
הוא מלא סיפוק מהשירות. על 
חושב  לא  הוא  צבאית  קריירה 
שואף  שאני  יודע  "אני  כרגע. 
עדיין  לזה,  מעבר  מ"פ.  להיות 
רחוק בשבילי אבל ימים יגידו".

נחלאי ומוסיקאי
סג"מ נדב קלין )21( מנגן מאז 

המוסי עצמו,  את  זוכר  דשהוא 
היה  והוא  חייו  אהבת  היא  קה 

בת יעסוק  בצבא  שגם  דבטוח 
חום. נדב, בנם של אורלי מכפר 
בחיפה  המתגורר  ורפי  ורדים 
אחים,  שלושה  בין  הצעיר  הוא 
בתיכון  המוסיקה  במגמת  למד 

דכברי, ניגן בתזמורת הנוער וב
הכלי  פרטיים.  הרכבים  מספר 
עליו ניגן הוא סקסופון, ובעיקר 
הוא אוהב ג'אז. נדב השתתף גם 
ואימן  לחימה  לאמנויות  בחוג 

לוחמים צעירים.
למבחנים  ניגש  טבעי  באופן 
לתמורת צה"ל ואף התקבל. "זה 
היה תהליך טבעי", הוא מספר. 
"הייתי בטוח שזה יהיה הכיוון".
ואיך פתאום השתנתה דעתך?
ד"אתה הולך לצבא, מגיע לב

אומר  אביב,  רמת  באמצע  סיס 

בוקר טוב לש"ג בקבקבים, וכל 
עם  ונישוקים  חיבוקים  הזמן 
אבל  כיף,  באמת  זה  החבר'ה. 
עושה  שאני  הרגשתי  צבא.  לא 
וחיפשתי  משמעותי  לא  משהו 

שירות עם משמעות".
קרבי  שירות  שביקש  לאחר 
אבל  השריון.  לחיל  נדב  שובץ 

"אמר משלו:  רצונות  לו  דהיו 

נחל'.  ורק  חי"ר  'רק  לכולם  תי 
מקםו בכל  זה  על  דוהתעקשתי 

בכל שיחה".
למה דווקא נח"ל?

זה  משמעותי  שצבא  "הבנתי 
חי"ר, ועל הנח"ל התעקשתי כי 

טו אנשים  שם  שיש  לי  דנראה 
שמשרתים  שניים  הכרתי  בים. 
המקום.  שזה  והחלטתי  בנח"ל 

נדנדתי הרבה ובסוף הגעתי".
נדב מיועד לחזור לגדוד 932 
מבצעית  לפלוגה  הנחל  של 
ולפקד על מחלקת ביינישים - 
ישיבות.  בני  של  תיבות  ראשי 
"אני מצפה למפגש הזה", הוא 
וגם  הם  שגם  מזה  "חוץ  אומר. 
דבר  שום  לנו  אין  בנחל,  אני 
גדול עבורי  וזה אתגר  משותף, 

לפקד עליהם".
שמחת לקבל את השיבוץ הזה?
ד"קודם כל אני שמח כי זה מע

שאולי  לסטיגמות  בניגוד  ניין. 
בציבור  מדובר  לגביהם,  יש 
מוכן, הם עוברים מסלול מיוחד 
ולא פשוט, ויש להם מוטיבציה 

גבוהה להצליח במסלול הזה".
ומה עם קריירה במוסיקה?

אבל  קריירה,  אם  יודע  "לא 
במסגרת  לנגן  שאחזור  בטוח 
שמוסיקה  בטוח  אני  כלשהי. 
תמיד תהיה חלק חשוב מהחיים 

שלי".
וקריירה צבאית?

"גם לגבי הצבא אני לא יודע 
דעדיין. נסיים תפקיד ראשון ונ

אותו  לעשות  אשתדל  תקדם. 
ולגבי ההמ דבצורה הכי טובה, 
שך יש עוד יש זמן להחליט".

דלנדב יש מסר חשוב לכל המ
לחולל  הצלחתי  "אני  תגייסים: 

מפ שזה  שלי,  בשיבוץ  דשינוי 
תיע, וגם לשנות פרופיל. נראה 
לי שאם חשוב לך להיות קרבי 
מסוים  למקום  להגיע  ואפילו 
השיבוץ  את  לשנות  אפשר   -

שלך".
זו פתיחות של הצבא?

גדולה,  מערכת  הוא  "הצבא 
שמנסה לשבץ כל אחד במקום 
אתה  שגם  חשוב  אבל  הנכון. 
יש  אם  להשפיע  ותנסה  תלחץ 
לך כיוון ורצונות להגיע למקום 

מסוים".

עדן אדלר ונדב קלין
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נירית אושר
השי עתיד”  “יש  שמפלגת 

חבר  לך  “יש  חדש  פרויקט  קה 
בישראל  ישוב  לכל  בכנסת”. 
יש חבר בכנסת שיקשיב, יטפל 
וגופי  הרשויות  מול  בבעיות 
החבר  יהיה  ולמעשה  השלטון 

ששל תושבי המקום בבית הנבח
שרים. חבר הכנסת ד”ר רונן הופ

מן הוא הקשר הישיר של תושבי 
כפר ורדים אל הכנסת.

יש  ברשימת  מקום 19  הופמן, 
לפ לממשל,  מרצה  הוא  שעתיד, 

ולתקשורת  פוליטית  סיכולוגיה 
הבינתחומי  במרכז  שכנועית 

שהרצליה, שימש כחבר פעיל במ
שלחות השלום עם סוריה, כיועץ 
וכעוזרו  הביטחון  לשר  המדיני 
האישי של ראש הממשלה יצחק 
רבין ז”ל. הופמן נמנה בין מייסדי 

שומנהלי המכון הבינלאומי למדי
שניות נגד טרור במרכז הבינתחו

לגופי  מייעץ  אשר  הרצליה,  מי 
ממשל בארץ ובעולם. 

בתחום  מומחה  גם  הוא  הופמן 
הפוליטית,  והתקשורת  ההסברה 

שופעיל בחיזוק קשרי ישראל והת
פוצות. הוא שימש כקצין הסברה 

באט הישראלית  שבקונסוליה 
הסוכנות  מטעם  כשליח  לנטה, 
היהודית לארה”ב, כמרצה מטעם 
קרן היסוד בפני קהילות יהודיות 
סמינרים  וכמנחה  באוסטרליה 

ולסטו לנוער  שחינוכיים-ציוניים 
דנטים באירופה. במקביל העביר 
בפני משלחות  וסקירות  הרצאות 
החוץ  מדיניות  בנושאי  מחו”ל 
הופמן  ישראל.  של  והביטחון 

חדשות

החבר של כפר ורדים בכנסת
פרויקט חדש של מפלגת יש עתיד מאפשר לכל תושב ליצור קשר ישיר עם הנציג 

של הישוב שלו בכנסת. ד"ר רונן הופמן הוא האיש של כפר ורדים

 Camp חברת  בראש  ועמד  ייסד 
לתיירות  חברה   ,kimama Israel
חינוכית וחווייתית בזיקה לציונות 
המפעילה  ישראלית,  ולתרבות 
מחנות  ובכללן  חינוכיות  תכניות 
בארץ  בינלאומיים  ציוניים  קיץ 

ובעולם.
מה ההיגיון מאחורי הרעיון?

המרכזיים  העקרונות  “אחד 
הוא  עתיד’  ‘יש  מפלגת  של 
להביא פוליטיקה חדשה, ואחד 
ליצור  הוא  זה  של  ההיבטים 

שמצב שבו כל אחד מחברי הכ
הצי מול  ישירות  עומד  שנסת 

מסוים  טריטוריאלי  באזור  בור 
הפוליטית  בתרבות  בארץ. 
שאנו מביאים ומנסים להטמיע 
הרעיון הוא לפוגג פילטרים בין 
הציבור לבין שליחי הציבור, כך 

שהייצוג יהיה נגיש וישיר”.
עם שא אותך  להתקיל  ־אפשר 

לות טריוויה על כפר ורדים?
אני  מראש  אבל  יכולה,  “את 
שולט  לא  עדיין  שאני  אומר 
הדבר  ורדים.  כפר  על  במידע 

לעשות  הולך  שאני  הראשון 
שזה ללמוד את כפר ורדים. הר

עיון שלי להגיע אליכם במהלך 
במסגרת  הקרובים  החודשיים 

שפגרת הכנסת ולהיפגש עם גור
שמים מרכזיים ביישוב ועם תוש

בי המקום וללמוד באופן בלתי 
אמצעי מה הנושאים שחשובים 
אחד  אתכם.  ומעסיקים  לכם 
לשמוע  לי  שחשוב  הנושאים 
לגביו הוא מידת הקשר בין כפר 
הגליל.  לפיתוח  לרשות  ורדים 
ובאיזה  מסייעת  הרשות  האם 
אופן. האם יש כלים שלובים או 

בירוקרטיה מסואבת?”.
לגבי שאלות הטריוויה, הופמן 
ידע לספר כי ראש מועצת כפר 
מספר  יחיאלי,  סיון  הוא  ורדים 
ל-8,000   6,000 בין  התושבים 
הוא  ורדים  לכפר  להגיע  וכדי 

נוסע צפונה עד נהריה ואז לוקח 
מזרחה. 

מתמודדים  הבעיות שאנו  אחת 
והמים  האויר  זיהום  היא  איתה 
זו  הסמוכים.  תפן  מפעלי  של 
בעיה שמתאים להפנות אליך? 

חומר  לקבל  אשמח  “בהחלט. 
כוח  לי  שיש  מניח  אני  בנושא. 

במוטי תלוי  כמובן  זה  שלהועיל. 
התושבים  עם  בקשר  שלי,  בציה 
הגורמים  מול  יסודית  ובעבודה 
המוסמכים. מבחינתי, העניין הוא 
הגורמים  מי  לזהות  לא להרפות, 
ונושא  בעיה  לכל  הרלוונטיים 

שמצריך פתרון ולעבוד מולם”.
אישית  פניה  לכם  יש  אם 

לי מוזמנים  אתם  הופמן  שאל 
אתר  דרך  קשר  איתו  צור 
בדוא”ל: או  עתיד”   “יש 
.rhoffman@knesset.gov.il

ד”ר רונן הופמן. נוסע עד 
נהריה ואז מזרחה

ראש מועצת כפר ורדים, סיון 
ליו”ר  השבוע  נבחר  יחיאלי, 
קו  יישובי  פורום  של  הקבוע 

העימות.
בי הייתה פה אחד  שהבחירה 

שיבה שהתקיימה ביום ראשון 
בעיריית מעלות תרשיחא. 

בנו בדיון  נפתחה  שהישיבה 
מכן  לאחר  לאן’,  ‘הפורום  שא 

שנערך דיון אסטרטגי לגבי תכ
נית העבודה של הפורום לשנה 
הישיבה  בהמשך  הקרובה. 
חגיגית  כוסית  הרמת  נערכה 
לכבוד החג ולאחריה התקיימה 

בתפ יחליף  יחיאלי  שהצבעה. 
קיד את אבי קרמפה.

ראש עיריית מעלות תרשיחא 
ויו”ר השלטון המקומי, שלמה 
הפורום,  את  שהקים  בוחבוט, 
עשייתו  על  לקרמפה  הודה 
הוא  ליחיאלי.  הצלחה  ואיחל 
המרכזיים  האתגרים  כי  ציין 
שמירה  יהיו  הקרובה  בתקופה 
על הטבות המס, סלילת כביש 

6 וחיזוק התעסוקה באזור. 
הוקם  העימות  קו  פורום 
בשנת 1988, והוא נחשב לאחד 

והמובי המגובשים  שהפורומים 
יישובי קו העי שלים בישראל. 

תושש  150,000 כ מונים  -מות 
יהודים,  יישובים  בכ-20  בים 

ערבים ודרוזים.

יחיאלי נבחר ליו"ר פורום קו העימות

תבשילים דרוזיים מסורתיים
בהכנה ביתית

הגיעו אורחים? מכינים אירוע או ארוחת חג? סתם לא מתחשק לבשל?
ב”אלמנסף” תמצאו מאכלים טעימים לכל טעם ולכל כיס

אירועים עד 50 איש

בכניסה לינוח, 1500 מ’ מכיכר מס’  בכפר ורדים 5 לכיוון ינוח בצד שמאל
להזמנות: האני 054-5966590 | אלהאם 050-9972016,  054-8300732
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ישר מהראש
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ישר מהראש\סיון יחיאלי

כנגד ארבעה סוגים של התחדשות
של הנפש ושל הבית, התחדשות פוליטית, של בנייה ופיתוח והתחדשות קהילתית

אחת מקבוצות מאמאנט בכפר. התחדשות קהילתית

במקור, בלוח העברי הקדום, 
וראשון  ראש  ניסן  חודש  היה 

ולמ העברית.  השנה  אלחדשי 
ארות שאיבד זה מכבר את בכו

ניסן חודש  נותר  רתו לתשרי, 
והתחדשות.  התחלה  שמייצג 
ניסן, שמקורו במילה האכדית 
אולי  ניצן.  ומשמעותה  ניסנו 
להתחיל  חקלאי  היגיון  יש 
זורעים  בו  בסתיו  השנה  את 
מזמן  כבר  אנחנו  זרעים, אבל 
האלה  והניצנים  חקלאים,  לא 
שתיכף יהיו פרחים עושים לנו 

טוב  על הלב.
המאורע  היא  מצרים  יציאת 
בכל  ונזכרת  עמנו  של  המכונן 

דהתפילות והברכות – "זכר לי
חוזרים  אנחנו  מצרים",  ציאת 
בעזיבה  שלא  כמובן  ואומרים. 
מבורכת  מצרים,  של  הפיזית 

אות עסקינן.  שהייתה,  דככל 
מעבדות  היציאה  מעניינת  נו 
חירות  יותר  לנו  ומה  לחירות. 
הפסח,  של  הנקיון  מעבודות 
הבתים,  של  והצחצוח  המירוק 
הנחש,  נשל  השלת  כמו  קצת 
מה  כל  את  מאחור  משאירים 
להמשיך  ואפשר  צריך  שלא 

ולהתחדש. 
כך קבעה לנו היהדות סדר יום 
שנתי בו בסתיו, בימים הנוראים 
בואכה יום כיפור, אנחנו עושים 
וממרקים  מנקים  בנפש,  סדר 
והשנה  החורף  לקראת  אותה 

מנקים  אנחנו  ובאביב  החדשה; 
סבי את  ממרקים  הבתים,  דאת 

בתנו ומרגישים התחלה חדשה 
הזו  ההרגשה  ואת  ונפלאה. 
צריך לנצל ולטפל גם בגוף, וזה 
לאימוני  להצטרף  הזמן  בדיוק 
בימי  עושים  שאנחנו  הכושר 
עפר,  עם  כושר  בבוקר.  שישי 
ימי שישי, 8:30, כולם מוזמנים.

***

הש חדשה,  התחלה  דאפרופו 
בוע הושבעה הממשלה החדשה 
רבה.  הצלחה  לה  מאחל  ואני 
היינו  שריה  בין  אם  היה  עדיף 

צפו )הכי  צפונים  גם  דמוצאים 
באבן  שגר  אהרונוביץ,  הוא  ני 

הד שגם  נקווה  אבל  דיהודה(, 
חמה  פינה  ימצאו  בדרום  רים 
הגדול  האתגר  הארץ.  לצפון 
של הממשלה הבאה הוא קיצוץ 
הגעה  נכון  יותר  או  התקציב, 
תישאל  ושוב  תקציבי.  לאיזון 

יגר קיצוצים  איזה  דהשאלה 
מתמשכת  פגיעה  למינימום  מו 
בכלכלה. כתבתי בחודש שעבר 
בתקופת  המכפיל  בעיית  על 

ושוב חשוב להדגיש: קי דצנע, 
צוץ בפרויקטים מחוללי צמיחה 

לה המשק  של  ביכולת  דיפגע 
דתאושש מהצנע, ואם יש למק

בלי ההחלטות אחריות, עליהם 
בה  בפריפריה,  פגיעה  למנוע 

ההאטה מהירה והצמיחה איטית 
יחסית למרכז הארץ.

***

עו אנחנו  בכפר  אצלנו  דגם 
תחנות  בהתחדשות.  סקים 
פרוייקט  החדשות,  האוטובוס 
נגיעות מול הצריף הירוק ומול 
ניצני  חדשים,  כיכרות  המארג, 
הבנייה של בית ספר תפן ואולם 
הספורט, והרשימה עוד ארוכה.

ההתחדשות  יותר  חשובה 
אנשי  עם  ישבתי  הקהילתית. 
של  ונציגות  הספורט  אגודת 

בפו שראינו  אחרי  דמאמאנט 
רים את הצלחת הקיד-נט ומול 
עיננו הולך ומתארגן לו האבא-
שתקרת  מבינים  אנחנו  נט. 
הייתה  בספורט  שלנו  הזכוכית 
למה  ובניגוד  מתקנים.  העדר 

אול שני  גם  בעבר,  דשחשבנו 
מות ספורט זה לא הרבה לכפר 

ורדים. 
שאני  אחרת  זכוכית  תקרת 
מרכז  של  היא  לפרוץ  מתכוון 
עורכת  בהם  התנאים  המוזיקה. 
שלה,  החזרות  את  התזמורת 
לכל  מתחת  הם  להיום,  נכון 
על  הארצית  ביקורת. המפקחת 

המו במגמת  ביקרה  דהמוזיקה 
ובמ אמירים  תיכון  של  דזיקה 
המפק עם  יחד  המוזיקה  דרכז 

מאוד  והתרשמה  המחוזית  חת 

ביישוב.  המוזיקלית  מהעשייה 
למנהלת  הנושא  את  העליתי 

דהמחוז של משרד החינוך ובע
קבות זאת, יסייע המשרד ויקצה 
משאבים לטובת הנושא. בנוסף 
גייסנו מעל ל-100 אלף שקלים 
נגב  ממשרד  המוזיקה  לטובת 
נפתור  שאם  מאמין  אני  גליל. 
את  נפרוץ  המקום,  בעיית  את 
תקרת הזכוכית ואין לדעת לאן 

נגיע.

***

שתקף  הפריצות  גל  בעקבות 
דחופה  פגישה  ביקשתי  אותנו, 

המ של  צפון  מחוז  מפקד  דעם 
בנוסף  עטיה.  רוני  ניצב  שטרה 

המוע של  הבטחון  דלמחלקת 
המועצה  חברי  את  הזמנתי  צה 
זיו  גזית, יעקב  למפגש. דבירה 
בפגישה  הצטרפו.  וקנין  ואירס 
את  המחוז  מפקד  בפני  סקרנו 
בעת  ורדים  בכפר  הפריצות 
האחרונה ואת הפעולות שנקטה 
המועצה  של  הביטחון  מחלקת 
יחד עם המשטרה. מפקד המחוז 
את  משמעותית  לתגבר  הורה 
והתוצאה  ורדים  בכפר  הכוחות 

ניכרת לעין.
תושיה,  עם  יחד  נחוש,  אני 
והמתנדבים  המשטרה  סער, 
שעובדים  והמסורים  הרבים 
איתנו, למגר את מכת הפריצות 
הקרב  החג  זאת  עם  יחד  הזו. 
מחייב את כולנו להיערך כראוי 
הבתים  את  לנעול  מבקש  ואני 
היטב, להפעיל אזעקות ואמצעי 

לשכ להודיע  אחרים,  דמיגון 
ולמחלקת הביטחון במידה  נים 
ממושכת  היעדרות  שמתוכננת 
ולעדכן אותנו על כל חשד, קל 

ככל שיהיה.
במיוחד חשוב העדכון המיידי 
על כל חשד לנסיון פריצה. זאת 
תמונת  לקבל  שנוכל  מנת  על 
מצב מוקדם ככל האפשר כאשר 
לא  ביישוב.  פורצים  מתגלים 
תמיד זה מתאים, אבל ערב פסח 
פרעה,  את  עברנו  לומר,  מותר 

נעבור גם את זה. 
דשיהיה לכולנו פסח שמח ופו

ותחושת  התחדשות  הרבה  רח, 
אביב בנשמה.

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

לבודנט בע”מ
מרפאות שיניים ומעבדת שיניים
לבודנט בע”מ
מרפאות שיניים ומעבדת שיניים

יישור שיניים - אורטודונטיה

050-5241607  |  04-9573359  |  6 חרמון  ורדים,  כפר 

052-4436490  |  04-9989027  |  15 חרוב  כרמיאל, 

17 שנות וותק וניסיון ביישור שיניים D.M.D ד”ר לילך לבון

כולנו רוצים חיוך יפה!    
לכולנו מגיע חיוך בריא!

• טיפול אורטודונטי יכול לתרום להשגת מטרות אלו	
• הטיפולים הינם בשיטות הכי מתקדמות ובאחריות לתוצאות מדהימות	
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חדשות בריאות

נירית אושר
דחופה  לרפואה  מרכז  טרם, 
המספק שירותי חדר מיון נפתח 

בכרמיאל בספטמבר 2012.
המרכז הוא סניף צפוני ראשון 

־של רשת מרכזים לרפואה דחו
פה. הרשת מונה עשרה סניפים 
הארץ.  ומרכז  ירושלים  באיזור 
טרם  מנהל  קרוננברג,  יהודה 
נולד  מהיכן  מסביר  כרמיאל, 
נפתח  הראשון  "הסניף  הרעיון: 
ה-80'  שנות  בסוף  בירושלים 
ז"ל,  דוד אפלבאום  ד"ר  כאשר 

החו בבית  המיון  בחדר  ־רופא 
בירושלים,  צדק  שערי  לים 
הגה רעיון ליצור מרכז לרפואה 
של  הצורך  על  שיענה  דחופה 
את  שפוקדים  האנשים  מרבית 
להמתין  ונאלצים  המיון  חדרי 
לבדיקות  בתור  ארוכות  שעות 
ולטיפולים. המטרה שלו היתה 

־לספק חלופה לחדר המיון לטי
שאינן  רפואיות  בבעיות  פול 
ד"ר  לצערנו,  אשפוז.  מצריכות 
 2003 בשנת  נהרג  אפלבאום 

בי הלל  בקפה  שהיה  ־בפיגוע 
רושלים, אבל טרם ממשיכה את 
המורשת שלו עם סניף כרמיאל, 

הסניף הצפוני הראשון".
לציבור  מציעים  אתם  מה 

הרחב?
מרבית  את  מציעים  “אנחנו 
שאנשים  הרפואיים  השירותים 
של  מיון  בחדר  לקבל  יכולים 
ההמתנה  ללא  רק  חולים,  בית 
הארוכה. בשנה האחרונה ביקרו 

חדר מיון ללא אישפוז
תכירו: טרם, מרכז לרפואה דחופה בכרמיאל המספק שירותי חדר מיון לכל אחד. קופות החולים מממנות 

את רוב העלות, המקום פועל מידי יום עד חצות והחל מחודש מאי יהיה פתוח 24 שעות ביממה

אלף  כ-400  טרם  סניפי  בכלל 
איש, רק 7% מהם עברו להמשך 
טיפול בחדר מיון. משתמע מכך 
לו  המענה  את  קיבלו  ש-93% 
נזקקו במסגרת המרכזים שלנו. 

מגי היו  לא  אנשים שאם  ־אלו 
לחדר  מגיעים  היו  אלינו,  עים 
שעות  להמתין  ונאלצים  מיון 
ארוכות בשביל לקבל שירותים 

להתא ניתן  אצלנו  ־מקבילים. 
שפז אשפוז יום, לעבור את כל 

אול כמו  הדרושות  ־הבדיקות 
לקבל  דם,  בדיקות  טרסאונד, 
ועוד.  בעירוי  אנטיביוטיקה 
היתרון הגדול שלנו הוא שתוך 
את  עובר  האדם  ספורות  דקות 
ותוך  הרלוונטיות  הבדיקות  כל 
שעה, שעה וחצי הוא כבר יכול 

־להיות בחזרה בביתו לאחר אב
והמלצות  ראשוני  טיפול  חון, 

ומרשמים להמשך טיפול”.
רכל אחד יכול לקבל אצלכם שי

רותים רפואיים? ומי ישלם?
עם  פרטי  גוף  אנחנו  "ודאי. 
הבריאות  משרד  של  רשיונות 
ואנחנו מקבלים את לקוחות כל 
הפרטי  לאדם  החולים.  קופות 

בהש מלווה  אצלנו  ־הטיפול 
 76 עד   39 של  עצמית  תתפות 

הפ לו  שאין  בהנחה  ־שקלים, 
ניה למיון. חשוב לי לציין שכל 
איתנו  חתמו  החולים  קופות 
קופת  למעט  עבודה  הסכם  על 
מולה  שההסכם  כללית  חולים 
חתימה.  בתהליכי  כרגע  נמצא 
לכן, בתקופה הנוכחית, לקוחות 
של קופת חולים כללית ישלמו 

כ-150  של  עצמית  השתתפות 
שקלים על ביקור אצלנו". 

להגיע  מומלץ  מצבים  באילו 
אליכם?

"בכל מצב שבו אתם שוקלים 
שמפנים  או  מיון  לחדר  לפנות 

ורו בדיקות  למספר  ־אתכם 
פאים בתהליך מסורבל. דוגמה 

ומש ילד שמשתעל  היא  ־אחת 
אנ לו  ייתן  לא  והרופא  ־תעל 

או  חזה  צילום  בלי  טיביוטיקה 
אלו  לעיתים  נוספות.  בדיקות 

־בדיקות שמצריכות נסיעה רחו
־קה ומאלצות את ההורים להק

דיש שעות רבות ויקרות מזמנם. 
הצי כל  את  מאפשרים  ־אנחנו 

כשהילד  מיד  והבדיקות  לומים 
מגיע, ומספקים אבחנה מדויקת 

בביקור אחד ובזמן קצר.
עם  אדם  היא  נוספת  "דוגמה 
לקופת  שיפנה  בחזה  כאבים 
יחולים ויעבור שם א.ק.ג. בדרך 
לעבור  כדי  למיון  יישלח  כלל 

שי ייחודית  דם  בדיקת  ־שם 
עבר  האדם  האם  לבדוק  כולה 
אירוע לבבי, כי זו בדיקה שלא 
במיון  החולים.  בקופות  עושים 

ייאלץ להמתין בתור, לע ־הוא 
בור א.ק.ג נוסף ורק אחרי כמה 
כן  אנחנו  מענה.  לקבל  שעות 
הזו  הדם  בדיקת  את  מבצעים 
ולמעשה יכולים לחסוך לו את 
ממושך  זמן  להמתין  הצורך 
א.ק.ג.  פעמיים  ולעבור  במיון 
יכולים  אנחנו  קרובות  לעיתים 
ימים  כמה  של  אישפוז  לחסוך 
בבית חולים רק כדי לסיים את 

מסכת הבדיקות והאבחון או כדי 
לקבל טיפול כמו אנטיביוטיקה 
כדי  כאן  אנחנו  לוריד.  בעירוי 
לחסוך לכם זמן מבלי להתפשר 

על איכות ומקצועיות". 
מהו הרכב הצוות שלכם?

אח  רופא,  יש  משמרת  "בכל 
או פרמדיק, טכנאי רנטגן ופקיד 

־קבלה. במשמרת הערב, העמו
למ ניתן  כלל,  בדרך  יותר  ־סה 

אחיות.  ושתי  רופאים  צוא שני 
הרופאים  שכל  לציין  לי  חשוב 
שלנו, מעבר להכשרה הרפואית 
קורס  עברו  שלהם,  הספציפית 

ברפואה דחופה של טרם". 
רמה האחריות שלך כמנהל המ

קום?
עם  המקום  של  המנהל  "אני 

האדמיניסט הניהול  על  ־דגש 
בעצם,  האדם.  כוח  ושל  רטיבי 
מאנשי  אחד  שלכל  דואג  אני 
צריך  שהוא  מה  את  יש  הצוות 
הטוב  השירות  את  לספק  כדי 
אני  במקצועי  ללקוחות.  ביותר 
גם  בעברי  ועבדתי  פרמדיק, 
בחדר מיון בבית חולים. אני לא 
ד"ר  מקצועית  ומבחינה  רופא, 
של  המנהל  הוא  אסדי  וואליד 
הצוות הרפואי. ד"ר אסדי מגיע 
למעלה  של  ניסיון  עם  אלינו 

מ-40 שנה ברפואה". 
דחופה,  לרפואה  טרם  מרכז 

רפתוח שבעה ימים בשבוע בש
מה-1  החל   .8:00-24:00 עות 
 24 פתוח  המקום  יהיה  במאי 
15, כרר  שעות ביממה. היוצרים

מיאל. 1599-520-520.

טרם בכרמיאל. תמונות מאירוע הפתיחה, הלובי, מיטות הטיפול וחדר הרנטגן          צילומים: יח"צ

סניף כפר ורדים, חרמון 6 | 04-9573359 | 050-5241607

השתלות שיניים ביום אחד 

לבודנט בע”מ מרכז להשתלות שיניים ושיקום הפהלבודנט בע”מ מרכז להשתלות שיניים ושיקום הפה
 שיקום הפה באמצעות: כתרים, גשרים 

ושיניים תותבות קבועות או נשלפות מכל הסוגים

למרפאתנו צמודה מעבדת שיניים לתותבות 
המאפשר לך, המתרפא/ה לקבל לנוחיותך 

פתרון מיידי תוך דקות במשך 24/7, לכל בעיות 
השיניים התותבות כגון: סדק, שבר, ריפודים 

וחידושים ועוד...

אנו מתחייבים לטיפול איכותי, מקצועי, יחס אישי 
והתחשבות בצרכי הלקוח

45 שנות ותק וניסיון                                             איכות  -  שירות  -  אחריות
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בעת כתיבת שורות אלו אנחנו 
עומדים בפתחם של טיולי פסח 
חשוב  לפני,  רגע  אך  הידועים, 
לנו לעצור ולספר לכם על מה 

האח בשבועות  עלינו  ־שעבר 
בעשיה  מלאים  שבועות  רונים. 
הקהילה  ולמען  החניכים  למען 

כולה.

יום הבחירות
לפני כחודש וחצי התקיים יום 

הש כחברי  במדינה.  ־הבחירות 
בהובלת  בשבט,  הבוגרת  כבה 
החלטנו  הרשג”דיות,  צוות 

־שבמקום להעביר את יום החו
פש שקיבלנו בישיבה בבית או 
הסתובבות בקניונים, אנו רוצים 
ליום  הזה  היום  את  להקדיש 

ומ דמוקרטיה  בנושא  ־פעילות 
שמעותה. 

למלא  חשוב  מאוד  לנו  היה 
נוער  תנועת  של  תפקידה  את 
שהוא  זה,  מסוג  מיוחד  ביום 

־בעינינו חינוך לסובלנות ומעו
רבות חברתית.

אחרי הרבה מחשבה על אופיו 
של יום הפעילות, הוחלט שכל 
“מפלגה”,  יקים  בשבט  גדוד 
יחשוב  בחירות,  מצע  לה  יבנה 
בשבט  לשפר  רוצה  הוא  מה 
זאת.  לקדם  הולך  הוא  ואיך 

קבו כל  הפעילות  יום  ־במהלך 
ספק  הטילה  ישבה, חשבה,  צה 
בפעולות היומיומיות, והחליטה 

מה ברצונה לשנות בשבט.
נערך  הפעילות  יום  בסוף 
מסדר שבטי, בו כל גדוד בתורו 

החני שהכין.  המצע  את  ־הציג 
כים העלו הצעות כמו להאריך 

־את הפעולות, לשנות את פור
פעי ימי  בתחילת  המסדר  ־מט 

חדשות נוער

דמוקרטיים, קהילתיים ומטיילים
רכזי שבט עפר מסכמים את חודשי הפעילות האחרונים, שהיו אינטנסיביים ועמוסי פעילות, וכללו את 

הפנינג ט”ו בשבט, הפורימון, יום הבחירות וטיולי פסח

את  לבחור  לחניכים  לתת  לות, 
נושאי הפעולות ועוד. 

משפחתית,  הייתה  האווירה 
־מקבלת, החניכים השקיעו מח
־שבה אמיתית בדברים שמפרי

עים להם, וניתנה לכולם הזכות 
לבטא את עצמם. 

מאוד  הייתה  שלנו   התחושה 
הפעילות.  יום  בסוף  חיובית 
תחושה שהדמוקרטיה אינה רק 

סיסמה בשבט עפר. 

ט”ו בשבט
המ בשבט  ט”ו  בהפנינג  ־גם 

סורתי השתתפנו. לצד התחנות 
־שכחברי שכב”ג הקמנו בהפני

נג עצמו, היינו שם לעזר לחברי 
בכל  לעזור  ונכונים  המועצה, 

בקשה שהועלתה מצידם. 
הפנינג ט”ו בשבט עבור שבט 
לא מעט  מסורת של  הינו  עפר 

־שנים. אנו, חברי השכבה הבו
גרת, מחכים לו כל פעם מחדש, 
הקהילתית,  האווירה  בזכות 
היכולת לתת כל כך בקלות לכל 
כך הרבה אנשים, ובאמת לצאת 

בתחושה של סיפוק והנאה. 
של  בטעם  יצאנו  השנה  גם 
עוד, וכבר מחכים לשנה הבאה 

להמשיך במסורת המהנה הזו.

בין לבין
־חניכי שכבה ח’ ערכו יום הת

במהלכו  אקי”ם  לעמותת  רמה 
התקבלו תרומות על סך 2,500 
עברו  ט’  שכבה  חניכי  שקלים. 
פעילות לילה שבשיאה התקיים 
טקס הבטחה מרגש, בו הבטיח 

־כל חניך לקיים את חוקת הצו
פה, והפך מחניך בתנועה לחבר 

בתנועה.
לגיבוש  פעילויות  התקיימו 
וערב  הדרכה בהחלקרח,  צוותי 

גיבוש לשכב”ג בבאולינג.

פורים
השנה, אחרי תהליך מחשבתי 
ארוך שהוקדש למפעלי פורים, 
הפורימון  כי  למסקנה  הגענו 
בשבט  המתקיים  המסורתי 
אינו מתאים או עונה על צרכי 

הקהילה. 
הינו מפעל  הפורימון בבסיסו 

־קהילתי, למען ילדי הכפר, וע
לתה השאלה כיצד ניתן להגיע 
ולהפוך  יותר,  רחב  יעד  לקהל 
יותר  לרלוונטי  הפורימון  את 

־למציאות שלנו. ההחלטה בסו
פו של דבר הייתה שהשנה שבט 
עפר לא יביא את הקהילה אליו, 
אלה יגיע אל הקהילה בעצמו. 
־אחרי מספר שיחות עם הגור

מים הרלוונטיים במועצה, ויחד 
העד את  לקיים  ההצעה  ־עם 

רוצים  שאנו  החלטנו  לאידע, 
הקהילתיים,  לאירועים  לחבור 
שלנו.  הנגיעה  את  להם  ולתת 
הרי בסופו של דבר אנחנו חלק 
מהקהילה, ורוצים להשפיע עד 
הייתה  ההחלטה  שניתן.  כמה 

הע בסיום  יתקיים  ־שהפורימון 
דלאידע בחורשת הבר בת. 

המעורבות שלנו החלה בבוקר  
־בבית ספר קשת. ציוותי ההדר

נכנסו לכל הכיתות מכיתה  כה 
ג’ ועד ו’, והפעילו את הילדים 
היתוליות  ותחרויות  במשחקים 
יחד  צעדו  מכן  לאחר  בכיתות. 

וב בעדלאידע,  הילדים  ־עם 
לבוא  כולם  את  הזמינו  סיומה 

לפורימון. 

צו ־בפורימון הפעלנו תחנות 
פיות שונות שנבנו על ידי חברי 

הנעו ושכבת  הבוגרת  ־השכבה 
קפה  בית  הפעלנו  בשבט.  רים 

־בו מכרנו מאפים, גם כאלה שנ
־עשו על ידי חברי השכב”ג, וב

ממאפיית  תרומה  קיבלנו  נוסף 
“לחמים”, שבהזדמנות זו נשמח 
גם להודות לה על היחס החם, 

והנכונות לעזור. 
התגלתה  בת  הבר  חורשת 
לפורימון,  אידיאלי  כמקום 

והפו נהדרת,  הייתה  ־האווירה 
שכן  כהצלחה,  הוכתר  רימון 
הצלחנו לענות על כל המטרות 
שלנו,  לקהילה  להגיע  שלנו, 

ולהזכיר לה מה זה “צופים”.
סיום  בצופים,  כמו  ובצופים 

אירוע מסמל את תחי כל  ־של 
לתו של האירוע הבא. 

ועכשיו הטיולים
יצא שעבר  בחודש  ־כבר 

טיולי  לקראת  הכנה  לטיול  נו 
הפסח, ובתחילת חופשת הפסח 
ימים  בן שלושה  לטיול  יוצאנו 
הצעירה,  השכבה  חברי  של 

־ולאחריו יצאו חברי שכבת הנ
עורים לטיולי פסח ההנהגתיים.
ההז את  לנצל  רוצים  ־אנחנו 

דמנות ולהזמין את ילדי ד’ עד 
מצ אנו  לצופים.  להירשם  ־ט’ 

פים לראות כמה שיותר חניכים 
בטיולים השונים שעוד יבואו.

מאחלים לכולנו המשך עשייה 
חינוכית, משמעותית ומהנה.

חברי השכבה הבוגרת
מתן קולפק ונוי משגב, מרכזי 

השבט
מנחם מרגוליס, ראש השבט

הפנינג ט”ו בשבט וטיול הכנה. הזכרנו לקהילה מה זה צופים
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