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חדשות

ב"בית  התקיים  כשבועיים  לפני 
־בחורש" בכפר ורדים יום כיף ופעי

אורגן  הכיף  יום  הבית.  לדיירי  לות 
של  לחוקרים  הסמכה  קורס  ידי  על 
הפעילות  במסגרת  ישראל.  משטרת 

מש אופנועים  על  הדיירים  ־רכבו 
טביעות  בהטבעת  התנסו  טרתיים, 
הסוואה  במשקפות  ובצפייה  אצבע 

־ובילו עם סוסים שיטוריים וכלבי גי
שוש. הדיירים המאושרים והנרגשים 
הודו לשוטרים שהגיעו לשמח אותם. 

שוטרים ליום אחד

רחל-לי  קלנר
כמו בכל שנה, גם השנה פותח 

־מרכז המוסיקה את שעריו בת
חז ללימודים,  ספטמבר  ־חילת 
הרכבים, שי תזמורתיות,  ־רות 

עורי תיאוריה – תוך שיתוף עם 
מגמת המוסיקה שנפתחה השנה 
מרכז  ואותה  החדש,  בתיכון 

־ראובן מלאך, מנהל מרכז המו
סיקה ומנצח התזמורת.

בשנים האחרונות הפכו מרכז 
לחלק  והתזמורת  המוסיקה 
חשוב ומהותי במגוון פעילויות 
כמעין  ורדים,  בכפר  הנוער 
שלפעילויותיה  נוער,  תנועת 
השבועיות מגיעים ילדים רבים 

הקרו מהיישובים  ואף  ־מהכפר 
הילה,  מצפה  מעלות,  כמו  בים 
אופיו  ועוד.  חלוץ  הר  אבירים, 
מרכז  של  והמשפחתי  החם 
למקום  אותו  הופך  המוסיקה 
שממש נחשב בית שני לילדים, 

חב עם  נפגשים  הם  בו  ־מקום 
יוצאים  צוחקים,  נהנים,  ריהם, 
לנופשונים, ובנוסף גם מנגנים. 
במרכז המוסיקה לומדים ילדים 

ונו י”ב  ־מכיתות א’ עד כיתות 
צרים קשרי ידידות מיוחדים על 

אף הבדל בגילאים.
נדרשים  התלמידים  זאת,  עם 
ואף לוקחים על עצמם אחריות 
להגיע  כדי  מתאמנים   - רבה 

שק ילדים  מלמדים  ־להצלחה, 
־טנים מהם, מתכוננים לקונצר

טים של סוף השנה עם המורים 
־והתזמורת. במהלך לימודי הנ

בפעילויות  וההשתתפות  גינה 
התלמידים  לומדים  המרכז, 
בדברים  גם  להתמיד  שצריך 

־שהם ‘תחביב’ כדי להגיע לתו
צאות.

הילדים  בין  שנוצר  הקשר 
והמורים במרכז, המלווים אותם 
חזק  יותר  הרבה  רבות,  שנים 

־מקשר רגיל של מורה עם תל
מיד. התלמידים נקשרים למורה 
דאג  אותם,  לימד  להם,  שעזר 
להם והיה מסור להם עד כדי כך 
שנסע אליהם במיוחד כשנזקקו 
לעזרה ולשיעורים נוספים, והם 
שומרים איתו על קשר גם אחרי 
לימודיהם  את  מסיימים  שהם 

ועוזבים את הכפר.

־תלמידים רבים, שלמדו במר
כז המוסיקה ובמגמות המוסיקה 
מקבלים  באזור,  הספר  בבתי 

)קונ ברסיטל  גבוהים  ־ציונים 
צרט הסיום לבגרות במוסיקה(, 

־ויש בהם שאף התקבלו לתזמו
רת צה”ל, ללימודים

ומופיעים  במוסיקה,  גבוהים 
עם להקות והרכבים.

אחד  במשך  שחלפה,  בשנה 
אינט עבודה  חודשי  ־עשר 

התזמורת  הופיעה  נסיביים, 
בשי בחלקם  רבים,  ־באירועים 

תוף פעולה מוסיקלי עם הזמרת 
נציגות  עודדו  גם  טרי.  כך  שי 

הצועדים  בצ את  ־מהתזמורת 

עדת כפר ורדים, ליוותה אירוע 
והשתתפה  ישקר,  מפעל  של 
ויום  הזיכרון  יום  באירועי ערב 

העצמאות.
התזמורת  סיימה  השנה,  את 

שה חגיגי  בקונצרט  ־כמנהגה 
לפה  מפה  מלא  באולם  תקיים 
ובהם  התזמורת,  אוהדי  בקהל 
מוריהם  התלמידים,  משפחות 
ראש  בכפר,  הביניים  בחטיבת 

־המועצה ונכבדים נוספים.  הת
זמורת ניגנה קטעים מפורסמים 
“פאנטום  פופינס”,  “מרי  כגון 
האופרה” וגם קטע שכתב בוגר 
הוא  שאף  אסף,  דור  התזמורת 

התקבל השנה לתזמורת צה”ל.

הלימודים  משנת  המעבר 
הבאה  החדשה  לשנה  תשע”ב 

הור ולא  כמעט  לטובה  ־עלינו 
חלק  המוסיקה.  במרכז  גש 

לע הגדילו  אף  ־מהתלמידים 
אוגוסט  במהלך  והמשיכו  שות 
לקראת  חומרים  ולהכין  לעבוד 
חזרות  לעשות  השנה,  תחילת 
בהרכבים קטנים ולהתכונן לכל 
מקרה שהישוב יזדקק להופעות 

ההרכבים.
השנה הנוכחית תשע”ג צפויה 

כקוד ומעניינת  עמוסה  ־להיות 
המוסיקה  מרכז  כאמור,  מותיה. 

פעו בשיתוף  ויעבוד  ־מתרחב, 
בתיכון  המוסיקה  מגמת  עם  לה 
החדש בכפר ורדים. לאור ביקוש 

־לימוד נגינה על כלים שלא נלמ
־דו  עד כה במרכז המוסיקה, מת
־קיימים ראיונות למורים למקצו

עות המבוקשים, על מנת לספק 
את ההיצע בהתאם לביקוש.

מתוכנן  החנוכה  חג  לקראת 
בקונצרט  התזמורת  של  מופע 

־משותף עם תזמורת צה”ל  ומ
הפעילויות  לכל  בנוסף  שטרה. 
התזמורת  מתכננת  המגוונות 
לסיבוב  הקרוב  בקיץ  לצאת 

הופעות ביפן.
ורדים  כפר  המוסיקה  מרכז 
מאחל שנה טובה, שנת שגשוש 
בחינוך  הישגים  שנת  וצמיחה 

בריאות וכל טוב.

המנגינה נמשכת
המרכז למוסיקה בכפר ורדים פותח שנה נוספת. על הפרק: שיתוף פעולה עם מגמת 

המוסיקה בתיכון החדש, הכנסת כלים חדשים וסיבוב הופעות ביפן

קונצרט הסיום של תזמורת הנוער. מרי פופינס ופאנטום האופרה


