
204 מרץ 2012  גיליון מספר

www.alakfar.co.il

 04-9916974  052-2822412  052-2660560  גדוד 22, א.ת. עכו
www.eli-s.co.il

בשרים-פסטות-קינוחים-משלוחים
תפריט עשיר לאירועים מכל הסוגים

תלפרטים: משלוחים 04-9976725 טל: 04-9575075
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הנחה בהצגת הקופון
לפרטים: 054-4229543

משלוחים: 054-2865109
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חגיגת בשרים על גריל פחמים ובשרים בעישון עצמי מיוחד

עוד בתפריט 
 תבשילי קדירה, מרקים, מטעמים מהמטבח 

ההונגרי והרומני, סלטים וקינוחים
כביש מעלות תרשיחא

ה04-9973958  050-7307622
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כפר ורדים-בשלב א’
במיקום טוב בקצה משעול 160 מ”ר 60+ מ”ר 

 שניתן לסגור ליחידה נפרדת 
על מגרש של 600 מ”ר.

לפרטים נוספים  052-6603666

בכפר ורדים
בית בסגנון גלילי 257/670, 5 חד’ גדולים +מרתף 

הניתן להסבה ליח’. נוף לים. מיוחד מאד!!!
לפרטים נוספים  052-6603666

כפר ורדים
עיצוב ארכיטקטוני מדהים וברמת גימור גבוה ביותר,
על מגרש של 750 מ”ר+יח’ דיור ועוד פינוקים רבים.

רק להיכנס ולגור, שווה לראות!!
לפרטים נוספים- 052-6603666

כפר ורדים
ברחוב משולב בית 6 חד’ + שתי יחידות דיור 

מושכרות.  שווה לראות!!
לפרטים נוספים  052-6603666

בנווה זיו
במחיר אטרקטיבי, וילה מדהימה כ- 180 מ”ר בנוי 

 במפלס אחד גובל בשטח ירוק, 
בהזדמנות! 1,820,000 ₪

לפרטים נוספים 052-7796333
מעונה במיקום מעולה

צופה לנוף, 186/500 מ”ר, 6 חד’, גינה מטופחת. 
כ-60 מ”ר מרפסת שמש פונה לנוף פתוח. 

שווה ביותר!!
 לפרטים נוספים  052-6603666

כפר ורדים-בשכונה צעירה
בית מושקע ומטופח, 5 ח’ במפלס אחד 

מטבח מאובזר בטוב טעם, צופה לנוף
1,540,000 ש”ח שווה ביותר!!!

לפרטים נוספים- 052-6603666

מעלות-במרכז
קוטג’ 5 חדרים מטבח חדש, 

מזגנים וארונות בשירותים.
לפרטים נוספים

052-7794555 

מעלות-בשלמה המלך
קוטג’ 7 חדרים+סאונה יבשה וחד’ 
הלבשה גינה מסודרת 3 מפלסים.

לפרטים נוספים  
052-7794555

מעלות-בסיגליות
3.5 חדרים קרוב לישיבה ולאורט.

משופצת, מתאימה למגורים/
השקעה חייבת להימכר!!

לפרטים נוספים
052-6603666 

עין יעקב-צופה לים
בשכונה הקהילתית, בית חדיש ומושקע ביותר. 

על מגרש של כ-500 מ”ר 70+ מ”ר מעטפת.
1,160,000 ש”ח חייב להימכר!!!

לפרטים נוספים- 052-6603666

מעלות-בסביונים
 דו משפחתי 6 חד’

 אופציה לחלוקה לשתי דירות.
לפרטים נוספים  

052-7794555

מעלות-בזלמן שז”ר
קומה ראשונה 4 חדרים, חזית לנוף

במחיר מצוין!
לפרטים נוספים  

052-6603666

מעלות-בשכונת רבין
3.5 חד’ קרקע +גינה 220 מ”ר  

אופציה לבניה במחיר אטרקטיבי
לפרטים נוספים  

052-7794555

מעלות-בסביונים
דירת גן מטופחת  5 חד’ מרווחים 

ומוארים במפלס אחד. שתי יציאות 
לגינה גדולה משקיפה לנוף.

לפרטים נוספים  
052-6603666

מעלות-מעולה להשקעה
4 חד’ גדולים במרחק הליכה 

מהשוק בהזדמנות! 380000 ש”ח
לפרטים נוספים

052-6603666

מעלות-בסביונים
דו משפחתי 7 חד’

שווה לראות
לפרטים נוספים

052-7794555

חוסן-בהרחבה

160/600 מ”ר 6 חד’
גינה מטופחת נוף גלילי מדהים

לפרטים נוספים
052-6603666

מעלות-בגבעת הזיתים
קוטג’ 5.5 חד’ פלוס 2 גינות

מרפסת שמש מסודרת 
שווה לראות!!

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות-בגבעת הזיתים
קוטג’ פינתי נוף מדהים 5 חד’ 
 גינה 40 מ”ר מרפסת שמש. 

במחיר מצוין.
לפרטים נוספים

052-7794555

בקיבוץ אילון – בהרחבה
בשכונת ואן גוך המטופחת וילה 5 חד’ חדישה 

במפלס אחד על מגרש של כ- 520 מ”ר.

₪ 1,290,000 

לפרטים נוספים: 052-3032121

בבצת

משק של 37 דונם, הכולל מטעים ובית. המשק 

נמצא בשלב מתקדם של פיצול נחלות. 

לפרטים נוספים 052-3032121

 15533 מס'  רשיון  נכסים  ושיוק  תיווך 
VIPNADLAN.COM הבית:  אתר 
vipnadlan@gmail.com :אימייל
מעלות - רח' הרב קוק 2 טל' 04-9978444
04-9001600 טל'   81 בלפור  רח'   - נהריה 

0 5 2 - 3 0 3 2 1 2 1 אביתר 

אתם בידיים טובות ברשותינו מבחר גדול של נכסים בכל ישובי הגליל המערבי
כפר ורדים – בלוטם

בית במפלס אחד בכניסה ישירה, תכנון חכם ונוח

180/687 מ”ר אופציה ליח’ דיור. 

גובל בשצ”פ במרחק הליכה מהמרכז

נדיר ביותר!!!

לפרטים נוספים- 052-6603666

מעלות
פנטהאוס 4 חד’ 140 מ”ר +מרפסת 

שמש נוף מדהים שווה ליראות
מחיר מציאה

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות-במרכז העיר
וילה פינתית 300 מ”ר בנוי 

במחיר אטרקטיבי
לפרטים נוספים 

052-7794555

מעלות-בשכונת רבין
3 חד’ + 2 גינות אופציה להרחבה. 

מטבח חדש, מסודרת מאד.
לפרטים נוספים 

052-7794555

מעלות-בשכונת רבין
4.5 חדרים בקומת קרקע 

במצב טוב
לפרטים נוספים

052-7794555 

מתת
בית כפרי מטופח הטובל בחורש טבעי. נוף ירוק מכל חלון!!! 
אחוזי בנייה נוספים, 2 צימרים, על מגרש של 2.7 דונם.

לפרטים נוספים 052-3032121
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תצוגת ריהוט גן חדשה בנגריה!
מוזמנים להתרשם

זיו גורן l 052-4878148 אורי יעקובסון 052-3561992

www. agadat-etz.com  ziv_g@bezeqint.net  04-9960132 טלפקס l נגריה, קיבוץ יסעור

חוגי נגרות!!!
בנגריה מתקיימים 
חוגי נגרות למבוגרים

ניתן להתקשר ולקבל פרטים

הבית עד אותנטיים דרוזיים מאכלים

תוספות, בשרים,
וסלטים ממולאים
ביתית, בהכנה
טרי, במחירים טרי
עממיים,
הבית פתח עד

לצמחוניים וגם לחובבי בשר טעים, טעים

שבוע מראש יש להזמין לאירועים • יום קודם להזמין מומלץ חינם • - המשלוח ₪ 200 מעל • להזמנות והסביבה לכפר ורדים משלוחים

ועיקריות בשרים
וצנוברים לשקדים אפשרות אדום, בקר בשר עם אורז מנסף

וצנוברים שקדים עם אורז

עדשים עם או בורגול אורז בסיס על מג'דרה

כרובית, גזר, עוף, בשר תבשיל אורז, מקלובה
תבלינים בצל ועוד, עם אפונה,

נתחי עגל, עם רוטב עשיר גולאש

ובורגול עגבניות קישואים, תבשיל כוסה טביח

ממולאים
גפן/קישואים/פלפל/חצילים כרוב/עלי

טחון בשר ממולאים באורז, חתיכות עגבניה עם/בלי

צמחוני או בשר בסיס על מגיעים המרקים כל מרקים
עשיר עדשים מרק

שעועית מרק

ירקות מרק

מנזלה
ותבלינים חומוס חצילים, בסיס על צמחוני מרק

מומלץ הבית מרק

נשנושים
בנקושה

עוף כבד או הודו בשר עם סמבוסק

קובה

סלטים
בהתאם לירקות העונה

13:00 עד 22:00 שבעה ימים בשבוע 052-5284127 בשעות ,050-8785680 אמירה, להזמנות:

להקדים
מומלץ

לפסח! הזמנות
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K

pdf   1   20/02/2012   11:35:54.ישאק שומ הירלג חיש
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משולחן המועצה

www.kfarvradim.com :מידע נוסף באתר המועצה המקומית כפר ורדים

מיכל
דליות
כוכבת ”סופר נני“

הורים יקרים,
במיוחד

בשבילכם!

בהיכל התרבות במעלות
ביום ראשון 22.4.12 בשעה 20:00

הורות בעידן המודרני

איך יוצרים שיתוף פעולה
ואוירה נעימה בבית

כרטיסים מוזלים במכירה מוקדמת ב-50₪ ניתן לקנות עד יום שני 16/4

בהיכל התרבות - 04-9573050
ובמרכז לגיל הרך כפר ורדים - 054-6530066

קנו כרטיסים
מוזלים מראש!

הרצאה דינאמית
ומרתקת עם
הרבה הומור

ובשיתוף הקהל!

הרצאה
רונה רמון בהרצאתה

“כעוף החול”
צמיחה מתוך משבר 

ביום חמישי 17.4 במארג ב-20:00 
סיפורה הייחודי של אשת האסטרונאוט הישראלי הראשון, 

על התפתחות פסיכו רוחנית בעקבות משבר.
הסיפור משולב במחקר אקדמי מקורי.

כרטיס 35 ₪ במשרדי המועצה

יום מעשים טובים בכפר ורדים
ב - 20.3.12

בין השעות 16:00-19:00 יתקיים הפנינג 
ע"י חניכי שבט עופר ומועצת נוער

ברחבת המרכז המסחרי.
יש להתעדכן לקראת המועד באתר המועצה.

ספריית כפר-ורדים שמחה להזמינכם
תיאטרון סיפור   לגילאי 4-8

"תאטרון המפתח" יציג

ההצגה תתקיים בספרית כפר ורדים
ביום ה' 29.3.12 בשעה 17:00

20 ₪ למפגש 
הרשמה מראש בספריה טל' 9972662

להצלחת המפגש - בבקשה הימנעו מהבאת תינוקות פעוטות

הילד שלא ידע פחד
בעזרת ספר גדול, שני שחקנים 

בובות וצלליות, 
מסופר סיפורו של הילד סטואי, 

היוצא למסע עם כלבו האהוב גוץ 
בחיפוש אחר הפחד. 

אגדה על פחדים, 
מלאת הפתעות ויזואליות 

הבנויה בסגנון ה-pop up  )הנדסת נייר(

מנגנים במקלט?
שרים במקלחת?
רוצים להופיע?

לפרטים והרשמה- גל שילה: 0547688001
יום אודישנים במועדון הנוער 4/4

ב- 13.4חופשת הפסח הבמה 
שלכם!

אצלנו כבר 
מוכנים לאביב
ומה אתכם

פרקטים מכל הסוגים
   וילונות בכל הסגנונות ולפי מידה  

       מוצרי הצללה    טפטים    שטיחים ועוד.

פתרונות איכותיים לעיצוב הבית

?
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מרכז אמנויות ע”ש אפטר-ברר מעלות תרשיחא
חגיגת אביב במרכז אמנויות... ניתן להצטרף לחוגים וסדנאות

 להרשמה ופרטים: מרכז אמנויות ע”ש אפטר-ברר רח’ בן גוריון 15 מעלות טל. 04-9977150 
דוא”ל arts@maltar.org.il כל הפרטים אודות החוגים, ימי הפעילות והמחירים 
באתר מרכז האמנויות www.artsmaalot.com ובדף הפייסבוק  של המרכז

תערוכה בגלריה

עצים בדרך......
עצים באמנות הישראלית

תערוכה קבוצתית 4.2.12 - 31.3.12 אוצרת: נוגה מגדל

קורסים וסדנאות למבוגרים שנפתחים בחודש מרץ 2012:

 פיסול בזכוכית בטכניקות פיוזינג וסלמפיג 
בהנחיית דרור חפר ימי חמישי 12:00-9:00

פיסול בנייר קבוצות למתחילים ולמתקדמים 
בהנחיית רינה סטרוד 

ראשון בוקר 12:00-9:00 או ערב 22:00-19:00
 צילום דיגיטאלי יצירתי בהנחיית ד”ר יערה גיל גלזר

ימי ראשון 21:00-19:00 )3 חודשים(
ציור אינטואיטיבי למבוגרים בהנחיית אן רקובר

ימי רביעי 21:00-19:00
סדנה מרוכזת לעיצוב עוגות בבצק סוכר למתחילים 

בהנחיית שרון פישביין מ”העוגות של שרון”
 ימי שני  בוקר 12:00-9:00 או ערב 21:00-17:00 

)4 מפגשים מרוכזים(
 רישום אמנותי בהנחיית תרצה כדן 

ימי רביעי 12:00-9:00
 סדנא לרישום וציור פיגורטיבי בהנחיית רוני טהרלב 

ימי ראשון 20:00-17:00

קורס קומיקס לילדים ונוער 
 בהנחיית אייל חירורג
ימי רביעי 18:30-17:00

פיסול בנייר

פיסול בנייר

חרוזי זכוכית

בועז לניר חיה גרץ רן

פיוזינגקומיקס

רישום אמנותי

בצק סוכר

צילום
 יצירתי

קרמיקה

חוגים פועלים שעדיין ניתן להצטרף אליהם:

 חוג הורים וילדים לציור אינטואיטיבי 
 בהנחיית אן רקובר

ימי רביעי 18:00-17:00
 סדנה לקולנוע דוקומנטרי 

בהנחיית יעל קיפר ורונן זרצקי ימי שלישי 22:00-19:00
 יצירת חרוזי זכוכית במבער בהנחיית דרור חפר

ימי ימי ראשון 12:00-9:00
 סדנה פתוחה לקרמיקה - סדנה פתוחה לקרמיקאים

ימי ראשון 13:00-9:00
 חוג יצירה מגוונת בדו ותלת מימד לילדים

ימי שלישי 18:30-17:00

חדש!!!! סדנה פתוחה לעבודה בזכוכית - לתלמידי הקורס 
ליצירת חרוזי זכוכית במבער ולתלמידים שהשתתפו בקורס 
בעבר ניתנת אפשרות להגיע בנוסף לשיעור לסדנה פתוחה, 

להשלמת עבודות ולתרגול ללא הנחיית המורה.  
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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

יעל שטרן מנהלת משרד:   
ארבל הלוי עיצוב:    
דורית חן מכירות ושיווק: 

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.

יפעת שאשא ביטון,  בשער: 
מורן לסקוב  

גיליון פסח של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 5.4. חומרים למערכת יש להעביר עד יום חמישי 29.3.
גיליון 206 יופץ ביום חמישי 19.4. חומרים למערכת יש להעביר עד יום חמישי 12.4 

צבעי פורים
שארבעת הילדים שבתמונה משכבת ד' הגיעו בחג פורים לבית ספר קשת כשהם מחופשים בתחפו

שות מקוריות ושמחות, ובעיקר בשלל צבעים. מימין: דקל שטרקר, יואב שטרן, מטר מטס ועמית 
פני  את  שקיבלה  גבע-טרן,  ענת  הספר,  בית  במנהלת  להבחין  אפשר  השמאלית  בפינה  בר-לב. 

הילדים כחיילת מן המניין.

כבר  מבורך.  השנה  החורף 
המשק כמות  כל  ירדה  שכעת 

עים השנתית והיד עוד נטויה. 
הנחלים מסביב זורמים, מאגרי 
הולכת  והכנרת  מלאים  המים 

שומתמלאת למרות שעדיין חס
רים לה יותר משלושה מטרים 
הסבא  חרמון  שתגלוש.  עד 
אטיב  נווה  וזקני  מתמיד  לבן 
כך הרבה שלג  כל  זוכרים  לא 
מרץ.  באמצע  ועוד  ההר  על 
ותפארתו  הדרו  בשיא  הטבע 
וכל זה מבטיח לנו אביב פורח 
ושמח. בשבוע הבא יחול ה-21 
במרץ, היום בו מסתיים באופן 
האביב.  ומתחיל  החורף  רשמי 
ההרים  ומדרונות  השדות  גם 
עליצות.  של  ארשת  לובשים 
יש צהוב של חרדלים וחרציות 
אודם  בולט  ובתוכו  מסביב, 
אחרונות  הנוריות,  של  האש 
הפרגים.  וראשוני  הכלניות 
השלח  של  העדין  הסגול  גם 

כבש לו שטחים נרחבים ובתוך 
מציצות  גיוון,  לשם  כאילו  זה, 
הפר  לשון  של  התכלת  נקודות 

ומקור החסידה הגדול.
בעקבות הצמחייה העשבונית 
השקד  העצים.  גם  מתקשטים 
והאפרסק גמרו כבר את תקופת 
פריחתם הקצרה וכעת בא תורם 
התפוח  השזיף,  קרוביהם  של 
ושאר הוורדניים. כך גם בחורש 

שובשטחי הנוי. אלה שעמדו בש
מתרדמתם  כבר  התעוררו  לכת 

שהקצרה: לבנה מכוסה כבר על
ווה חדשה רעננה, ובענפי אלון 
הארצישראלית  והאלה  התבור 
ואם  עגילי הפרחים.  גם  נראים 

נתכ אורנים  בחורשת  שנעבור 
עלינו  היורד  זהוב,  בגשם  בד 
מהפרחים הזכריים. אחד מעצי 
החורש לבש ממש בגדי חג, הרי 
ראוי  האם  החורש.  כליל  הוא 
שפירושו  “כליל”,  לכינוי  הוא 
בהחלט:  עטרת?  או  פרחים  קריאה נעימהזר 

אנשי הכפר צילום: יעל שטרן

מכו הוא  החורף  שלכת  שאחרי 
ויכול  ורודה,  פריחה  כולו  סה 

לשמש כסמל לעדנה ורעננות.
זורחת  השמש  בשנה  פעמיים 
במזרח  נקודה  באותה  בדיוק 
כדור  על  מטילה  שהיא  והצל 
הארץ זהה: ב-21 במרץ וב-21 
קרויים  אלו  ימים  בספטמבר. 
והאביבי,  הסתווי  השוויון  ימי 

העו חילופי  על  מבשרים  שוהם 
שנות בהתאמה. יום השוויון הס

תווי הוא זמן ההבשלה והבציר. 
היום  זה  אסטרולוגית  מבחינה 

מאז למזל  נכנסת  השמש  שבו 
עונת  את  רק  לא  ניים, המסמל 
הלילות  בו  זמן  אלא  הסתיו, 

הש יום  להתארך.  שמתחילים 
הוא תחילתה של  וויון האביבי 
שנה אסטרולוגית, מחזור חדש 
בגלגל המזלות, והשמש עוברת 
למזל טלה. התרבויות העתיקות 
ועוד,  בסין  במקסיקו,  במצרים, 
כנקודות  אלה  לימים  התייחסו 

שיר אביב / היינריך היינה

אט זורמת בנפשי
מנגינת הטוהר,

עופה, שיר אביב חפשי,
אל מרחב שטוף זוהר.

עופה נא אל הגינה
בה פריחה התחילה,
אם תפגוש בשושנה
תן את ברכתי לה.

מפנה בזמן, שבהן ניתן לנקות 
יותר,  רלוונטית  שלא  אנרגיה 
לסגור מעגלים ישנים ולהיטען 

בכוח חדש.
שכתב  אביב  בשיר  אסיים 
לאה  ותרגמה  היינה  היינריך 
פורח  אביב  ובברכת  גולדברג 

והמשך האקלים המבורך.

• איכות ושירות ללא פשרות

• מזון לכלבים וחתולים מכל החברות, ייעוץ והתאמת תזונה אישית לבע"ח

• זוחלים, מכרסמים, ציפורים, דגים ואקווריומים

• משלוחים חינם יום יום לכל מקום

שעות פתיחה
א'-ה': 9:30-21:00

ו' וערבי חג: 8:00-15:00

מתחם קניון כוכב הצפון, מעלות )ליד מגה בול( 04-9971560
סניפי הרשת: כרמיאל, עכו, קרית אתא, טבריה, מעלות

הגענו למעלות
הכי זולים
הכי טובים

שמחים להזמינכם לסניף מחסני היבואן 
של הרשת הזולה והמקצועית בארץ

מבצעים והנחות 

לרגל הפתיחה
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תֵעזי\תמרה מורגנשטרן

רי/מקס חלוצים רח’ הרצל 46, נהריה 
remax_ja@inter.net.il 04-9001541/2 .טל

הצטרפ/י עוד היום לנבחרת מנצחת ותוכל/י גם את/ה לנצח ובגדול
דרושים סוכנים/סוכנות עם מוטיבציה, רצון, אמביציה, יושר ואמינות

לפרטים לפנות למיכל 054-6575596

נכסים
בנהריה

מיטל קלעי
052-2403053

שלי אהובה
054-8185978

מיכל סער
050-7304053

יניב כץ
050-9957489

מרסלו - זכיין
054-6989917

לאוניד קריבושייב
052-6260490

מיכל - זכיינית
054-6575596

אבירים

 200/1250,  בית מניב 7 חדרים. ניתן לחלוקה 
של שני בתים. אפשרות לבניית בית נוסף. שלי

בבלעדיות

עין יעקב

בית 8 חדרים 200/870 מ"ר כולל יחידת 
דיור נפרדת. מיכל

בבלעדיות

בית פרטי 5 חדרים 140מ"ר על שטח 512מ"ר+ 
נוף מדהים.. יניב

בבלעדיות בגיתה

במירון, בית פרטי, 6 חדרים, בעל מפרט 
טכני עשיר, בן 5 שנים. מיכל

בבלעדיות בכפר ורדים

שלד ביישוב אדמית 6 חדרים 260מ"ר על 
שטח 500מ"ר נוף עוצר נשימה. יניב

בבלעדיות שלד באדמית

דופלקס 5 חדרים מושקע 110מ"ר +גינה 
הצופה לנוף מדהים. יניב

בבלעדיות במעלות

 שכונת רבין 
דירת 3.5 חדרים 

מושקעת 
ברחוב אסתר 

המלכה. יניב

בבלעדיות במעלות

בגבעת הזיתים 4.5 חדרים+גינה, 
בית מושקע. יניב

בבלעדיות במעלות

 בחרצית, בית יפה ומטופח, 5 חד', אפשרות 
ליח' דיור עם כניסה נפרדת. יח' הורים. מיכל

בבלעדיות בכפר ורדים

גבעת הזיתים דו משפחתי 120/150. שלי

נמכר מעלות

 , 240/670
צמוד לחורש 

טבעי. בית 
מאבן. יחידת 
דיור. כניסה 

ב- 1.8. שלי

בבלעדיות מצפה הילה

בית חדש מגרש 
710/400 מ"ר. 
כולל 3 יחידות 
דיור מרווחות. 
בניה איכותית. 
נוף מהמם. שלי

בבלעדיות עין יעקוב

בית פרטי 
160/500 מ"ר, 

מרפסת משקיפה 
אל הים. שלי

בבלעדיות בגרנות

במורן בית 7 חדרים 
175/590 מ"ר. 

רחוב ללא מוצא, 
קרוב למרכז.. מיכל

בבלעדיות בכפר ורדים

בארבל, בית מקסים ומטופח, כניסה מהחניה - 
ללא מדרגות, ממוזג ומוסק, מושקע ומסודר. מיכל

בבלעדיות בכפר ורדים

 וילה 5 חדרים ענקית 400/700 מ"ר. 
עיצוב מדהים! מיכל

בבלעדיות בנווה זיו

בערבה בית 245/650 מ"ר. מחולק ל-3 
יחידות נפרדות.. מיכל

בבלעדיות בכפר ורדים

מגוון נכסים במעלות, כ. ורדים  והתיישבות כפרית

להשכרה

להשכרה מידית 
יחידת דיור 

מאובזרת ליחיד 
או זוג 1500 ₪ 
כולל ארנונה. 

שלי

במעלות

  בלוטם, בית גדול ומרווח, מחולק ל- 2 יח', 
אפשרות לסטודיו, גינה גדולה ונוף. מיכל

בבלעדיות בכפר ורדים

מותר לך
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ארועי חודש מרץ 2012

להתראות בהיכל התרבות נהרייה
טלפקס: 9829733/9829933

www.hhn.co.il חפשו אותנו בפייסבוק

15.03.12 יום חמישי בשעה 17:30 
הצגת ילדים "הכבש השישה עשר"

16.03.12 יום שישי בשעה 22:00  
מופע בידור "קצרות ולעניין" 

בהשתתפות: עירית ענבי, חני נחמיאס וציפי שביט

17.03.12 מוצ"ש בשעה 20:30 
סרט קולנוע "היום בו לא נולדתי"

20.03.12  יום שלישי בשעה 20:30 
הצגה "עוד חבר כזה ואבדנו" בהשתתפות זאב רווח

23.03.12 יום שישי בשעה 21:30 
ערב זמר, הנהריינים מארחים את דן אלמגור

  24.03.12
הצגה "אני פה בגלל אישתי"

25-29.03.12 ימים ראשון עד חמישי בשעה 20:30 
הצגת תיאטרון הקאמרי "האריסטוקרטים"

31.03.12 מוצ"ש בשעה 21:00 
הצגת תיאטרון הקאמרי "האריסטוקרטים"

חדשות חינוך

כהונתה הקצרה של 
מנהלת מחלקת החינוך 

מעטה של מיסתורין אופף את התפטרותה המפתיעה של ד"ר יפעת שאשא ביטון, 
אחרי שנה בלבד בתפקיד. היא מצהירה כי הרקע אישי, ראש המועצה מסתפק 

בתשובה לקונית, אך גורמים במערכת החינוך טוענים כי לא הייתה מרוצה

התוכנית לפתוח תיכון בכפר 
שורדים כבר בתחילת שנת הלי

בקשיים,  נתקלת  הבאה  מודים 
וכלל אינה ודאית. נכון למועד 
החינוך  משרד  הגיליון  סגירת 
התוכנית  אישור  את  מעכב 
כזכור,  ביישוב.  תיכון  להקים 
את  להפוך  המועצה  ביקשה 
ספר  לבית  אמירים  חטיבת 
"בית  של  בשיטה  שניתי  שש 
ספר צומח", כאשר כבר בשנה 
י'. על  הבאה ייפתחו בו כיתת 

שרקע זה, החלה גם תחרות סוע
רת בין "אמירים" לתיכון מנור 

שכברי, כשכל תיכון מנסה למ
נרשמים מקרב תל אליו  ששוך 

מידי כיתות ט'.
ה-12  האחרון,  שני  ביום 

בנו פגישה  התקיימה  שבמרץ, 
הצפון  מחוז  מנהלת  בין  שא 
אורנה  ד"ר  החינוך,  במשרד 
שמחון, לבין נציגי מועצת כפר 
המועצה,  ראש  וביניהם  ורדים, 
מחלקת  ומנהלת  יחיאלי  סיון 

יפעת שאשא-בי ד"ר  שהחינוך, 
באפשרויות  דנו  בישיבה  טון. 

לאישור תיכון בכפר ורדים. 
"הפגישה  שאשא-ביטון: 
עדיין לא הסתיימה, יש פגישת 

שהמשך ביום רביעי )לאחר שה
שעיתון נמסר לדפוס( וד"ר שמ

חון תחזור עם תשובות".
ארו פגישה  "היתה  שיחיאלי: 

כמה  על  דיברנו  ומעניינת,  כה 
ד"ר  כרגע  אפשריים.  מסלולים 

ששמחון בוחנת מספר אלטרנטי
בות וביום רביעי אחרי הפגישה, 
אצא בהודעה מסודרת מה צפוי 

בהמשך". 

יופ אפריל  חודש  שבמהלך 
עיתון  של  גיליונות  שני  צו 

גי הראשון,  כפר”.  ש“א-לה 
ליון 205, יופץ ב-5 באפריל 

מהר רחב  חג  גיליון  שויהיה 
השנה  יחול  הסדר  ליל  גיל. 

ב-6 באפריל, יום שישי.
ב-19  מכן,  לאחר  שבועיים 
 ,206 גיליון  יופץ  באפריל, 
שיהיה גיליון רגיל של א-לה 

כפר. 

נירית אושר
במו החינוך  מחלקת  שמנהלת 

יפעת  ד"ר  ורדים,  כפר  עצת 
לפני  הגישה  שאשא-ביטון, 
התפטרותה.  את  ימים  מספר 
אלו  בימים  הוציאה  המועצה 
שאשא  להחלפתה.  מכרז  ממש 
ביטון נכנסה לתפקידה רק לפני 
בתפקידה  תמשיך  והיא  שנה, 

עד חודש יוני הקרוב. 
הצ שני  שומרים  חוץ,  שכלפי 

דדים על עמימות. שאשא ביטון 
מסיבות  עוזבת  היא  כי  טוענת 

במוע קשורות  שאינן  שאישיות 
צה, ואף משבחת את התנהלותה. 
ראש המועצה מודה לה לקונית. 
החינוך  במערכת  גורמים  אבל 
בחוסר  חשו  כי  מספרים  בעיר 
שביעות רצון מצידה של שאשא 
כנראה  שהייתה  תחושה  ביטון, 
הייתה מרוצה  היא  "אם  הדדית. 
מהתפקיד ובמועצה היו מרוצים 
ממנה, נראה לך שזה היה נגמר 
כל כך מהר?", הציב השבוע אחד 

מהם שאלה רטורית.
ההת אחרים,  גורמים  פי  שעל 

סיבות  מכמה  נובעת  פטרות 
שהצטברו, כאשר אחת מהן היא 
מדרגת שכר הבכירים שאושרה 

שלה. בכל מקרה, נראה כי הדב
רים לא הגיעו לכדי פיצוץ, אך 
מעוניינים  אינם  הצדדים  שני 
ברוח  ונפרדים  הקשר  בהמשך 

טובה. 

עין בעין
קרית  תושבת  ביטון,  שאשא 
38 נשואה ואם לשש  שמונה, בת

לפני  לתפקידה  מונתה  לושה, 
שנה בדיוק, בחודש מרץ 2011. 
ורדים לאחר  היא הגיעה לכפר 
כסגנית  מתפקידה  שהודחה 
שמונה  קריית  של  העיר  ראש 
הפוליטיים.  מתנגדיה  ידי  על 
מניסיון  נבע  הפוליטי  המהלך 
שלה להוביל רפורמה במערכת 
שנגדעה  יוזמה  בעיר,  החינוך 

עם הדחתה.

על  ההורים  אומרים  ומה 
ודאות?  חוסר  של  שה  מצב 
ההורים  ועד  יו"ר  תמיר,  ורד 
אמירים:  הביניים  חטיבת  של 
אמנם  ודאות.  באי  אכן  "אנחנו 
עם  בנושא  שנערכה  בפגישה 

שראש המועצה ועם מנהלת הח
טיבה, שרון בינדר, המליצו לנו 

שללכת לימים הפתוחים, להתר
שם מבתי הספר השונים וליתר 
ביטחון להירשם לשני תיכונים 
התיכון  על  רק  להסתמך  ולא 

העתידי בכפר ורדים". 
זה נשמע כאילו מבקשים מכם 

לעשות קומבינה.
היא  שלי  "ההתרשמות 

ההר שלנו.  לילדים  ששדואגים 
ששמה אמורה להתחיל ממש עכ

שיו, בחודשים מרץ אפריל. הבן 
הגדול שלי בכיתה ט', כך שאין 
לי ניסיון עבר בנושא, אבל אני 
ההורים  לחבריי  ממליצה  ממש 
ומחכה  אופציות  עוד  לבחון 

לעדכונים מהמועצה". 
ימשיך  שבנך  מעוניינת  את 

בתיכון בכפר ורדים?
אופציה  זו  בכפר  "תיכון 
בעד  אני  מבחינתי.  מועדפת 
בחממה.  שיותר  כמה  להישאר 
יהיה  שהתיכון  בתנאי  כמובן 
וטוב. כרגע אנחנו עוד  איכותי 
יש  אבל  יהיה,  מה  יודעים  לא 
עוד זמן ועדיין לא מאוחר מדי. 
נמתין לעדכונים אחרי הפגישה 

עם ד"ר אורנה שמחון".
 

התיכון  מצב  על  עדכונים   *
כפרר באתר  תדיר  םמתפרסמי 

.www.kfarnik.co.il ,ניק

התיכון החדש מתעכב

בעיתון  שפורסמה  בכתבה 
לתפ מינויה  עם  כפר  שא-לה 

קיד, תיארו אותה אנשים רבים 
בקרית שמונה כאישה מבריקה 

ככזו שמו גם  אך  שומקצוענית, 
מתחשבת  תמיד  ולא  אש  שכת 
באחרים. בראיון לעיתון אמרה 
חושבת  "אני  ביטון:  אז שאשא 

ששבכפר ורדים ישנה קרקע פו
שרייה לתכנית חינוכית משמעו

תית. מדובר בתהליך שהנביטה 
חשוב,  והכי  החלה  כבר  שלו 

המו וראש  המקומית  שהמועצה 
עצה הם שמתווים את המדיניות 
ואני אוביל אותה כגורם מבצע. 

לבי רבה  פתיחות  כאן  שקיימת 
המועצה  וראש  תהליכים  צוע 
עין  הדברים  את  רואים  ואני 
שזו  משוכנעת  אני  לכן  בעין. 
ביותר  לי  המתאימה  המסגרת 
ביטוי  לידי  להביא  אוכל  שבה 

את כישוריי וניסיוני".
בי התעקשה שאשא  שהשבוע 

הן  לעזיבתה  הסיבות  כי  טון 
זה  "מבחינתי  אישיות:  לגמרי 
קורה  מה  לבחון  הזמן  בדיוק 
מסיבות  עוזבת  אני  ולהחליט. 

ורדים  בכפר  פגשתי  אישיות. 
לי  והייתה  מקסימים  אנשים 
חוויה נהדרת. כרגע אני יורדת 

בחזרה לעמק".
את רק שנה בתפקיד, מה קרה 

שגרם לך לעזוב?
"לא קרה שום דבר. ההחלטה 
התגבשה אצלי כבר לפני מספר 

שחודשים. אך כיוון שהייתי בעי
החלטתי  תהליכים,  של  צומם 
לא לקום ולעזוב באמצע. לכן, 
למועצה  נותנת  אני  עכשיו  גם 

זמן להתארגן עד יוני 2012".
לקדנציה  קצר  זמן  זאת,  בכל 

בתפקיד משמעותי כל כך.
בצורה  מתנהל  ורדים  "כפר 
כל כך שפויה, שאפשר להטביע 
אין  חודשים.  גם במספר  חותם 

התנ על  ואנרגיה  זמן  שבזבוז 
ממש  ואני  פוליטיות,  גדויות 
ורדים  שכפר  כך  על  מברכת 
להזיז  ניתן  כך  בזה.  נגוע  לא 
שבמקומות  דברים  שנה  תוך 
ובכל  קדנציה.  לוקחים  אחרים 
מקרה אני עוזבת מסיבה אישית 
ולא משיקולי קריירה, ובמקרה 
אחרי  גם  לסייע  אבוא  הצורך 

עזיבתי".
יש כבר תפקיד אחר באופק?

אני  אופציות,  כמה  יש  "לא. 
מעדיפה לא להיכנס לזה".

המועצה,  ראש  יחיאלי,  סיון 
"אני  הסתפק בתשובה לקונית: 
מצטער על ההתפטרות של ד"ר 
יפעת שאשא-ביטון. אני מאחל 

אנ וכעת  בהמשך  הצלחה  שלה 
שיחליף  מישהו  מחפשים  חנו 

אותה".

נירית אושר

ד"ר אורנה שמחון. מחכים לתשובות שלה

שאשא ביטון. הייתה לי בכפר ורדים חוויה נהדרת. בתמונה הקטנה: סיון יחיאלי

באפריל: גיליון 
פסח וגיליון רגיל

http://www.kfarnik.co.il
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חדשות

העתירה נגד משרד הפנים 
נמחקה. יחיאלי: זה הישג

בית המשפט העליון סירב לדרישת המועצה להכריז עליה כזכאית לתקציבי 
פיתוח ממשרד הפנים. ראש המועצה רואה את חצי הכוס המלאה

 DMD ,MSc

http://drseyal.vradim.net    04-9574595 ‘מרכז מסחרי כפר ורדים, קומה ב

גאולה ויינשטיין שיננית מוסמכת • אתי דבי שיננית מוסמכת
קים שפיצר מטפלת מוסמכת ברפואה סינית 

אייל כץ
נגד  המועצה  שהגישה  בג”צ 
משרד הפנים, בדרישה לקבלת 
צו  ללא  נמחק  פיתוח,  תקציבי 

שלהוצאות. כך החליט לפני כש
בוע )5 במרץ( הרכב בין שלושה 

בית המשפט הע ששופטים של 
אליקים  השופט  בראשות  ליון, 

רובינשטיין.
כי  המועצה  טענה  בבג”צ 

התק לחלוקת  שהקריטריונים 
כיום  אותה.  מקפחים  ציבים 

מקו לרשויות  רק  הסיוע  שניתן 
איזון,  מענקי  המקבלות  מיות 
ורדים  כפר  שמועצת  וכיוון 
היא  זו,  אינה מצויה בקטגוריה 

פי למענקי  גם  זכאית  שאינה 
תוח. המועצה טענה עוד כי אין 
המיועדים  הכנסה  מקורות  לה 

ומ נפגעת  היא  ולכן  שלפיתוח, 
קופחת ואין לה, למשל, מתקני 
המועצה  ראש  ראויים.  ספורט 
היישוב  כי  הדיונים  באחד  טען 
לו  שיצא  הדימוי  בשל  מקופח 
ברמה  בהיותו  עשיר,  כיישוב 

סוציו-אקונומית גבוהה.
בתשובתו  טען  הפנים  משרד 
מתן  המחייבת  נורמה  אין  כי 
פגם  נפל  ולא  פיתוח  תקציבי 
לכפר  להעניק  שלא  בהחלטה 

ורדים תקציבים שכאלו.
אין מקום  כי  השופטים קבעו 
שלא  “כיוון  לעתירה,  להיעתר 

שראינו כי מתקיימת עילה מעי
הבג”ציות”.  ההתערבות  לות 
אולם במקביל לדחייה, המשיכו 

כי  נציין  זאת  "עם  השופטים: 
סב היישוב,  של  מיקומו  שנוכח 

תינתן  שבהמשך  ראוי  כי  רנו 
הדעת גם לרכיב זה ולטענה כי 
לתקציבי  לרשות  מקורות  אין 
שניטע  בלא  עיקר,  כל  פיתוח 
באשר  או  לכך  באשר  מסמרות 

שלאפשרות ליטול הלוואות ולה
שיג תרומות”.

מתן  ללא  נמחקה  העתירה 
המחי משמעות  להוצאות.  שצו 

של  רגילה  לדחייה  בניגוד  קה, 
ניתן  שתיאורטית  היא  עתירה, 
לעתור שוב באותו עניין בדיוק.
כחודשיים  לפני  כי  יצוין, 
נגד  הפעם  דומה,  בג”צ  הוגש 

משרד הספורט.

יחיאלי,  סיון  המועצה,  ראש 
המלאה:  הכוס  חצי  את  רואה 

והתו ראשונה  עתירה  ש“זוהי 
צאה מבחינתנו מוצלחת. משרד 
מאוד  אותה,  אהב  לא  הפנים 
לא אהב את הדיון והיה מעדיף 
הוצאות  עם  תידחה  שהעתירה 
שהשופטים  תוך  תימחק,  ולא 
כפר  של  המצוקה  את  מבינים 

ורדים”.
בו  השדה  איננו  בג”צ  אולי 

לת זכאות  על  להילחם  רצריך 
קציבים?

“בג”צ הוא כלי אחד בארסנל 
הכלים שלנו במאבק לשפר את 
ורדים.  כפר  לתושבי  התנאים 

פעי הסברה,  מתקיימת  שבנוסף 
לות מקצועית מול דרגי מקצוע, 
פעילות בכנסת ועוד. הפעילות 

שגם נושאת פרי, ולאט לאט מח
שלחלת ההכרה שיש צורך בשי

נוי. בין היתר הוזמנתי להרצות 
בכנס של הלמ”ס על הבעייתיות 

הסוציו-אקונו במדד  שבשימוש 
שמי, ואנו נתקוף אותו בכל הזד

מנות רלוונטית. ביוזמתי, הוקם 
פורום  במרכז השלטון המקומי 

ששל ראשי רשויות שאינן מקב
הפו בראש  איזון.  מענקי  שלות 

רום עומד יוסי שבו מנס ציונה, 
גם  קיימת  הבעיה  כי  ללמדך 
כל  בפריפריה.  רק  ולא  במרכז 
בתמיכה  מגובה  הזו  הפעילות 
מלאה של הנהלת המועצה ושל 

המועצה כולה”.

השופט אליקים רובינשטיין

שבשורה לקהל המטיילים בי
גשר  הנכים:  ולציבור  שראל 
ההנגשה לנכים נחנך בתחילת 
ראש  התיירות  באתר  החודש 
בחלקו  העובר  הגשר,  הנקרה. 
מעל הים, ישמש גם כתצפית 

שנוף מיוחדת. בניית הגשר הס
תיימה לאחרונה לאחר תקופה 

שארוכה של עבודה באתר, שכ
בעבודת  יסודות  חפירת  ללה 
בערכי  לפגוע  לא  כדי  ידיים 

טבע מוגנים בשטח השמורה.

גישה לנכים 
בראש הנקרה

יריד אמנים 
לפסח

יקיימו  ורדים  כפר  אמני 
אמ יריד  הבא  השבוע  שבסוף 

היריד  חג  הפסח.  נויות לפני 
 23-24 בתאריכים  יתקיים 
המעוניינים  ואמנים  במרץ, 
בכך יכולים להציג באחד מימי 

שהיריד או בשניהם. היריד ית
קיים על יד “גלריית אמני כפר 
)הרחוב  אשכר  ברחוב  ורדים” 
 3 לכיכר   2 כיכר  בין  הראשי( 
בשעות 10:00-14:00. אם ירד 
במבנה  היריד  יתקיים  גשם 

סגור על יד הגלריה.
עלות ההשתתפות היא 50 ₪ 
ליום ו 80 ₪ ליומיים. לפרטים 
לרינה  לפנות  ניתן  והרשמה 

סטרוד, 052-3350205.

אתר אינטרנט
הקמת

בול בשבילך

לפרטים נוספים, מחירים ואתרים לדוגמה

www.eshkoll.com  

להזמנות: 1-800-800-401  )שיחת חינם(

לאור הוצאה   l פרסום   l אינטרנט 

שש שנים של ניסיון w מאות לקוחות מרוצים w שירות מהיר ויעיל לאורך זמן
התאמה לצרכים של עסקים חובקי עולם ועסקים מקומיים כאחד

מקצוענות עם חיוך

04-9977474, פקס 050-8961838

אתרים החל מ-1,000 ₪ להקמה )בתוספת 80 ₪ לחודש עבור תחזוקה(
אתרים בהקמה עצמית ב-60 שקלים לחודש בלבד

האתר הקלאסי )2,400 ₪ להקמה ו-115 תשלום חודשי( במבצע: 3 חודשי תחזוקה חינם

מתנה למקימי אתר פרימיום: 1,000 כרטיסי ביקור + חודשיים תחזוקה
  * התחזוקה החודשית כוללת: אחסון אתר, גיבוי, אבטחה, מימון דומיין, ניהול אתר, שירות עדכונים

אפרת פלדמן והרכב טריו-מה
www.trioma.co.il

קסם הבלקן
www.balkan.co.il

קדרות נורית ואורי
www.nurit-n-uri.com

מרפאת ורידים
www.drtorem.co.il

חדש! חנות מקוונת מתקדמת ובמחירים נוחים
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ארוחת צהריים מלאה 34 ₪  בלבד
סלטים, מרק, עיקרית בשרית וקינוח 

אכול כאוות נפשך!
הכי טעים והכי משביע.

TAKE AWAY אכול כאוות נפשך!
אזור תעשייה תפן, בניין נוף )היציאה לכרמיאל(. 

פתוח: א-ה 16:00-11:30 04-9872606 
www.mqt.co.il :אתר

אוכל שגם ילדים אוהביםמסעדת נוףמסעדת נוףכשר

חדשות

תנועת האיחוד
החלטה הצהרתית, או שיש סיכוי ממשי לצרף את תפן למועצת כפר ורדים? מליאת 
המועצה קיבלה את הצעתו של עודד נוריאל לפנות למשרד הפנים בדרישה לאיחוד. 

ראש המועצה לא בטוח שזה תלוי בנו, נוריאל משוכנע שזה אפשרי

פרטים בטלפון

נירית אושר
שמועצת כפר ורדים תפנה למ

לאיחוד  בדרישה  הפנים  שרד 
התע המקומית  המועצה  שעם 

הנימוקים  תפן.  מגדל  שייתית 
איכות  על  בקרה  העיקריים: 
ארנונה  כספי  והזרמת  הסביבה 
לאחר  זאת  המועצה.  לתקציב 
האחרונה  המועצה  שבישיבת 
של  הצעתו  אחד  פה  התקבלה 

שחבר המועצה עודד נוריאל לה
ציב דרישה שכזו.

נו אמר  להצעתו  שבנימוקים 
תעשיה  אזור  קיום  כי  ריאל 
עצמאי מהווה הפרה של האיזון 
של  האינטרסים  בין  הנדרש 
באזור  המתגוררת  האוכלוסיה 

התע באזור  המפעלים  שלבין 
איכות  בנושאי  למשל  שייה,  
כי  הזכיר  נוריאל  הסביבה. 

שא ברור  היה  הכפר  שלוותיקי 
זור התעשיה יהיה חלק מהכפר 
עצמאית  כרשות  תפן  והקמת 
היא "חטא קדום" שאיננו קיים 
בשום מקום אחר. הוא הוסיף כי 
הארנונה של תפן צריכה להיות 
לטובת הכפר, שאין בו כל אזור 

תעשייה.

יש תקדימים
מקו ורשויות  ערים  שלרוב, 
שמיות מתייחסות אל אזורי המ

כמקור  שלהן  והתעשייה  סחר 
לומר  וניתן  חשוב,  תקציבי 
“מחזיקים”  תעשייה  שאזורי 

עם  בראיון  יישובים.  מעט  לא 
ירון  הקודם,  תפן  מועצת  ראש 
יותר  לפני  שפורסם  קמחי, 
משנה בעיתון א-לה כפר, צוין 
הכל  בסך  יש  העולם  בכל  כי 
מוניציפאליות  רשויות  שתי 
מגורים,  בתי  כלל  בהן  שאין 
הם  שלהם  היחידים  והתושבים 
מפעלי תעשייה. אחת מהן היא 
המועצה המקומית התעשייתית 
המועצה  והשנייה  תפן,  מגדל 
רמת  התעשייתית  המקומית 

חובב שבנגב.
שעולה  הראשונה  המחשבה 
“לאן  היא  כאלו,  רשויות  לגבי 
למועצת  הכסף?”.  כל  הולך 
מגדל תפן אין הוצאה על חינוך, 

פינוי האש שרווחה, או תרבות, 
לעסקים  ארנונה  יותר,  קל  פה 
גבוהה לרוב מארנונה למגורים, 
מבנה  כל  של  הבנוי  והשטח 
גדול יחסית. על טענה זו השיב 
קמחי: “למועצה שלנו לא נשאר 
המחירים  לחלק.  תקציבי  עודף 
שקש  30 עד   20 נמוכים,  כאן 
לים למ"ר בנוי לשנה. אבל כל 

שיישוב נהנה מהשכר של העוב
דים. גם אם באופן ישיר אנחנו 
לא מעבירים ארנונה. יש קרוב 
שמועסקים  איש  אלפים  ל-10 
בתפן וסביב תפן, וסקר שערכנו 

שמלמד שהמפעלים בתפן משל
מיליון שקלים בשנה  מים 800 
שחוזר  כסף  זה  ברוטו.  שכר 

שליישובים בארנונה, מסחר, תר
בות ועוד".

יחיאלי,  סיון  המועצה,  ראש 
לגבי  סקפטי  די  השבוע  נשמע 
הסיכויים של המהלך: "האיחוד 
עניין  זה  גורמים,  בהרבה  תלוי 
בידיים  כך  כל  ולא  זמן  של 
משרד  של  יותר  המועצה,  של 
שמלכתחילה  העובדה  הפנים. 
כמועצה  הוקם  התעשיה  איזור 
נפרדת בהחלט מקשה על שינוי 

המצב".
חושב שאם  לעומתו,  נוריאל, 

שבאמת נרצה, זה אפשרי: "כש
רוצים שמשהו יקרה לא צריכים 

עבו תוכנית  אלא  שאופטימיות, 
דוגמאות  כמה  מכיר  אני  דה. 
לעניין:  תקדים  שמהוות  בארץ 
שפר- אזורית  מועצה  למשל, 
ים  מלונות  ממוקמים  בה  זוהר 
הארנונה  את  מחלקת  המלח 
מתוך  מקום,  בקרבת  למועצות 
בהשארת  הגיון  שאין  ההבנה 
כספי הארנונה אצל בתי המלון. 
אזורי  הקימו  קיסריה  ביישוב 
תעשיה בצפון ובדרום. התחילה 

מלחמה עם אור עקיבא, שטענה 
מאזו אחד  עם  גובלת  היא  שכי 

צריכה  גם  ולכן  התעשייה,  רי 
משפט  בבית  ממנו.  ליהנות 
 2017 משנת  החל  כי  הוחלט 

שהארנונה תחולק גם לאור עקי
תעשייה  אזור  של  העברה  בא. 
האיחוד  במסגרת  גם  הייתה 

לכו יגאל  צור  היישובים  שבין 
דרום  אזורית  מועצה  יאיר.  כב 
היישוב  השתייך  לה  השרון, 
רצתה  האיחוד  לפני  יגאל  צור 
כי אזור התעשייה של צור יגאל 
המשפט  בית  אך  שלה,  יישאר 

הת שאזור  משמעית  חד  שקבע 
יגאל  צור  עם  מצטרף  עשיה 

לכוכב יאיר. 
ענין  הכל  שזה  להבין  "צריך 
הון  של  אינטרסים  כסף,  של 
ושלטון. מועצת תפן שומרת על 
ממנה  גובה  שהיא  בכך  ישקר 
את הארנונה המינימלית בחוק. 

המקסי את  לגבות  לא  שלמה 
פי חוק? איפה  מום המותר על 
יתנהל  תעשיה  שאזור  נשמע 
ללא פיקוח של תושבי הסביבה. 
סיון )יחיאלי( טוען שזו החלטת 

שממשלה, ואני אומר שזה התפ
קיד שלו כראש המועצה לדאוג 
לשנות החלטות ממשלה. אפשר 
לשנות, פשוט צריך לעשות מה 
זו  שנדרש כולל לגשת לבג"ץ. 
לסדר,  הצעה  שהגשתי  הסיבה 

שאני שמח שהיא התקבלה ומע
שתה אני מתכוון בכל ישיבת מו
עצה לברר מה נעשה בנושא".

נוריאל. צריך תוכנית עבודה
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ד"ר רוברט קלוגמן  
מומחה לשיקום הפה  

ד"ר אייל שמן   
בוגר הדסה  

ד"ר עפרה בכר  
בוגרת הדסה, מטפלת בילדים ונוער  

רח' המעפילים 40, מעלות )ליד רות ופרח( 9574959

מרפאת שיניים ד"ר רונית ברקת בוגרת הדסהמרפאת שיניים
ד"ר דרור אדם  

רופא שיניים בוגר הדסה  
)בנוסף גם מומחה לרפואה סינית(  

שולי הרץ שיננית  
אילין גרינברג שיננית  

הטיפ החודשי
חדש במרפאה:

טיפולים אסתטיים
פיסול פנים )מילוי קמטים(

עם חומרים
מאושרים ע"י משרד הבריאות

חדשות פורים

טרף קשה
שזהו מורן לסקוב, בימים כתיקונם דיאטן קליני ומד

ריך כושר, ובפורים - טורף אכזרי בתחפושת מקורית 
מאין כמוה. התחפושת הזו זיכתה אותו בפרס הראשון 

שבתחרות התחפושות במסגרת מסיבת פורים המסור
תית בכפר ורדים המיועדת לבני 30 פלוס. ומסתבר, 

שמורן טרח על התחפושת הזו במשך שנה שלמה.
שמספר מורן: “הרעיון עלה לפני כשנה, לאחר שה

תחלתי לפסל בחימר. תמיד אהבתי את סרטי המדע 
וצילמתי סרטי  וכילד, פיסלתי בפלסטלינה  הבדיוני 
עם  לפיסול  חזרתי  מפלסטלינה.  חובבנית  אנימציה 
די  סוג של חימר שלא מתייבש,  עיצוב, שזה  חימר 

שדומה לפלסטלינה, בחימר זה משתמשים לבניית מו
דלים בתעשיית הסרטים. מילדות היה לי חלום להכין 
תחפושות של סרטי מדע בדיוני בהוליווד, והחלטתי 

להתחיל להגשים את החלום.
ש“לאחר העיצוב של הפסל, הטורף, בחימר, התח

לתי להתעניין בחומרים ליצירת תבנית מסיליקון. 
הניסיון הראשון לא הצליח וזה הצריך ממני לבנות 

שאת הפסל מחדש. בניסיון הרביעי הצלחתי! צבע
תי את המסכה מסיליקון ב-Air brush עם צבעים 
פלסטיק  ביציקת  השתמשתי  לסיליקון.  מיוחדים 
היד,  כף  ממפרק  הנשלפת  ולחרב  לשיניים  נוזלי 
וחלקים אחרים בתחפושת הם מיחזור חומרים. את 

וידיים הכנתי מבקבו שהמגינים לחזה, גב, רגליים 
קים שאספתי ממוקדי המחזור בכפר ורדים וצבעתי 
אותם בספריי. את השערות הכנתי מספוג לאיטום 
צינורות שנקנו בחנות לחומרי בניין. קניתי כפפות 
וצבעתי  תחפושות  לאביזרי  בחנות  רגליים  וכפות 

שמ מפלסטלינה  הכנתי  הציפורניים  את  שאותם, 
תייבשת, את החנית הכנתי מאקדחי מים שלתוכם 

שהכנסתי שני מנגנונים של מטריות ובצדדים הלב
שתי חרב פלסטיק של הצעצוע של הבן שלי.

“מתי הבנתי שהתחפושת טובה? ברגע שאנשים 
פשוט סירבו להאמין שאני הכנתי אותה בעצמי.

שאפילו בתחרות התחפושות בכפר ורדים, התלב
טו האם להעניק לי את הפרס הראשון כי הם טענו 
עבורי,  גדולה  מחמאה  זאת  נקנתה.  שהתחפושת 

וחכו ותראו מה יהיה בפורים 2013”.
שתמונות נוספות וסרטונים של שלבי ההכנה והצ

גת התחפושת בפומבי אפשר לראות בפייסבוק של 
moran laskov מורן לסקוב

מורן מחופש, וחלקים מהתחפושת בשלבים שונים של הכנהיעל שטרן
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חדשות ספורט

  ועוד מאגר נכסים באזור מעלות, כפר ורדים, כרמיאל והסביבה הקרובה

טלפונים משרד: 077-5614005/6     פקס: 077-5347104

במשרדנו ניתן לקבל יעוץ אדריכלי, יעוץ בנקאי ויעוץ משפטי.

סניף כרמיאל - כפר ורדים

בכפר ורדים 
בכפר ורדים וילה 
מוארת ומעוצבת 
ברח’ ללא מוצא 

217/750, 5 חד’+פ. 
משפחה, מחסן 

גדול, חנייה, גינה 
ונוף מרהיב. 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים בשלב א'
וילה מוארת 

ומרווחת 250/1000, 
5 חד' + יח"ד 3 חד', 

כניסה ממפלס 
הכביש, חצר גדולה, 

וחנייה. 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים בשלב א'
במרכז כפר ורדים, 

דו-משפחתי, 200/350,
5 חד'+ח.שירות+מקלט, 

גינה גדולה הגובלת 
בחורשה וחנייה 

מקורה.

רחל 054-4735949

בכפר ורדים בשלב א'
וילה מוארת 

ומרווחת מאוד, 
235/1,200, 6 חד', 
פ. משפחה, פטיו, 
חניה, מחסן וגינה 

מטופחת. 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים
וילה ברח' ללא 

מוצא במפלס אחד, 
מושקעת ומסודרת 

בת שנה, 130/350, 5 
חד', גינה מטופחת, 

נוף וחנייה.

רחל 054-4735949

בכפר ורדים בשלב א'
וילה  מוארת 

ומרווחת ברח' ללא 
מוצא, 245/600, 

6 חד'+פ. משפחה, 
אפשרות ליח"ד, 

חניה מקורה וחצר 
הגובלת בחורשה. 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים 
בשלב ב', וילה 

מרווחת, מוארת 
ומושקעת מאד, 8 חד' 

+ 3 פינות משפחה. 
ניתן לחלק ל-3 

יחדיות דיור. גינה 
מטופחת ונוף מרהיב.

רחל 054-4735949

בכפר ורדים בצעירה
וילה פינתית, 

200/300, 5 חד' 
)סוויטת הורים 

גדולה ומפנקת(, 
ממ"ד, חנייה מקורה 

וגינה. 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים
קרוב מאוד למרכז, 

וילה מושקעת 
מוארת ומרווחת 

עם בריכה, ז’קוזי 
וסאונה, גינה 

מטופחת, בוסתן, 
חנייה ונוף.

רחל 054-4735949

 בכפר ורדים 
במרכז בכפר ורדים, 

וילה מיוחדת, 
מוארת ומעוצבת, 

240/1,000, 5.5 חד’ 
עם אופציה ליח’ 

דיור, קמין עץ, גינה, 
נוף מרהיב וחנייה.

רחל 054-4735949

במעלות, בזיתים
קוטג' מסודר בסוף 

רחוב ללא מוצא, 
125 מ"ר בנוי, 90 

מ"ר גינה, 4 חדרים 
מפרסת גדולה ונוף

רחל 054-4735949

בכפר ורדים
וילה מרווחת 

ומוארת הפונה 
לנוף, 330/900, 
6 חד'+ממ"ד+פ. 

משפחה, מרפסת, 
מחסן, חנייה וגינה 

גדולה. 

רחל 054-4735949

להשכרה בכפר ורדים 
וילה מעץ עם 

בידוד טרמי מעולה, 
מוקפת בחורש 

טבעי, 114/700, 4 
חד'+מקלט, קמין 

עץ, כניסה מיידית.
 

רחל 054-4735949

במעונה
וילה מרווחת 

ומושקעת ברח' 
ללא מוצא, 

180/600, 6, חד', 
גינה מטופחת 

חנייה ונוף
 

רחל 054-4735949

בכפר ורדים 
בכפר ורדים, וילה 

אחרונה ברחוב 
הגובלת בשטח ירוק 
ובחורשה, 160/563, 

5 חד'+פ. משפחה, 
מקלט, מרפסות לנוף, 

מחסן וגינה מטופחת.

רחל 054-4735949

למשרדנו דרושים סוכני נדל"ן עם רשיון תיווך

ידידיה טדגי
מתקין דודים וגופי חימום!

	•עבודות בנייה ושיפוצים
	•אינסטלציה - פתרונות לכל בעיות המים והביוב

	•חשמל פיקוד ובקרה

ידידיה 050-8219130

בס”ד

פתרון לכל בעיה, שירות 24 שעות )לא בשבת(

הישגים בשחייה

אלופת ישראל בקיקבוקסינג

כדורסל: הנוער שרד בלאומית

צעדת משטרה

ותתקיים  במאי  ה-12  ה-18 תתקיים בשבת  ורדים  כפר  צעדת 
ברחוב  הספורט  במגרש  יתחיל  המסלול  משטרה.  קהילה  בסימן 
מירון, יעבור לאורך קו הביוב בואכה בית העלמין, משם טיפוס 
שמאלה  ופניה  מעונה  השלושה,לכיוון  כיכר  עד  תרשיחא  לעבר 
להר בטח )מי שבכושר יוכל לטפס למצפור(. משם בשביל המסומן 

שלכיוון בריכת המים של מעונה ולמאגר המים האנגלי, כולל עצי
רות להסברים והתרעננות. ממאגר המים ימשיך המסלול לתחנת 
משטרת מעונה, שם יקבל את פני הצועדים מפקד התחנה, תוקרן 

שמצגת ויינתנו הסברים על ההיסטוריה של המקום. מתחנת המשט
רה תהיה אפשרות לחזור למגרש ברחוב מירון בהסעות מאורגנות 

או בצעידה דרך מעונה. בצילום: צעדת 2011.

ממועדון  שחיינים  שלושה 
כפר  קאנטרי  הפועל  השחייה 
ורדים זכו במקומות הראשונים 
שהתקיימה  הצפון,  באליפות 
יעקב.  באשדות  מרץ  בתחילת 
מאיה זברבה מכפר ורדים זכתה 
מטר  ב-100  הראשון  במקום 

שמעורב חזה וחתירה; אייל קוז
ניצקי מגיתה זכה במקום ראשון 
ב-100 מ’ חזה; דנילאה קראמין 
ראשון  במקום  זכתה  ממעלות 

ב-25 מ’ חזה.
שבסך הכל השיגו שחייני המו

באליפות  מדליות.   16 עדון 
מהצש מועדונים   12  השתתפו
פון. ההישג של המועדון בולט 
במיוחד על רקע העובדה שרק 
ב-2011 הצטרף איגוד השחייה.
השתתף  אף  קוזניצקי  אייל 

שהת המדינה  אליפות  שבגמר 
ביאליק  בקרית  בינואר  קיימה 

במשחה 100 מ’ חזה.

הילה שפיר מכפר ורדים זכתה 
בשבוע שעבר באליפות ישראל 
)פול  מלא  מגע  בקיקבוקסינג 

שקונטקט(. הילה היא חניכה ומ
לאומנויות  הספר  בבית  דריכה 
הלחימה של אגודת ספורט כפר 
ורדים בניהולו של המאמן  רמי 

אבירם.
בכפר  התקיימה  האליפות 
יותר מ-80  והשתתפו בה  יסיף 
המועדונים  מכל  מתמודדים 
ומשקלים  במקצועות  בישראל 
הייתה  אמורה  בגמר  שונים. 
מתחרה  מול  להתומדד  הילה 
לפני  קצת  אולם  מקרית-אונו. 

עברו  שהשתיים  לאחר  הקרב, 
שכבר את השקילה, הודיעה המ

תחרה כי היא פורשת ונרשם לה 
הספורט  באגודת  טכני.  הפסד 
שהגמר  העובדה  על  מיצרים 
מבהירים  אך  זו,  בצורה  הוכרע 
במאום  גורע  אינו  הדבר  כי 

מההישג הגדול. 
אורי  הספורט,  אגודת  מנהל   •

בדי כחבר  מונה  שבר-צורי, 
לענפי  ההתאחדות  רקטוריון 
בישראל.  הלחימה  אומנויות 
בימים הקרובים אמור בר-צורי 

שלהתמנות לתפקיד גזבר ההתא
חדות.

הב בכדורסל  הנוער  שקבוצת 
בליגה  הישארותה  את  טיחה 
לאחר  נוספת,  לעונה  הלאומית 
ניצחונות  ארבעה  שהשיגה 
התחתון.  הגמר  בית  במשחקי 
לקראת  כי  אומרים  באגודה 
העונה הקרובה יתבצע “שידוד 
מנת  על  בקבוצה,  מערכות” 
שתמשיך לייצג את כפר ורדים 

בכבוד בליגה הבכירה לנוער.
ש• קבוצת הנערים בכדורסל בהד
שרכת המאמן רפי חסין זכתה בא

ליפות הליגה לנערים מחוז צפון. 
ב-16  כה  עד  זכתה  הקבוצה 
והפש משחקים   16 מ -ניצחונות 
רש סלים מדהים. בכך הבטיחה 
למרות  האליפות  את  הקבוצה 
משחקים  ארבעה  עוד  שנותרו 
תשחק  הקבוצה  העונה.  לסיום 
הארצית  בליגה  הבאה  בעונה 
לנערים, המתאימה יותר לרמתה 

המקצועית.
לאומית  ילדים  קבוצת   •
הפסדים  מסידרת  התאוששה  
בשני  השני  הסיבוב  את  ופתחה 

ניצחונות רצופים, שהעלו אותה 
הקבוצה  האדום.  לקו  מעבר 

משח את  ומשחקת  שמתאמנת 
בפסוטה,  באולם  שלה  הבית  קי 

מק במועדון  שיפור.  שומגלה 
בליגה  להישאר  שתצליח  ווים 

הלאומית.
מועדון הכדורסל מכבי אלק ש• 

טרה תל-אביב הזמין את שחקני 
מועדון הכדורסל של כפר ורדים 
הליגה  במשחק  אורחיו  להיות 
נגד הפועל בני-השרון הרצליה, 
שיתקיים ביום ראשון 25 במרץ 

בהיכל נוקיה. 
• עבודות הבנייה באולם הספורט 
החדש בבית ספר קשת נמצאות 
הנחת  וגם  מתקדמים,  בשלבים 
הגג עומדת בפני סיום. באגודת 
אחרי  כבר  כי  מקווים  הספורט 
חופשת הפסח ניתן יהיה להתחיל 
להשתמש באולם, אך הדבר תלוי 
גם במזג האוויר ובהחלטה לגבי 

ריצפת האולם.
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ישר מהראש\סיון יחיאלי

הופכים ליישוב נורמלי
מינהל מקרקעי ישראל פרסם מיכרז לשיווק 35 יחידות בשכונה ד’ l תובנות חדשות בנושא 

מיחזור ואנרגיה l ושתי פעולות נגד השימוש הקלוקל במדד הסוציואקונומי

נשמח לראותך!
 צוות סופר-פארם בשיתוף 
חברת אריקה כרמל בע"מ.
 לפרטים נוספים: פנה לצוות בימ"ק 

 סניף סופר-פארם ביג כרמיאל: 
077-8880675  |  077-8880670

 סופר-פארם ביג כרמיאל וחברת אריקה כרמל בע"מ מזמינים אותך לחוות מקרוב 
 את "בי קיור לייזר" בארוע חד פעמי - המכשיר הרפואי לטיפול עצמי בכאבים, 

 בעיות אורטופדיות, פצעים ובעיות עור, מומלץ ע"י רופאים מומחים. 
נמצא בשימוש  בבתי החולים - איכילוב, הדסה, רמב"ם ותל-השומר.

תוצאות קליניות מוכחות  
6-8 דקות ביום  

קל ובטוח לשימוש ביתי  

סוף בריא לכאב

ייעוץ אישי והמלצות ינתנו ע"י מדריכת החברה.  
הדגמה והתנסות אישית במכשיר.  

מבצע רכישה במחיר מיוחד לרגל ההשקה.  
הטבה באירוע ההשקה - שי על רכישה.  

מה באירוע?

ביום ראשון, 25/03/12    בין השעות: 9:00-19:00    בסניף סופר-פארם ביג כרמיאל

הזמנה לאירוע השקה

אריקה כרמל בע"מ
073-7293001/2 טל:      35085 חיפה,  היי-טק,  פארק   ,5 חת   נחום 
B-cure laser :פייסבוק    www.gd-energies.com :לפרטים נוספים

סופר-פארם BIG כרמיאל
רח' מעלה כמון מרכז ביג, כרמיאל, טל': 077-8880670

שעות פתיחה: ימים א'-ה' 9:00-22:30, יום ו' 8:30-17:00, שבת: 9:00-23:00
מכבדים את מרשמי כל קופות החולים

חניה בשפע ובחינם!

בא.  זה  הנה  משיח,  פעמי 
פרסם,  ישראל  מקרקעי  מינהל 

שבשעה טובה ומוצלחת, את המ
כרז הראשון לשיווק 35 יחידות 

שדיור בשכונה ד’. המינהל כמו
אשר  הימים  ב-90  עמד  לא  בן 
זוהי  זאת  ובכל  בחוזה,  נקבעו 
ראשונה  פעם  למסיבה.  סיבה 
בזכותה  דה-פקטו  הכרה  שיש 
כפר  את  לפתח  המועצה  של 
להסתיים  צפוי  המכרז  ורדים. 
13 במאי. זה צעד ראשון וחש -ב
שוב ביותר להפיכת כפר ורדים 

שלישוב נורמלי, ישוב בו המוע
צה המקומית אחראית לפיתוחו, 

היא ולא אחרת. 
lll

אשכול גליל מערבי ערך כנס 
אנרגטית.  להתייעלות  מרשים 
בנושאים  בסביבה,  העיסוק 
יוצר לעיתים תחושה  הירוקים, 
בית קטן בערבה עם  רומנטית. 
וזה  אורגני,  ואוכל  ירוק  דשא 

מש שזה  טוב,  כך  כל  שמרגיש 
רחוקה  כמה  עד  לחשוב  עשע 
המציאות מכך. העיסוק בסביבה 
הוא עיסוק בחיים. עיסוק בזבל, 
עיסוק בכלכלה ובאופטימיזציה 

של משאבים ואמצעים.
אנ אם  בחינוך.  שהכל מתחיל 

אין  האור,  את  נכבה  לא  חנו 
תהיה  חסכונית  כמה  משנה  זה 
האנושית  המודעות  המנורה. 
פעילות  לכל  הכרחי  תנאי  היא 
מערבי  גליל  אשכול  ירוקה. 

אנרג התייעלות  למכרז  שייצא 
טית עבור הרשויות החברות בו, 
נעשה  וגם  כסף  נחסוך  ואנחנו 

טוב.
היא  שאחריות  עלה  בכנס 
לחיסכון.  במעלה  ראשון  גורם 
הטענה היא שאם מנהלת מוסד 

שחינוכי, למשל, או מבנה ציבו
מחלק  ליהנות  תוכל  אחר,  רי 
מהחסכון של המוסד אותו היא 
מנהלת, ייחסכו משאבים רבים. 
אני מקבל את הגישה הזו ונראה 

השונים  בגופים  ליישמה  כיצד 
בכפר.

ליישום  נערכים  אנו  במקביל 
שחוק האריזות, המחייב את המו

בפסולת  מוגדר  לטיפול  עצה 
הסכם  על  ולחתימה  אריזות, 
חובה  זו  המיחזור.  תאגיד  עם 
ישולמו  למועצה  שכן  נעימה 
תמורת  שקלים  אלפי  עשרות 

היום  שעד  כסף  האריזות, 
אנח שולם,  שלא  רק  שלא 

נו עוד שילמנו בגין פינוי 
הפסולת.

lll

שיחת  השבוע  קיבלתי 
הקו  על  מפתיעה.  טלפון 
מנהל  דור,  ישכר  ד”ר  היה 
שתחום המחקר של משרד הפ

נים. הוא הזמין אותי להרצות 
הציבורית  המועצה  של  בכנס 

המרכ )בלשכה  שלסטטיסטיקה 
קהל  בפני  לסטטיסטיקה(,  זית 
ממשרדי  בכירים  פקידים  של 
השימוש  בנושא  הממשלה, 
המשרדים  שעושים  השגוי 
במדד הסוציו-אקונומי. כידוע, 
עם משרד  נוקב  דיאלוג  לי  יש 

אח משרדים  עוד  ועם  שהפנים 
שנד נוקב,  כך  כל  והוא  שרים. 

מה שעצם נוכחותי שם כמרצה 
פקידי  מול  הלמ”ס  של  מוזמן 
ממשלה בכירים, היא מעין צלם 

בהיכל.
שלחתי  חודשים  מספר  לפני 
פרופ'  הראשי,  לסטטיסטיקן 
בכלל  )שהוא  יצחקי  שלמה 
סטטיסטיקן...(,  ולא  כלכלן 
היתר:  בין  כתבתי  בו  מכתב, 
את  המתכון,  את  שיודע  "כמי 
מודד,  הוא  ומה  המדד  מרכיבי 
ממתן  להתנער  יכולים  אינכם 

ש›הוראות הפעלה‹, הנחיות המ
סבירות לדרג הבכיר והפוליטי, 
לעשות  סביר  שימושים  אילו 

שבמדד ואילו לא. לא סביר בעי
יכינו  בכירים  מחקר  שאנשי  ני 
'מפוצצת'  שהשפעתם  מדדים 

עשי אנחנו   – בלשון  שוייתממו 
לנו  אין  אבל  הדינמיט  את  נו 
איתו.  עושים  מה  על  שליטה 

ברו הנחייה  להיות  שחייבת 
בטיחות". הוראות  כולל   רה 
שלנו  המסר  אליי.  חזר  הכדור 
עבר ועתה אני צפוי להעביר את 
מהשימוש  שלנו  ההסתייגויות 
הסברה  הזה.  במדד  הקלוקל 
היא רק אחד הכלים אותם אנו 

נוקטים. אחרים הם יותר טכנים 
מקצועים, משפטים ופוליטים.

lll

השל יו"ר  הורה  שלבקשתי, 
טון המקומי שלמה בוחבוט על 
השלטון  במרכז  פורום  הקמת 
נטולות  רשויות  של  המקומי 
רשויות  של  פורום  זהו  מענק. 
שרובן  גבוהים,  מאשכולות 
הן  גם  במרכז.  נמצאות  כמובן 
הממשלה  מהסתלקות  סובלות 
הבסיסיות  מהתחיובויותיה 

שרו ויותר  שיותר  שומהעובדה 
מועברים לאח שתים ממלכתים 

ריות הרשויות.
במישור המשפטי הגשנו שתי 

שעתירות לבג"ץ. העתירה הרא
שונה, נגד משרד הפנים בנושא 
בבג"ץ.  נדונה  פיתוח,  מענקי 
לטובה  הופתענו  הדיון  במהלך 

שמהשאלות הקשות שהפנו השו
בתשו המדינה  למדינה.  שפטים 

בחריגותו  למעשה  הכירה  בתה 
המדינה  נציגי  ורדים.  כפר  של 

שמצאו עצמם ללא תשובות. למ
השופטים  החליטו  הדיון  רות 
כיוון  לעתירה,  להיעתר  שלא 
עילה  מתקיימת  כי  מצאו  שלא 
מעילות ההתערבות הבג"ציות. 
העתירה  את  מחקו  השופטים 

לע בניגוד  להוצאות.  צו  שללא 
אשר  עתירה  שנדחית,  תירה 
נמחקת, ניתן להגיש מחדש. תם 

ולא נשלם.
אנחנו נבקש לצרף את משרד 

שהפנים לעתירה של משרד הס
הוא,  הרי  הפנים  משרד  פורט. 
רובינשטיין,  השופט  כדברי 
הרשויות”,  של  הגדול  “האח 

שוהוא הוא האחראי לומר למש
רדים האחרים מה היכולות של 

ויס יתכבדו  ובכן,  שהרשויות. 
הפנים,  משרד  נציגי  גם  בירו, 
מקורות  בעל  ורדים  כפר  האם 
לפיתוח. לאט לאט, עם סבלנות 
של פיל, נדחק ונדחק אותם. הם 

יפסידו בסוף. 

כידוע, יש לי דיאלוג נוקב עם משרד הפנים ועם עוד משרדים אחרים. והוא כל כך נוקב, שנדמה 
שעצם נוכחותי שם כמרצה מוזמן של הלמ"ס מול פקידי ממשלה בכירים, היא מעין צלם בהיכל

נערכים ליישום חוק האריזות

ה
לי
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ם: 
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צי
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לזכרם

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

פרידה משולמי
מתוך ההספד שנשאה חנה, רעייתו של שולמי ניר ז”ל

שולמי שלי, שלנו,
איש יקר, ייחודי, אהוב ומוערך מאד.

מגנט אותי כשהכרנו בצבא לפני... לפני שעות אחדות... ימים... 
ואחר כך – כך מיגנטת את כולם.

נכון, את החברים והחברויות אני יצרתי. אבל אותך כולם אהבו. 
או כעסו. אף אחד לא היה אדיש כלפיך! שנינות מחשבתך ולשונך 
היו לפעמים בעוכריך אבל אתה לא עיגלת פינות.  לא ידעת. ישר 

כסרגל, לטוב ולרע.
היית גאה ולא אדיש לראות את גיא ויעל צומחים, גדלים, מתנסים 

שומנסים אותנו בחוויות שלא פיללנו. גיא ויעל הרחיבו את התא המ
שפחתי שלנו בהוסיפם את ניקיטה ואורן שאהבת מאוד והרגשת בר 
מזל. והם הוסיפו לנו את הנכדים הנפלאים אושר ואלכסנדר, אליה 
ובת שבע. הרגשת שיש חלק ממך בכל אחד מהם ואהבת אותם מאד, 

והם אהבו אותך. 
ובכלל זכינו בשנים האחרונות במנות אושר גדושות – וגם כאב.

מאז שנתגלתה המחלה המנוולת החלטנו להוציא לשון! במקום 
להתאבל – לעשות אמנם כל מה שאפשר כדי להקל, לרפא,  אבל 

גם לטייל, לבלות, ליהנות, למצות...
גשם, עיתון ורדיו היו אהבות חייך. ולמרות שכעסת לפעמים על 
מה שאירע לחברה הישראלית, אהבת את הארץ הזאת, לשונה ועמה. 

אהוב ליבי, לא אהבת סופרלטיבים וקצת נגררתי.
הבאנו לך את הנרקיסים שטמנת בחדשים האחרונים, וגם מבית 
העיתון  וגם  למה.  ידענו  ושנינו  לשלומם.  לשאול  טרחת  החולים 

והרדיו שליוו אותך.
בליבנו, ובלב כל מי שנוכח כאן )ושאינו נוכח( תישאר שנים רבות.

וכל אחד לקח/קיבל ממך משהו.
והגיעה העת לקחת פסק זמן... ולנוח. ואתה בחרת שיר זה...

ותהא נשמתך צרורה בצרור החיים ונאמר אמן.

למיכאל אהובי

אתה אהובי היקר לי מכל
הגבר הראשון בחיי שאהבתי

ואוהב עד סוף ימיי.
ילדים  שלושה  לתפארת,  בית  בנינו 

מדהימים
שימשיכו את דרכך.

חמש שנים סבלת ייסורים רבים מלווים
במכאובים ותסכולים מתמשכים.
ניסינו אין ספור שיטות וטיפולים

כדי להעמידך על רגליך בכל הדרכים.
אט אט נגמרו לך הכוחות להתמודד. 

ללא  בשלום  משכבך  על  נוח  אהובי, 
מכאובים וייסורים.

אני משחררת אותך לדרכיך
תנוח אהובי סוף כל סוף

עם  ונתמודד  חזקים  כולנו  כאן  ואנחנו 
הכל.

פרידה ממיכאל
מלי ויינשטיין נפרדת מבעלה מיכאל

הלב  מכל  להודות  רוצים  אנו 
שלעובדי המועצה, במיוחד לתו

שיה המדהימה שמיד התייצבה 
בביתנו, חיבקה אותנו, עזרה לנו 
להתמודד עם הכאב ודאגה לכל 

הסידורים הנילווים ללוויה.
הסי לכל  שדאג  שלמה  שלרב 

דורים ולטקס ההלוויה.
הור בכפר  המרפאה  שלצוות 
שלו דר'  קלינסקי,  לדר'  שדים: 

מית, דר' אברהים, אילנה ואנה 
- שתמיד היו אוזן קשבת ועזרו 

בכל דרך כדי להקל עלינו.
לעזור  מוכנים  שהיו  לרווחה 

בכל דרך כדי להקל על הכאב.
הספר  בבית  לצוות  ובמיוחד 
שרון,  המנהלת  "אמירים", 

רבקה לוינגר וכל צוות המורים 
התלמידים  כל  חשובים  והכי 
ובמיוחד  אותנו  שליוו  בשכבה 

את בננו.
שעודדו  ולשכנות  ולחברות 
שלא  ולאוכל  לבישולים  ודאגו 

יחסר.
שטוב לדעת שאנחנו גרים במ

תומכים  שכולם  מדהים  קום 
ועוזרים אחד לשני גם בשמחות 

וגם באבל.
משפחת ויינשטיין
lll

למיכאל  מצבה  וגילוי  אזכרה 
ויינשטיין ז"ל תתקיים מחר, יום 
שישי 16.3, בשעה 13:30 בבית 

העלמין בכפר ורדים.

תודה מכל הלב
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חדשות

חממת העסקים: מתקרבים ל-20
כפר נגיש

שמועצת כפר ורדים מבצעת פעו
לות שיפור אחזקה ברחבי היישוב, 

תוך מתן דגש לשיפור הנגישות.
לתש העבודה  תכנית  שבמסגרת 
שתיות והנדסה ביצעה מחלקת תפ
שעול ותשתיות מספר פעולות לשי

פור תנאי הדרך בכפר, תוך שימת 
דגש על שיפור הנגישות. במסגרת 
והתאמת  הנמכת  בוצעה  הפעילות 
מדרכות לשימוש בעלי מוגבלויות 
אבני  הותקנו  קלנועיות,  ולנסיעת 

למע בסמוך  ראייה  לכבדי  שסימון 
גבשושיות  הותאמו  החצייה,  ברי 

שדרך לתקני משרד התחבורה ושו
שפצו תחנות הסעה. בפעולות הוש
קע תקציב של 320 אלף שקלים.

מועצת כפר ורדים הגישה בקשה 
למשרד התחבורה לתוספת תקציב 
ביצוע  בהרחבת  מנת להמשיך  על 
עבודת התשתית והנגישות ברחבי 

הכפר כולו. 

האשפה מפונה 
ביום שלישי

הש הביתית  האשפה  פינוי  שימי 
תנו החל מה-6 במרץ. יום הפינוי 
המרכזי החדש הוא יום שלישי, ובו 
תפונה האשפה מכל רחובות שלב 
לוטם,  ארבל,  מהרחובות  וכן  א’, 

שאירוס, הרדוף, גומא, ערבה, חבצ
לת יקינטון, הדס וחצב.

יתבצע  ב’  שלב  רחובות  בשאר 
הפינוי בימי שישי.

שאיסוף הגרוטאות נותר ללא שי
שנוי: בשלב א’ יש פינוי ביום חמי

שי, ובשלב ב’ ביום שישי.

התמקמו  כבר  עסקים   14
מרכז  של  העסקית  בחממה 
ושלושה  במעלות,  העסקים 
נוספים מצטרפים אליו ממש 
בימים אלה. מפעילי המרכז, 

ומו השנה  בתחילת  ששנחנך 
שפעל על ידי מט”י גליל מע

רבי ועיריית מעלות תרשיחא 
צו התמ”ת,  משרד  שבתמיכת 

פים כי בקרוב יהיו במרכז 26 
להת שיזכו  חדשים,  שעסקים 

חיל את דרכם בתנאים נוחים.
העסקים מעלות-תר שמרכז 

כוכב  בקניון  ממוקם  שיחא 
שלא  כגוף  ופועל  הצפון 

הכ לקידום  רווח  שלמטרות 
מפעיל  המרכז  באזור.  לכלה 
לסייע  שנועדו  כלים  מגוון 

בא והעסקים  היזמים  שלכלל 
זור לקדם את פעילותם: יעוץ 
עסקית,  הכוונה  מקצועי, 
וקורסים,  מקצועיות  הדרכות 
עסקי  מימון  בקבלת  סיוע 
כל  את  מעניק  המרכז  ועוד. 
את  וחוסך  מט”י,  שירותי 

הצורך בנסיעה לעכו.

החממה העסקית היא בעצם 
המיועדים  משרדים  מתחם 
עסקים  צעירים.  לעסקים 
כלכלית  לתמיכה  זוכים  אלו 
מצויד  משרד  משמעותית: 
ומאובזר במלואו בשכר דירה 

נל שירותים  כולל  שמסובסד, 
ווים כמו חדר ישיבות, כיתת 
נהנים  כן  כמו  ולובי.  לימוד 
מהוצאות  מפטור  העסקים 
מיזוג,  חשמל,  ארנונה,  כגון 

בנו ועוד.  אינטרנט  שטלפון, 
גם  החממה  דיירי  זוכים  סף 
לייעוץ וליווי צמוד של מנהל 

שהחממה, וכן של יועצים ומו
היא  המטרה  נוספים.  מחים 
הצעירים  לעסקים  לסייע 
לקלוט  גם  ובשאיפה  לגדול, 

נוספים. הנהלת הח שעובדים 
זמן  פרק  תוך  כי  צופה  ממה 

העס יתרחבו  כשנתיים,  ששל 
דרך  על  יעלו  הצעירים,  קים 

שהמלך ויפנו את החממה לטו
שייכנסו  חדשים  עסקים  בת 

במקומם. 
שחם,  אלכס  המרכז,  מנהל 

לה עומדים  כיון  כי  שמוסר 
גדולים  משרדים  רק  שכרה 
כ-1,800  של  דירה  בשכר 

המ בעוד  לחודש,  ששקלים 
שהושכרו  הקטנים,   שרדים 
הושש לחודש  900 שקלים  -ב
המשרדים  כל  כולם.  כרו 
קו  בסיסי,  בריהוט  מצוידים 
טלפון,  ומכשיר  פרטי  טלפון 

ומזגן אישי לכל חדר.
שיבקשו  לעסקים  יקרה  מה 
לשנתיים  מעבר  להישאר 

הראשונות?
שלאחר  היא  “השאיפה 
עצמאי,  יהיה  העסק  שנתיים 
יעמוד על רגליו, ויפנה מקום 
לחדשים. יחד עם זאת, אנחנו 

שגוף מסייע לעסקים ולא מכ
שיל. אם יתברר שעסק צריך 
עוד תקופה קצרה של מספר 
חודשים, לא נלך איתו לרב”.
שמרכז העסקים והחממה פוע

לים שישה ימים בשבוע. ניתן 
04- בטלפון  ישירות  לפנות 
6883810, או באמצעות האתר 

.il.co.mbizcenter.www

משרד טיפוסי בחממת העסקים

הדפסה
על קנווס

עיצוב
גרפי

שכפולפוסטרים
חוברות

קאפות הזמנות
לאירועים

פליירים
וקטלוגים

לוחות
שנה

כרטיסי
ביקור

b.digital@014.net.il :בי דיגיטל  סניף כרמיאל   טל. 04-9581069  נייד. 050-3766680  אימייל

b_digi@017.net.il :בי דיגיטל סניף קיבוץ עברון  טל. 04-9821925  נייד. 050-3166690   אימייל

בי. דיגיטל - דפוס דיגיטלי
ו נ ר ת א ב ו  ר ק wב w w . b e d i g i t a l . c o . i l

http://www.mbizcenter.co.il
http://www.mbizcenter.co.il
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תחשבו על טיול אופניים בנוף 
שקסום, כשהרוח נושבת לכם בנ

לא?  נחמד,  הפנים.  על  עימות 
המחשבה  מיד  תגיע  שאז  אלא 
עליתי  אחרונה  פעם  מתי  רגע, 
על אופניים? יש לי בכלל כושר 
בשביל לפדל שעה? ואם תהיה 
לו  נגוז  והופ,  בדרך?!  עליה 

חלום הרכיבה הקסומה.
נטע ושרון גואטה מצאו פתרון 
בבילוי  שחפץ  מי  לכל  מקסים 

מהט ליהנות  ורוצה  אחר  שקצת 
מבלי  ומהשלווה  מהנופים  בע, 
להתעייף ולחזור עם ישבן תפוס.  

הגו בלב  חשמליים.  שאופניים 
אך  אופניים,  לטיולי  יוצאים  רן 
האופניים מגיעים עם מנוע קטן, 
שמאפשר לכם להתרווח, ליהנות 

מהנוף ולא מחייב כושר גופני.
נטע קידמה את פניי עם חיוך 
לא  הם  אופניים  אם  גם  רחב. 
רק  שלכם,  הגדולה  התשוקה 

הס נטע,  של  השירות  שבשביל 
האישית  הלב  ותשומת  בלנות 
הטיולים  לטיול.  לצאת  שווה 

מי שאינו  למי  גם  שמתאימים 
)ולראיה:  רכיבה  או  לכת  טיב 
המסלול!(,  את  צלחתי  אני 
משפחות  לטיולי  אפשרות  יש 
ריקשה  של  צירוף  באמצעות 
שניים  או  ילד  עבור  לאופניים 
וחצי(  שנה  גיל  )מעל  קטנים 
או נגררת הכוללת גלגל וכידון 
ומאפשרת לילד קצת יותר גדול 

שלהרגיש כאילו הוא רוכב בעצ

על בשרה  \נירית אושר

חשמל בחיק הטבע
יצאתי לנסות טיול באופנים חשמליים של "בלב הגורן". 
צלחתי את המסלול בהצלחה, אם כי קצת לאט, וחוץ 

מהנוף והשלווה נהניתי גם מבלינצ'סים סוף הדרך

מו. לטיולים יוצאים בליווי של 
מציידת  כשנטע  לבד,  או  נטע 
בפינוקים  וכמובן  במפה  אתכם 
אם  שלה,  הבלינצ'סים  לדרך. 

אתם מתעניינים, סוף הדרך!
המסלול הבסיסי אותו עברתי 
יחד עם נטע, עובר בלב פארק 
המסלול  לאורך  הירוק.  גורן 
ותצפית  עצירה  נקודות  מספר 
על המונפורט. באחת מנקודות 
קינמון  עם  תה  לגמנו  העצירה 
במבחר  בבלינצ'סים  והתכבדנו 

המ את  מלווה  נטע  שמילויים. 
המ נופי  על  בסיפורים  שסלול 

הצמחייה  על  ובהסברים  קום 
עצמה  מתאימה  היא  השלטת. 
בסבלנות אין קץ למהירות של 
איטית  שלי  )במקרה  המטייל 

מאוד( וקשובה לצרכיו. 
מספר  מציעים  הגורן  בלב 
בסיסי  טיול  טיול:  אפשרויות 
מהחוויה  ליהנות  שרוצה  למי 
שיכול  רומנטי  טיול  ומהנוף; 

שלכלול גם עצירה לארוחה בפי
שנה קסומה בלב היער; טיול אק

סטרים וטיול לילי. העלות היא 
100 שקלים לשעה לזוג אופנים 
סטופר(,  עם  לכם  עומדים  )לא 
ותוספת של 20 שקלים לריקשה 
מתאימים  הטיולים  נגררת.  או 
לכל הגילאים, עם ובלי ילדים. 
 – היחידה  המוקדמת  הדרישה 

לדעת לרכב על אופניים.
 ,052-8995358 הגורן  לב 

054-9879387

זוג מטיילים בנקודת תצפית על המונפורט     צילום: בלב הגורן
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חדשות חינוך ונוער

בית אקולוגי
ילדי גן דרור בנו בית מבקבוקי פלסטיק בפרויקט מיחזור מיוחד

נירית אושר
של  האקולוגי  הבית  תכירו: 
הקימו  הילדים  דרור.  גן  ילדי 

שבית גדול העשוי מבקבוקי פל
סטיק יחד עם צוות הגן, הוריהם 

והאמן אבי רייך.
ענת  יזמה  הפרויקט  את 
של  חובה  בגן  גננת  קליינמן, 
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שישי ה-13.4. 
גלעד  והרשמה:  לפרטים 
שילה  גל   ,054-4810101 שי 

.054-7688001

"סינמה קיד" 
בבית הנוער

כפר  של  הנוער  מועצת 
הנוער  בבית  חונכת  ורדים 
פרויקט חדש - הקרנת סרטים 
המיועדים לילדים בכתות ג'-
יוק הסרטים  שבוע.  מידי  שה' 

רנו בימי חמישי בשעה 16:30 
במועדון הנוער. 

הילדים  יקבלו  לסרט  בנוסף 
והכל  ושתייה,  פופקורן  גם 

בעלות של 15 שקלים.
ביום  יוקרן  הראשון  הסרט 
חמישי ה-15 במרץ. ההכנסות 
לתפעול  מיועדות  מהפרויקט 

מועדון הנוער.
שי  גלעד  נוספים:  לפרטים 
054-4810101, עמית גרינברג 

.054-3074122
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 כל השנה אנחנו מחכים 
לעבודות הניקיון שלפני החג. 

סוף סוף יש לנו מה לעשות 
עם שפע הזמן הפנוי שלנו, 

והמלאכה הזו גורמת לנו 
אושר עצום כל שנה מחדש...

מה, לא??
בשביל זה יש 

עזרה
העובדות המקצועיות שלנו יעשו עבורכם את 

ניקיון הפסח ביעילות וביסודיות ובמחירים הוגנים

אֶמל 052-621-9797  עזרה שירותי ניקיון. שָׁ
www.ezr.co.il  04-8739840 טלפקס 

עובדות מיומנות l כולל הסעות l תנאים סוציאליים l מחליפה במקרה הצורך 
מענה לכל בקשה l בשעות שנוחות לכם l בתים l משרדים, עסקים ומפעלים l צימרים

בית נקי בראש שקט

אנחנו ממש אוהבים את 
הניקיונות של פסח

המלצות מלקוחות

לכל אותן נשים עסוקות שלא יכולות לנקות את ביתן 
על  להמליץ  רוצה  אני  רוצות,  לא  או  עצמן  בכוחות 
העוזרות בית של חברת “עזרה שירותי ניקיון ואחזקה”. 
ונעים.  חם  יחס  קבלתי  עזרה  לחברת  כשהתקשרתי 
למרות שפניתי בדקה ה-99 בחיפוש באופן נואש אחר 
עוזרת  בביתי  התייצבה  יומיים  למחרת  בית,  עוזרת 
בית שהבריקה את ביתי. רמת הניקיון והשירות המהיר 
גרמו לי לקבוע עם החברה לקבלת עוזרת בית אחת 

לשבוע באופן קבוע מזה שנה שלמה. מומלץ בחום.
לירון לאוי, כפר ורדים

עובדת  אני  ואחזקה"  נקיון  "עזרה שירותי  עם חברת 
לי  הייתה  בעבר  מרוצה.  מאד  ואני  שנה  חצי  מזה 
עוזרת במשך 15 שנה)!( לפיכך די ברור שקצת חששתי 

מהשינוי, אך בהחלט הופתעתי לטובה.
זריזות,  חרוצות,  ב”עזרה”  העבודות  הבנות  ראשית, 

נקיות ונעימות.
עבור  לשלם  והדאגה  העול  מהראש”  לי  “ירדו  שנית, 
בכל  וכו’.  לגימלה  הפרשות  לאומי,  ביטוח  העובדת 
מסודר, יש מי שדואג להסעות, לביטוח לאומי ולתנאים 
סוציאליים. אני רק משלמת ומקבלת קבלה מסודרת 

על סכום התשלום.
קורה  אם  לגמישות.  האפשרות  זו  שלישי  יתרון 
שהעובדת הקבועה לא יכולה להגיע, או משום מה לי 
לא נוח לנקות ביום מסוים, תמיד יעשה מאמץ לבוא 

לקראתי ולמצוא מחליפה טובה או סידור מיוחד. 
הבית  אצלי  ויושר.  אמינות   – חביב/חשוב  ואחרון 
שאני  לדעת  לי  חשוב  לכן  כלום.  נועלת  לא  פתוח, 
שוב  יחסר  ולא  שקט  בראש  לסידורים  לצאת  יכולה 

דבר בשובי.
בקיצור, כפי שפתחתי ואמרתי – אני מרוצה וממליצה.
ט.ל כפר ורדים

מכתבים מעובדות

וחצי.  שנה  כבר  בחברה  עובדת  מינוח  סמירה  אני 
שמחה  אני  החברה.  על  מילים  כמה  להגיד  ברצוני 
שהתחלתי לעבוד בה, דווקא בחברה הזאת, הלקוחות 
בית  כל  יפה  יחס  נותנים  כולם  אצלם  עובדת  שאני 
ובית, שעות העבודה נוחות והחברה תומכת בכל עובד 
ועובד ואני חושבת שכל אחד היה רוצה להגיע למקום 

עבודה כזה. 
סמירה

חשבתי  ואחזקה”  ניקיון  שירותי  ל”עזרה  כשהגעתי 
שהזמן  ככל  אך  משבוע  יותר  לשרוד  אצליח  שלא 
וכיום  יציב  למצב  הגעתי  העבודה,  את  תפסתי  עבר 
אני יודעת שיש לי עוגן שהחברה מספקת לי מבחינת 
ועל  עליי  שסומכים  קבועים  ולקוחות  כלכלי  בטחון 
ממליצה  אני  לאומי.  וביטוח  פנסיה  וכמובן  החברה 
להצטרף לברה למי שמחפשת עבודה קבועה ויחס חם. 
ענאת 
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