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חדשות

אושרה תוכנית השמירה
החל מהחודש תשלם כל משפחה בכפר ורדים אגרת שמירה בסך 30 שקלים 

לחודש. עיקר התוכנית: מוקד וסיורים לצד מתנבים ואמצעים טכנולוגיים גורמים  שלושה  לפחות 
במיכ להתמודד  רצפויים 

מקרקעי  מינהל  שהוציא  רז 
מגרשים   35 לשיווק  ישראל, 
בכפר  ב’  שבשלב  ד’  בשכונה 
המכרז  תנאי  פי  על  ורדים. 

רהמגרשים ישווקו באופן מרו
שבניית  להבטיח  מנת  על  כז, 
פרק  תוך  תסתיים  השכונה 
ספקולציות  ולמנוע  סביר  זמן 
המתמודדים  בין  בקרקעות. 
נדל"ן  יזמי  במיכרז  הצפויים 

ולפחות קבוצת רכישה אחת.
המי ידי  על  פורסם  רהמכרז 

נהל לפני מספר שבועות, והוא 
רהתאפשר בעקבות ההסכם שנ
רחתם על ידי המועצה מול המי

קרקעות  ופיתוח  לשיווק  נהל 
ורדים.  בכפר  פרטית  לבנייה 
ישראל  מקרקעי  מינהל  כזכור, 
לפיתוח  ההרשאה  את  העביר 

ור כפר  לפיתוח  החברה  רמידי 
הר המקומית,  למועצה  רדים 

שאה אשר תאפשר את השלמת 
והגד ורדים  רשלב ב’ של כפר 

ביישוב.  התושבים  מספר  לת 
ניתן  המיכרז  במסגרת  הצעות 
להגיש עד לתחילת חודש מאי.

תיקון טעות
אשר  אדיב,  דרוקמן  קרן 
מבקרת  לתפקיד  מונתה 
לתפקידה  תיכנס  המועצה, 

מחלי שתמונה  לאחר  ררק 
הלשכה,  מנהלת  לתפקיד  פה 
ותעסוק רק בתחום הביקורת. 

בט שצוין  למה  בניגוד  רזאת 
עות בידיעה “מבקרת חדשה" 
של   203 בגיליון  שפורסמה 

עיתון א-לה כפר.

עודד שלומות, אתר כפרניק

ורדים  כפר  מועצת  בישיבת 
השבוע,  בתחילת  שהתקיימה 
את  אחד  פה  המועצה  אישרה 
והאבטחה,  השמירה  תוכנית 
כפי שגובשה על ידי צוות היגוי 
יוצאי  ורדים,  כפר  תושבי  של 
מערכת הביטחון, ואושרה על-

ידי ועדת הביטחון.
על פי התוכנית, החל מחודש 
2012( תגבה המוער  זה )אפריל
צה בכל חודש “אגרת שמירה" 
של כ-30 שקלים מכל משפחה 
של  תעריף  וכן  ורדים,  בכפר 
כשקל למ"ר מבתי העסק. סכום 
מיליון  בכחצי  שמסתכם  זה, 
לצרכי  מיועד  לשנה,  שקלים 

השמירה והביטחון בכפר.
עבדו  ההיגוי  צוות  חברי 

בה חודשים  כשלושה  רבמשך 
תנדבות, בשיתוף עם הקב"טית 
מבי"ט  צוות  סוחריאנו,  תושיה 
לגבש  במטרה  ואחרים,  בכפר 
בישיבה  לכפר.  אבטחה  תכנית 
הכפר  את  הצוות  חברי  תיארו 
השאר  בין  לגנבים",  עדן  כ"גן 

בשל אדישות התושבים.
על  מבוססת  התוכנית  עיקר 

אמ וכן  ופיקוח,  סיור  רמוקד, 
כגון  שונים  טכנולוגיים  צעים 
הקשר  יהודק  בנוסף  מצלמות. 
עובדי  ומג"ב,  המשטרה  עם 

רהמועצה יתודרכו בנושא, התו
ויעשה  הנחיות  יקבלו  שבים 

לאבט מתנדבים  לגייס  רמאמץ 
חת הישוב, בין השאר למבי"ט 

בכפר. 
רלא סוכם האם פעילות האב

על-ידי  ותנוהל  תוקם  טחה 

במיקור  תהיה  או  המועצה 
נבד אבטחה.  חברת  של  רחוץ 
לק ניתן  האם  האפשרות  רקת 

לתוכנית  וטכנית(  )חוקית  שור 
חברת אבטחה שתיתן מנוי מוזל 
זאת  ובמסגרת  התושבים  לבתי 
מערכת  את  ותנהל  תפעיל  גם 

האבטחה היישובית.

בית עלמין 
אקסלוסיבי

רהמועצה החליטה שלא לאפ
שר קבורת "תושבי חוץ" בבית 

לדב ורדים.  כפר  של  רהעלמין 
רי ראש המועצה, סיון יחיאלי, 
פתוח  העלמין  בית  היה  בעבר 

לכא ואפילו  חוץ  לתושבי  רגם 
בארץ.  מתגוררים  שאינם  לו 
התמלא  העלמין  שבית  אלא 
קברים  )כולל  גדולה  במהירות 
"שמורים"( והוא עלול להיסתם 

רבקרוב ולא לספק מענה לתוש
רבי הכפר. ציון דרור, מנהל מח

לקת הנדסה ותשתיות, אמר כי 
בתוכנית הכפר הוקצו 10 דונם 
לבית העלמין, ומחצית מהשטח 
כבר "תפוס" )בפועל או כקברים 
שמורים(. לדבריו, בקרוב מאוד 

רנצטרך להכשיר את המשך הח
לקה מעבר לוואדי.

החליטה  טעון  דיון  לאחר 
את  לקבל  אחד  פה  המועצה 
בעניין  ההנהלה  ועדת  המלצת 
תושבי  קבורת  לאפשר  ולא  זה 
חוץ. עוד סוכם, כי תוקם ועדת 

חריגים.
כמו כן אישרה המועצה תב"ר 
 140 של  רגיל(  בלתי  )תקציב 

משמי )תקבולים  שקלים  ראלף 
רת חלקות( להמשך פיתוח בית 

העלמין.

* המועצה אישרה, פה אחד את 
במועצה  הישיבות  חדר  קריאת 
ז"ל,  רוזמרין  יהודית  שם  על 

רשכיהנה במשך שנים רבות כמ
נהלת לשכת ראש המועצה.

צוות ההיגוי. שלושה חודשים לגיבוש התוכנית  צילום: עודד שלומות

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

חג שמח!

מיכרז המיגרשים: 
צפויה תחרות קשה

www.sportayl.co.il  /  054-5222876  /  04-9565560 ראשי  כביש  ירכא 

מתחם ציוד הספורט והטיולים המקצועי בישראל

הלהיט שכבש 
את העולם!

מבצע ענק של תיקי נסיעות / טרולים 
עד 40% הנחה

קרייזי פיט מסג' 
      Crazy Fit Massage 

 YORK מבית
מכשיר הרטט הטוב בעולם!

עיצוב וחיטוב השרירים, 
הרזיה והורדה במשקל
המכשיר בעל העוצמה 

החזקה ביותר 
W 1100 של

במקום 2990 ₪
רק 1990 ₪

מחכה לכם
בחנות

מבצע מיוחד
סנדלי שורש

מבצע! נעלי מטיילים
קולומביה

ב-30-50%
 הנחה

נעלי הרים אסולו
דגם חדש

(Gore-Tex) אטום למים
VIBRAM  סוליית

₪599
במחיר מיוחד
במקום 799

לפספס!אסור

מתחדשים לפסח עם למטייל ולספורטאי
מגוון מוצרים בהנחות ענק!

30.3.2012   |    ידיעות הצפון   |6
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חדשות ספורט

גם  ריצה,  למעצמת  כיאה 
במרתון תל אביב הייתה לכפר 
המרתון  נכבדה.  נציגות  ורדים 
האחרון  שישי  ביום  התקיים 
)30.3( במזג אוויר מושלם, אך 
עם שעה אחת פחות של שינה, 
עקב המעבר לשעון קיץ בלילה 

שקדם לתחרות.
מגיע  הגדול  הכבוד  הפעם 

בתח שלנו  הראשונה  רלנציגה 
ק"מ.   42.195 מלא,  מרתון  רות 
מירב גונן, אמא לחמישה ילדים 
מלאה  במשרה  קריירה  ומנהלת 
בישקר, סיימה את המרתון בזמן 
מעולה של 4 שעות 6 דקות ו-56 

בקבו המתאמנת  מירב,  רשניות. 
המאמן  עם  ורדים  כפר  רצי  צת 
אלי אסרף, החלה את האימונים 
בחודש דצמבר 2011 מיד אחרי 
עמק  מרתון  בחצי  שהשתתפה 
רב  את  שאן.  בבית  המעיינות 
בחודשי  מירב  עברה  האימונים 
דבר  והגשומים  הקרים  החורף 

ולה להתמיד  ממנה  מנע  רשלא 
פציעה  אוויר.  מזג  בכל  תאמן 
לא קלה ברגל כחודש וחצי לפני 
לגבי  להיסוסים  גרמה  התחרות 
מירב,  של  ההשתתפות  יכולת 
אולם עם נחישות ורצון עז והמון 
פיזיותרפיה שקבלה מג’יריס אבו 
חנא )גם הוא רץ מרתון( הצליחה 

כש המסלול,  את  לסיים  רמירב 
לאורך כל הדרך נתפסה מחייכת 
הזה  “המרתון  המצלמה.  בעין 

מספ אנשים",  להרבה  רשייך 
רת מירב. “אלי, ג’יריס, הילדים 
שלי, יגאל והחגורה שלו, שרגא 
המדהימות  והטריינר, הבנות 

אני  שבזכותן  הריצה  מקבוצת 
הריצה  מקבוצת  והבנים  רצה 
וללוות,  לעודד  הפסיקו  שלא 
במטרים  איתי  רצו  גם  ושחלקם 

האחרונים".
ורדים  מכפר  נוספים  רצים 
שעשו את המרתון: אלי אסרף, 

ריואב גלילי, משה פז ואיתי רו
זנבליט שחגג יום הולדת ממש 

באותו היום. 
השתתפו  מרתון  חצי  במקצה 

רוזנ מאיה  הראשונה:  רבפעם 
בליט, מור תרזי ממצפה הילה, 
ומיכל  מלבון  אופנהיים  דינה 
הנסי. ענבר בירן, שרונה שלו-
רמאייר ובעלה גו'ש מאייר הש

למרחק  בתחרות  בעבר  תתפו 
זה ודרור פלטין ורון שחר כבר 

מזמן הפסיקו לספור.

10 ק"מ השתתפו אורר  במקצה
לי פלטין ובנה אורי פלטין שרץ 
גם יחד עם חברתו נעמה טלמן, 
יהודית כהן שרק לפני חודשיים 
עופר  המאמן  עם  לרוץ  החלה 
בעברה  סוחבת  כשהיא  יעקב 
ניתוח גב, יעל שטרן, יעל עמיר, 
ויובל לבנון. עוד  הדס בר משה 
השתתפו למרחק 4.2  ק"מ מנשה 
אילן  משפחתו  מבני  ו-6  בראון 
פליאוב ובנו זוהר. בתו בת ה-5 
 420 של  למרחק  רצה  אילן  של 

מ', מקצה לילדים.  
ממזג  כאמור  נהנו  כולם 
מאווירה  וגם  המצוין  האוויר 

רשל פסטיבל, עם להקות שמנ
גנות לאורך המסלול, מעודדים 
בחולצת  לבושים  רצים  ואלפי 

המירוץ הכתומה.

48 מקיר  אנדראה דה בוני, בן
בוץ איילון, סיים במקום הראשון 
כללי  ושישי  הישראלים  מבין 

בזמן מעולה של  2:37:28 ש’.
lll

התקיים  רומא ה-18  מרתון 
שם  וגם   18.3.12 ראשון  ביום 
הפגינה קבוצת רצי כפר ורדים 
יגאל  יעקב,  עופר  עם  נוכחות 
מורדי  חנא,  אבו  ג'יריס  יעקב, 
כהן ואסף איזנברג. כל החבורה 
חמישה  לטיול של  ביחד  נסעה 
בנות  עם  חלקם  ברומא,  ימים 
השתתפו  מהטיול,  כחלק  הזוג. 
אלף   17 עוד  עם  יחד  במרתון 

רצים, 92 מהם מישראל. 
מו מרשימות.  היו  רהתוצאות 

עופר  וג'יריס 3:10 שעות,  רדי 
3:33, אסף 3:36, יגאל 4:10.

מרתוניסטים חובקי עולם
לכפר ורדים ויישובי הסביבה הייתה נציגות נכבדה במרתון של תל אביב לפני שבוע, 

וגם בזה של רומא שהתקיים לפני שלושה שבועות

עופר יעקב ואסף איזנברג עם סיום מרתון רומא  מירב גונן נתפסת בעין המצלמה מחייכת

31548_מכללת סלע דעת_165x235_פרסום:

ט.ל.ח - המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים תודה על שיתוף הפעולה  •  

רוצה לדעת?! החודש תדע...

מסלול לימודים חדש במכללת סלע דעת

בואו להרכיב את קורסי 
ההמשך לפי בחירתכם

למעוניינים לעסוק בתחום הנדל"ן.
הכנה מקצועית ומקיפה למבחני הלשכה

"דיני מתווכים במקרקעין"- מטעם משרד המשפטים.

68 שעות אקדמאיות 
בשילוב 6 סדנאות על מקצוע הנדל"ן

תאריך פתיחה: 23.4.12
מקבוצת סלע אחזקות

קורס מתווכי נדל"ן

קורסי ההמשך לבחירתכם

קואוצ'ינג 
הכשרת
מאמנים

ייעוץ 
משכנתאות

ייעוץ
והשקעות 

בנדל"ן

מכללת סלע דעת
מאחלת חג פסח שמח וכשר 

לתלמידיה ובוגריה

31548_16.5x23.5.indd   1 4/2/12   12:15:25 PM

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(

חג שמח!
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נירית אושר
 ,Ecommunity תכירו: 
 – מוגנת  לקהילה  אקולוגיה 
פסולת  במיחזור  העוסק  מיזם 
אנשים  ידי  על  אלקטרונית 

בעלי צרכים מיוחדים. 
ניתנים  ששירותיו  המיזם, 
אקולוגי  פתרון  מספק  בחינם, 

המ ידי  על  המאושר  רמקצועי 
שרד לאיכות הסביבה למיחזור 
נועד  הוא  אלקטרונית.  פסולת 

ומי עסוקה  מקורות  רליצור 
בעלת  אוכלוסיה  לשיקום  מון 
העלאת  תוך  מיוחדים,  צרכים 
לשמירה  האקולוגית  המודעות 

מתחי הפעילות  הסביבה.  רעל 
מועצה  עם  קשר  מיצירת  לה 

תו בניית  מסחרית,  חברה  ראו 
וריכוז  לאיסוף,  מסודרת  כנית 

אקו האלקטרונית.  רהפסולת 
מיוניטי דואגת לאיסוף הפסולת 
הלקוח  ממשרדי  האלקטרונית 

רוהעברתה למפעל. עובדי המפ
צרכים  בעלי  אנשים  כולם  על, 
הציוד  את  מפרקים  מיוחדים, 
כל  למיחזור  ושולחים  לרכיביו 

ררכיב לתחומו. העובדים מתוג
מלים בהתאם לעבודתם. 

קבוע  כולל,  בפתרון  מדובר 
ומתמשך לפסולת האלקטרונית 
מיחזור  עיקר  רבים.  גופים  של 
במחשבים,  מתמקד  הפסולת 

רטלפונים ניידים, שרתים, עכב
ועוד.  רים, בקרים אלקטרוניים 
רחבי  בכל  חינם  ניתן  השירות 
לתאם  רק  צריך  והלקוח  הארץ 

מועד לאיסוף.  
 2008 בשנת  הוקם  המיזם 

חדשות סביבה

בקיבוץ יסעור על ידי דני קוגן, 
בעל  לילד  ואב  טל-אל  תושב 
רואה  דני  מיוחדים.  צרכים 
הפתיחה  נקודת  את  במיזם 
בה  חיים  סביבת  ליצור  לחזונו 
הוא יוכל לפעול ביחד עם בנו. 
קוגן: “הרגשתי צורך להבין את 
הנושא של צרכים מיוחדים. עד 
21 יש הרבה מערכות תומר  גיל
וכא לחינוך  הקשור  בכל  רכות 

מיוחדים  צרכים  עם  ילדים  שר 
הרבה  אין  לבוגרים  הופכים 
מסודרות  תעסוקה  אפשרויות 
עבורם. החברה לא פותחת את 
חיפשתי  כאלה.  לאנשים  הלב 
שתקדם  שיקומית,  פלטפורמה 

המיוחדים  הצרכים  בעלי  את 
שהחב תדמיתית,  מבחינה  רגם 

אינטגרלי  חלק  בהם  תראה  רה 
רושיש להם יכולת לתרום כלכ

לית ולהיות מתוגמלים בהתאם. 
האלק הפסולת  מיחזור  רתחום 

הרבה  בו  יש  כי  נבחר  טרונית 
אלמנטיים של עבודה שיקומית 
הסביבה  לאיכות  תורם  גם  וזה 

ולחברה בכלל“.
עצמו  את  מוכיח  המיזם  האם 

מבחינה כלכלית?
שנים  כחמש  קיים  “המיזם 
ללא תמיכה מורחבת מהמדינה. 
בזכות  ומתקיים  רווחי  המיזם 
בפינוי  לעיסוק  מעבר  עצמו. 

האלקטרונית  הפסולת  ופירוק 
אנחנו גם מארגנים סדנאות עם 

צר עם  ואנשים  בסיכון  רנוער 
וליצי להסברה  מיוחדים  רכים 

רת אינטגרציה. כמו כן אנו גם 
מחדש  מהציוד  חלק  מרכיבים 
ומחזירים לשוק במחירים זולים 
משמעותית. בשלב הבא הכוונה 

לכר המיזם  את  להעתיק  רהיא 
הג כעיר  מחשיב  שאני  רמיאל, 

יאפשר  זה  הארץ.  בצפון  דולה 
רוצה  אני  יותר.  גדולה  חשיפה 
צרכים  בעלי  באנשים  שיכירו 

ול להוויה  כשותפים  רמיוחדים 
עשייה. בעולם נהוג שכ-5 אחוז 

אנ הם  חברה  בכל  רמהעובדים 
שים עם צרכים מיוחדים“.

שמשתפים  הגופים  הם  מי 
איתך פעולה?

“המטרה בסופו של דבר היא 
הח תפיסת  ושינוי  ירוק  רעולם 

האדם  עבר  אל  הכללית  שיבה 
לפעול  צריכים  אנשים  האחר. 

אנ האישית.  לטובתם  רק  רלא 
מא מאוד  רחוקים  עדיין  רחנו 

כבר  החזון שלי  אך  לטרואיזם, 
עכשיו מזיז את מדינת ישראל. 
עסקים,  אנשי  ממשלה,  שרי 

פר ואנשים  מקומיות  ררשויות 
חלק  לוקחים  או  טיים הצטרפו 
ותומכים ברעיון. בין השותפים 
משגב,  מועצת  רפא“ל,  לדרך: 
מועצת תפן, מטה אשר ועיריית 

כרמיאל“.
 לפרטים:

 ,www.ecommunity.org.il  
 דוא“ל:

.sivan@ecommunity.org.il 

ירוקים מיוחדים
מפעל “אקומיוניטי“ ביסעור עוסק במיחזור פסולת אלקטרוניקה, ובמקביל מספק תעסוקה לבוגרים 

בעלי צרכים מיוחדים. היזם, דני קוגן, מספר כי המפעל אף נושא את עצמו

עבודה במפעל. חלק מהציוד מורכב מחדש ומוחזר לשוק

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

חג אביב שמח! 
החנות סגורה בחוה"מ

חג אביב שמח! 
החנות סגורה בחוה"מ

קהילות של פסיפס

ושירי אהבת הארץערב שירי לוחמים
מוצ"ש 21.4.2012 שעה 20:30 

אשכול פיס משגב

בתוכנית:

שירה בציבור

חבורת הזמר "שיר בהר" 
בניצוחו של אבי בן עוז

מיטל טרבלסי
במיטב שירי ארץ ישראל

סיפורי לוחמים

מחיר כרטיס: 30 שקלים
 www.misgav.org.il הזמנת כרטיסים באתר המועצה

פרטים נוספים: מרכז המוסיקה "צלילי משגב" או מחלקת תרבות, 
מרכז קהילתי משגב 9904126 / 9902378

http://www.ecommunity.org.il
mailto:sivan@ecommunity.org.il
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חדשות

סופית: יש תיכון
המועצה אישרה, נמצא פיתרון פרוצדורלי ויש כבר 15 נרשמים. תתחילו להתרגל: תיכון אמירים

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

כובע קסמים
הצגה מוסיקלית

על פי יצירתה של לאה גולדברג

קונצרט בסדרת מוסיקה מדור לדור

רני
או

די 
 ע

ק:
יני

רי
י ג

אב
ם 

לו
צי

שירי הילדים של לאה 
גולדברג הם מאגר נפלא 

של יופי, אהבה ודמיון 
המהווים את הבסיס 

למופע תיאטרלי־מוסיקלי 
המלווה בתזמורת מלאה 

על הבמה.

הקונצרט הבא בסדרה:
(31 במאי 2012) 
בסטיאן ובסטיאנה, 
אופרה לילדים מאת מוצרט, 
מנחה ומנצח: אורי לשמן 
בהשתתפות יעלה אביטל 
ורויטל רביב

משה זורמן מנצח ומלחין
אבי גרייניק ונועה קשפיצקי שחקנים־זמרים

יוליה פבזנר במאית

אולם המופעים קיבוץ כברי
יום א', 15.4.12 בשעה 17:30

קופת התזמורת 1-700-55-2000
www.jcamerata.com

קונצרט
לכל

המשפחה

עודד שלומות, אתר כפרניק

הלימודים הק רסופית: בשנת 
ור בכפר  תיכון  ייפתח  ררובה 

בו  תהיה  ראשון  בשלב  דים. 
רק שכבת כיתות י’, והוא יפעל 
להשלמת  עד  צומח  ספר  כבית 

רכל הכיתות, י’, י"א ו-י"ב. התי
רכון יפעל כחלק מחטיבת אמי

רים, שתהפוך למעשה לחטיבה 
יהיה  אם  שנתית,  שש  עליונה 
תיכון  של  מוסד"  “סמל  תחת 
לעבור  הוא  אף  שעתיד  תפן, 

לכפר ורדים.
היא  הכוונה  הראשונה  בשנה 

ובש י’,  כיתות  שתי  רלפתוח 
ילמ הנראה,  ככל  ראשון,  רלב 

יבילות  בכיתות  התלמידים  דו 
מועצה  בישיבת  )קראוונים(. 

הש בתחילת  רשהתקיימה 
סיון  המועצה,  ראש  דיווח  בוע 
15 מתלמידי כיר -יחיאלי, כי כ

כבר  אמירים  בחטיבת  ט’  תות 
נרשמו לתיכון החדש.

לו"ז קצר
המועצה,  של  קודמת  בישיבה 

איש כחודש,  לפני  רשהתקיימה 
רה המליאה את הצעתו של ראש 
לפתיחת  יחיאלי  סיון  המועצה 
בית ספר תיכון בכפר ורדים. זאת 
במסלול ייחודי ונפרד “תחת" בין 
הספר תפן, אך באחריות הנהלת 
“אמירים". פתרון זה ניתן לאחר 

רשמשרד החינוך לא אישר פתי
חת תיכון נפרד לכפר ורדים, וכן 
לקליטת  המכסה  הפחתת  לאור 
כברי  במנור  ורדים  כפר  ילדי 

בשנים הקרובות.
יחיאלי ציין בישיבת המועצה 

הקצר,  הזמנים  לוח  למרות  כי 
שלה  חשובה  בהחלטה  מדובר 
וקהילתיות  חינוכיות  השלכות 
ורדים.  כפר  על  לכת  מרחיקות 

רלדבריו, לאחר דין ודברים שנ
החינוך  משרד  רב,  זמן  משכו 
כי הוא אינו מאשר שני  הודיע 

רתיכונים בכפר, ואם רוצים תי
לוותר  עלינו  הכפר",  “של  כון 
על מעבר בית הספר תפן. לכן, 
הסביר, המודל המוצע כיום הוא 

רהקמת תיכון צומח )בשנה הק
שכבה  שנה  וכל  י’  כיתה  רובה 
של  כוללת  באחריות  נוספת( 
תחת  אך  “אמירים",  הנהלת 
משרד  )הגדרת  המוסד  סמל 

החינוך( של תפן.
עם  לחכות  הציע  זיו  יעקב 

רפתיחת התיכון שנה, אולם בסו
רפו של דבר אישרו חברי המוע

צה את ההצעה של יחיאלי.

כמה זה עולה
 – נתיב  מנכ"ל  היימן,  איתן 
חינוך  למוסדות  כלכלי  יעוץ 

ההשל את  הציג  בתפן,  רויועץ 
כות הכלכליות מהמהלך הצפוי. 

עלויות מועצה יעמדו בעתיד על 
למימון  לשנה  שקלים  כמיליון 

מב תחזוקת  )בעיקר  רהתיכון 
לתיכון  מתייחס  התחשיב  נים(. 
שש שנתי, עם כ-500 תלמידים. 
זה  סכום  מתוך  אלף   600 מעל 
הם הוצאות המועצה על חטיבת 
הביניים “אמירים" גם כיום. לפי 

רהתחשיב של היימן, יעמדו תש
5,000 שקר כ על  ההורים  -לומי 

לים לשנה לתלמיד.
חטיבת  מנהלת  בינדר,  שרון 
את  עדכנה  אמירים,  הביניים 
המועצה בתהליכי בירור ומיפוי 

כמח כי  נמצא  בהם  רשנעשו, 
צית מתלמידי שכבת ט’ רואים 
ב"תיכון אמירים" אופציה טובה 
עבורם. המגמות המועדפות על 

וער ביולוגיה  היו  רהתלמידים 
גם  ביקשו  לצידן  כאשר  בית, 
מוזיקה  )מחול,  אמנות  פיזיקה, 
ומדעי  מחשבים  ותיאטרון(, 

החברה.

סטירת לחי
תמר אוגד, מנהלת בית הספר 
אמרה  תפן,  על-אזורי  הניסויי 

נפ “ישויות"  בשתי  מדובר  רכי 
רק  יחדיו  “חוברו"  אשר  רדות, 
בירוקרטים,  אילוצים  בשל 

“האח את  להדגיש  רוביקשה 
ריות" )פדגוגיה, כספים, ביטוח 

וניהול( הנפרדת.
אבי כהן, נציג עמותת ההורים, 
הציג בפני חברי המועצה מסמך 

הבט נפרדת,  אחריות  רשעיקרו 
חה כי תפן לא ייפגע תקציבית 
בין  פיזית  הפרדה  מהמהלך, 

ר“תפן" לחטיבה העליונה “אמי
רים", שמירת הזהות החינוכית 
כפר  מועצת  הבטחת  תפן,  של 

במי תפן  את  לשפות  רורדים 
תקציבים  מירידת  שייפגע  דה 

מה ודרישה  החינוך  רממשרד 
מועצה לשאת בהוצאת התקורה 

הפ בשל  )מזכירות(  רהניהולית 
עילות המשותפת.

דרישת  ובעיקר  זה,  מסמך 
חברי  אצל  התקבל  השיפוי, 
ואפילו  רוח  במורת  המועצה 

וס ידיים  כיפוף  של  רבאמירות 
טירת לחי.

לוקחים הלוואה
רמועצת כפר ורדים תיקח הל

1.5 מיליון ₪ להשלר  וואה של
מת בניית בית ספר תפן בכפר 
הכוללת  הבניה  )עלות  ורדים 
רוב  שקלים,  מיליון  כ-22  היא 

החי משרד  של  הוא  רהמימון 
תפן  עמותת  בהתחייבות  נוך(, 
על  +ריבית(  )קרן  מלא  להחזר 

ההלוואה.
lll

הכתבה המלאה באתר כפרניק 
www.kfarnik.co.il

תמר אוגד. “ישויות נפרדות"       שרון בינדר. “אופציה טובה"

http://www.kfarnik.co.il
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ההזדמנות שלכם להגשים חלום ביישוב היוקרתי 
כפר ורדים יוצאת לדרך. לבחירתכם וילות על 
שטח של כ-600 מ“ר, בשכונה המערבית החדשה, 
צופות לנוף ירוק ולקו הים. בואו ליצור עתיד ביחד 
ותיהנו מאיכות חיים גבוהה, מסביבת מגורים 
מושלמת וממערכת פנאי, תרבות וחינוך מאתגרת. 
העתיד כבר כאן, אתם חייבים להיות חלק ממנו. 

מהחל מ-1.327.000 ₪  החל

ברובע הוילות היוקרתי בכפר ורדים 
מתארגנת קבוצת רוכשים

לרכישת וילה על מגרש של 600-700 מ“ר

בתנאי מימון מיוחדים: 400,000 ₪ הלוואת הון עצמי
ב-0% ריבית למשך שנתיים*

רובע וילות ציורי בכפר ורדים

04-9001541/2
050-7304053
ר ע ס ל  כ י מ

 “תרגול תנוחות היוגה מטהר את הגוף, מביא כוח, יציבות, 
שקט ובהירות אל ההכרה” ב.ק.ס. איינגאר

לבנה שמלא מורה מוסמכת ע”י עמותת איינגאר יוגה בישראל

054-4967924     levanash@gmail.com

השיעורים מתקיימים בקבוצות קטנות ויחס אישי

שיעור ניסיון חינם!

שיעורים למתחילים ומתקדמים 

בשני בוקר 8:00-9:30

בחמישי ערב 17:30-19:00

יוגה,  כל   אחד  יכול   להתחיל...

יוגה, כל אחד יכול להתחיל...

יצא לאכול \אייל כץ

בדרך כלל, מי שמחפש אוכל 
אותו  יחפש  אותנטי,  גלילי 
כמובן  היא  והכוונה  בכפרים. 
ורדים, אלא לכפרים  לא לכפר 

התפת בהם  היומין,  רעתיקי 
הגלילית.  האוכל  מסורת  חה 
יש  ורדים  בכפר  גם  הנה,  אבל 
גלילי  אוכל  שמגישה  מסעדה 
אותו עם  וגם משלבת  אותנטי, 
מטבח מודרני יותר, ועושה את 

זה נהדר. 
המ במרכז  רוזמרין  רמסעדת 

מופעלת  ורדים  כפר  של  סחרי 
רעל ידי בני משפחת סוסאן מת

רשיחא, בניצוחם של האב סוהיל 
גדול  חלק  כשעל  כמיל,  והבן 
אחראית  והסלטים  מהתבשילים 
הגעתי  דיאנה.  המשפחה  אם 
בשעת צהרים חורפית עם ביתי, 
מעבודתה  חופשה  יום  שניצלה 
ארוחה  לטובת  המופגז  בדרום 
בשני  פתחנו  אבא.  עם  טובה 
סוגים של מרק עדשים: כתומים 
וירוקים. אחד עשיר עם עדשים 

רשלמים, השני טחון וסמיך, וש
ניהם טעימים וחמים ומשביעים.
ראחרי המרקים התמוגגנו מפ
רלטת סלטים טובים ו-כן, אות

כיכבו  העלים  במחלקת  נטיים. 
וסלט  גרגיר  סלט  עולש,  סלט 

רעלי זעתר. כולם מתובלים בע
דינות, עם הרבה נוכחות לעלים 
חגיגה  הוא  אחד  וכל  הטריים, 
בפני עצמה. עוד התבלטו סלט 
מעולה  צ’יזיקי  מצוין,  פלפלים 

רעם יוגורט מיוחד כשלצד המל
פפונים הטריים שוחים בו מיני 

משוב וזיתים  נוספים,  רירקות 
גם  ניגבנו  עצמית.  בהכנה  חים 
את החומוס של רוזמרין, חומוס 

אותנטיות במרכז המסחרי
מסעדת רוזמרין משלבת בהצלחה מטבח מסורתי, בשרים על האש ומטבח מודרני

רמשובח המוכן לפי מתכון מש
פחתי.

העיקרית שלנו כללה עלי גפן 
טו שהיו  ממולאים,  רוקישואים 
המסו המנסף  ואת  מאוד,  רבים 

רתי, שמוגש כאן עם בשר כבש 
מעולה.  פשוט  והוא  איכותי 

רהאורז איכותי, הוא משובץ בנ
טחו ובשקדים  בצנובר  רדיבות 

המנה  וטעים.  רך  והבשר  נים, 
מוגשת עם פינכת רוטב יוגורט 
עדין, וקשה להחליט איך טעים 

יותר: עם או בלי הרוטב.
המסעדה חגגה לאחרונה חמש 

לי נעימה  היא  פעילות,  רשנות 
ניתן  השולחנות  ומרוב  שיבה, 

רלהשקיף על המטבח, מה שמו
המס בין  הקשר  לאיכות  רסיף 

פתוח  המקום  לסועדיה.  עדה 
לשעות  עד  בבוקר  מ-10:00 
בשמונה  גם  המאוחרות.  הערב 
או תשע בערב, אם בא לכם על 

יפת ברוזמרין  בשרית,  רארוחה 
חו לכם שולחן בשמחה, וזה גם 

דבר שקורה לא מעט.
שי מיני  גם  כולל  רהתפריט 

פודים, סטייקים, מדליוני פילה 
עגל, צלעות כבש, דגים ופירות 
ים ועוד. באגף האותנטי אפשר 
עוף   - המסכאן  את  גם  למצוא 
עם  פיתה  על  המוגש  בתנור 
ותערובת  צנוברים  סומק,  בצל, 

תבלינים.
קינחנו בעוגת סולת אוורירית 
סירופ  עם  המוגשת  וטעימה, 
מקולפים.  ופיסטוקים  מתוק 
עוגה  איזו  קמיל  את  כשחקרנו 
של  "העוגה  בגאווה  השיב  זו, 
שם  על  כשלחצנו  שלי".  אמא 

לנו שאפשר לק גילה  רמסחרי, 
בירות",  "ליאלי  לעוגה  רוא 

רכלומר הלילות של בירות. במ
חשבה שנייה, "העוגה של אמא 
והרבה  יותר,  טוב  נשמע  שלי" 

יותר מתאים לאופי המסעדה.
מסעדת רוזמרין, מרכז מסחרי 

כפר ורדים, 04-9573388.
* הכותב היה אורח המסעדה

המרקים והסלטים. הרבה נוכחות לעלים הטריים
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משרד פרסום חדש

אולם חדש וטוב

    nof-harim@yechiam.org.il  052-3750179 מנהלת אביבה l 04-9856011 לפרטים טלפקס

בית חם בחיק הטבע
בפיקוח משרד הבריאות

בית סיעודי בקיבוץ יחיעם
נוף הרים

מרפאת שיניים ד"ר ראמי סוסאן
w טיפולי שיניים משמרים למבוגרים וילדים

w שתלים - ושיקום על שתלים

w אפשרות להשתלה ממוחשבת בלי דימום, נפיחות וכאב

w יישור שיניים

w הלבנת שיניים

מעלות תרשיחא קניון כאן זמאן קומה ב' • ימים רביעי ושבת • 054-4870640 | 04-9575111
קרית מוצקין, גושן 31, קומה ג', בניין רסקו • ימים שני, שלישי, חמישי ושישי 04-8704030

24
שעות 

בסופ"ש

חדשות

חידוש רישיון 
קרוב לבית

סמעאן  האופטיקה  חנות 
זיכיון  קיבלה  במעלות  נביל 
רישיון  בנושא  שירות  לתת 
במרץ   30 מה-  החל  נהיגה 

.2012
שנ רבים,  מאמצים  רלאחר 

קיבל   ,2007 משנת  משכים 
כתחנת  אישור  נביל  סמעאן 
הקשור  בכל  לאזרח  שירות 
לרישיונות  טפסים  בהנפקת 
ובחידושם.  חדשים  נהיגה 
טופסי  הנפקת  כולל  השירות 
לפני  ירוק(  )טופס  תיאוריה 

צי בנהיגה,  התיאוריה  רמבחן 
רישיונות  של  לחידוש  לום 
לנהגים  ראייה  ובדיקת  נהיגה 
מעל גיל 40 לפני מועד חידוש 

רישיון הנהיגה.
באמצעות  מתבצע  התהליך 

רעמדה הכוללת מחשב, המחו
בר לשירותי הרישוי של משרד 
התחבורה. נהג המקבל הפנייה 
מגיע  ותמונה  רישיון  לחידוש 

רומצטלם במקום, התמונה מו
זנת ישירות למחשב והרישיון 
החדש יגיע בדואר לביתו של 
הנהג. ההליך כולו קצר ביותר, 

וק נגיש  זמין,  גם  וכעת  רנוח 
רוב. החנות נגישה גם לאנשים 

עם מוגבלויות.
עד כה ניתנו השירותים הללו 
החנות  בכרמיאל.  או  בנהריה 

רממוקמת במרכז המסחרי במ
רעלות מול בית המרקחת בכני

סה לסנטריון. לפרטים נוספים 
.04-9973045

נירית אושר

נפתח  חדש  פרסום  משרד 
זהו  פרסום".  "גלילאו  בגליל 
משרד פרסום צעיר שהוקם על 
ידי גדעון קיפניס וליאור שמחה, 
ומשרדיו ממוקמים בראש פינה. 
השניים מתכוונים לתת שירותי 
לעסקים  גבוהה  ברמה  פרסום 

מכל אזור הגליל.
משר במגוון  עבד  רקיפניס 

והחל  חיפה  באזור  פרסום  די 
מ-2002, במהלך שמונה שנים, 
השיווק  מערך  את  וניהל  הקים 
של המכללה האקדמית תל חי, 
שם הוא משמש כמרצה לשיווק 
ופרסום גם היום. ליאור שמחה 

תפ במגוון  שנים  כשש  רעבד 
אדלר-חומס בפרסום  רקידים 

בתחומי  לקוחות  מגוון  מול  קי 
היה  היתר,  בין  הקמעונאות. 

רשותף לצוות הקמפיין של מפ
לגת קדימה בבחירות הארציות 

האחרונות.

אולם הספורט בבית 
מו כמעט  רספר קשת 

בו  והעבודות  שלם, 
טקס  סיום.  לקראת 
חנוכת האולם יתקיים 
באפר  16 שני,  ביום 
אמורות  אז  ועד  ריל, 
להסתיים  העבודות 
עד תום. כבר עכשיו, 
שעד  להאמין  קשה 
עמד  עוד  כשנה  לפני 
הזכור  הבלון  במקום 

לטוב.
כתב וצילם:
 בן עמי מוסק

החדש:  המשרד  לקוחות  בין 
 ,"Dreadlocks" האופנה  מותג 
אירועים  גן  חרוד,  עין  רהיטי 
מעדניות  רשת  יעקב,  סולם 

במסג ועוד.  “אייזן"  רהבוטיק 
רת התפיסה הכוללת של צרכי 

גם  קיימת  ב"גלילאו"  הלקוח, 
מחלקה מקצועית ליחסי ציבור 

עי דגן,  עידוא  של  רבניהולו 
תקשורת  ויועץ  לשעבר  תונאי 
דובר  והציבורי,  העסקי  למגזר 
החוג הגאה במפלגת העבודה. 

גדעון קיפניס, ליאור שמחה ואחד מלקוחות המשרד

 www.nuriclil.co.il | 050-8339032 | 04-9563936 | 04-9565876  כליל 
שעות פתיחה: ראשון - שישי בתיאום מראש

סעודות בוקר
בבית אבן יפהפה מאבן מקומית הטומן 
בתוכו אירוח של שפע וקסם מוגשות 

סעודות בוקר מפנקות. בישיבה סביב ריהוט 
עץ מעוטר ונוף עוצר נשימה של גבעות 

ירוקות, מטעי זיתים והים התיכון.
סעודה הנמסה בפה ומחממת את הלב

אירועים
הגבעה של ”נורי“ נפרשת כולה  

לאירועים קטנים ומקסימים. בית האבן  
והגינה הגלילית מרוהטים בריהוט מעוטר  

ומסורתי, פינות ישיבה בפנים ובחוץ  
מותאמות לנוחות ופינוק מרבי.

בואו לחגוג במתחם הייחודי של ”נורי“

חנות גלריה כליל
שפע מוצרים מוצעים למכירה כלי בית 
שימושיים, חפצי אומנות, חפצי נוי, 
תכשיטים, אריחים, ביגוד, תכשיטים

ותוצרת של אמנים מקומיים, 
לכבוד החג - הנחה 30%-10%

על כל הפריטים בחנות
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Elen&Galit

סניף כפר ביאליק:
רח' החקלאים 4 )ליד משתלת שלומית(

טל': 1-700-701-101
שעות הפתיחה: א'-ה' 9:00-20:00 ו' 9:00-14:00
סניפים נוספים: נתניה  רעננה  פתח-תקווה

מיטב המעצבות תחת קורת גג אחת
• עירית נוי • רותי ואיריס • Tali Rokni • רונן חן

• מיקושה • טולה • פרידה • דקלה קדם
• ליאת מירב • ורדית לאור • אניוז'ואל • יעל אורגד 

• Elen&Glit • יעל צור • ליאורה ורינה • מיטל כץ
• Elena Luria • לירונדל • כותנה אדומה

• קרוקו חגורות • Montebelo תיקים • צבעים
• מיידלה • Mela • סמדר גרושקא • אלמביקה ועוד...

מחלקה לבגדי ערב ואירועים
“מציאון השדרה”

בגדי מעצבים עד 99 ₪

אביב בשדרת המעצבים

מבחר בגדי המעצבים
הגדול בישראל

מבצעים מיוחדים לפסח
לחברות מועדון השדרה ומצטרפות חדשות

רח’ בן עמי 53 עכו. טלפקס 04-9916771

איכות, שירות ואחריות!
בדיקת ראייה, משקפיים ועדשות מגע

 שמח!
חג

בכל פעם שהאביב מגיע, רגע לפני פסח, 
אני נזכרת שהחלום הכמוס שלי הוא שיהיו 

רלי כוחות על כשל מרי פופינס. שבהינף חי
נני של מקל המטאטא כל החפצים הסוררים 

רבבית שלי יעברו לדום מתוח ויחזרו למקו
מם המקורי.

בחג  עליי  שאהוב  חלק  גם  ישנו  למזלי 

עיצוב מקומי

שולחן מסורתי, שולחן נועז

והוא  על,  לכוחות  להזדקק  מבלי  גם  הזה, 
עיקריות  גישות  ישנן שתי  סידור השולחן. 

רלעיצוב שולחן, ובעצם ולחיים בכלל: המ
סורתית והנועזת.

lll

על  לשמור  נעדיף  המסורתית  בגישה 

וכוסות  צלחות  בכלים,  ולהשתמש  פשטות 
יהיה  השולחן  ושקטים.  בסיסיים  בגוונים 

והק החגייגיים  ושנהב  לבן, שמנת  רבגווני 
מסידור  נקבל  הצבע  נגיעות  את  לאסים. 

הפרחים, מהמפיות, קעריות לרוטב ועוד.
רבשולחן זה נשחק בחומרים, גבהים ושכ

בות. בחרנו בראנרים בסגנון “סבתא שיק" 
סכו"ם  את  השולחן.  לרוחב  אותם  והנחנו 
הכסף העתיק הנחנו על שקיות נייר חומות 

רוצרפנו מפיות נייר תחרה עם שמות האור
חים. הוספנו נרות בגבהים שונים וזר פרחי 
שולחנות  עיצובי  ליצור  תוכלו  כך  לבנדר. 
רבים ושונים, תוך שינויים מועטים ובעלות 

נמוכה מאוד.
lll

רהגישה הנועזת לא מפחדת משימוש בצ
צבעים  שילובי  בעיקר  מחבבת  אני  בעים. 

עזים ומנוגדים.
רבעיצוב זה השתמשנו בשולחן נמוך, פר

סנו ציפה בצבע טורקיז עז, כלים צבעוניים 
פלסטיק  וכוסות  שבירים  שאינם  מבמבוק 

בצבע פוקסיה.
אני אוהבת לשלב פירות עונתיים בסידור 
כמשתלם  עצמו  את  שמוכיח  מה  הפרחים, 
קריאת  בזמן  שכן  הסדר,  בערב  במיוחד 
איזה  בהיחבא  לנשנש  ניתן  תמיד  ההגדה 

תפוזון סיני קטן...
השאלה  עולה  תמיד  חגיגיים  באירועים 
נפרד  לשולחן  הילדים  את  להגלות  האם 
שולחן  הגדולים.  אל  לצרפם  או  משלהם, 
בעיצוב זה מתאים במיוחד כשולחן ילדים, 

ולש למקורות  לחזור  הרוצים  לכאלו  ראו 
בת בהסבה. מסביב לשולחן פזורים פופים 
של  החדשה  האביב  מקולקציית  צבעוניים 

ההום סנטר.

 הפקה ועיצוב: עדי סוליקרו ואורנית ירדן. כתיבה: עדי סוליקרו. 
צילום: יהודה סוליקרו. כלים: הום סנטר. צולם בעדיה, מושב מעונה

הנועזת

המסורתית
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המרגש  החדש,  השלב  אל 
בתל  שבהופעות  והמאתגר 
סקרנים  מגיעים  אנחנו  אביב 

ובשלים. 
של  תוצאה  וקירבה,  ניסיון 
הערב  על  משותפת  עבודה 

רהמיוחד שלנו, כמו גם על תכ
ואירועים פרטיים,  ניות אחרות 
שאנחנו  מהמטען  חלק  הם 

רמביאים איתנו. גאים בכך שה
בכפר  הזה עלה לראשונה  ערב 

רורדים, בגלריה טל, אנחנו שמ
את  "להפיץ  הזמנה  לכל  חים 

הייחו התכנית  של  רהבשורה" 
דית הזו. 

האחרונות  השנים  בשלוש 
נפלאה"  שעה  "זו  את  העלינו 
ביישובים  לוין,  חנוך  שירי   -
ומדי  בצפון,  רבים  ואולמות 
פעם שלחנו זרוע מגששת לעבר 

המרכז.
דב  בן  אבי  בטריו:  התחלנו 
בוקסבאום  יאיר  בגיטרות, 

רביולה ואני בשירה. מרגע שה
עם  אפרת  גלעד  אלינו  צטרף 
ויתרנו  לא  כבר  הקונטרבס, 

והשי המיתרים  והרכב  רעליו, 
הכי  באופן  עבורנו  רה השתלב 
נכון, הרמוני ומקצועי. היה לנו 
ברור כי הערב הזה, שלגמרי לא 
קל לשווקו, יוכל להיקלט היטב 
ואכן,  אביבי.  התל  הקהל  אצל 

רצוותא הרימו את הכפפה  ונק
בעו מספר הופעות. 

שהתקיים  הראשון,  בערב 
היה  האולם  בפברואר,  ב-25 
מלא. האנרגיות זרמו היטב אל 
ההרכב, והחשמל העלה אותנו 
ביותר  גבוהה  מימוש  לדרגת 
קטעי  השירים,  החומרים.  של 
קיבלו  כולם  והמשחק,  הנגינה 

המרו מהקהל  אמיתי  רפידבק 
דימעה  וניגב  צחק  ששר,  תק 

איתנו. 
לנו  הייתה  דומה מאוד  חוויה 
ב-22  שעלה  השני,  בערב  גם 

רבמרץ. אחד המוסיקאים המוכ
רים שהיה בשתי ההופעות, אדם 

רבות בעולם הבי זכויות  רבעל 
דור בארץ, אמר לנו: "זהו ערב 
מרגש,  מצחיק,  נוגע,  קברטי 
גם מחובר  אך  נשכחות,  ומציף 

הבי הפן  ועכשיו.  לכאן  רהיטב 
הוא  כולכם  בין  והתיאום  צועי 

אפרת פלדמן

ברמה הגבוהה ביותר. הצלחתם 
בהופעה  אפילו  אותי  להפתיע 

השניה...".
שי מעט  לא  עברה  רהתכנית 
ההר גם  כך  ושיפורים.  רנויים 

שירים  של  מאוסף  שלנו.  כב 
לי  "חיה  כמו  ואהובים  מוכרים 
מיום ליום", "לונדון", "שחמט" 
הפך  לציפור",  אכפת  ו"מה 
הערב למסע משולב של קטעים 
וקטעי  לוין  של  כתביו  מתוך 
מוכרים  פחות  ושירים  מוסיקה 
מתוך  באיכותם,  מדהימים  אך 

מחזות.
את הערב בנינו לאט, באהבה 

הנו קשירת  תוך  רובסבלנות, 
קטעי  וחיבור  השונים  שאים 
הזה  בשלב  לשירים.  המחזה 
תושבת  הבימאית  איתנו  עבדה 

גרינשפון, שתר פאניה  רהכפר, 
מה מניסיונה ומכשרונה לקטעי 
ערב  זהו  אך  במופע.  המשחק 
הקטעים  דבר.  לכל  מוסיקלי 

רששזורים בו באים לשרת ולה
שבשירים.  המסרים  את  עצים 

כך, לדוגמה, קטע מוקרא מתוך 
"הילד חולם", מבוצע לצד שיר 
שיר  אור",  בעיגול  "ילד  בשם 

עדין, יפהפה ומצמרר.
הקהל תמיד מגיב נפלא לערב 
תמיד  לאנשים  מיטלטל.  הזה. 
איתנו את  ולחלוק  לבוא  חשוב 
אנחנו  המופע.  לאחר  תחושתם 
יודעים שברגע שאנשים באולם 
לפני  היא  הבעיה  שלנו.  הם   -
לקנות  לאנשים  לגרום  המופע, 
כרטיס לערב סביב חומריו של 
התל  החוויה  לכן  לוין.  חנוך 
חשובה,  כך  כל  שלנו  אביבית 

והר הצורך  את  רומעצימה 
עם  ולהופיע  להמשיך  העז  צון 
למרבה  הזה.  המושקע  הערב 
השמחה מגיעים להופעות שלנו 
מפיקים,  מעט  לא  אביב  בתל 
מתעשיית  וגורמים  מוסיקאים 
המוסיקה והתיאטרון שמביעים 

עניין בערב ובנו. 
הערב עלה פעם נוספת בכפר 
המורחבת  במתכונתו  ורדים, 
ב-30  במאר"ג,  והמועשרת, 

לפני  נכתב  זה  )קטע  במרץ 
בפעם  יעלה  הערב  ההופעה(. 
ב-5  ימים  בחמדת  השנייה 

ובמסגרת כנס "בין הצ רבמאי, 
בלוחמי  באפריל  ב-22  פירות" 
במתכונת  בצוותא  הגיטאות, 
ושוב  ביוני  ב-9  פתוחה  קופה 
מוזמן  מופע  של  במתכונת 

ב-30 ביולי.
לצד התכנית הזו אנו מופיעים 
גם עם התכנית "מכאן" בשיתוף 
ג'ורג' סמעאן, ותכניות מוזמנות 
סביב נושאים שונים ומשוררים. 
לנו  חשובים  פרטיים  אירועים 
ואנו מגיעים אליהם  לא פחות, 
ההזדמנות  זוהי  הזמנה.  לפי 
בקהל.  אמצעית  בלתי  לנגיעה 

שי עושה  שלנו  הבית  ראתר 
האיכות  בהמחשת  נפלא  רות 

מש ואנחנו  מציעים,  רשאנחנו 
כל  אותו  ומעדכנים  פרים 
לאתר,  להיכנס  מוזמנים  הזמן. 
להתר  ,www.trioma.co.il
ולבוא  קרובות  בהופעות  עדכן 

לאולמות.

התפתחנו בצוותא
אפרת פלדמן, הזמרת של הרכב טריו-מה, על הדרך מההופעה הראשונה בגלריה טל 

ועד להופעות ב"צוותא", ועל החוויה המיוחדת במקדש המוסיקה התל אביבי

ההרכב בצוותא. מימין: אבי בן דב, אפרת פלדמן, יאיר בוקסבאום וגלעד אפרת

אנחנו יודעים שברגע שאנשים באולם - הם שלנו. הבעיה היא לפני המופע, 
לגרום לאנשים לקנות כרטיס. לכן החוויה התל אביבית שלנו כל כך חשובה. 

למרבה השמחה מגיעים להופעות לא מעט מפיקים שמביעים עניין

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

במרחק של 5 דקות נסיעה מכפר ורדים ו- 10 דק' מנהריה נמצאת אחוזת עדיני.
מקום קסום לאירועים יוקרתיים של עד 250 איש בטבע. מתאים לאירועי חתונה קטנים, בר מצווה, יום הולדת ואירוע עסקי.

galit@rimoney-hagalil.com   / לפרטים והזמנות: גלית - 050-4444364

מקום מיוחד לאירוע אינטימי בטבע חדש בגליל המערבי

ט.
אר

ר 
הג
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שי  052-6757239
לפרטים 

כניסה חופשית 
* ללא עמלת תיווך מהקונים! 

האירוע בחסות 

אחרי חוה“מ פסח 
9-10/4/2012

פרטים בעמוד הבא 

נירית אושר
שוכנת  ולידו  מעונה  במושב 
מרתקת  היסטוריה  פיסת  לה 
מתולדות המדינה. אמנון גופר, 
מורה דרך ומתושביה הראשונים 
של כפר ורדים, יזם טיול גלילי 
במהותו,  גיאופוליטי  מקסים, 
שמשלב נופים מדהימים, טבע, 
בין  פעולה  ושיתוף  היסטוריה 

משטרה לקהילה. 
התחלנו את המסע )יותר נכון 
שליד  אגר  בהר  קלה(  צעידה 
מושב מעונה. מקום מקסים עם 

רנוף משגע, ממנו ניבט גם הח
מאגר  במקום  טוב.  ביום  רמון 

רמים, שנבנה בימי השלטון הב
המדינה.  קום  לפני  עוד  ריטי 
ממשטח  למאגר  מגיעים  המים 
ההר.  צלע  על  מבוטן  אגירה 

אמפי בטון,  הר  כמו  נראה  רזה 
איש  איש  ענקים,  תיאטרון של 
כאן  שיש  ולמרות  דמיונו.  לפי 
המכוסה  הר  של  נכבדה  פיסה 
כאן  מסתתרת  בטון,  ביציקת 

הברי של  אקולוגית  רחשיבה 
טים שהצליחו לאגור מי גשמים 

ולה לשתייה  בהם  רולהשתמש 
שקיה.

נקו חיפשו  "הבריטים  רגופר: 
ביטחונית  ושליטה  אחיזה  דות 

אס לבעיית  ופתרון  רבמרחב 
המשטרה  לתחנת  המים  פקת 

תרשיחא.  הכפר  ליד  שהוקמה 
האפשרות לתפיסת מי גשמים, 
מבטון  איסוף  משטח  בעזרת 
חלופות  בדיקת  לאחר  נבחרה 

ביצ העבודה  את  ראחרות. 
פיקח  המלאכה  ועל  מע“צ  עה 

גרי בשם  יהודי  עבודה  רמנהל 
זמני  באופן  שהתגורר  מברג, 
בחורף  הסמוך.  מעיליא  בכפר 
1941 זרמו המים מהמאגר שזה 
עתה הוקם אל תחנת המשטרה 
לזרום.  יכולים  מים  שרק  כמו 
ממשטח  מורכב  המים  מפעל 
לאיסוף  ומדורג  מעויין  בטון 
מי גשמים, ששטחו 5,000 מ“ר 

גדו אגירה  בריכת  רובתחתיתו 
בח המוטמן  ברזל  צינור  רלה. 

את  ממנה  מוביל  באדמה  לקו 
לתחנת המשטרה, מרחק  המים 
של 950 מטר. לא לחינם קיבל 
ההר את שמו “הר אגר“ )המקום 
מכונה גם “הבריכה הבריטית“(. 

רזהו פרויקט הנדסי מרשים ומ
דוייק שעדיין פועל, גם אם אין 

משתמשים במימיו“.
את  לראות  שזכינו  לאחר 

נס במים,  המלא  המים  רמאגר 
רענו מרחק של כמה דקות לת

מעלות-תרשיחא  משטרת  חנת 
מבנה  אותו  מתוך  הפועלת 
שהוקם בשלהי שנות ה-30 של 

רהמאה הקודמת. תחנת המשט
רה, ביוזמתו של מפקד התחנה 

איתן רז, מתפקדת כבית מורשת 
חי. במקביל לעבודת המשטרה 
מיצג  הוא  המקום  השוטפת, 

וב הרצפה  הקירות,  רהיסטורי. 
עיקר תמונות הארכיון הפזורות 
במסדרונות מספרים את סיפור 
סיפור  הקמתה,  מיום  התחנה 
ההתרחשויות  כל  את  ששוזר 
שנות  מתחילת  זה  ארץ  בחבל 
ועד  הקודמת  המאה  של  ה-40 

היום. 
עם  פעולה  שיתוף  יזם  גופר 
בעצם תחנת  וכך  התחנה  מפקד 
מהותי  לחלק  הופכת  המשטרה 
גופר:  בגליל.  הטיול  מתרבות 
חלק  הם  אגר  והר  “המשטרה 
בהדרכתי  גיאופוליטי  מטיול 

רהעוסק במרחב הגיאוגרפי ובמי
בו  והפוליטי  מד העדתי, האתני 
חיים מימי תקומת הארץ  אנחנו 

רועד ימים אלה. הפרויקט, שבמ
רכזו שיתוף פעולה בין המשטרה 
לקהילה, מאפשר היכרות עם צד 

אחר של משטרת ישראל". 
הב למשטרה  בכניסה  רכבר 

סדר  דופן,  יוצא  בניקיון  חנתי 
רואסתטיקה שלא אופיינית למ

הנוסטלגיה,  לחובבי  חוזותינו. 

מתנוסס  המקורי  התחנה  שלט 
נשמר  השלט  לתחנה.  בכניסה 
מתחת לשלטים חדשים שכיסו 
אפילו  השנים.  במהלך  אותו 
חלק מהאורוות הישנות, שפעם 
שיכנו את הסוסים עליהם רכבו 
כולל  נשתמרו,  השוטרים, 
שוקת נפלאה שממוקמת בחצר 
במסגרת  התחנה.  הפנימית של 

רהסיור מלווה אותנו מפקד הת
רחנה איתן רז: "אני מפקד התח

הראשון  והדבר  וחצי  כשנה  נה 
לשפר  הוא  לעשות  שהחלטתי 

השו של  העבודה  סביבת  ראת 
חיים  שאנחנו  גיליתי  טרים. 
בתוך היסטוריה, ומאז אני עוסק 
בשימור. קיבלתי עזרה באיתור 

השי ממחלקת  מידע  רמקורות 
מור של עיריית מעלות, מקק"ל 
מעלה  האזורית  ומהמועצה 
יוסף. אוצרת אתר השימור היא 
פרויקטים  מנהלת  יוסף,  מירב 

שנ עימות,  קו  פורום  רורכזת 
לעניין.  ייחודית  בצורה  רתמה 
מספר  התקיימו  לעכשיו  נכון 

ומ בתחנה  מסודרים  רביקורים 
כולל  נוספים,  כמה  תוכננים 

הסיורים של כפר ורדים".

אגירה ומשטרה
טיול מיוחד שמשלב הר מבטון, אקולוגיה, 

היסטוריה של ארץ ישראל ואת תחנת 
המשטרה במעונה, שהפכה עכשיו גם לאתר 
תיירות. בחול המועד יש הדרכה מיוחדת של 

אמנון גופר לטובת קוראי "א-לה כפר"

טיול מיוחד לקוראי 
טיול מיוחד לקוראי עיתון א-לה כפר, בהדרכת אמנון גופר, יתקיים 
ביום שני, חול המועד פסח, 9 בפברואר. הטיול כולל ביקור בהר 

ראגר, ביקור במשטרת מעלות כפר ורדים וכן טיול בסמטאות הע
תיקות של תרשיחא. המחיר הוא 50 שקלים למשתתף )במקום 70(.

פתוח  גופר,  אמנון  בהדרכת  דומה  טיול  יתקיים  לכן  קודם  יום 
לציבור הרחב. טיול זה יתקיים ביום ראשון, חול המועד פסח, 8 

בפברואר. מחיר: 70 שקלים.
לשני הטיולים מומלץ להזמין מקום מראש. נפגשים בקפה מארג 

כפר ורדים בשעה 9:30.
קפרטים נוספים והזמנות לקבוצות: אמנון גופר "מפגשים מה

סוג הגלילי", טיולים, הרצאות ומפגשי סיפור, 054-6549191, 
.www.gofer.co.il

משטח הבטון בהר אגר. אמפי של ענקים

מועדון השוטרים, מהצילומים המוצגים בתחנת המשטרה

טיול לחג
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אייל כץ

משה רבנו מדבר
על המפגשים עם אלוהים, אמונה והטלת ספק l המוצא הלא ברור ונישואי תערובת l עגלי 
 l ההבדל בין מעשים לדיבורים והסיכויים שלו בפוליטיקה של ימינו l זהב לעומת מן ושליו

גדול נביאי ישראל בראיון נטול גמגומים l בלעדי, בטח בלעדי

שהסכמת  תודה  רבנו,  משה 
איזו למקומון  ראיון  קלהעניק 

טרי מהגליל.
מי את  עזוב  בסדר,  ר“בסדר, 
שעיתו לא  זה  הנימוסים.  רלות 

נאים עומדים אצלי בתור בימים 
אלה“.

קטוב, נו, יש אביבית מהאח הג
דול, קתלין מדה ווייס, משולם 
הזמנים  כאלה.  ריקליס,  וטלי 

משתנים, אתה יודע.
עגלי  אני,  משתנים?  “למה 
עוד במדבר. דעתי  זהב אכלתי 
לי  נראה  לא?  ברורה,  עליהם 
שהוכחתי שאני יותר טיפוס של 
מן ופחות של עגלים למיניהם. 

בהזדמ שליו  קצת  רמקסימום 
נויות חגיגיות“.

לי  תרשה  שהבנתי.  לי  נדמה 
להתחיל בשאלה הכי מסקרנת: 

באמת ראית את אלוהים?
על  הסתם  מן  מדבר  “אתה 
הסנה ועל מעמד הר סיני, ובטח 
רוצה סקופ: שאומר לך שסתם 

ניצלתי תו רהמצאתי סיפור או 
פעות של מזג אוויר כדי שהעם 
תקבל  לא  עזוב,  אחריי.  ילך 
את זה ממני. ותרשה לי לצטט 
משפט ידוע של עיתונאים שגם 
אתה משתמש בו לא פעם: לא 
נותנים לעובדות לקלקל סיפור 

טוב“.
שזה  מודה  אתה  בעצם  הנה, 

סתם סיפור..
“יופי, עכשיו אתה גם מוציא 
תקשיב:  מהקשרם.  דבריי  את 
אותו  שראיתי  כתוב  במקרא 
תבקש  אל  אז  איתו?  ודיברתי 
ממני לומר לך אחרת. רק תזכור 
להוכחות,  זקוק  הייתי  שתמיד 

ותמיד קיבלתי אותן“.
וגם לא עשית בדיוק את כל מה 
שאלוהים אמר לך. בקטע של 

המים מן הסלע, למשל“.
ולא  במטה  הכיתי  כן.  “כן, 
דיברתי אל הסלע, לקחתי קצת 
לא  זה  ובגלל  לעצמי  קרדיט 
ניסיתי  תשמע,  לארץ.  נכנסתי 
אבל  אחר,  מזן  מנהיג  להיות 
מודה, היו רגעים שגם לי השתן 

עשה,  אלוהים  הכל  זה  ההגדה 
ואני לא קיים“.

ואני קטנוני? תראה כמה אתה 
פגוע!

“הי, זה לא בעיה אישית שלי! 
עד  ההגדה  את  השנה  תקרא 
תראה  האוכל.  אחרי  גם  הסוף, 
יש  אלוהות  מעשי  הרבה  כמה 
שם וכמה מעט פעולות אנושיות 
האדם  רוח  איפה  משמעותיות. 
בכל סיפור יציאת מצרים? אני 
עצמי.  על  רק  מדבר  לא  ממש 
אתה חושב שלבני ישראל היה 
קל לעזוב את סיר הבשר? אתה 
חושב שבלי כוחות נפש אדירים 
היינו שורדים 40 שנה במדבר? 
שפטים  עשה  הוא  בסדר,  אז 
בבכוריהם ונתן לנו את התורה, 
זה אומר שצריך לגמד ככה את 
בסיפור  האדם  בני  של  חלקם 

הגאולה מעבדות?
מסר  זה  הצניעות,  כל  “עם 
כחוט  שעובר  נכון  ולא  מסוכן 
בסיפור  ההגדה.  לאורך  השני 
המקראי, למעט מעשה הבריאה, 
תמיד יש גם גיבור אנושי. כדי 
שמשהו יקרה, חייבים את האיש 
הנכון בזמן הנכון במקום הנכון. 
צריכים  אנשים  קודם  ובכלל, 

רלעזור לעצמם. ‘הכל זה מלמע
לה’ זו המצאה של היום“.

אפרופו 40 שנה. באמת רצית 
רק  שזה  או  חדש,  דור  שיגדל 
לך  התקלקל  ובעצם  תירוץ 

הג’י.פי.אס?
“דור חדש זה רק חלק מה-40 

לה צריכים  תהליכים  רשנה. 
וגם  האישי  במישור  גם  בשיל 
במישור הלאומי. אני מזכיר לך 
בכלל  התחלתי   80 בגיל  שרק 
תכונה  היא  סבלנות  להנהיג. 
חשובה, ועוד יותר ממנה ראייה 
סיפוק  הכל  לא  הרחוק.  לעתיד 
מיידי. שים לב, שעד היום עם 
ארץ  חבל  באותו  יושב  ישראל 
לי  ונדמה  אותו,  הובלתי  אליו 

תו עוד  הדיברות  עשרת  רשגם 
בעניין  גבוה.  די  באחוז  פסות 
יצאנו  באמת  הניווט,  יכולת 
ישראל  לארץ  והגענו  ממצרים 
מכיוון יריחו. אבל אני לא יודע 
היה  לווייני  ניווט  מכשיר  אם 
אולי  ימים.  באותם  לנו  עוזר 
אנכרוניסטי,  קצת  לך  אשמע 
מתלהב  כך  כל  לא  אני  אבל 
יותר  הרבה  בעיני,  מג’י.פי.אס. 

חשוב שיהיה מצפן“.
eyal@pnay.co.il :לתגובות

"משה מוציא מים מן הסלע", פרנצ'סקו בקצ'יאקה )1494–1557(

מה  אבל  לראש.  עלה  קצת 
מוסר,  זה  אותי  עניין  שבאמת 
צדק. אלוהים, קיים או לא, הוא 
אמצעי, לא מטרה. תזכור שעוד 
כבר  הבוער  הסנה  לפני  הרבה 
יהודי  הצלתי גדיים, הגנתי על 
שהותקף על ידי מצרי וסייעתי 

העי הבאר.  ליד  יתרו  רלבנות 
בשאלת  אחרים  ושל  שלך  סוק 
קצת  הוא  האלוהים  של  קיומו 
שחשוב  מה  בעיניי.  אובססיבי 
מה  מייצג.  שהאל  הערכים  זה 
חברה  זה  באמת  אותי  שעניין 

שמתא כזו  וצודקת,  רשוויונית 
חדת מול סכנה, יודעת לשמור 
הצבאי  במובן  גם  חירותה  על 
וגם במובן הערכי, ומנהלת את 
וערבות  התחשבות  תוך  חייה 
לא  על  מדברים  כולם  הדדית. 
רבאק,  אבל  תגנוב,  ולא  תרצח 
הדיברות  עשרת  את  תקרא 
בחוקים  קצת  ועיין  הסוף,  עד 
‘ויקרא’  בספרים  החברתיים 
ו’דברים’. מצד אחד ‘לא תחמוד 
את אשר לרעך’, ומצד שני יש 
מעשרים לעניים וגם לקט, פאה 
ושכחה. זה לא צדק חברתי? זה 
לעשירים  שמאפשר  צירוף  לא 
בהם,  שיקנאו  בלי  להתקיים 
וגם  הכלכלה  חיי  את  להניע 
לדאוג לחלשים, שלושת אלפים 
שלי  מרקס,  לפני  שנים  ומשהו 

יחימוביץ’ וטרכטנברג?“.
קבאמת, איך היית מסתדר בזי

רה הפוליטית של היום?
בעניין  להתנבא  לי  “קשה 
דיבור  יודע,  שאתה  כמו  הזה. 
והיום  שלי,  החזק  הצד  לא  זה 
שקודם  אנשים  זה  שתופס  מה 
כל יודעים לדבר. אני ממש לא 
רואה את עצמי עומד מול ראשי 
ברווזים.  על  ונואם  איפא“ק  
בעצמך,  תגיד  באנגלית!  ועוד 

מת אותי  לדמיין  יכול  ראתה 
העיתונות’,  את  ב’פגוש  ראיין 
יושב בחליפה עם אובמה בבית 
על  הצהרות  מצהיר  או  הלבן, 
ב’שבת  אחמדינג’אד  מחמוד 
תרבות’ בהיכל התרבות של נס 

ציונה?“.

אם  אבל  מתקשה.  אני  האמת, 
על  דעתך  מה  הזכרת,  כבר 

איום הגרעין האירני?
“יש נושאים שעדיף לא לדבר 
אם  אפילו  מידי,  יותר  עליהם 
אצטט  הזה  בעניין  נביא.  אתה 
 If you have‘ שוב מהמקורות: 
 .’to shoot shoot. Don’t talk
הזה,  הכלל  לפי  עבדתי  אני 
למשל בקטע של המצרי שהכה 

עבד עברי“.
שהמקורות  לגלות  שמח  אני 
קודש  כתבי  גם  כוללים  שלך 
הרע  ‘הטוב  המערבון  דוגמת 
והמכוער’. מאיפה אתה מכיר?
תר ורב  פלורליזם  ר“תשמע, 

בותיות זה חשוב, כל עוד אתה 
יודע מי אתה“.

באמת  זה,  על  חושב  כשאני 
התחתנת בנישואי תערובת עם 
מדיינית, ויש גם טענות שאתה 

בעצמך מצרי.
עוד  כל  משנה?  זה  מה  “נו, 
הבנאדם הוא בנאדם, לא צריך 

רלפשפש לו בציציות. אתה מת
עסק בקטנות“.

קטנות זה אני, מודה. ואם כבר: 
כמה לקחת ללב שבהגדה של 
פסח לא מזכירים אותך אפילו 

פעם אחת?
על  לדבר  חייבים  חג,  “ראיון 
דובר  היה  אהרון  תראה,  זה? 

כשכת אבל  רע,  לא  רלגמרי 
לי  היו  לא  כבר  ההגדה  את  בו 
שום יחסי ציבור. אלוהים, כמו 

לעצ דאג  תמיד  יודע,  רשאתה 
גם  מעולים.  ציבור  ליחסי  מו 

תי תסתכל  שלא  איפה  רהיום, 
שני  ישראלי  שיר  כל  בו.  תקל 
עולים  זמרים  אלוהים,  על  זה 
לשיר ומודים ליושב במרומים, 

ומ להיפגש  קובעים  ראנשים 
שחקן  השם,  עזרת  את  בקשים 
כדורגל מבקיע גול וישר מכסה 
ומצביע  והעיניים  הראש  את 
בעצמו  הקב“ה  כאילו  למעלה 
אז  הרחוקה.  לפינה  פס  גילגל 
גם בתקופת הגאונים, כשכתבו 
את  לאלוהים  היו  ההגדה,  את 
היחצ“נים שלו. וככה יצא שלפי 

“אלוהים, קיים או 
לא, הוא אמצעי, לא 
מטרה. תזכור שעוד 
הרבה לפני הסנה 
הבוער כבר הצלתי 

גדיים, הגנתי על יהודי 
שהותקף על ידי מצרי 
וסייעתי לבנות יתרו 
ליד הבאר. העיסוק 
שלך ושל אחרים 
בשאלת קיומו של 
האלוהים הוא קצת 

אובססיבי בעיניי“

“אלוהים תמיד דאג 
לעצמו ליחסי ציבור 
מעולים. גם היום, 

איפה שלא תסתכל 
תיתקל בו. כל שיר 
ישראלי שני זה על 

אלוהים, זמרים עולים 
לשיר ומודים ליושב 

במרומים, שחקן 
כדורגל מבקיע גול 

וישר מצביע למעלה, 
כאילו הקב“ה בעצמו 

גילגל פס לפינה“

מעל 190 נכסים בבלעדיות בנהריה 
עכו ובגליל המערבי 

EMI, ייעוץ פיננסי, עו“ד וצוות יועצי רימקס 
הרצאות אורח של בנק לאומי למשכנתאות 

12

יריד 
דירות 

ענק! 
9-10/4/2012
10:00-20:00 פתוח רצוף 

בחוה“מ פסח 

כניסה חופשית 
* ללא עמלת תיווך מהקונים! 

סניף ראשי נהריה: 04-9001541/2

סניף עכו:         04-9019904/5

הצגת נכסים בגליל מערבי 
ברח‘ אשכולות 32, יפה נוף, מעלות 

רח‘ הרצל 46, נהריה 

ברח‘ נחליאלי 10, עכו 
הצגת נכסים בגליל מערבי

ברח‘ אשכולות 32 , יפה נוף, מעלות

הצגת נכסים בגליל מערבי
ברח‘ אשכולות 32 , יפה נוף, מעלות

mailto:eyal@pnay.co.il
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בלי רשת ביטחון \נירית אושר

פסח מגיע וחוץ מההתרגשות 
האביב,  לקראת  שלי  הגדולה 
אני לא חסידה גדולה של החג. 
המסורתי  במובן  לא  לפחות 
גדולה  שזיקה  מודה  אני  שלו. 
לחגים היהודים אין לי וחוויות 

המור משפחתי  של  פסח  רסדר 
מזו מקריאה  מורכבות  רחבת 

משמעותית  ולא  חפפנית  רזת, 
ביניים  צרחות  תוך  ההגדה  של 
"מספיק  אבי:  של  היוצר  מבית 

רכבר עם הרעש", "תפסיקו לה
יישפך",  "זה  המפה",  את  זיז 
בזה.  כיוצא  ועוד  ייפול"  "הוא 
בהגדה,  לקרוא  ממשיכים  כך 
הוויכוחים  מיטב  עם  בשילוב 

יל בכי  כשברקע  רהפוליטיים, 
רדים כעוסים ונעלבים עד לשו

ההגדות  זה  מרגע  ערוך.  לחן 
השולחן  מן  במהירות  מפונות 
שלא  אכילה,  בולמוס  ומתחיל 

בינ אכילה  תחרויות  רמבייש 
סעודת  של  בגיבוי  לאומיות, 
20 המנות באדיבותה של אמי. 
מה  אין  ביותר,  טעים  האוכל 
לומר. אבל בסיכומו של הערב 
כולם האביסו הרבה יותר ממה 
שכדאי ומוצאים עצמם אוחזים 

בתנו לעייפה  העמוסה  רבבטן 
חת רביצה מתבקשת מול מסך 
בטוחה  לא  המנחם.  הטלוויזיה 
בכל  אבותינו.  פיללו  שלזה 
את  מוצאת  תמיד  אני  מקרה, 
עצמי בסיום הערב רצה באמוק 

בת חורין
מבחינתי, אם יש משהו משמעותי בהגדה של פסח זה המסר הבא: "בכל דור ודור חייב אדם 

לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין"

לעבר המכונית, בורחת כל עוד 
נפשי בי מההמולה האגרסיבית 

רחזרה הביתה. מתוך כך, החלט
רתי שלפחות פעם בשנתיים אח

גוג פסח אחר, אלטרנטיבי. פסח 
שבו נשארים בבית ועושים מה 

שבא לנו. 
זה המסר המ לנו?  רמה שבא 

פסח?  מהגדת  שלקחתי  רכזי 
בני  "ויצאו  כתוב  בדיוק  איפה 
ישראל ממצרים ויעשו מה שבא 
להם"? הרי זה בסתירה מוחלטת 
לכל המהות של הדת, שגורסת 
כי הכל צריך להיות רצון האל 
משמעות  לה  יש  פעולה  וכל 
שכר  לקבל  כדי  השם  בעבודת 

בעולם הבא.
יש משהו מש אם  רמבחינתי, 

הבא:  המסר  זה  בהגדה  מעותי 
אדם  חייב  ודור  דור  "בכל 
הוא  כאילו  עצמו  את  לראות 
השתא  ממצרים...  יצא  עצמו 
חורין".  בני  הבאה  לשנה  עבדי 
או בשפת העם, לצאת מעבדות 
אומר  זה  שבשבילי  לחירות. 
החופש להיות מי שאני. הדרור 
ומוחלט  חופשי  באופן  לבטא 
הרצונות  שלי,  הרגשות  את 
שלי, הדיעות שלי, בלי לחשוב 
בדרך.  ייפגע  מישהו  שאולי 
אולי זה נשמע לכם כמו משהו 

רממש טריוויאלי ומה בעצם הע

רניין. אני אדם מבוגר שחי במ
דינה דמוקרטית, זכותי להחזיק 
בדעתי ומי יכול להגיד לי שמה 
שאני מרגישה או רוצה לא נכון, 

רלא צודק. למה ההתעסקות הנ
רמשכת עם החופש להיות משו

חררת מכבלי הנורמות? אולי כי 
כבר שנים שאני מרגישה כלואה 
בין הרצון שלי לחיות איך שבא 

רלי ובין הפחד שבחירה כזו מש
מהמשפ ניתוק  בדידות,  רמעה 

חה המורחבת שלי, שלא ממש 
מבינה למה צריך לכבד פרטיות 
לחיות  ושאפשר  אחרים  של 
להחזיק  מבלי  גם  זה  לצד  זה 

בתד והסתכנות  דעה,  רבאותה 
מית של ה"פריקית הזו ובעלה" 
אולי  קיימת,  די  כבר  )שכנראה 

בגרסת "הפריק" הזה ואשתו(. 
לא יודעת להגיד מה היה הרגע 
הבנתי  שבו  בילדותי  המדויק 
הוריי מוטב  בבית  שכדי לשרוד 
לי לכלוא את הרגשות שלי בתוך 

רקופסה אטומה ולעטות את מסי
כת "אסור לי לאכזב אתכם" ולכן  
להידמות  שיותר  כמה  אנסה 
יודעת  כן  אני  הגדולה.  לאחותי 
הילדות  מזכרונות  באחד  שכבר 
להיאלם  בחרתי  שלי  הראשונים 

ולהיעלם מפחד. 
לק אנחנו  גדול.  חופש  רקיץ, 

בעיר  למגורים  מעבר  ראת 
אחרת. אני בת 5 ורבע ומתלווה 
לאחותי הגדולה, שהיתה אז בת 

9 וחצי, לביקור פרידה בבית של 
שושי.  המורה  שלה,  המחנכת 
זה,  על  חושבת  כשאני  עכשיו 
מורה  לבקר  ללכת  מוזר  די  זה 
בבית בחופש הגדול, לא?! אבל 
אחותי  כלומר  זה.  את  עשינו 
עשתה זאת ואני, כמו הכלבלב 
מקום  לכל  התלוויתי  שהייתי, 
שהלכה. ישבנו על הדשא בחצר 

המו גרה  בו  הבנין  רמאחורי 
היא  כלשהו  ובשלב  שושי  רה 
פיתה  חצי  לאכול  לנו  הביאה 
עם גבינת קוטג'. אני לא זוכרת 

ראם היא שאלה מה למרוח בפי
תה או פשוט הביאה מה שהיה 
היום  עד  אופן,  בכל  בבית.  לה 
לא יוצא לי מהראש הסרט שבו 
אני מקבלת לידיי פיתה מרוחה 
בקוטג' ואני פשוט לא רוצה את 
זה. ובמקום להגיד למורה שושי 
קוטג',  עם  פיתה  לי  בא  ש"לא 
או  אחר?",  משהו  אפשר  אולי 
"תודה, אבל  אני לא רוצה את 
זה", או "תודה, לא רעבה", או 
שמבטאה  אחרת  וריאציה  כל 
רצונותיי,  את  חלקית  אפילו 
יסודות  ליד  הדשא  על  ישבתי 
זה  על  מבושה  מאובנת  הבנין 
שאני לא רוצה פיתה עם קוטג', 
מתה מפחד שמי יודע מה יקרה 
אם אגיד את זה בקול רם. פשוט 

רישבתי, שתקתי, והתחלתי לא
רכול פיתה עם קוטג' שלא טעי
רמה לי ולפורר חלקים ממש מג
רעילים שלה ולזרוק מתחת לב

ועם קצת  יראו  נין, איפה שלא 
מזל יעבור איזה חתול ויאכל.

צעיר,  כך  כל  בגיל  אז,  כבר 
שאומר  הכלל  לפי  התנהגתי 
מה  לבחור  חופש  לי  שאין 

אבטא  אם  לי  ואבוי  לי  מתאים 
משהו שעלול לפגוע בזולת. את 
עצמי אני צריכה לשים במקום 
כל  אחרים.  של  עבד  האחרון, 
נכון  לא  שמשפט  פחדתי  כך 
הוריי,  את  ויאכזב  יכעיס  שלי 
כבר  בשקט.  לסבול  שהעדפתי 
לא  שלי  שהמקום  הבנתי  אז 
את  בחופשיות  ושלבטא  בטוח 

לע יכול  נפשי  לו  רשהתאוותה 
עדיף  אז  כבד.  במחיר  לי  לות 
להדחיק, להמשיך הלאה ואולי 

רכשאגדל אוכל להסיר את המ
סיכה ולהוציא החוצה את נירית 
כשאני  ועכשיו,  הדרה.  במלוא 
גדולה, ההרגל כל כך חזק שאני 
שזה  לעצמי  להזכיר  צריכה 
בסדר להיות נירית, לחשוב כמו 

נירית ולעשות מה שבא לי.
אז אם יש משהו שאני לוקחת 
הבחירה  את  זה  ההגדה  מתוך 
בחופש. לצאת לחורין מהצורך 

למי פה  בחצי  שלום  רלהגיד 
שהו שהקשר היחיד בינינו הוא 
להיות  הרחוב,  באותו  מגורים 
האמת  את  להגיד  חופשייה 
לא  בזמן  אליי  כשמתקשרים 
מתאים, "עכשיו אני רואה סרט 

רעם בעלי", ולא עכשיו אני מני
קה או מכינה ארוחת ערב או כל 
דבר ש"נשמע" כמו סיבה טובה 

יותר לדחות שיחת טלפון.
לנ רובעיקר, להרשות לעצמי 

בחופשיות  הריאות  מלוא  שום 
ולבשר  אומץ  לאזור  מוחלטת, 
בשורת  את  השנה  כבר  לאמא 
את  איתם  אחגוג  שלא  האיוב, 

סדר הפסח.
לתגובות:

Nirit.osher@gmail.com

צילום אילוסטרציה: אייל כץ

הכלב היקר שלך 
עולה פחות בפט בר

הכלב היקר שלך 
עולה פחות בפט בר

רחצה לכלב 
ב-10 ש"ח בלבד

דף מבצעים פט בר

רח׳ בן גוריון 3 )ליד העירייה(פט בר מעלות     

* מומלץ לתאם מראש מועד הגעה
* בתוקף עד 15.6.2012 

רחצה במוצרי הכלבים האיכותיים 
בעולם, כולל גזירת ציפורניים, 

ניקיון עיניים ואוזניים.

טלפון: 8030 450 077

פט בר חנות לחיות שאנשים אוהבים

גן מרווח עם כיתות הנאה ולימוד, חדר תנועה וג’ימבורי ו-2 חצרות הרפתקאה. פועל ע”פ הנחיות משרד הבריאות ובפיקוח משרד התמ”ת צוות מקצועי שנבחר בקפידה 

ניתן לקיים במקום הפעלות, אירועים וימי הולדת ההרשמה בעיצומה מתקבלים באהבה גילאי 3 חודשים עד 3 שנים
לתאום ביקור: מירב 052-4797776 מושב חוסן

ההצלחה מתל אביב מגיעה לצפון: מערכת חינוך איכותית, מקצועית, ערכית 
ואסתטית המקנה לדורות רבים עצמאות, ביטחון, אהבה, וכישורי חיים.

בגן:
• הילדים למדים מתוך חוויה, תנועה, אביזרים, מוסיקה והמחשה	
• פעילות יומית אומנותית 	
• משחקים מלאי דמיון	
• ציוד לימודי מתקדם ומגוון	
• יציאה לטיולים בטבע	
• חוגי העשרה 	
• אוירה טבעית, סביבה שקטה	
• תפריט בריא, בשרי, מזין וטרי	

www.alakfar.co.il

לא צריך לריב על העיתון 

גם באינטרנט

mailto:Nirit.osher@gmail.com
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ברברהשם עין \בן עמי מוסק

רקפת - משגב טלפון 9800968, פקס 9800524 
galilplant@gmail.com מייל

 www.galilp.com בקרו באתר המשתלה
ותמצאו דף הדרכה לטיפול בגינה באביב מגוון רעיונות למתנות לחג ולקישוט שולחן החג 

אביב הגיע – שפע של פריחה
פסח בא – מתנות לחג קונים במשתלה

עציצים פורחים, צמחי בית, קוקטיילים, אריזות 
מתנה המשלבות צמחים עם מוצרים נוספים כמו 
אביזרי נוי, סבונים טבעיים, ריבות משובחות, שמן 

זית, דבש ועוד ועוד...

משתלת גליל צמחים

עציצים פורחים לבית ולגינה, עונתיים, 
רב שנתיים, שיחים ומטפסים פורחים.

עוברים לשעון קיץ
18:00-8:00 ימים א'-ה'    
16:00-8:00 ימי שישי וערבי חג  
16:00-9:00 שבתות וחגים    

חג שמח ופורח!
תחרות תמונות אביב בגינה בדף ה- של גליל צמחים פרטים בדף ובאתר

אינטואיטיבי ציור
היצירתיות  והגברת העצמית הביקורת שחרור

ליהנות מתהליך היצירה במקום
התוצאה על לחשוב

0 5 0 - 5 3 7 8 7 3 7 ,0 7 7 - 9 1 0 0 6 3 3
 rakoweranne@gmail.com, www.annerakower.com

בקיבוץ כברי, פינה, ראש במתנ"ס החוגים מתקיימים
בכרמיאל בבית נעמ"ת אומנויות במעלות, במרכז

משתתפים) 6 (מינימום אותי תזמינו אליו יישוב ובכל

חד פעמיות לסדנאות ו/או לחוגים לפרטים והרשמה

מבוגרים וילדיםחוג הורים חוג

לאלה שאין  מתאים גם
בציור ניסיון קודם להם

רקובר אן בהנחיית
אינטואיטיבי לציור ומנחה לציור מורה ציירת

מאחורי התיבה
כוכבת המדור הפעם מוכרת כמעט לכולם 
כ"בלסם מהדואר". לרוב אנו פוגשים אותה 

ולעיתים מא רמאחורי תיבות הדואר שלנו 
חורי דלפק הקבלה. בלסם נולדה במעיליה, 

היא מת ובה  יסודי  ספר  בבית  למדה  רשם 
סיימה  התיכון  למודי  את  היום.  גם  גוררת 

לע חשבונות.  הנהלת  במגמת  רבתרשיחא 
בודה בדואר הגיעה בלסם "אחרי אחותה", 
שעבדה באופן חלקי בדואר כפר ורדים. מאז 

היא חלק מאיתנו. 
היו  ורדים  כשבכפר  בשנת 1996,  קרה  זה 
פחות מ-600 תיבות דואר. כיום היא חולשת 
מגיעים  יום  בכל  תיבות.  יותר מ-1,700  על 
לכפר יותר מ-10 שקי דואר, ויחסית לגודל 
היישוב מדובר בכמות אדירה. ב"בוחן מספרי 

רתיבות" שערכתי לבלסם, היא עמדה בהצל
חה מדהימה. פשוט לא ייאמן איזה זיכרון. אין 
שם שנשמט ממנה. היא מכירה חזותית רבים 

מאתנו מעבר להכרות מספרי התיבה.
הראשון שהפעיל את סוכנות הדואר בכפר 
היה צבי שיראון, אחריו, לאורך שנים, לאה 
והתומים" של  "האורים  היא  פרידמן. לאה 
אותה  ולימדה  אותה  הכשירה  לאה  בלסם. 
הוכשרה  ובתקופתה  ההפעלה,  רזי  כל  את 
לטפל בכל מנהלות הדואר. בלסם מוקירה 
בגעגועים.  השזורה  עמוקה  תודה  ללאה 
והיום  רונית  עם  בלסם  עבדה  לאה  אחרי 
זה  כן,  כן  שאנני,  עודד  של  שרביטו  תחת 
מפעילות  מופז  שאול  את  שהחזיר  הטייס 

מבצעית מעבר לקווי האויב.

 בלסם מספרת שהיא מרגישה היטב את 
בקיא  ואין  בכפר  הנושבות  הרוחות  הלך 
ממנה "בגרף התושבים": "זה שעולה או זה 
שיורד", מי קנה, מי מכר, מי השכיר ומי לא 

עלינו הלך לעולמו.
רבלסם מתחברת לנוף האנושי של כפר ור

דים ולנוף הטבעי שטבול בירק ועדין נשמר 
לדעתה היטב, ומעידה על עצמה שאוהבת 
את הכפר. בטוחני שרבים מאתנו זכו לקבל 

למחויבות  ,מעבר  פורמלי  לא  סיוע  ממנה 
מס אני  אישי,  באופן  מהתפקיד.  רהנגזרת 

ארוכה  לחופשה  יוצא  אני  כאשר  בה  תייע 
והיא אוספת לי את הדואר. 

רק סיפורי רכילות אני לא מצליח לשאוב 
לרבים  נחשפה  הסתם  שמן  למרות  ממנה, 

רכאלה. בהתחשב בזיכרונה הפנומינלי ובי
כולתה לזכור מאות מספרי תיבות ולשייכן 

לבעליהן, אולי טוב שכך.

טיול בצפון מתחיל ב 
www.pnay.co.il
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מגזין

המשך בעמוד הבא

חברה...  לאומי...   ביטוח  הכנסה...  מס  מע”מ... 
פטור... מיסים...  עוסק  מורשה...   עוסק 
החזרי    ...161 טופס   ...106 טופס  תלושים... 
הבראה...הודעה  דמי  פיצויים...  פנסיה...  מס... 
עבודה...  תאונת  מינית...  הטרדה  מוקדמת... 
ניהול  הוראות  הון...  הצהרת  שנתי...  דו”ח 
פסילת  הכנסה...  מס  ביקורת  ספרים... 
הכנסה...  במס  בירור\דיון  חקירה...  ספרים... 

אנחנו כאן
לייעץ להדריך לסייע ולייצג

התקשרו אלינו 04-9978414
נתאם פגישה לייעוץ

ג.י.ל.ת.  חשבונאות ומיסים
בהנהלת ויקי קיויתי ושגיא גורן 

בפיקוח ואחריות מקצועית 
של  יועץ-מס מוסמך \ מייצג

הדסים 2 יפה נוף מעלות - תרשיחא
 טלפון 04-9978414
 פקס 04-9575112

bkivity@gmail.com :דוא”ל
www.bkivity.com :אתר

שלוש משפחות, המייצגות כל אחת 
"דור" שונה של מתיישבים, מספרות על 

כפר ורדים שלהן. הוותיקים שבחבורה 
מרוצים מגדילתו של היישוב ושפע 

השירותים. בני דור הביניים מייחלים 
לשיפור בחינוך והורדת עלות החוגים. 

והצעירים שבאו לא מזמן מנסים 
להתרגל לשקט

פרויקט מיוחד לחג הפסח

נירית אושר
בכפר ורדים נוהגים לחלק את 
הגעתן  מועד  לפי  המשפחות 
לכפר. יש מייסדים, יש ותיקים, 
כל  ועוד  חדשים  צעירים,  יש 
מיני שמות. כיישוב מתפתח, זה 

רלגמרי טבעי, ומה שמעניין בסי
יש  ל"וותק"  מעבר  אם  זה  פור 
גם הבדלים ביחס לכפר, בזיקה 

אליו ובציפיות ממנו.
שלוש  ראיינו  הפסח  לכבוד 

לג מדגם  המהוות  רמשפחות, 
מדור  משפחה  מייצג:  לא  מרי 

רהמייסדים, משפחה ותיקה שה
ומשפחה  ותיקים,  של  בן  קים 
לפני  רק  לכאן  שהגיעה  צעירה 

שנה וחצי.

אנחנו ייסדנו
אפשר לסדר ים?

בני  גבע,  )יוכי(  ויוכבד  יעקב 
מקר ורדים  לכפר  הגיעו   ,64
לפני   ,1984 בשנת  טבעון  ריית 
דור  שנקרא  מה  הם  שנים.   28

המייסדים. יש להם סיפור חיים 
בעצב  מהול  אופטימי,  מרתק, 
שלו  גבע,  הזוג  בחום.  ומלא 

הח ביולוגים,  ילדים  רארבעה 
הלו ילדים  רליט לאמץ ארבעה 

 ,1989 ב-  דאון.  בתסמונת  קים 
נספו  בבית,  שפרצה  בשריפה 
ביולוגי  האחד   - ילדים  שני 
ויעקב  יוכי  מאומצת.  והשנייה 
ומתוך  להעניק,  להמשיך  בחרו 
בבגרותם  לילדיהם  לדאוג  רצון 

רהקים יעקב ביחד עם שותף ער
חברת  את  מתרשיחא  בי-נוצרי 
קשר-קידום שירותים חברתיים, 
הוסטלים  של  רשת  שמפעילה 

לאנשים עם צרכים מיוחדים.
רכיום בת אחת גרה עם משפ

גרים  שניים  ורדים,  בכפר  חתה 
עם משפחותיהם באיזור המרכז, 
בן  ושי  בכברי  בהוסטל  שניים 

ה-19 עדיין בבית.
מה משך אתכם לכאן?

אפשרי.  בתקציב  פרטי  "בית 
עם  חדש  מקום  רצינו  בנוסף, 
משך  חלוציות.  תחושת  נוף, 
אותנו הרעיון הציוני של יישוב 

סטף.  האישיות של  וגם  הגליל 
ויפה  פראי  ארץ  בחבל  מדובר 
עם נוף בתולי. מצא חן בעינינו 
שהמקום קטן וכולם מכירים את 

כולם". 
איך אתם מרוצים מהכיוון אליו 

התפתח הכפר?
יוכי: "אני מאוד מרוצה. היום 
שלי  הצרכים  על  עונה  היישוב 
יותר מבעבר. כשבאנו היה קטן 

עמו הכרות  כולם  את  רוהכרנו 
לא  אבל  לנו,  התאים  וזה  קה 
היום  מפותחים.  שירותים  היו 
יש בתי קפה, מסעדות, חנויות, 
זה  שלנו  לגיל   ,+50 מועדון 

אנח היום  הצרכים.  על  רעונה 
ויש  זקוקים לשירותים  יותר  נו 
האמא  את  גם  שירותים.  יותר 
ורדים  לכפר  הבאנו  בעלי  של 

רמתוך ההנחה שהיא תהיה קרו
בה אלינו והמקום יספק לה את 

כל הצרכים הנחוצים לה".
קמה דעתכם על התוכניות לה

רחיב את היישוב?
יהיה  היישוב  אם  יפריע  לא 
גדול יותר. למשל הנכדה שלנו 

שעברה מצורית להתגורר כאן, 
העיר  מתחושת  נהנית  ממש 
ויש  מסחרי  מרכז  יש  הגדולה. 
בילויים לצעירים ועדיין אפשר 
ללכת הביתה ברגל מבית הספר 
ללא חשש, לעומת הנכדים שלי 
להסתובב  ששם  בתל-אביב 

בחוץ לבד זה לא אפשרי". 
מה הייתם רוצים שישתפר?

את  אוהבים  כאן.  לנו  "טוב 
לחשוב  יכולה  לא  האנשים. 
רוצה  הייתי  ממשי.  משהו  על 
ואם  למישור,  יהפוך  שהעקוב 

אפשר גם ים".

גדלנו פה
מיזם חוגים מוזלים 

ברחוב  גרים  כהן  ואלה  יוסי 
ראירוס בכפר ומגדלים את שלו

ד',  בכיתה  אופיר  ילדיהם:  שת 
בכיתה  ויסמין  ג'  בכיתה  מיכל 
בתחום  עוסקים  ואלה  יוסי  א'. 
התיירות, ואלה גם משקיעה את 

כל מרצה בחינוך הילדים.

כל 
דור 
ודור

כל 
דור 
ודור

משפחת כהן. מימין: יסמין, יוסי, מיכל, אלה ואופיר. 
בחיקה של יסמין: הכלב אומי
צילום: אייל כץ
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Bio Sculpture® Gel

לקביעת תור: 052-6265887 
ללימודים: 077-5520-777

צבע קבוע?

מתנה
בשווי 400 ש"ח

זה כל ההבדל!
מותג יוקרה בינלאומי, המוביל את ענף הג'לים בעולם

מגן על ציפורנייך הטבעיות וצבע שלא נשרט
חלומה של כל אישה

להיות מסודרת בכל זמן ובכל מקום.
מבחר הצבעים הגדול ביותר בעולם!

 טיפולי פנים מתקדמים לכל סוגי העור 
   עם מוצרי חווה זינגבוים

 מומחית באפילציה
 הסרת שיער בשעווה

 עיצוב וסידור גבות
 פדיקור ומניקור רפואי ומקצועי

לקביעת טיפול 04-9973552  054-6973556 
כל הטיפולים מתבצעים באווירה שקטה ונעימה

עירית מליק
PME קוסמטיקאית פרא-רפואית

זה כל ההבדל!
מותג יוקרה בינלאומי, 

המוביל בענף הג'לים בעולם. 
מגן על ציפורנייך הטבעיות 

ובעל צבע שלא נשרט. 
חלומה של כל אישה

להיות מסודרת בכל זמן 
ובכל מקום. מבחר הצבעים 

הגדול ביותר בעולם!

שרון מליק
לקביעת תור 050-2825523

שמחחג 

הסרת שיער בטכנולוגית IPL ללא כאב וללא סיכון
באישור משרד הבריאות

שמחחג 

פגישת 

ייעוץ חינם
 חדש! מילוי ועיצוב תווי פנים 
בחומצה הילואורונית ע"י רופאה

   ∞¥≠∂∏∏≥∏±∞
למידע ופרטים

www.mbizcenter.co.il

החברה 
הכלכלית 
לפיתוח 
מעלות 
נותנים לך כלים להצלחהתרשיחא

הזדמנות חד פעמית 
לעסקים בתחילת הדרך

מרכז עסקים
מעלות תרשיחא
להקים¨ לצמוח¨ להרוויח

שכר דירה מסובסד
משרד חדש מרוהט ומצויד

יעוץ וליווי עסקי לאורך הדרך

ni
lly
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il 

כיתת הדרכהחדר ישיבותמחשוב ותקשורת משרד מרוהטשכירות מסובסדת ייעוץ עיסקי

אם אתה יזם¨ או עסק קיים ©עד שנתיים®¨ 
השואף להצליח ולקדם את עסקך ≠
בוא לקבל ממרכז העסקים מעלות 

תנאים מצוינים להצלחה°

   ∞¥≠∂∏∏≥∏±∞
למידע ופרטים

www.mbizcenter.co.il
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מעלות תרשיחא
להקים¨ לצמוח¨ להרוויח
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אם אתה יזם¨ או עסק קיים ©עד שנתיים®¨ 
השואף להצליח ולקדם את עסקך ≠
בוא לקבל ממרכז העסקים מעלות 
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המשך מעמוד קודם

מגזין

איך הגעת לכפר ורדים?
ויהודה  ז"ל  חנה  "הורי,  יוסי: 
המשפחות  בין  לכפר  עלו  כהן, 
ברח  ביתם  ובנו את  הראשונות 
1986. אמא הצטרר  חירם בשנת
רפה למקהלה בכפר מאז היווס

דה. עברנו לכאן מנהריה ולאחר 
יסודי  ספר  בית  ניהל  שאבא 
מכן  ולאחר  שנה  כ-25  בעכו 
בפריז כ-3 שנים. לשמחתו של 
אבא, חלק מתלמידיו מתגוררים 

בכפר".
גרה  המורחבת  המשפחה  כל 

בכפר ורדים?
ובעלה  רביב  יעל  "אחותי 
ומאיה  דפנה  ובנותיהן  אביהו 
הנרקיס.  משעול  ברחוב  גרים 
אחי עפר ז"ל, שעל שמו נקרא 
לשמחתי  זכה  הצופים,  שבט 

רלגור כאן בתקופת שירותו הצ
לנו  שקרה  האסון  לאחר  באי. 
את  הנצחנו   ,1990 פסח  בערב 
הצופים,  שבט  ייסוד  עם  עפר 
ויעל ואני החלטנו לבנות אז את 

ביתנו בכפר ורדים". 
מה קושר אתכם לכפר ורדים?

החממה  ובראשונה  “בראש 
מאוד  הילדים  חיים.  אנו  שבה 
בנוסף,  קטנים.  עדיין  מרוצים, 
והשכנים  המשפחתית  הקירבה 
כמו  בהם.  שהתברכנו  הטובים 
מאח  קרוב  שכן  טוב  שנאמר 

רחוק”.
מה הייתם משפרים?

עדים  אנו  האחרונה  “בשנה 
החברה.  בחיי  ניכר  לשיפור 
עדיין זה לא מספיק, אך הכיוון 
לבוא  צריך  שיפור  נכון.  הוא 
זאת הליבה  כי  בתחום החינוך, 

רשל היותנו כאן. כל חוגי העש
ררה היקרים הם כעול על צוואר
הייתי מצמצם את הע אני  רנו. 
רלויות של החוגים ומארגן ליל

דים חוגים במחירים מוזלים או 
שם  במעלות,  כמו  עלות.  ללא 
חוג שחמט למשל מוענק ב-35 
בכפר  יש  לילד.  לחודש  שקל 
פנסיונרים  מספיק  ובמעלות 
תחומים,  בהרבה  ידע  בעלי 
והם יכולים להעניק בהתנדבות 
שעה מזמנם ויכולים להרים את 
הכפפה. אני מוכן להתנדב לרכז 

את הנושא”. 

רק הגענו
קשה להוריד הילוך

הגיעו  קליין  ומיכל  מוטי 
וחצי.  כשנה  לפני  ורדים  לכפר 
 )4.5( גל  בנים,  שני  להם  יש 
מחר מנהל  מוטי   .)2.5 )ואיתי 
מש בחברת  התחשבנות  רלקת 

קאות ידועה נולד וגדל בחולון, 
ומיכל מנהלת חשבונות וחשבת 
באיזור,  המפעלים  באחד  שכר 

נולדה במושב רגבה.
לפני המעבר לכפר ורדים גרו 
ברמת גן, שם גם נולדו הילדים. 
המרכז  באיזור  גינה  עם  בית 
הוא לא בדיוק קל להשגה, וגם 
עבור משפחת קליין היה חלום 

שגדל “אני,  מיכל:  מושג.  רלא 
לתת  רציתי  מאוד  במושב,  תי 

מרח אותם  את  שלי  רלילדים 
ילדה.  כשהייתי  לי  שהיו  בים 
היה נראה לי מאוד מוזר שכדי 
לעשות פיקניק או לטייל בטבע 

רביום קיץ חם הייתי צריכה לה
כדי  לאוטו  הילדים  את  כניס 
בפארק  דשא  לחתיכת  להגיע 
ולקוות שלא  גן  הלאומי ברמת 
כל עם ישראל ואישתו יהיו שם 

גם”.
החליטו  הילדים  לטובת  וכך 
לצפון.  ולעבור  מעשה  לעשות 

רכפר ורדים היתה הבחירה הט
מיכל  של  ההורים  שכן  בעית, 

גרים כאן. 
האם זו תחנה אחרונה?

שבאמת  בטוחים  לא  עדיין   "
פר באופן  הנחלה.  אל  רהגענו 

שגדלתי  אני  דווקא  דוקסלי, 
עם  הקושי  את  מוצאת  בצפון 

רהמעבר. למרות שאם אני חוש
בת אחורנית, גם המעבר למרכז 
מוצאת  לא  אני  קשה.  לי  היה 

סיבה באמת טובה למה עוד לא 
התחברתי לגמרי למקום. אין לי 
מילה רעה לומר על הכפר. יש 
להורים  מה שצריך  כל  את  פה 
גבוה,  ברמה  חינוך  וילדים. 

ולמ לילדים  רפעילויות תרבות 
מרכז  מעולה,  מרפאה  בוגרים, 
ועוד.  קאנטרי  מקומי,  קניות 
קצב  הוא  במרכז  החיים  קצב 
שונה, מהיר יותר, וכנראה תיבת 
מקולקלת  קצת  שלי  ההילוכים 
ועדיין קשה לי להוריד הילוך". 
אותך  קושר  זאת  בכל  מה 

לכפר?
“רוב חיי גרתי בצפון, ושם גם 

בדיוק  ידענו  מוטי.  אותי  הכיר 
למה אנחנו נכנסים, לא לא היו 
כן  אני  מיוחדות.  פנטזיות  לנו 
לקום  כמו  שאין  לספר,  יכולה 
פיקניק  לארוז  בבוקר  בשבת 
הילדים  את  וכמובן  ממתקים 
היישר  מהבית  ברגל  ולצאת 
לחיק הטבע, לעצור באיזו פינת 
מחוץ  שלם  יום  ולבלות  חמד 
לבית. בימים כאלה אני באמת 

כש עשינו  טוב  כמה  רמבינה 
במר בשבתות  לצפון.  רעברנו 

לתכנן  צריכים  היינו  תמיד  כז, 
כבר  אחרת  נוסעים  לאן  מראש 

היה מלא וצפוף”.

יעקב גבע עם אחת הבנות

יוכי גבע עם שלושה מהילדים
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