
207 מאי 2012  גיליון מספר

www.alakfar.co.il

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

בחג שבועות תעשה לך...
ארוחה איטלקית חלבית 

עם מנות מיוחדות לאורך כל השבוע

משלוחים 04-9976725 טל’: 04-9575075 כניסה שנייה למעלות

תעזי l  14 סיון יחיאלי l  22 אייל כץ l  34 בן עמי מוסק l  36 ברברה l  38 נירית אושר l  40 ורדה 58

שלב ג’, שאלות ותשובות  16    אולם הספורט והרצפה העקומה  18    תרבות ותפתחו יומנים  48-52

אנט חסכאיה, ערבייה 
מוסלמית, עזבה את עכו 

בגיל 23 עם שלושת ילדיה 
ועברה להתגורר ביחיעם. 

20 שנה אחרי היא מסבירה 
למה לשלושתם הגיוס 

ליחידות מובחרות בצה”ל 
הוא הדבר הכי טבעי ולמה 
כל הערבים צריכים לנהוג 

כמוה | נירית אושר, 42

דורשת 
שוויון

חובות

דורשת 
שוויון

חובות



| גיליון 207 מאי 2012  2    3 | גיליון 207 מאי 2012| |

V.I.P
ן " ל ד נ

כפר ורדים-במחיר שפוי
 בית 6 חד’ + שתי יח’ דיור מניבות. 

עם נוף פנוראמי מקסים.
 שווה לראות!!

לפרטים נוספים  052-6603666

וילה בעיצוב מיוחד, מוארת ומרווחת. 
160/713 לכניסה מיידית 

ראו תמונות באתר-1,750,000 ₪
לפרטים נוספים  052-6603666

כפר ורדים-וילה ספרדית

במחיר אטרקטיבי, וילה מדהימה כ- 180 

מ”ר בנוי במפלס אחד גובל בשטח ירוק, 
בהזדמנות! 1,780,000 ₪

 לפרטים נוספים  052-7796333

נווה זיו-אטרקטיבי

פינתי מואר ומרווח צופה לנוף,כ 190 מ”ר בנוי 
+יחידת דיור עם כניסה נפרדת. גינה מטופחת , 

פרגולה , חנייה מקורה כפולה ועוד...
לפרטים נוספים  052-6603666

כפר ורדים-רח’ מירוןכפר ורדים-ברח’ מורן
בית עם גינה קסומה. מתוכנן נכון. 4 חדרי 

שינה+פינת משפחה מרווחת. דקים ופרגולות
1,790,000 ש”ח

לפרטים נוספים- 052-6603666

כפר ורדים-מפואר
עיצוב ארכיטקטוני מדהים וברמת גימור 

גבוה ביותר,יח’ דיור ועוד המון פינוקים .

רק להיכנס ולגור.
לפרטים נוספים 052-6603666

כפר ורדים-בשלב א’

במיקום טוב בקצה משעול 160 מ”ר +60 מ”ר שניתן 
לסגור ליחידה נפרדת על מגרש של כ-600 מ”ר

לפרטים נוספים  052-6603666

מעלות-במרכז
במיקום מעולה ומרכזי קוטג’ 5 חדרים 

מטופח, לכניסה מיידית!!!
מחיר פיצוץ

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות-במרכז
במיקום מעולה במרכז דו משפחתי 

מרווח כ220 מ”ר בנוי על מגרש גדול 
+יחידת דיור מניבה.

לפרטים נוספים  
052-7794555

מעלות-בסיגליות
3.5 חדרים קרוב לישיבה ולאורט.

משופצת, מתאימה למגורים/
השקעה חייבת להימכר!!

לפרטים נוספים
052-6603666 

מעלות-להשקעה
קומה ראשונה 4 חדרים, חזית לנוף

380,000 ש”ח
לפרטים נוספים  

052-6603666

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

אופציה לבניה במחיר אטרקטיבי
לפרטים נוספים  

052-7794555

מעלות-מיוחד
פנטהאוס 4 חד’ 140 מ”ר. שווה 

לראות, מחיר מציאה
לפרטים נוספים

052-7794555

מעלות- נוף מדהים
בשכונה שקטה ומבוקשת דו משפחתי 74 

 מ”ר+54 מ”ר מעטפת במחיר חסר תקדים!!! 
כל הקודם זוכה 730,000 ש”ח

לפרטים נוספים
052-7794555

מעלות- בגבעת הזיתים
קוטג’ מושקע עם נוף גלילי מדהים, גינה 

 גדולה ומטופחת,כמין מזגנים ועוד....  
מחיר מצוין

לפרטים נוספים
052-7794555

מעלות-בקורנית
נדיר להשגה !!!

דו משפחתי 6 חד’ במצב מצוין,גינה 
 מטופחת ,חנייה מקורה ועוד..

לפרטים נוספים
052-7794555

בקיבוץ אילון – בהרחבה

בשכונת ואן גוך המטופחת וילה 5 חד’ חדישה 

במפלס אחד על מגרש של כ- 520 מ”ר.

₪ 1,260,000 

לפרטים נוספים: 052-3032121

בבצת

 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-במפלס אחד

 במרחק הליכה מהמרכז. 

בית פונקציונאלי ונוח.180/687 מ”ר

₪ 1,840,000
לפרטים נוספים- 052-6603666

מעלות-בסביונים
קוטג’ 8 חד’ איכותי ,סלון ענק,מטבח 

מושקע,יחידת דיור מניבה .
מחיר מצוין!

לפרטים נוספים
052-7794555 

מעלות - במרכז העיר
וילה פינתית 300 מ”ר בנוי 

במחיר אטרקטיבי
לפרטים נוספים 

052-7794555

מעלות-הרב משאש
7 חדרים משופצת כחדשה

 חובה לראות!
לפרטים נוספים

052-7794555 

מתת
בית כפרי מטופח הטובל בחורש טבעי. 

נוף ירוק מכל חלון!!! אחוזי בנייה נוספים, 
אפשרות לבניית צימרים.

לפרטים נוספים 052-3032121

משק של 37 דונם, הכולל מטעים ובית. המשק 

נמצא בשלב מתקדם של פיצול נחלות. 

לפרטים נוספים 052-3032121

עין יעקב-צופה לים
 בית קסום ונעים. על מגרש 

 של כ-500 מ"ר + 70 מ"ר מעטפת

 ₪ 1,160,000 

לפרטים נוספים- 052-6603666
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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

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

• 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': 9:00-20:30

ו' וערבי חג: 8:30-15:00

מגוון קולרים 

ואמפולות נגד 

קרציות ופרעושים!!

הכן כלבך 
לקיץ!!!

עוד לא ביקרתם?!עוד לא ביקרתם?!
הכי זולים
הכי טובים

אנחנו מחכים לכם בסניף מחסני היבואן 
של הרשת הזולה והמקצועית בארץ

מבצע!
רויאל קנין לחתול

4 ק"ג כל הסוגים 

במחיר שאסור 

לחשוף
בעיתון!

בקניית מזון יבש בעיתון!לחשוףבמחיר שאסור לחתול פרימו  18 ק"ג חול מתגבש

 
לחתולים מעל 90 ₪
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משולחן המועצה

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

קול קורא לסופרים ולכותבים תושבי הכפר
אתם מוזמנים להשתתף ביריד ספרים 

שיתקיים במסגרת שבוע הספר ביום ה’ 14.6.12 בשעות 16:00-19:00
למכור ולחתום על ספריכם.

בכדי להסדיר מקום יש להרשם בספריה.

הפנינג "משאלת לב"
בשבת 19.5.12 יתקיים הפנינג בחטיבת הביניים “אמירים”

כל ההכנסות קודש ל”משאלת-לב” להגשמת חלום של נער חולה.
בתכנית: 

 המופע “גולי מצחיקולי”, מופע סטנדאפ לילדים קטנים 
)תרומתו של שחקן מקצועי(

מתנפחים | תחנות | הפעלות | משחקים | דוכני אוכל
ההפנינג בשעות 10:00-13:30

עלות כניסה לילד 15 ₪ מלווה חינם בואו בהמוניכם!

תלמידי שכבת ח’ חטיבת הביניים “אמירים”

מרכז לגיל הרך בכפר ורדים
מפגשי אמהות וקטנטנים

מפגש מוזיקלי לאמהות ותינוקות מגיל לידה עד זחילה. 
כל יום ג' בשעות 10:00-12:00

המפגש משלב פעילות של מוזיקה ותנועה עם התינוקות בליווי 
שיחה, הדרכה מקצועית והרבה טיפים.

"גן עם אמא" 
מפגשים קסומים לקטנטנים מגיל חצי שנה עד 3.

 בימי שני ורביעי בשעות 10:00-12:00
לפרטים נוספים דורית מזרחי רכזת הגיל הרך 054-6530066

אי
1מ

8

2012
אביחי יעקוביאן • טנור

חן צפריר:
אלט • ניהול מוסיקאלי

חן הולצמן • סופראן
חנה מקניקולס • חליליות

רועי שמלצר • בריטון

, מזמינים אתכם ל:  גלילאו • הרכב א-קפלה גלילי
 " Tea Time "

אתנחתא מוסיקאלית בניחוח הרנסאנס האנגלי

יום שישי | 18/05/12 | בשעה 17:30 | מועדון 50+  | כפר  ורדים
עלות כרטיס: 20 ₪

 בתכנית
מדריגלים אנגליים מאת תומס מורלי, ג’ון דאולנד, שירים ישראליים ועוד...

גלריה טל

בתאריכים: 15.9-30.10 תתקיים תערוכת אמני כפר ורדים בגלריה טל.
התערוכה בנושא לחם, אוצרות  עדי גרינפלד    נוגה מגדל

התערוכה תהיה פתוחה לקהל החל מ- 15.9, פתיחה חגיגית תערך 
בשבת 22.9 שעה 12.

מוזמנים להשתתף אמנים היוצרים בכל הטכניקות. הרשמה עד 30.5 
במייל, בצירוף הפרטים הבאים: שם האמן, תאור קצר של העבודה, 

טכניקה, גודל וכמה מילים על הקונצפט העבודה. תקציר עד חצי עמוד על 
האמן ויצירתו וכן תצלום דיגיטלי של העבודה גם אם עדיין בתהליך. 

את המידע נבקש להעביר  לעדי talgallery@gmail.com או  לנוגה     
n_migdal@012.net.il

השתתפות בתשלום של 130 ₪.
 www.talgallery.co.il פרטים במחיצה לתערוכה באתר גלריה טל

הפקת התערוכה היא ביוזמת ובשיתוף ועד אמני כפר ורדים, ובאדיבות 
מועצה מקומית כפר ורדים, כחלק מפעילויות פסטיבל הקרמיקה. 

תערוכה קבוצתית של אמני כפר ורדים בגלריה טל בנושא לחם

תצוגה חדשה ב”גלריית אמני כפר ורדים” 
הנכם מוזמנים ל"גלריית אמני כפר ורדים" הנמצאת ברח' 

אשכר, הרחוב הראשי, בין כיכר 2 וכיכר 3.

בגלריה יש תערוכה חדשה הפונה לקהל הרחב תוך שימת דגש 
על מגוון רחב של תחומי האמנות הפלסטית: 

ציור, פיסול מחומרים שונים, הדפס, קרמיקה שימושית, 
תכשיטים, תמונות סרוגות ועוד. 

בתערוכה מציגים אמנים חדשים וותיקים והודות לאוצרת נגה 
מגדל התערוכה מוצגת בצורה מעניינת ומזמינה.

המקום גם מתפקד כמרכז מידע לתיירים ולטיילים ונותן מענה 
לקבוצות מאורגנות מכל הארץ המעוניינים לבקר בגלריה 

ולהתארח בבתי האמנים.

 שעות פתיחת הגלרייה: יום חמישי משעה 16:00-19:00, 
יום שישי משעה 10:00-13:00, שבת משעה 11:00-14:00

היריד הבא יתקיים בשבת ה-26.5.2012 משעה 10:30-14:30 
ברחבה שעל יד הגלרייה.

לבירורים ולתיאומים לגבי אירוח קבוצות ויחידים, נא להתקשר 

לרינה טל: 052-3350205

נשמח לראותכם.
ועד פורום אמני כפר ורדים
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אתר אינטרנט
הקמת

בול בשבילך

לאור הוצאה   l פרסום   l אינטרנט 

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

האתר הקלאסי )1,800 ₪ 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

1-800-800-401 www.eshkoll.com

חדש! חנות מקוונת מתקדמת ובמחירים נוחים

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
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פתוח כל יום בין השעות: 09:30 – 21:30 | ימי ו’: 09:00 – 14:00 | שבת: 11:30 – 21:30

מרכז BIG רגבה

ט.ל.ח. | עד גמר המלאי | המחירים אינם כוללים מגפיים

פתוח בשבת!

 מותגי הנוחות המובילים בעולם

299₪

כל נעלי/סנדלי הנשים!

כל נעלי/סנדלי  הגברים!399

₪

בפסח 
מטורף!

OUTLET

ט.ל.ח. | עד גמר המלאי | המחירים אינם כוללים מגפיים

עד

טל. 04-6891880

עד

הגיעו דגמי 
!2011

נשים/גברים

באביב 
מטורף!
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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.
בשער:  אנט חסכאיה.

נירית אושר צילום: 

הגיליון הבא של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 14.6. חומרים למערכת יש להעביר עד יום חמישי 7.6

בלי מרכאות

לונה, כלבתם הנאמנה של בני משפחת 
נריה, הדגימה ביום העצמאות ציונות 
מהי, ולימדה אותנו משהו על זקיפות 

קומה.

סופו של האביב, הקיץ ממשמש ובא. 
לאורך הדרכים פורחים בצהוב עז שיחי 
האוויר  את  וממלאים  השעירה  הקידה 
הצפון  כביש  לאורך  משכר.  בניחוח 
את  הארי  לוע  פרחי  מקשטים  במזרח 

קצדי הדרך בצבעי ורוד עזים. בהרי מי
ובמעלה  החורש  אדמונית  פורחת  רון 
נוספים  נסתרים  ובמקומות  כזיב  נחל 
ממש  פורח  ובכרמל  המערבי  בגליל 
מאיתנו,  דרומה  הצחור.  השושן  כעת 

צלו מים  גבי  עדיין  נסתרים  קבמדבר, 
לים וקרים שמיקומם ידוע לשותפי סוד 
מעטים בלבד. עוד מעט גם המים בהם 

יעכירו וחום הקיץ ישתלט על הכל.
העומר.  ספירת  ימי  של  בסופם  אנו 
והדגן הבשילו ומחכים לקציר  החיטה 

חג שבועות בעוד שבוע ימים.
באייר  בכ"ח  נציין  החג  לפני  מעט 
את יום ירושלים, היום בו אוחדה העיר 
שבועות  חג  הימים.  ששת  במלחמת 
הוא חג חקלאי. שבעה שבועות אחרי 
שוב  עולים  אנו  הפסח,  האביב,  חג 
הביכורים  את  להביא  כדי  לירושלים 
לבית המקדש. למועד יש גם משמעות 

דתית רוחנית: יש הגורסים כי שמו של 
החג איננו חג השבועות )ש' קמוצה( כי 
אם חג השבועות )ש' שוויה(, שכן שתי 
האחת  זה.  בתאריך  קשורת  שבועות 
היא השבועה, שנשבע עם ישראל בעת 

קקבלת התורה למרגלות הר סיני, כשה
קכריז "נעשה ונשמע"; והשנייה היא הש

בועה, שנשבע ה' במעמד זה שלא יחליף 
ימירנו  ולא  בחר,  שבו  הסגולה  עם  את 

בעם אחר.
את  מסמל  הפסח  חג  רוחנית  מבחינה 

חי ישראל.  עם  של  המדינית  קהחירות 
רות זו הייתה רק אמצעי למטרה אחרת, 
עליונה, אליה הגיע העם שבעה שבועות 
לאחר שיצא ממצרים, בקבלו את התורה 
סיני: החירות הרוחנית, חג  במעמד הר 
מסופו של  פוסעים  אנו  כך  תורה.  מתן 

קחודש אייר וציון יום ירושלים אל תחי
לתו של חודש סיון אז אנו חוגגים את 

חג מתן תורה חג השבועות.
ג'ורדן  אסיים בשירו היפה של מישל 
"נבל מזהב" ובתפילה שסכינים ישמשו 
והשקט  והשלוה  נגינה  כלי  לגילוף  רק 

יחזרו למחוזותינו.
קריאה נעימה 
וחג שמח

אנשי הכפר צילום: איריס נריה

נבל מזהב / מישל ג'ורדן
בסכין בלאט גילפתי

נבל משנהב
מיתרים עליו מתחתי עשויים זהב

אצבעות אליו שלחתי
וניגנתי שיר

וההד מקצה האופק את שירי מחזיר
בסכין בלאט גילפתי

חלילית מסוף
נקבים שמונה ניקבתי

וכולו עטוף
את שפתי אליו קירבתי

וניגנתי שיר
וההד מקצה האופק את שירי מחזיר

מנחושת יצוקה בניתי פעמון
ענבלים אליו חיברתי

כפרחי רימון
את ידי אליו שלחתי

וצלצלתי שיר
וההד מקצה האופק את שירי מחזיר

קרן יער לי בניתי עשויה מצדף
אלגביש אותה כיסיתי

עיטורי זהב
את קרני אל פי קירבתי

והרעתי שיר
וההד מקצה האופק את שירי מחזיר
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תֵעזי\תמרה מורגנשטרן
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ובינתיים בשכונה ד'
חדשות

נירית אושר
ורדים, המ ג’ של כפר  קשלב 

דבר על הרחבה של עוד 1,835 
בתחילת  אושר  דיור  יחידות 
מחוז  המחוזית  בוועדה  החודש 

המשמ בהרחבה  מדובר  קצפון. 
כה  עד  שבוצעה  ביותר  עותית 

לה צפויה  אשר  ורדים  קבכפר 
הדיור  יחידות  מספר  את  כפיל 
על  העומד  כיום,  בו  הקיימות 

כ-1,700.
כל  בו  היום,  למצב  בניגוד 

קהבתים הם צמודי קרקע, ההר
פתרונות  מגוון  תאפשר  חבה 
דיור: בתים צמודי קרקע, בתים 
בבנייה  בתים  מדורגת,  בבנייה 
טורית ואף דירות בבנייה רוויה. 
פתרונות  גם  מציעה  התכנית 
של אכסון תיירותי וכוללת 240 
יחידות   120 ועוד  מלון  חדרי 
מפה  צימרים.  ו-338  אירוח 

קמפורטת של שלב ג’ ניתן למ
צוא במשרדי המועצה.

מתי זה ממש יתחיל?
אבנד:  יובל  המועצה,  מהנדס 
בהצלחה  עבר  ג'  שלב  "כרגע 
ונכנס  ההתנגדויות  שלב  את 
לשלב מתן תוקף. מדובר בשלב 
ביורוקרטי שעיקרו תכנון מאוד 
פני  את  המינהל  של  מפורט 
השטח. השלב מסתיים באישור 
לצאת  שאפשר  הפנים  משרד 

המי והביצוע.  השיווק  קלשלב 
נהל משתדל ליצור תוכנית עם 

קהמון משקל על השלבים השו
תשגשג  שההרחבה  כדי  נים, 
ותצליח ולא תיתקע. לכן חשוב 
לשלב בין הבנייה לבין תעסוקה 

וחינוך".
צבר:  אורטל  המינהל,  דוברת 
נכנס  ורדים  כפר  של  ג'  "שלב 
)ועדה  הוד"לים  לתוכנית 

מדו ולבניה(.  לתכנון  קלאומית 
קבר על תהליך מזורז כדי להכ

ניס תוכניות כאלה לתוקף כמה 
שזה  מניחה  אני  מהר.  שיותר 

ייקח מספר חודשים בלבד". 
יחיאלי  סיון  המועלה  ראש 

תרשיחא  של  "ההתנגדויות 
נדחו כי הועדה לא נגעה באיפה 
עובר הקו הכחול, שהוא הגבול 
בין כפר ורדים לתרשיחא, אלא 
הקו  שבתוך  בהתנגדויות  רק 
כל  קודם  מקרה,  בכל  הכחול. 
ורק  ב'  שלב  את  לשווק  נסיים 
אחר כך נעבור לשיווק של שלב 

ג'".
ההת שלב  אישור  קלמרות 

העממי  הועד  חברי  נגדויות 
ינקטו  כי  מבטיחים  בתרשיחא 
את  לשנות  כדי  מחאה  בצעדי 
גדעון,  נאהי  התוכנית.  תוואי 
בתרשיחא:  העממי  הועד  חבר 

קחשוב להבהיר שאנחנו לא מת
ורדים,  בכפר  ג'  לשלב  נגדים 
שהתוכנית  לעובדה  רק  אלא 
כפי שהיא סוגרת את תרשיחא 

קמצד מערב. אנחנו יודעים שה
בכל  ומקווים  אושרה  תוכנית 
שננקוט  המחאה  שצעדי  זאת 

ישאו פירות".

ומתי הוא יסתיים?
ופעיל  מהנדס  ארז,  טוביה 
ורדים:  בכפר  הירוקה  התנועה 
"הישוב הנוכחי קיים 28 שנים. 
היישוב  שהכפלת  מעריך  אני 
זה  שנים.   20-25 עוד  תיקח 
יקרה בהדרגה, כי זה יילך יד ביד 
עם תעסוקה. בעניינים האלו זה 
והתרנגולת:  הביצה  כמו  קצת 

מגי איכותיים  מפעלים  קהאם 
עים למקומות שאין בהם כמות 

כוח אדם מתאים?  מספקת של 
מגיעים  איכותיים  אנשים  האם 
לאיזור שאין בו מקומות עבודה 
ההרחבה  במסגרת  מתאימים? 

מכו תעסוקה  איזור  גם  קמוצע 
תושבי  את  לשמש  שאמור  בד, 
האיזור כיום ואת אלו שיגיעו". 
"להערכתי  יחיאלי:  סיון 
 10-15 לפחות  ייקח  התהליך 
שנים. יש לנו אינטרס שהוצאת 
עם  מתואמת  תהיה  המכרזים 
אפשרויות החינוך והתעסוקה".

האם יישמר האופי 
הכפרי של כפר ורדים?

ייבנו  ורדים  בכפר  לראשונה 
קומות.  על  דירות  בתי  ביישוב 
כרגע התוכנית מגדירה כ-700 
הנתון  אך  רוויה,  בבניה  דירות 

עדיין יכול להשתנות. 
שנ חושב  "אני  ארז:  קטוביה 

בנייה  ורדים  בכפר  לבנות  כון 
רוויה. יש מקום לתת פתרונות 

המבו התושבים  קלאוכלוסיית 
מבחינה  מתקשים  שכבר  גרים 
בבית  להחזיק  וכלכלית  פיזית 
פרטי, אך עדיין רוצים להישאר 
הילדים  בגלל  ורדים  בכפר 
וכמובן,  אחרת.  סיבה  מכל  או 
הצעירים,  הזוגות  אוכלוסיית 
אינה  שידם  השני,  הדור  בני 
אך  פרטי  בית  לקנות  משגת 
עם  ורדים.  בכפר  לגור  רוצים 
נראה  דיור  יחידות   700 זאת, 
דבר  של  בסופו  מדי.  הרבה  לי 

ההכנה של תוכנית הבינוי היא 
המ הרשות  של  ההנחיות  קלפי 

קומית והנתון הזה הוא בשליטה 
של הקהילה ולא של המינהל".

יתרונות  "יש  יחיאלי:  סיון 
בבנייה רוויה לקהלים מסוימים 
שלנו.  החלטה  זה  מקרה  ובכל 
מול  רבה  שליטה  יש  למועצה 
המינהל מה יהיה במיכרז, כמה 
רוויה  בבנייה  ייבנו  יחידות 

ולאיזה קהלים".

ומה עם בנייה ירוקה?
שמח  "אני  ארז:  טוביה 

קשההתנגדות של התנועה הירו
עם  בשיתוף  היא  לתוכנית  קה 
מדינת  כללי,  באופן  המועצה. 
ירוקה  לבנייה  מתנגדת  ישראל 
ואנחנו  אופק  צרות  מסיבות 
לטעמי  בעתיד.  זה  על  נבכה 
כתנאי  הירוקה  הבנייה  נושא 
מסננת  מהווה  במיכרז  בסיסי 
שבנייה  אוכלוסיה  המביאה 
ההתנגדות  לה.  חשובה  ירוקה 
שלנו היא על כך שזה לא מחויב 

קבתב"ע )תוכנית בנין עיר(, וב
תוכנית הפרטית כל אחד פועל 
בנוסף  שלו.  ההעדפות  לפי 
השיקולים  את  מגדירה  התב"ע 
הציבוריים, ואם אין בהם היבט 
אחר  לתקן  קשה  יהיה  אז  ירוק 

כך. 
חצר  שטח  הגדרת  "למשל, 
הבתים  בחזית  יותר  גדול 
המשפחתית  שהפעילות  כדי 

וייווצר  לרחוב  בסמוך  תתקיים 
ספ הצבת  או  קהילתי,  קחיבור 

גב  ולא  זה  מול  זה  הרחוב  סלי 
מתייחסת  לא  התב"ע  גב.  אל 
וחיבור  סביבה  לנושאי  מספיק 
היא  הזו  ומהבחינה  קהילתי, 
ניתן  זה  אבל  בעיניי.  גרועה 

וצ יכולה  כי המועצה  קלשינוי, 

ריכה להוביל בקשה לשינויים".
יחיאלי: "את הבקשות לבניה 
ירוקה התבקשנו להעביר לדיון 

קבוועדה המקומית לתכנון ולב
קנייה. כלומר אנחנו נוכל להש

פיע על חיוב לבנייה על פי תו 
התקן לבניה ירוקה".

 הערכות: שלב ג' יסתיים 
בעוד יותר מ-20 שנה

השיווק יכול להתחיל בעוד מספר חודשים, אבל הצפי הוא שיעברו כמה עשורים עד 
שכפר ורדים תכפיל את עצמה. כמה מהמעורבים בתכנון מנסים לענות לשאלות על 

התוכנית שאושרה לפני שבועיים

יובל אבנד טוביה ארז  סיון יחיאלי 

דיור  יחידות  ל-35  המיכרז 
מירון,  רחוב  מעל  ד'  בשכונה 
נדחה מה-13 במאי ל-3 ביוני. 
של  הרכישה  קבוצת  במקביל, 

סוח אסף  של  וזאת  טל  קדובי 
ריאנו ועו"ד טל אטיאס החליטו 
להתאחד ולגשת למיכרז ביחד. 
לז "הרצון  מסביר:  טל  קדובי 

כות במיכרז. שתי הקבוצות לא 
הנ הכמות  את  למלא  קהצליחו 

להתאחד  החלטנו  לכן  דרשת, 
ולגשת ביחד".

לגבי  הגעתם  הבנה  לאיזו 
שתי  של  בדרישות  ההבדלים 

הקבוצות?
התפ אני  מהנושאים  ק"בחלק 

שרתי ובחלק הקבוצה השנייה. 
הם ירדו למחיר ראשוני שמאוד 
קרוב לסכום שאני גביתי. בכל 
סגורה  שהקבוצה  כיוון  מקרה, 

למי ניגשים  בוודאות  קואנחנו 
ישר  רלוונטי.  לא  זה  אז  כרז, 
ערבות  כספי  להפקדת  עוברים 

המג חלוקת  מבחינת  קלמיכרז. 
רשים, לא צפויות תקלות והכל 

נעשה בהסכמה מלאה".
־דחיית המיכרז נועדה כדי לא

פשר לכם לסגור את הרשימה?
מסי נובעת  המיכרז  ק"דחיית 

היינו  אנחנו  המינהל.  של  בות 
מוכנים כבר לגשת לפני שבוע. 

קכרגע יש לנו קבוצה מלאה ונ
צעירים,  חבר'ה  הרוב  חמדה. 
זה  בשביל  רק  ממשיכים.  בנים 
חושב  בכלל  אני  שווה.  היה 
לתת  יש  עתידיים  שבמיכרזים 
תושבי  של  לילדים  עדיפות 
להתמודד  צריך  כך  גם  הכפר. 
פה עם בעיות תעסוקה, לפחות 

שיהיה קל עם הדיור".
את  המייצג  כהן,  עופר  עו"ד 

קחברת הבנייה ד.ק.ל אחר, מת
"אני  המיכרז:  דחיית  על  קומם 
הגיעה  לדחייה  שהפנייה  יודע 
לא  מאוד  זה  המועצה.  מראש 
נתקלתי  לא  מעולם  מקובל. 

המיכרז נדחה, קבוצות 
הרכישה התאחדו

קבמצב של דחיית מועד כי קבו
להתאר הספיקה  לא  אחת  קצה 

גן".
שלהם  שהקבוצה  טוענים  הם 
זקוקים  לא  בכלל  והם  מלאה 

לזמן הנוסף.
אחרים,  דברים  יודע  "אני 
שרשומים  אנשים  אלינו  פונים 
בקבוצה השנייה אבל עדיין לא 
זה  כלומר  הכסף.  את  שילמו 
בכל  לחלוטין.  סגור  לא  עדיין 
מקרה, אני מאמין שאם הם יזכו 

קהסיפור של המשכנתאות יתפו
ישנו  בפנים, אלא אם  צץ להם 

קאת תנאי המיכרז בדיעבד. למ
לא  כבר  אני  הניסיון שלי,  רות 

יודע – פה הכל יכול לקרות". 
למיכ ניגשים  זאת  בכל  ־אתם 

רז?
ול לשווק  ממשיכים  ק"אנחנו 
קעניין אנשים בפרויקט. גם אנ

כלשהו  למינימום  זקוקים  חנו 
יש  מקרה,  בכל  נרשמים.  של 
עוד זמן ואנחנו עדיין בתמונה. 
ניגש, או שנזכה או שלא. נלמד 

להבא איך יש לפעול".
יחיאלי,  סיון  המועצה,  ראש 

המי דחיית  את  ביקשת  ־אתה 
כרז?

ק"כן. ישנן שינויים שאנו מב
קשים בנספח ג' למיכרז. פנינו 
להוציא  נועד  והזמן  למינהל 
נספח ג' מעודכן. נספח ג' מדבר 
צריכה  שהמועצה  התמורה  על 
והיה  הפיתוח  דמי  עבור  לספק 

קחשוב שהוא יהיה מותאם להס
כם שחתמנו עם המינהל".

לאפשר  נועדה  לא  והבקשה 
לקבוצת הרכישה להתארגן?

"ממש לא. אני לא יודע באיזה 
נמצאות קבוצות הרכישה  מצב 
בנושאים  מתערב  לא  גם  ואני 
לחלוטין  טכני  עניין  זה  האלה. 
ועו"ד עופר כהן יבין זאת ברגע 

שייצא הנספח המעודכן". 
נירית אושר

ארועי חודש מאי יוני 2012

להתראות בהיכל התרבות נהרייה
טלפקס: 9829733/9829933

www.hhn.co.il חפשו אותנו בפייסבוק

19.05.12 מוצ”ש בשעה 21:00 
הצגת תיאטרון בית לסין “שם פרטי” בהשתתפות: 

ליאור אשכנזי, דב נבון, יעל לבנטל ועוד..

20-24.05.12 ימים ראשון עד חמישי בשעה 20:30 
הצגת תיאטרון בית לסין “שם פרטי”

25.05.12  יום שישי בשעה -21:30 
ערב זמר הנהריינים בשירי שולי נתן

02.06.12 מוצ”ש בשעה -21:00 
סרט קולנוע “אלמניה שלי”

04.06.12 יום שני בשעה 20:30 
מופע מחול של להקת בת שבע

06.06.12 יום רביעי בשעה 17:30 
הצגת ילדים “מיקי”

08.06.12 יום שישי בשעה 22:00 
מופע סטנד אפ של קובי מימון

09.06.12 מוצ”ש בשעה 21:00 
הצגת תיאטרון הקאמרי “בעל למופת”

10-11.06.12 ימים ראשון ושני בשעה 20:30 
הצגת תיאטרון הקאמרי “בעל למופת” 

14.06.12 יום חמישי בשעה 20.30 
פסטיבל מספרי סיפורים עם יוסי אלפי

15.06.12 יום שישי בשעה -22:00 
מופע סטנד אפ של אורי חזקיה
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האולם נבנה, עכשיו מיישרים את הרצפה
תקציב אולם הספורט בבית ספר קשת תפח מ-1.6 מיליון שקלים לכ-2.7 מיליון. חלק מהתקציב הנוסף 

התקבל ממשרד הספורט ו-700 אלף יילקחו כהלוואה. במועצה דוחים את הביקורת ואת הטענות כי 
תכנון מוקדם יכול היה לחסוך בעלויות: העדפנו ללכת צעד צעד, ויהיה לנו אולם מצוין

נירית אושר
הל אישרו  המועצה  קחברי 

שקלים,  אלף   700 בסך  וואה 
החלפת  הרצפה,  תיקון  לטובת 
האקוסטיקה  ושיפור  הכסאות 
הנבנה  החדש  הספורט  באולם 
נבנתה  בזמנו  בבית ספר קשת. 
כמגרש  הספורט  אולם  רצפת 
בשיפוע,  נבנתה  ולפיכך  פתוח 
כשהפרש הגבהים מקצה לקצה 
גם  סנטימטרים.   38 על  עומד 
כשהוסיפו את הבלון לא טיפלו 

ברצפה. 
אולם הספורט החדש  בבניית 

מי כשני  כה  עד  קהושקעו 
התקציב  כאשר  שקלים,  ליון 
מיליון   1.6 על  עמד  הראשוני 
בכסף  היה  שמקורם  שקלים, 

קקיים. יובל אבנד, מהנדס המו
עצה, מסביר מדוע לא ישרו את 
בבנייה:  שהחלו  לפני  הרצפה 
בערך  הוא  הראשוני  "התקציב 
חמישית מתקציב לבניית אולם 

בה היו  והתכנונים  קספורט, 
תאם. עכשיו, כשהאולם עומד, 
שבעוד  האפשרות  את  בודקים 

ונה הרצפה  את  ניישר  קמאמץ 
ספורט  לאולם  המבנה  את  פוך 

מצוין".
מנהל פרויקטים ותיק מתחום 

מב בבניית  העוסק  קהבנייה, 
אולמות  ובכללם  ציבוריים  נים 
שיפוע  תיקון  כי  טוען  ספורט, 
אופן  בשום  לעלות  אמור  לא 
סכום של כ-700 אלף שקלים, 
בתחשיב  לכך.  קרוב  אפילו  או 
)גדול  מ"ר  ל-1,000  שערך 

הגיע  החדש(,  האולם  משטח 
לסכום של כ-150 אלף שקלים 
לוקח  זה  תחשיב  היותר.  לכל 
שהאולם  העובדה  את  בחשבון 
היישור  זו,  ומסיבה  בנוי,  כבר 
בלבד,  בטון  באמצעות  אפשרי 
משאבת  בעזרת  יוצקים  אותו 
להכניס  ניתן  בטון מאחר שלא 
אילו  לדבריו,  משאיות.  לשטח 
יישור הרצפה  היו מבצעים את 

קלפני תחילת הבנייה הייתה הע
75 אלף שקק -לות מסתכמת בכ
הגור זה.  מסכום  מחצית  קלים, 
אפש להפרש:  המרכזיים  קמים 

רות להכניס משאיות, ואפשרות 
לשימוש בחומרי מצע אחרים.

אבנד בתגובה: "זה לא מדויק. 
הרצפה,  בתיקון  פה  מדובר  לא 
אלא בבניה מחדש. אני מעריך 

250 אלף שקק -סדר גודל של כ
לים. אני גם לא מסכים להערכה 
שהעלות הוכפלה בגלל שקודם 
נבנו הקירות. הגידול הוא אולי 

של 10%".
המועצה  חבר  נוריאל,  עודד 
בהצבעה  התנגד  מהאופוזיציה, 
לתיקון  ההלוואה  אישור  על 

הרצפה. 
שהיה  חושב  לא  אתה  -האם 
נכון לבנות את אולם הספורט?

לבנות  היה  מאוד  "חשוב 
לממן  אבל  הספורט,  אולם  את 
זה  בעיניי  אחרת.  בדרך  אותו 
קטסטרופה שלקחו תקציב של 
כסף  שזה  שקלים,  מיליון   1.1
מבני  לטובת  הפנים  ממשרד 
לאולם  בו  והשתמשו  מועצה, 
להוציא  הצעתי  בזמנו  ספורט. 

שתבנה  קבלנית  לחברה  מכרז 
את אולם הספורט על חשבונה 

ובת שלנו,  מדויק  מפרט  קלפי 
מספר  של  גגות  תקבל  מורה 
בית  הספורט,  )אולם  מבנים 

אמי חטיבת  ואולי  קשת  קספר 
סו חשמל  ייצור  לצורכי  קרים( 

המועצה  חברי  לצערי,  לארי.  
לא קיבלו את ההצעה. בפועל, 
במקום לבנות כמו שבונים בית 
מספרים  הרצפה,  משלב  רגיל 
תכננו  שלא  סיפורים  עכשיו 

קלתקן את הרצפה העקומה מל
כתחילה".

המועצה,  ראש  יחיאלי,  סיון 
"חשוב  הביקורות:  את  הודף 
להבין שהתחלנו עם 1.6 מיליון 
ובנינו  שקלים, כסף שהיה לנו, 
תוכנית בהתאם, מאוד בסיסית. 
נוסף  תקציב  קיבלנו  בהמשך 
ממשרד  שקלים  אלף   314 של 
הספורט והשתמשנו בו לבניית 
הגענו  כך  ושירותים.  מלתחות 
שקל.  מיליון  שני  של  לתקציב 
עכשיו אנחנו מעוניינים להביא 
את אולם הספורט למצב דומה 
היא  בנייתם  שעלות  לאולמות 
אנחנו  שקל.  מיליון  חמישה 
של  בשורה  לטפל  מתכוונים 
נושאים בתמחור מלא של 660 

בטריבו מדובר  שקלים.  קאלף 
נות, בכיסאות, באקוסטיקה וגם 
מראש  לאשר  במקום  ברצפה. 
תקציב של 2.5 מיליון, העדפנו 

קללכת צעד צעד. השורה התח
תונה היא שאחרי 28 שנים יש 
לנו אולם ספורט קבוע שישמש 

גם את הדורות הבאים". 

אולם הספורט לפני מספר שבועות. צילום: בן עמי מוסק

מרכז מסחרי כפר ורדים, קומה ב‘ 04-9574595    

• ד"ר שחר אייל DMD ,MSc, בוגר הדסה
• ד"ר תמר ברזון DMD, מומחית לילדים, בוגרת הדסה
• ד"ר גיא ברזון DMD ,MSc, אורטודונטיה, בוגר הדסה

 • גאולה ויינשטיין שיננית מוסמכת
 • אתי דבי שיננית מוסמכת

 • קים שפיצר מטפלת מוסמכת ברפואה סינית 

מר רון שני - ראש המועצה האזורית משגב. מר שלום שמחון שר התמ”ת. 
מר עודד טירה - יו”ר פניציה ישראל. ד”ר גיל פורטונה - מוסד שמואל נאמן 
החדשנות בטכניון. פרופ’ מרים בטכניון. מר גיורא שלגי - מנכ”ל רפא”ל היוצא. ד”ר איריס ארבל - מרכז 

ארז  מנהלת המרכז לחדשנות 

בטכניון. מר קובי סבן - מנהל 

רכש קבוצת נטפים. מר 

ישראל מקוב- מנכ״ל טבע 

לשעבר. מר חזי צאיג - 

מנהל מרכז ההשקעות 

במשרד התמ”ת. מר 

המדען   - חסון  אבי 

ד  ר ש מ ב י  ש א ר ה

התמ”ת. מר שרון קדמי - 

מנכ”ל משרד התמ”ת. 

מר ליאור מעיין - מנכ”ל 

פארק תעשיות משגב.

20
12 י  נ ו י

כנס משגב לתעשיות קלאסיות

פארק תעשיות משגב, ד.נ. משגב 97102
04-9902325 פקס.   ,04-9902311 טל. 
w w w . m i s g a v . o r g . i l

הטכניון
משרד התמ”תמכון טכנולוגי לישראל

ישראל 2028
חזון ואסטרטגיה כלכלית-

חברתית בעולם גלובלי

דו”ח “ישראל 2028”
המפתח להצלחה בתעשייה 

דוח “ישראל 2028” מציג חזון לאומי ומטרה 
אסטרטגית שאפתנית לקידומה של ישראל 
לרשימת 15 המדינות המובילות בעולם במונחי 
תמ”ג לנפש, ע”י מתן תמריצים וכלים מעשיים 

לחדשנות טכנולוגית וארגונית.
פארק תעשיות משגב, פועל באופן שוטף ליישום 
והטמעת המלצות הדו”ח בקרב מפעלי התעשייה 
הקלאסית, באמצעות עידוד חדשנות, טיפוח 

מצוינות ארגונית ויצירת גשר בין התעשיינים 
לגורמי הממשל.

כנס משגב לתעשיות קלאסיות המתקיים 
זו השנה השנייה, הוא גולת הכותרת של 

פעילות זו.

כנס משגב השני - חדשנות בתעשייה 
הקלאסית

כנס משגב השני לתעשיות קלאסיות הנערך 
השנה בשיתוף מוסד שמואל נאמן - המכון 

למחקרי מדיניות טכנולוגיה, סביבה ומדינה 
בטכניון, צפונה דרומה, התאחדות התעשיינים 
בישראל - סניף צפון, המרכז לחדשנות בטכניון, 
מט”י כרמיאל-משגב ועסקי משגב, עוסק 
השנה בנושא החדשנות בתעשייה הקלאסית 
ובפארקי התעשייה בישראל. הכנס, בו ישתתפו 
מנהלי פארקי תעשייה מכל רחבי הארץ, 
ממשיך במסורת לעידוד התעשייה הקלאסית, 
מתוך הכרה בחשיבותה ותרומתה לעוצמה 

הכלכלית והחברתית של מדינת ישראל. 

למידע נוסף ולהרשמה
klara@misgav.org.il  :בטלפון: 04-9990584 שלוחה 0  |  באינטרנט

עלות ההשתתפות בכנס: 200 ₪, מחיר מיוחד לחברי התאחדות התעשיינים: 120 ₪ | ההרשמה עד 20.5.12 | 
מספר המקומות מוגבל

פורצות  קלאסיות  תעשיות  לקידום  השני  משגב  לכנס  אתכם  מזמין  משגב  תעשיות  פארק 
בישראל. התעשייה  ובפארקי  הקלאסית  בתעשייה  החדשנות  בנושא  יעסוק  אשר  דרך, 

בהנחיית מר מתן חודורוב ובכירי התעשיינים במשק

יובלים, מועצה אזורית משגב12.6.2012

בכירי התעשייה יהיו כאן. ואתם?
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לאש חדש  פייסבוק  קדף 
עי את  לאור  המוציאה  קכול, 

מספר  לפני  כפר.  א-לה  תון 
דף  אשכול  פתחה  שבועות 
פייסבוק חדש, שנבנה בפורמט 
החברתית.  הרשת  של  העסקי 
בכתובת  אותנו  למצוא  ניתן 

www.facebook.com/
בחיפושים  או   ,eshkolsites
אינטרנט,  אשכול  הבאים: 
א-לה כפר, אשכול פנאי. שם 

אינט  - אשכול  המלא:  קהדף 
הדף  פנאי.  כפר,  א-לה  רנט, 
שפעל עד עתה, אשכול אתרי 
יפסיק את פעילותו  אינטרנט, 

בהדרגה.
סופית  החלטה  אין  עדיין 
לגבי התכנים של הדף החדש, 
ולמעשה הרבה מזה תלוי בכם. 
שתגיבו  ובאיך  שתציעו  במה 
הכוונה  כללית,  שנעלה.  למה 
מעיתון  תכנים  להרחיב  היא 

בנו טיפים  לתת  כפר,  קא-לה 
ואינטרנט  אינטרנט  שא אתרי 
מבצעים  על  לדווח  בכלל, 
לקוחותינו,  של  באמת  שווים 
שעל  בנושאים  דיונים  לעורר 
והארצי,  המקומי  היום  סדר 

קמידי פעם לדווח דיווחים מו
ור מכפר  חדשות  על  קקדמים 

לספר  אף  ואולי  והגליל,  דים 
על מה שקורה אצלנו מאחורי 

הקלעים. 
בפייסבוק,  אותנו  חפשו  אז 
לנו  עשו  שאומרים,  כמו 
מאוד  נשתדל  ואנחנו  “לייק”, 

שזה יהיה שווה.

עשו לנו 
לייק

שהגע הפעמים  ק“במספר 
 13 ליוויתי  הלימודי  למרכז  תי 
הבית  שיעורי  בהכנת  תלמידים 
אוזן  להם  שימשתי  שלהם, 
ושם.  פה  שיחקנו  ואף  קשבת 
נתינה,  רק  לא  היא  התנדבות 
אנו  פעם  מדי  קבלה.  גם  היא 
ההורים,  מפי  שבחים  שומעים 
שומעים  אנו  הילדים  מפי  וגם 
ב’,  בכיתה  ילדה  להם.  שטוב 

הפ באחת  לי  אמרה  קלמשל, 
שאהיה  רוצה  שהייתה  גישות 
באה  אני  שלישית.  סבתא  לה 
מלאת  הביתה  וחוזרת  בשמחה 
של  דבריה  הם  אלו  סיפוק”. 
אחת מתושבות הכפר המתנדבת 

שנפ הלימודי-קהילתי,  קבמרכז 
הנוער  במרכז  כחודש  לפני  תח 

בכפר ורדים.
הלי במרכז  הפעילות  קמרבית 

מודי מתבצעת בעזרת מתנדבים 
מזמנם  התורמים  מהקהילה, 
הקשר  הכפר.  ילדי  למען  היקר 
לפתח  רצינו  אותו  הקהילתי 
מרכז  של  זו  יוזמה  הפעלת  עם 
ביטוי  לידי  בא  לימודי-קהילתי 
בהתנדבות לא רק של גימלאים, 
עובדים  אנשים  של  גם  אלא 

כש מזמנם  להקדיש  קהמוכנים 
למען  בשבוע  שלוש  עד  עתיים 
של  וגם  הנוער,  ובני  הילדים 
אנו  להם  ילדים  לאותם  הורים 

והתור הבית  בשיעורי  קעוזרים 
לילדי  ומכישוריהם  מים מזמנם 
אם  לראות  מאוד  מרגש  הכפר. 
הלימודי,  למרכז  מגיע  שבנה 
בית  שיעורי  מכין  שהוא  ובזמן 

מתרג היא  המתנדבים,  קבעזרת 
לת עם בני הנוער לקראת מבחני 

הבגרות שלהם.
קהרעיון הראשוני לפתיחת המ

על  נהגה  קהילתי  הלימודי  רכז 
ידי עדינה חיים, מורה ותושבת 
ברוריה  עם  יחד  עדינה,  הכפר. 
מעבודתה  מורה שפרשה  קרוא, 
ברכת  את  קיבלו  ספר,  בבית 
ומיו”ר  המועצה  מראש  הדרך 

קמחלקת החינוך. לפתיחת המר
כז הלימודי הגיעו ראש המועצה 

קסיוון יחיאלי ויו”ר מחלקת החי
לברך  שאשא-ביטון  יפעת  נוך 

את המתנדבים.
מטרת המרכז הלימודי קהילתי 

קלעזור לילדי הכפר בהכנת שי
עורי בית ובהתכוננות למבחנים, 

קולתרגל עם תלמידי התיכון לק
הכוונה  הבגרות.  בחינות  ראת 
גומלין  פעילות  שתתבצע  היא 

המבוגרים  הכפר  תושבי  בין 
יותר לבין בני הנוער הצעירים, 
הביןק הקשר  יורחב  כשבהמשך 

דורי.
הלימודי- שהמרכז  כדי 
קהילתי, המנוהל ע” רכז הנוער 
בכל  לפעול  יצליח  שי,  גלעד 

למ זקוקים  אנו  השבוע,  קימות 
הכפר  תושבי  נוספים.  תנדבים 
צריך  מורים.  להיות  צורך  )אין 
רק אמונה בילדים ויכולת ליצור 

המעו איתם(  ונעים  חם  קקשר 
מוזמנים  מזמנם,  לתרום  ניינים 
קרוא,  ברוריה  עם  קשר  ליצור 
bruriak1@  ,050-6437613
יכולים  תלמידים   .walla.co.il
 10 של  סמלית  )עלות  להירשם 
שקלים בחודש( אצל גלעד שי, 

.054-4810101

חדש: מרכז לימודי קהילתי
 מופעל על ידי מתנדבים מבוגרים 

ומסייע לתלמידים בהכנת שיעורים והכנה לבגרות

תלמידים במרכז. זקוקים למתנדבים נוספים

אזור תעשייה תפן, בניין נוף )היציאה לכרמיאל(. 
פתוח: א-ה 16:00-11:30 04-9872606 

www.mqt.co.il :אתר

כשר

ארוחה בשרית מלאה
עיקרית, תוספות, סלטים, מרק, קינוח

34 שקלים בלבד

מסעדת נוףמסעדת נוף
יהודה-טקס - מדפיסים לך איכותאוכל שטעים לאכול במחיר שכיף לשלם

נהריה, עמק יזרעאל 8, טל‘ 04-9821922, 052-2489834
www.ytex.co.il   yehudatex@hotmail.com

יהודה טקס

כל מוצרי

החורף

החל מ-4 ב-100 ₪

שווה לבקר
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