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את  סיימה  הנוער  תזמורת 
משנת הפעילות בקונצרט החגי

באולם  שהתקיים  המסורתי,  גי 
במוצ"ש  בכברי  המופעים 
סיון  המועצה  ראש  ה-2.6. 

לה בכוונתו  כי  הודיע  מיחיאלי 
בית  לתזמורת  ולמצוא  קדים 
בטקס  לפעילותה.   מתאים 

מבו התזמורת  נפרדה  ממרגש 
ניל שגיא, תומר פרידמן,  גריה 
אלכס  אסף,  דור  אדלר,  הוד 
היוצאים  רוטנר,  ויעד  בוגדנוב 
 . צבאי  ולשירות  שירות  לשנת 

מלאחר מכן הוענקו תעודות לנ
יונתן  המצטיינים  הקלרינט  גני 
פולס.  ויונתן  גאון  יובל  עמר, 
במהלך הקונצרט ניגנו 70 חברי 
 ,12-18 בני  כולם  התזמורת, 

פו מרי  וביניהן  רבות  מיצירות 

פינס, פאנטום האופרה, מחרוזת 
שירי צה"ל ועוד. 

תזמורת הנוער של כפר ורדים 
בניצוחו של ראובן מלאך כוללת 
בני נוער מצטיינים המנגנים על 
וגיטרה  הקשה  כלי  נשיפה,  כלי 
בס. מדי שנה מייצאת התזמורת 
ורבים  צה"ל  לתזמורת  בוגרים 
מתוכה לומדים לבגרות מורחבת 

לתזמו המוזיקה.  מבמקצועות 
ממרכז  חשוב  חלק  המהווה  רת, 
המוסיקה בכפר ורדים, ניסיון רב 

מבהופעות בחו"ל. בשנה האחרו
באירועים  התזמורת  הופיעה  נה 
רבים בינהם יריד התיישבות של 
והגליל,  הנגב  לפיתוח  המשרד 
הזיכרון,  יום  ורדים,  כפר  צעדת 

מיום העצמאות, טקס הצדעה למ
במרכז  ועוד.  המשטרה  תנדבי 

לומדים  ורדים  בכפר  המוזיקה 
נוער, המוכמ ובני  ילדים   300 -כ
שרים על ידי צוות המונה כ-20 

מורים.
יחיאלי  סיון  המועצה  ראש 
ראובן  למנצח  בדבריו  הודה 
ד"ר  התזמורת,  ולנשיא  מלאך 
זאב קלינסקי, וציין את אהבתו 
לתזמורת והתרגשותו המיוחדת 
יום  בטקס  שלהם  מההופעה 

הזיכרון.
מראובן מלאך הודה למורי המ

ודיבר  הטובה  עבודתם  על  רכז 
גם הוא על הצורך בבית קבוע 
ולתזמורת:  המוסיקה  למרכז 
אני יודע שראש המועצה עושה 
מתאים  מקום  למצוא  כדי  הכל 

שבק ובטוח  המרכז  מלפעילות 
רוב מאד הוא גם יצליח". 

קונצרט סיום
תזמורת הנוער סיימה עוד שנה מוצלחת בתקווה לבית משלה

מלאך והתזמורת. "אני בטוח שראש המועצה יצליח למצוא מקום מתאים"

חדשות

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

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

פיסול בחימר    פיסול בבצק סוכר    ציור וקומיקס    אריגה וקליעה    פסיפס וויטראז’
תיאטרון בובות יצירה והצגה    פעילות מים יצירתית     יצירה בברזל, עץ, אבן, ספוג, בד ועוד.....

מרכז אמנויות   ע"ש אפטר-ברר מעלות-תרשיחא

יצירה חווייתית בשפע של חומרים בסדנאות פיסול, ציור, עיצוב, בנייה, תיאטרון ועוד....
מגוון מפגשי אומנות מתובלים בהומור המאפשרים למשתתפים לבטא עצמם בדרכים שונות, 

לפתח את כישוריהם ולחוות חוויה רב חושית.
הקייטנה מתקיימת בין כותלי המרכז בסדנאות מאובזרות וממוזגות

המורים מצוות המרכז ואמנים אורחים בשילוב מד”צים.
 

 29.7.12 - 9.8.12 בימים א’- ה’ בשעות 08:00 - 13:00

אוגוסט 2012
לילדים חובבי יצירה ואומנות מכיתות א’-ז’

קייטנת קיץ לאומנויות

ההרשמה בעיצומה     קיץ מהנה לכולם      להתראות בקייטנה... 

arts5@014.net.il   www.artsmaalot.com    04-9977150 :לפרטים

לילה"  “ציפורי  תכנית 
הקיץ  במהלך  גם  תפעל 
הקרוב, בתקווה לשחזר את 

שע השנה  של  מההצלחה 
ורדים  כפר  מועצת  ברה. 

לת ההרשמה  את  מפתחה 
את  לנתב  שנועדה  כנית, 
של  הלילי  הבילוי  שעות 
בני הנוער בתקופת החופש 
מבוקרת  לפעילות  הגדול 
לכל  שווה  במחיר  ומהנה 

פעי כוללת  התכנית  מכיס. 
הנוער  לבני  יומיומית  לות 
הנוער  מחלקת  באחריות 
במועצה, והיא תתקיים בכל 
23:00- השעות  בין  לילה 
בשנה שעבמ כאמור,   .3:00
רה פעלה התכנית בהצלחה. 
היה  המשתתפים  מספר 
גבוה, בני הנוער דיווחו על 
מהפעילויות  רצון  שביעות 
ירידה  נרשמה  ובמועצה 
הפרעות  על  בתלונות  חדה 

בר פגיעה  ועל  מלתושבים 
כוש.

הנו בני  ייהנו  מהשנה 
לתכנית  שיירשמו  ער 
הצגות,  סרטים,  ממסיבות, 
שחיה  סנוקר,  פעילויות 
נגד  לילית, טורנירי ספורט 

אתג תחרויות  מההורים, 
לאטרקציות  נסיעות  ריות, 
מיוחדות ועוד. ההשתתפות 
בתכנית תעלה 125 שקלים 
כולל  כשהתשלום  בלבד, 
במועדון  לפעילויות  כניסה 
אתגרית,  פעילות  הנוער, 

בא והנחה  לבריכה  מכניסה 
טרקציות.  

ציפורי לילה 
חוזרות 
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חדשות

מקום ראשון בוולטינג

ענבר בפעולה. ספורט הדורש בעיקר לב חזק של ההורים

ארוחות בוקר
משובחות

מדי יום שישי
ביישוב שכניה

שעות הפתיחה: יום שישי 9:00-12:30

טל' 04-9999236/335  |  פקס 04-9998220

www.etinaama.com  |  etinaama@017.net.il 

מזנון מאכלים עשיר ומגוון ברוח גלילית: 
סלטים טריים תוצרת בית, 

גבינות, מחמצים ממיטב התוצרת,

לחמים ביתיים מיוחדים ועוד

רצוי להזמין מקומות מראש | התשלום במזומן או בצ'ק בלבד

כשר

חדש! מבית היוצר של קייטרינג

שמחים להגיש לכם:

גבינות איכותיות. 
קישים תוצרת הבית

גבינות איכותיות. 
קישים תוצרת הבית

המאפייה פתוחה בימים שני רביעי ושישי עד 15:00 וביום שבת בשעות השוק.
בניין סארייא בתרשיחא. גידי 054-7633346

 מגוון לחמים: 
שיפון  קימל  אגוזים  קמח מלא  בצל ועוד.

כוסמין בהזמנה אישית
לחמי בריאות ללא שמן 
וסוכר על בסיס שאור

כבר  משתתף  קשת  ביה"ס 
"כן  שנקרא  במיזם  שנתיים 
לציפור". במיזם שותפים כ-94 
בתי ספר במחוז הצפון, יהודים 

נבח ספר  בית  בכל  מוערבים. 
רת כיתה ד'  אחת שמשתתפת 
מספר  שותפים  במיזם  במיזם. 

מגופים סביבתיים וחברתיים וב
שמחון,  אורנה  עומדים  ראשו 
מנהלת מחוז הצפון של משרד 

החינוך ופרופ' יוסי לשם.
כי  מאמינים  המיזם  מובילי 

מעולם הצפרות יכול לעורר סק
רנות בקרב התלמידים, וכי הוא 
מהווה פלטפורמה נפלאה לחקר 

מבתי גידול והבנתם, על כל מר
כיביהם וקשרי הגומלין ביניהם. 
בבית ספר קשת נבחרה כיתה 

במסג רויטל.  המחנכת  עם  מד' 
רת המיזם הכיתה יצאה למספר 
בית  בסביבת  צפרות  תצפיות  
הספר. הילדים למדו לזהות את 

מהציפורים, ובכיתה קבלו העש
רה .

לקהילה  תרומתם  במסגרת 
הכינו ילדי כיתה ד' יום צפרות 

בי אותם  הפעילו  ב',  מלכיתות 

תגידו כן לציפור

צירה ויצאו איתם לסיור צפרות. 
צפר  ספר  לבית  הגיע  זה  ביום 
רשתות  פרש  טיבוע,  ציוד  עם 
חשיבות  את  לילדים  והסביר 
נדידת  במסלול  ישראל  ארץ 
במעקב  והחשיבות  הציפורים 

אחר מגוון המינים.
התקיים  הפרויקט  לסיום 
בהשתתפות  בחורשה  כף  יום 
ההורים. הילדים הציגו ציורים, 

מדגמים וחידות, וסיכמו את הת
השנה.  במהלך  שעשו  צפיות 

הצי כי  הייתה  התגליות  מאחת 
בישראל  ביותר  הנפוצה  פור 

היא העורב.
פעילות לכלל הציבור בנושא 
כחודש  לפני  התקיימה  צפרות 
בהשתתפות   הקסום,  בוואדי 
משה  והורים.  ילדים  כ-120  
תימ  40 הספר לבית  תרם   ברם 
מבות קינון שחלקן פרושות בצ

מוד לחצר בית הספר, ובהמשך 
יש תכנון לפתיחת חוג לצפרות, 

טבע ואיכות סביבה.
כתבו: בן עמי מוסק ויפעת, 
מורה מצוות צפרות בית ספרי
צילום: בן עמי מוסק

רשות  נציגי  עם  בשיתוף 
אוש והגנים  הטבע  משמורות 

ולדילול  ללכידה  תוכנית  רה 
הסלע  שפני  אוכלוסיית  של 
בכפר ורדים. השפנים פוגעים 
והציבוריות,  הפרטיות  בגינות 
הבית  חיות  על  "מאיימים" 
מחלת  את  ונושאים  הקטנות 
יריחו(.  )שושנת  הלשמניה 
המוקדמת  הגשמים  עצירת 
הטבעי  המרעה  והתייבשות 

לח עד  השפנים  את  ממביאה 
כמות  הבתים.  ולפתחי  צרות 

מו הכפר  בשטחי  מהשפנים 
החיות  מאות,  במספר  ערכת 

המת ובתוך  בחצרות  מממש 
בין  )למשל,  הבנויים  חמים 

לנו ולוטם(.  ארבל  מרחובות 
והנחיות  הרבה  הרגישות  כח 
גלעד  הסביבה,  להגנת  השר 
ארדן, הוחלט לבצע הפעם את 
פעולת הדילול על ידי לכידת 
שהיה  לירי  בניגוד  השפנים, 
נהוג בעבר. השפנים הלכודים 

והג הטבע  לרשות  מיועברו 
הפעילות,  במסגרת  עוד  נים. 
והלינה  הקינון  ימופו מקומות 
לטפל  במטרה  השפנים,  של 
בהם בעיקר באמצעות סתימת 

החורים והמחילות.

השפנים 
ידוללו

ענבר פלדמן, תלמידת כיתה ד' 
ממכפר ורדים, זכתה בתחרות וול
טינג – אקרובטיקה על סוסים.

יחסית  תחום  הוא  וולטינג 
חוות  ארבע  ורק  בארץ,  חדש 

מעוסקות בספורט זה. החווה הג
דולה ביותר היא “חוות סיאלו" 

המ ניר,  איילון. נועה  מבמשמר 
דריכה הראשית בחוות “רוכבים 
מחודש  )החל  במעונה  בגליל" 
להדריך  תעבור  הקרוב  יולי 

בי הרוכבים"  ב"חוות  מוולטינג 

הוולטינג  את  הכניסה  חיעם(, 
פלדמ לחווה. אפרת  מהשנה 

שלי  הבת  ענבר:  של  אמא  ןף 
ועוד מספר ילדים נתפסו מאוד 
סוסים  דורש  לעניין. התחום 

ממיוחדים, מיכשור תלייה ותמי
כה על הסוס, אימונים מפרכים 

ובעיקר לב חזק של ההורים".
מה הבנות  השתתפו  מהשבוע 

כולן  ושרה(,  שני  )ענבר,  חווה 
ראשונה  בתחרות  ד',  מכיתה 
בתחרות  הרמה  איילון.  במשמר 

המתחרות  ורוב  גבוהה,  הייתה 
בוולטינג  שמתאמנות  כאלה  הן 
כבר שלוש שנים. התחרות כללה 
הבנות  כל  וחובה,  רשות  קטעי 
וענבר,  נאים  ביצועים  הפגינו 

כאמור, זכתה במקום הראשון.
יסעו  נוספת  וחברה  ענבר 
עם  יחד  הקרוב  יולי  בחודש 
ליד  אימונים  למחנה  אימותיהן 
להתאמן  כדי  בספרד,  מדריד 

בוול אירופה  אלוף  מבהדרכת 
טינג.



| גיליון 208 יוני 2012  32    33 | גיליון 208 יוני 2012| |

יוזמה: רשת מסעדות בניהול נשי
טלילה מור ואיריס עפרוני מגבשות קבוצת משקיעות, שתקים רשת מסעדות איכותיות 

בשיטת “אכול ככל יכולתך". המסעדה הראשונה מתוכננת להיפתח בכרמיאל

חדשות

   

    
    

  

 

   
 

 

 

הבגדים שתמיד חיפשת
 בגדים לגברים ונשים בעיצוב ייחודי מהמזרח

 בגדים מעוצבים מבדים קלילים וצבעוניים
ליום יום ואירועים מיוחדים במחירים מפתיעים

 מוביילים  תכשיטים ואביזרי אופנה
 ציורי מנדלות   קטורות    מנורות מלח

עבודות יד  של אומנים ויוצרים מהאיזור
 ועוד המון דברים יפים ומיוחדים מהארץ ומהמזרח
בואו באהבה שמחה ושלום

מבצע גיטרות
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ב-330  

מרכז מסחרי מעלות )מול הבנק הבינלאומי( טל. 04-9575551

מרכז רפואי כפר ורדים, כביש כפר ורדים-תרשיחא, כ-200 מ' מכיכר 6 טל.  04-9570156

חפשו אותנו בדף הפייסבוק  ולחצו 

מנוהל ע"י חני ז'לסקו-מאור אופטומטריסטית מוסמכת מטעם משרד הבריאות ובוגרת אוניברסיטת "בר אילן" בהצטיינות

המומחים להתאמת משקפיים

התאמת משקפי ראייה מכל הסוגים 
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מסע רשת  נשית:  מיוזמה 
דות איכות בשיטת “אכול כפי 
הראשונה  המסעדה  יכולתך". 

ממתוכננת לקום בכרמיאל, והר
מש קבוצת  לגבש  הוא  מעיון 

תשקיע  מהן  אחת  שכל  קיעות 
סכום קטן, של החל מ-50 אלף 

שקלים.
מור  טלילה  הן  הנשים  שתי 
מעין יעקב ואיריס עפרוני מכפר 
לדברי השתיים, המשבר  ורדים. 
הכלכלי הפוקד כיום את העולם 

מהמערבי לא ישנו את הרגלי צרי
כת המסעדות בקרב הציבור, אך 
ערוצי  לחפש  יתחילו  הסועדים 
לרוח  יותר  המתאימים  הסעדה 
יותר  אחרות:  במילים  התקופה. 

תמורה עבור הכסף.
ביתי,  בילוי  דווקא בערב של 
מעשה  ופלאפל  חומוס  עם 
למסעדת  הרעיון  נולד  ידיהן, 
“אכול ושתה ככל יכולתך". עד 
כה, אומרות השתיים, אין בארץ 
הוא  שיש  מה  וכל  כזה,  מודל 
חלקי בלבד. מור ועפרוני בדקו 

מאת המודל, עשו חקר שוק ואח
רי חצי שנה של עבודה יש להן 

בכר למסעדה  עסקית  מתוכנית 
אנשי  עם  יחד  שגובשה  מיאל, 
מקצוע בתחום המסעדנות, שגם 

יהיו מעורבים בפרויקט.
המי של  הקולינארי  מהחזון 

“אכול  מסעדת  להקים  הוא  זם 
עם  אבל  יכולתך",  ככל  ושתה 
עשויים  טובים,  גלם  חומרי 
מתקדמות,  בישול  בטכניקות 
עכשוויות ובטעמים המתאימים 
על  השאר,  בין  הישראלי.  לחך 
התפריט  יכלול  התוכנית,  פי 
עיני  מול  שתסתובב  שווארמה 

מהסועדים, קבאב, צלי בשר פי
קנטי ודג חריף עם רוטב ירקות. 
כל אלו יוגשו בליווי מגוון רחב 
ניתן  הכל  ולפני  תוספות,  של 
יהיה לאכול מנה ראשונה מתוך 

טחי חומוס,  שיכלול  ממבחר 
פיקנטית  מטבוחה  פלאפל,  נה, 

הגב ללא  כאמור,  הכל,  מועוד. 
מלה, כשבחורף יתווסף לבר הס

לטים גם מרק חם, שישתנה מדי 
יום. יהיו גם קינוחים מתחלפים 
שיוגשו עם קפה טורקי מבושל 
השתייה  גם  הודי.  תה  וחליטת 
שני  יינתנו  הגבלה.  ללא  תהיה 
סוגי “גזוז של פעם", סודה וברז 
גם  תהיה  יום  מדי  קרים.  מים 
מנה אחת שתייצג אוכל של עם 

וכדו איטלקי  מקסיקני,  מאחר: 
יהיה לבוש בה ממה, כשהצוות 

תאם לעם של אותו יום.
שקמ  39 הוא שנקבע   המחיר 
הג הרמת  ולנוכח  לאדם,  מלים 

ואיריס   טלילה  מבטיחות  בות 
כי מחיר הארוחה לילדים יהיה 

בינתיים, מספ יותר.  נמוך  מאף 
לתגו זוכות  הן  השתיים,  מרות 

וברשת  מחברים  נלהבות  בות 
האינטרנט. 

ועפ מור  של  הגדול  מהחזון 
מסעדות  רשת  הקמת  הוא  רוני 
כאשר  נשים  ידי  על  שתנוהל 
והן  נשים  תהיינה  המשקיעות 
ההחלטות,  כל  את  יקבלו  גם 
החל משם המסעדה ועד ללבוש 
אנשי הצוות. השתיים מחפשות 
סכום  כאשר  משקיעות,  כיום 
 50 בין  נע  המבוקש  ההשקעה 

ל-100 אלף שקל.

קצרים

שבוע הספר בכפר
במסגרת שבוע הספר יתקיימו 
אחריו  וגם  הקרוב  בשבוע 
האירועים  אירועים.  מספר 
הספרייה  ידי  על  מתקיימים 

בשיתוף “קתדרה בכפר".
בין  חמישי  יום   14.6.12

השעות 16:00-19:00:
יריד ספרים ועוד

מתחת  קשת  ביס  במתחם 
לספרייה.
בתכנית:

*  יריד ספרים של סטימצקי
שיחתמו  הכפר  מן  סופרים   *

על ספרייהםד
ועוד  סוכר  שתייה,  דוכן 

בהפעלת  בני נוער
לכל  ליצנות  הצגת   16:15

המשפחה בחצר
17:00 הצגה לילדים מגיל 5, 
“הברון מינכהאוזן", בספרייה, 
20 שקלים לילד, מלווה חינם.

רביעי  ימי  וב-27.6,  ב-6.6 
בשעה 20:00

אחרת  קוראים  מועדון 
בהנחיית שרה שילה 

לספרייה  משותפת  פעילות 
ובי"ס קשת.

המועצה  ישופץ  המגרש 
אלף   280 של  תב"ר  אישרה 
הקט  מגרש  לשיקום  שקלים 
הסינטטי  הדשא  החלפת  רגל: 
והקמת קיר לחסימת נגר ובוץ 
על המגרש. רוב התקציב יגיע 
שרת  ומפרס  ווינר"  מ"טוטו 

הספורט.

לפעול  יחל  איכרים  שוק 
בין  שישי  בימי  במאר"ג 

השעות 9:00 ל-14:00.

טלילה מור ואיריס עפרוני. כל יום עם אחר         צילום: אייל כץ
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מה זה פה, קייטנה?
 סקירת קייטנות בגליל המערבי. אמנות, ספורט, טבע, מחנה, יצירה 

וכמה אלפי שקלים שצריך לגייס מאיפשהו

חדשות

נירית אושר

קייטנות כפר ורדים
קייטנת גנים, קשת כיף בכפר, 
ו'.  עד  גן  לגילאי  קיץ  ומחנה 
משך הקייטנה ארבעה שבועות 
מה-1 ביולי. מחנה קיץ לגילאי 
 8 מה-  שבועות  שלושה  ה'-ו' 
 – גנים  פעילות:  שעות  ביולי. 
7:30-13:15, כיתות א-ו' -8:00
13:00. מה בתוכנית? פעילויות 
וסבון  קצף  ימי  גיל,  מותאמות 
ומשחקים,  הצגות  לקטנטנים, 
לגדולים.  וטיולים  בריכה  ימי 
עלות- 880-1220 בהתאם לסוג 
עד  באתר  לנרשמים  הקייטנה, 
 ,04-9977142 לפרטים:   .23.6

.www.kfarvradim.com
 

קייטנת אופים ונהנים, 
כפר ורדים

ליל שבועיים  בת  מקייטנה 
הקייטנה  ומעלה.   8 מגיל  דים 
ותימשך  ביולי  ב-8  תיפתח 
להירשם  ניתן  ביולי.  ה-19  עד 
גם לשבוע אחד בלבד או ליום 
עושים?  מה  בודד.  פעילות 

ארו מכינים  ונהנים,  מאופים 
לפ כיופים.  ועוד  בוקר  מחות 

,050-6687279 איריס,   רטים: 
.www.irisofim.co.il

החברה להגנת הטבע - 
חוויות במירון

כיתות  למסיימי  קיץ  מחנה 
ו-ה' של בית ספר שדה הר  ד' 
ימים   5 נמשך  המחנה  מירון. 
יתקיים  הוא  הסעות.  וכולל 

רא מחנה  מחזורים.  מבחמישה 
מחנה  ביולי,  ב-8  מתחיל  שון 
באוגוסט.  ב-5  יתחיל  אחרון 
בקיאקים  נשוט  בתוכנית?  מה 
חבלים,  בעזרת  נטפס  בירדן, 
בסירות  נשוט  בזוחלים,  נפגוש 
הציורי  בכפר  נבקר  טורנדו, 
ערב  מארוחת  נהנה  פקיעין, 
המדורה  סביב  נשב  דרוזית, 
 ועוד. לפרטים: 057-2003030,

.www.summer.teva.org.il
 

גלים - קייטנת גלישת 
גלים, חוף אכזיב

קייטנה בת שבועיים מיועדת 
למסיימי כיתות ב'-י"ב. ארבעה 

מחזורים: 1 ביולי, 15 ביולי, 29 
שעות  באוגוסט.  וה-12  ביולי 
8:30-13:00, אין הסמ  פעילות:
עות, הגעה עצמית. מה עושים? 
הגלים.  על  לגלוש  לומדים 
לפרטים:  שקלים.   1,136 עלות 
 .03-5175557 ,052-4753333

 גוב ארי, 
קאנטרי גן עברון

שלושה שבועות לגילאי גן עד 

ב-3  פתיחה  ח'.  כיתה  מסיימי 
ביולי עד 23 ביולי, לא כולל ימי 
ו'. שעות פעילות: 8:00-15:00, 
האיסוף  מאיזורי  הסעות  כולל 
– נהריה, כרמיאל, מעלות, עכו 
ובן עמי. מה עושים? יש מספר 
מסלולים – מחנה שחיה )גילאי 
ומחול,  אמנות  סדנת  א'-ג'(, 
ב'-ח'(,  )גילאי  כדורגל  מחנה 

ואט טיולים  כדורסל,  ממחנה 
חוויה  ג'-ח'(,  )גילאי  רקציות 

נעים  המחירים  גן-ח'(.  )גילאי 
בהתאם   1,625 ל-   1,171 בין 
לפרטים: הנבחר.   למסלול 

.04-9973646

 מפרשי המפרץ, 
קיבוץ שומרת

וחצי שבועות לגילאי  שלושה 
ב-10  פתיחה  ז'.  כיתה  עד  גן 
8:00- פעילות:  שעות  ביולי. 
מאיזורי  הסעות  כולל   .13:00
עכו,  שפרעם,  קריות,  האיסוף: 
נהריה, כפר ורדים, מג'דל כרום, 
1,370 שקמ  דיר אל אסד. עלות

לים. לפרטים: 04-8549524.

קייטנת ספורטיכיף, 
שבי ציון

פעילות  של  שבועות  ארבעה 
פתי ח'.  כיתה  עד  גן  מלגילאי 

חה ב-1 ביולי. שעות פעילות: 
הסעות  כולל   .8:00-16:00
בתוכנית?  מה  ומנהריה.  מעכו 

בס מחול  כדורסל,  מכדורגל, 
שחייה.  ומחנה  שונים  גנונות 
 עלות 1,452 שקלים. לפרטים:
.054-2149146 ,054-5704010

קייטנה  להפעיל  כדי  הנדרשים.  האישורים 
צריך רישוי עסק, אישור רשמי ממשרד החינוך 

ואישור של משרד הבריאות אם מגישים מזון. 
בהדרכה?  שלהם  הניסיון  מה  המדריכים?  מי 
האם הם יודעים לעבוד עם ילדים? מה ההכשרה 

שעברו? 
מה הילדים עושים בקייטנה? ישנם קייטנות 

משהבסיס שלהם למשל הוא בריכה, וזה מה שעו
תוכנית  בקשו  יום.  כל  כמעט  הילדים  עם  שים 
מפורטת ככל שניתן על הפעילויות בקייטנה. אם 
לא ידעו להמציא לכם כזו, יש סיבה לדאגה. אם 
כבר שלחתם את ילדיכם לקיטנה לתקופה ארוכה 
ערך  בה  ויהיה  מבייביסיטר  יותר  שתהיה  כדאי 

מוסף. 
כמות חניכים בקבוצה? משרד החינוך מחייב 
מדריך על כל 25 חניכים. כדאי לראות מה גודל 
הקבוצות )עד 20-25 חניכים בקבוצה זה סביר( 

ולראות שישנם שני מדריכים לכל קבוצה. 
חלוקה לפי שכבות גיל. סביר להניח שהילד 
שלכם בכיתה ד' מאד לא ישמח לראות את עצמו 
שכבות  לכמה  לברר  כדאי  מ-א'.  הקטנים  עם 
גיל פונה הקייטנה ומה ההבדל בפעילות בין כל 
שכבה ושכבה. חשוב לוודא אם יש כוונה לאחד 

קבוצות גיל במידה שאין מספיק הרשמה.
מערך אבטחה ורפואה. משרד החינוך מחייב 
אבטחה ומגיש עזרה ראשונה רק בקייטנה מעל 
בתוך  פועלת  שהקייטנה  במידה  חניכים.   100
היישוב מחויבת הצבת לפחות חובש אחד מעל 
חוץ  לימי  יוצאים  שאם  כמובן  חניכים.  ל-500 
)לונה פארק וכדומה( הנהלים משתנים והם ע"פ 
הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בהתאם לסוג 

הפעילות.
לקבל  תוכלו  מתי  עד  ביטול ההרשמה.  נהלי 
את מלוא כספכם בחזרה? מה קורה אם אחרי כמה 

ימים הילד מתחרט ולא רוצה להמשיך?
הילד  את  לשלוח  כדאי  שאיתו?  החברים  מי 

לקייטנה לפחות עם חבר או שניים.
. סוגיית נוחות לכם ובימ תמרחק מהבית והסעו

בדיוק  רחוקה, מאיפה  הקייטנה  אם  לילד.  טחון 
יש הסעות והאם הן כלולות במחיר הקייטנה.

כדאי  אבל  כמובן,  לבדוק  מאליו  ברור  מחיר. 
לברר גם לאן הולך הכסף. האם הילדים שלכם 

מנהנים מחומרי עבודה איכותיים וסדנאות מושק
עות בשם זה שאתם משלמים אלפי שקלים? 

נכתב על ידי אריאל כץ, רכז קייטנות ארצי, 
הנוער העובד והלומד

מה כדאי לבדוק לפני שרושמים את ילדך לקייטנה?

חוף הים באזור אכזיב. יש קייטנה ללימוד גלישת גלים
“סטימטיקס" צילום: אחינועם כץ חברת 

)Stimatix Gl( מהחממה הטכמ
לחברת  נבחרה  משגב  נולוגית 
לשנת  המצטיינת  הסטרט-אפ 
2012 של משרד התמ"ת. החבמ
מרה פיתחה התקן המסייע לחו

והזכייה  העיכול,  לים במערכת 
בלבד  שבועות  ארבעה  הגיע 
לאחר שההתקן קיבל את אישור 
FDA, רשות הבריאות האממ -ה

ריקאית.
את התואר חברת הסטרט-אפ 
המצטיינת קטפה החברה לאחר 
400 חבמ -שגברה על למעלה מ
23 חממות טכמ -רות אחרות מ
נולוגיות. התואר הוענק לחברה 
של  השנתי  האירוע  במסגרת 
הטכנולוגיות  החממות  תכנית 
ביוני  ב-5  שהתקיים  בישראל 
שר  נכחו  באירוע  בשפיים. 
המדען  שמחון,  שלום  התמ"ת 
יזמים,  חסון,  אבי  ד"ר  הראשי 

צי ואנשי  תעשיינים  ממנהלים, 
בור.

הפועלת  סטימטיקס,  חברת 
התעשיות  שבפארק  בחממה 
AOS- את  פיתחה  משגב, 

מומ רפואי  התקן   ,C2000TMM
הבטן  לדופן  המוצמד  צנע, 
מערכת  )חיבור  הסטומה  סביב 
בפתח  הבטן,  לדופן  העיכול 

הפ מנוקזות  דרכו  ממלאכותי 
להחליף  נועד  ההתקן  רשות(. 
המעי,  תוכן  איסוף  שקית  את 
מאז  שוטף  בשימוש  הנמצאת 
מחצית המאה הקודמת. ההתקן 
החדשני מאפשר לאנשים בעלי 
המעי  תוכן  את  לפנות  סטומה 

יכו החזרת  תוך  הצורך,  מלפי 
בצורה  בהפרשות  השליטה  לת 
למשתמש.  ונוחה  דיסקרטית 

מההתקן פונה לשוק ששוויו ומ
מיליארד   2 מ-  בלמעלה  ערך 

דולר בשנה.
חנוכה,  דוד  החברה,  מנכ"ל 
AOS--אמר לאחר הזכייה: “ה

לא  פתרון  מציע   C2000TMM
לשימוש,  ופשוט  יעיל  חודרני, 
את   מהותי  באופן  לשפר  ונועד 

הס בעלי  של  חייהם  מאיכות 
מהווה  בתואר  הזכייה  טומה. 
עבורנו חיזוק להכרה בחשיבות 

מההתקן לאנשים כה רבים בעו
לם".

חברת סטרט-אפ 
מצטיינת

חברה מהגליל פיתחה מכשיר שיקל על חולים 
במערכת העיכול וזכתה בפרס ממשרד התמ"ת

כדורסלנים וכדורסלניות מכיתות ו' בכפר ורדים זכו למפגש מרתק 
עם כדורסל הנכים, כולל חויית המשחק על הכיסאות. דורית בר-חן, 
מאמנת הבנות בכפר ורדים, יזמה וארגנה מפגש בבית הלוחם חיפה 
בין השחקנים הצעירים לבין נבחרת הכדורסל בכיסאות גלגלים של 
בית הלוחם חיפה, בה משחקים נכי צה"ל. הילדים למדו את סודות 
בסיום  התמרון.  ואפשרויות  הקשיים  הגלגלים,  כסא  על  הכדורסל 
כדי  גלגלים  כסאות  על  הצעירים  כדורסלנים  את  הושיבו  המפגש 

שיחוו את החוויה בעצמם. 

משחק הכיסאות

http://www.kfarvradim.com
http://www.irisofim.co.il
http://www.summer.teva.org.il
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