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ברברה

 www.arichim.com  04-9978821 ,054-6717761 כפר ורדים

הקפיצה הגדולה של העסק שלך
לא תעלה לך כלום!

מבצע מיוחד!

אנחנו נבנה לך אתר אינטרנט חינם
ברכישת 24 חודשי תחזוקה ב-80 שקלים לחודש

המבצע הכי משתלם בישראל:
אנחנו נקים לך אתר יפהפה ללא עלות הקמה, ובנוסף, 
ושירות במחיר תחרותי  נספק לך שנתיים של תחזוקה 
עליך  שיהיה  )תשלום  בחודש  שקלים   80 של  ביותר 
לשלם ממילא גם אם תקים את האתר בעצמך(. המחיר 
הזה כולל אחסון אתר, גיבוי, אבטחה, מימון דומיין פרטי 
והכי חשוב - שירות עדכונים לתכנים שבאתר באמצעות 
שירות הלקוחות שלנו! אז אם תהיה מספיק זריז )המבצע 
הוא לזמן מוגבל( נבנה עבורך יופי של אתר ללא תשלום 

ותבטיח לעצמך שנתיים של תפעול מלא במחיר נמוך. 

חייג עכשיו חינם
1800-800-401

 www.eshkoll.com פרטים נוספים באתר
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בלי רשת ביטחון \נירית אושר

איך  הזין.  לי  נשבר  האמת, 
ראפש לחיות ככה. כל יום גזיק
מלחק האוצר.  של  נוספות  תרו 
מערכת  שנייה.  עוד  מה? ממש 
מערכת  קורסת.  הבריאות? 
? לא ממש קיימת. תשק ךהחינו
תיות? תקועות. משק האנרגיה? 
חסר  תמיד  זה  ומים?  במצוקה. 

לנו. 
חיה  שאני  לי  נראה  לפעמים 
שחוק בעולם  היחידה  הבמדינ 

צריכים  שלה  שהאזרחים  שבת 
קצת  להיפך.  ולא  לה  לדאוג 
וכמ הורים שהתבלבלו בתפקיק
דים וחושבים שמגיע איזה שלב 
בחיים שהילדים שלהם אחראים 

עליהם ועל אושרם. 
הקש לי. למרות תפיסת העוק
םל שלי שאני אחראית על גוק
רלי ובכל סיטואציה אני יכולה 
לבחור את מה שהכי טוב עבורי 
ומתאים לי, מבחינה רגשית אני 
עוד לא שם. המצב המדיני פה 
שמייא אותי קשות. אם עד לאק
לספר  יכולה  הייתי  עוד  חרונה 
יודעת  באמת  לא  לעצמי שאני 
מכפר  יריקה  במרחק  קורה  מה 
של  האמיתי  הנרטיב  ומה  סבא 
הרי  הערבי-ישראלי,  הסכסוך 
שעיניי נפקחו. התחלתי לחקור 
ולדעת. למדתי למשל, שבמשך 
בני  מחזיקים  אנחנו  שנים   45
צבאי,  שלטון  של  במצב  אדם 
בלי האפשרות הבסיסית ביותר 
להיות אזרח של מדינה כלשהי, 
וזה נראה לנו הכי תקין בעולם. 
למק זכותנו  על  ההגנה  םשבש 
חושבים  אנחנו  משלנו,  דינה 
באחרים.  להתעמר  שלגיטימי 

משקשקת, אבל חיה
ראש  להרים  מעז  מישהו  ואם 
ולפקפק במוסריות הענין, קלף 

השואה מוכן לשליפה.
הציק להעיף  מצליחה  יכשאנ 
המק המצב  של  הכאב  את  הד 
תופס  התקוע,  דיני-הבטחוני 
את הבמה התסכול סביב הענין 
ומקבק יותר  . משלמים  יהכלכל
םלי פחות. כל כך שמחתי בפק

רוץ המחאה בקיץ שעבר. הנה, 
משהו קורה! וכמו שחזה בעלי 
בקול  התפוגגה  זו  מחאה  גם 
הניסיון  אפילו  חלושה.  ענות 
כאילו  נראה  מדרגה  להעלות 
שניים  אז  אחד.  לאף  מזיז  לא 
כבר  מה  למוות,  עצמם  הציתו 
אחריות  להפעיל  "צריך  קרה? 
, יש להקטין את הגירק תלאומי

עון", אני שומעת את הססמאות 
החק מפניהם  היטב  תהמומחזו 
נבחרי הציבור. שוק תלולו של 

מעת, ומחפשת שקית הקאה.
ממש  לחדשות  מקשיבים  אם 
כשק גם  מתעצבנים  פה.  אחר 
חשק ומשלמים  דלק  םממלאי 

והצעקה  ומים.  חשמל  בונות 
בקק גם  או-טו-טו   , ההאחרונ
העלאת  עם  מיד  בסופר  ניות 
לא  אני  הכל,  ולמרות  המע"מ. 
ומשפחתי  שאני  להגיד  יכולה 
מהותי.  באופן  מכך  מושפעים 
כן, הכל קצת יותר יקר, וכן, כל 
על  פה  הציבוריים  השירותים 
שהפסקתי  לא  זה  אבל  הפנים. 
מזגן.  להדליק  או  ברכב  לנסוע 
'ס, יש פער גדול בין ההשק לתכ
התנהלות  של  האמיתית  פעה 
ההממשל על חיי לבין ההיסטק

ריה שאני חווה יום יום, כאילו 

באמת בכל רגע יכולים לדפוק 
בדלת ולסלק אותי מביתי.

מה מפחיד אותי כל כך? כרגע 
ובק כלכלית  במצוקה  לא  יאנ 
רור לי שאם יגיע רגע כזה אני 
גם  ואעבוד  העולם  את  אהפוך 
את  לקיים  כדי  משרות  בשבע 
הרי  משפחתי.  בני  ואת  עצמי 
םא באמת ובתמים הייתי משוק

עתיד  ולילדיי  לי  שאין  כנעת 
מוכרת  הייתי  מזמן  כבר  כאן, 
את הבית וחותכת לחווה בדרום 
למה  אז  ספרד?(.  )אולי  צרפת 
בכל זאת אני אפופה במחשבות 

חרדתיות?
לא  אפול  שאם  מפחדת  אני 
שתציל  ביטחון  רשת  תהיה 
לא  מנסה  אני  במציאות  אותי. 
עלהיכנ לפחד ולבחור את הבק
אבל  טוב,  לי  שעושות  חירות 
האמת היא שאני כל כך חרדה 
שהוא  שברגע  עצמו  מהפחד 
אותו.  מדחיקה  מיד  אני  מגיח 
ההדחקה,  עם  הצלחתי  כך  כל 
ליהנות  יכולה אפילו  שאני לא 
שמהחופ שלקחתי לעצמי. למק
שברגע  הברורה  הידיעה  רות 
יכולה  זה מבחינה כלכלית אני 
בבית  לשבת  לעצמי  להרשות 
ולא לעבוד, אני עסוקה בלפחד 

מהפחד של מה יקרה אם...
שלנו  כמו  שבמדינה  נכון  אז 
אין מדיניות רווחה ואם אי פעם 
אצטרך, אין מי שידאג לי. נכון 
להיפטר  דאגתי  ידיי  שבמו  גם 
הבק הביטחון"  "רשתות  למכ 
: בעל שהוא מפרנס עיק תסיסיו
פנסיה  עם  קבועה  עבודה  קרי, 
מסודרת, הישענות כלכלית על 

םההורי שלי. נותרה לי רק המק
דינה – רשת הביטחון האחרונה. 
ועכשיו גם עליה אני לא יכולה 

לסמוך.
כשהפחד  עכשיו,  דווקא  אבל 
יושב  כבר  שהוא  גדול  כך  כל 
לפרוץ  ומאיים  גרוני  במעלה 
החוצה עם הנשיפה הבאה שלי, 
ההזדק שהגיעה  מרגישה  יאנ 

חיי:  כל  לה  מחכה  שאני  מנות 
הפחד.  עם  להתמודד  סוף  סוף 
לגלות שאני יכולה להצליח בלי 

רשת ביטחון.
במשך שנים ההורים שלי עשו 
ממני  למנוע  שביכולתם  כל 
להציל  קפצו  כישלון,  או  פחד 
יאות עוד לפני שניתן היה לקק

בוע שאני בכלל זקוקה להצלה. 
הביטק מאשליית  ניזונה   , יואנ
אם  במוגבלותי.  האמנתי  חון, 
אני כל כך חלשה שפחד עלול 
לפרק אותי, אז איך אני יכולה 
עכשיו  עצמי?  בזכות  להצליח 
נראה שנגמרו התירוצים. דווקא 
כשהכל מסביב קורס, נשאר לי 
ךלסמו רק על עצמי ואולי אפיק
ול לאפשר לעצמי לפרוח. כמוק
ואפול  שאתרסק  מצב  שיש  בן 
וזה לא שפתאום  אל פי תהום. 
אני לא מפחדת, אני משקשקת 
התעוררתי  לפחות  אבל  מפחד. 
. אני חיה. מעיזה. מגק המהקומ

שימה.
כנראה שזו הסיבה שאני כאן 
כי עם  ולא בצרפת או בספרד. 
אין  בשבילי  והפחד,  החרא  כל 

ארץ אחרת. 
 לתגובות

Nirit.osher@gmail.com
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 דווקא כשנראה שהכל מסביב קורס, התעוררתי מהקומה. 
דווקא כשהפחד כל כך גדול, אני מרגישה שהגיעה ההזדמנות שחיכיתי לה כל חיי

שיש ונציה Vלבית שלך
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מדרגות ומטבחים מכל סוגי האבן w יבוא ושיווק

מושב חוסן, 04-6746385, 052-4779005
www.sh-v.co.il

מטאבון מוסק בעץ, בכפר האקולוגי כליל
קדירות • חרב בשרים • דגים ומנות צימחוניות

נוף מטעי זיתים והים התיכון

הטאבון של טוביה

שעות פתיחה: שני עד חמישי 18:00-23:00 שישי, שבת וחגים 13:00-23:00
www.tul.co.il w nirtuvia@yahoo.com 054-4794472 לפרטים והזמנות: ניר גבעתי

טול הטאבון של טוביה

mailto:Nirit.osher@gmail.com
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דואר נכנס info@alakfar.co.il \ תגובות | דעות | יצירות

המנגינה שלא נגמרת

המרכז המסחרי המחודש "העירה"
הגליל 2 כרמיאל 

04-9887044
www.taklitormusic.co.il

כלי נגינה והאביזרים הנלווים
מחברות וספרי נגינה
מיתרים ומטרונומים


תקליטורים – מבחר גדול 

בכל התחומים ומכל הזמנים


DVD  לילדים ומופעי מוסיקה 

תיקון 
וחידוש 
גיטרות 
וכלי נגינה

 

חנות המוסיקה הוותיקה בכרמיאל

נשמח לראותכם אידה ושבתאי הלל

לדלק  וכסף  זמן  כוח  יש  למי 
קכדי לנסוע למרכזי תרבות רחו

,או  טוב  סרט  לראות  כדי  קים 
על  מובחרים  ממרצים  לשמוע 

יש סרטים  ועל  בכלל  קקולנוע 
יוז לקחנו  אז  בפרט?  קראלים 

בכפר"  “קתדרה  ובשיתוף  מה 
אנו  במעלות  התרבות  והיכל 
מפעילים כבר שנה את “מועדון 
הסרט הטוב". וכל זאת 5 דקות 

קמהבית, באולם מרווח עם טכ
מצוינים  והקרנה  קול  נולוגית 
וכמובן בית קפה “קקאו" צמוד. 

בקיצור, הכל כלול.
ומה רואים? סרטים עלילתיים 
לשבח  שצוינו  הארצות  מכל 

קבפסטיבלים שונים, סרטים דו
קומנטריים שכיכבו בסינמטקים 

ישרא וסרטים  העולם  קברחבי 
בבמאים  המלווים  חדשים  לים 
יצירת  תהליכי  על  המספרים 

הסרט.
אנו מביאים סרטים המוקרנים 
וסרטי  בכורה  טרום  בהקרנת 
איכות המוקרנים ברחבי הארץ, 

קסרטי טרום בכורה שכבר הוק
רנו הם “2 בלילה", “סיני טייק 
ולנטינה".  של  “האמא  אווי", 
בקרוב  סרטים חדשים שיוקרנו 

קהם “שם פשוט", “הדלת האחו
רית", “חיים של אישה אחרת" 

ועוד.
אות ליוו  לקולנוע  קמרצים 

נור  גל  שחר  השנה.  במהלך  נו 
על  חודש  מידי  בפנינו  הרצה 
השתלשלות הסרט העברי בדרך 

קאל האוסקר. רחל אסתרקין הר

שלום סיון.
בטור  הדו-שבועי  במאמרך 
היא  שכותרתו  מהראש",  “ישר 
את  תוקף  אתה  “הרודפים", 
העז,  אשר  הפקידים"  “שלטון 
את  לדין  להעמיד  כדבריך, 
אהוד  לשעבר  הממשלה  ראש 
לנושא  שאענה  לפני  אולמרט. 
קראתי מהמלה  מאמרך שאותו 
הראשונה עד האחרונה פעמיים, 
שהצטערתי  לך  לומר  ברצוני 
מאוד ללמוד על דעתך בנושא. 
אי לכך, על אף שמעשייך בכפר 
נכונים וראויים בעיני, לא אוכל 
במי  הבאה  בקדנציה  לתמוך 
המפלגה,  שלטון  את  שמקדש 
את הערצת המנהיג על שלטון 
החוק. ימי מפאי חלפו עברו זה 

מכבר.
אף  אל  לעובדות:  עכשיו 
הממשלה  שראש  כותב  שאתה 
לשעבר מר אולמרט זכאי, הוא 

קאשם. שכחת כנראה, או שהעד
פת להתעלם, מהעובדה שבתיק 
אחד מתוך השלושה והוא מרכז 
בית  החליט  המקומי,  השלטון 

אולמ מר  כי  המחוזי  קהמשפט 
רט עבר עבירה והוא אשם. גם 

“רא האחרים,  המקרים  קבשני 
שונטורס" ומעטפות הכסף של 
מר טלנסקי, אין ויכוח על חלק 

המש בית  שאף  קמהעובדות 
אולמרט,  מר  אותם:  אישר  פט 

קפושע בעיני החוק, קיבל מעט
פות כסף ונגבו פעמיים הוצאות 
אחר  במקרה  לחו"ל.  נסיעתו 
בניו  פגישות  הוא ארגן לעצמו 
יורק כאשר רצה לנסוע עם בני 

משפחתו לברית של נכדו.
בס הורשע  לא  אולמרט  קמר 

עיפים אלו משום שבעיני החוק, 
בדמוקרטיה הישראלית, דרושה 

בכ לשימוש  ניצחת  קהוכחה 
הוצגה  לא  כזו  והוכחה  ספים. 
על פי בית המשפט. אולם איני 
במדינה,  מישהו  שיש  חושב 
ידידיו  אולמרט,  חבורת  למעט 
כי  המאמין  שוטים,  ומעריצים 
האיש קיבל 450 אלף דולר ולא 
ידע עלייהם כלום. ואם זה כך, 
יודע  שאינו  שאיש  ראוי  האם 
ראש  יהיה  במשרדו  נעשה  מה 

ממשלה?
אמר  המשפט  מבית  בצאתו 

מע היו  ולא  אין  כי  קאולמרט 
הדין  בפסק  אבל  כסף.  טפות 

תיקון
הטלפון הנכון, ובתיאבון

הקולנועית  תפיסתו  על  צתה 
אלכסנד וזיו  אלמודובר,  קשל 

רוני קרב אלינו את עולמם של 
שמענו  השבוע  כהן.  האחים 
בהרצאתה  שפרן-אור  ענת  את 
“אדם פוגש את עצמו כמו בגן 

עדן".
“מועדון הסרט הטוב" ממשיך 
ללא  השנה  כל  פעולותיו  את 
עקב  מזאת,  יתרה  הפסקה. 

קבקשת הקהל הוספנו ימי הקר
נה נוספים מעבר לימי שני וכן 
ילדים.  סרטי  בחופש  מוקרנים 
מתכננים  אנו  הסתיו  לקראת 
להשתלב בתוכנית “דוקו גליל" 

הנערכת כל שנה במעלות.
כרטיס  לנו?  עולה  זה  וכמה 

קבודד לסרט הכולל משקה ומא
פה עולה 35 שקלים. כרטיסיה 
של 10 כרטיסים נמכרת במחיר 
של 260 שקל ללא הגבלת זמן 

לשימוש ולא שמי.
פעמים  שלש  מקרינים  אנו 

קבשבוע בימים ראשון, שני ומו
צאי שבת.

להיכנס  זה  שצריך  מה  אז 
בכפר" “קתדרה   לאתר 
למדור   www.katedra.org.il
תוכנית  את  ולראות  סינמטק 

החודש.
שורותינו.  נרחיב  אם  נשמח 

קספרו לחבריכם בישובים הסמו
לסרט  היציאה  את  ונהפוך  כים 

לחגיגת תרבות.
נשמח לראותכם
ציפי דיקמן וחברי ה"קתדרה 
בכפר"

סרטים רבותי סרטים

קהל ב"מועדון הסרט הטוב"

היו  כן  כי  המשפט  בית  כותב 
בפעם  ולפחות  כסף  מעטפות 
כי  המשפט  בית  מאמין  אחת 
דולר.   15,000 לו  נתן  טלנסקי 
בצאתו  שיקר  אולמרט  ולכן 
העובדות.  אלו  המשפט.  מבית 
לכן איני יודע מהיכן אתה לוקח 
את הרעיון שמר אולמרט זכאי? 
מקומית  מועצה  כראש  האם 
אתה תומך באיש שעבר עבירה 
תמיכה  ובשם  קלון,  עמה  שיש 
זו אתה יוצא נגד תובע המדינה 
ונגד בית המשפט שמצא אותו 

אשם? 
לש למנהיג  הערצתך  קמילא 

עוד  זה  את  מפלגתך.  של  עבר 
אני יכול להבין. אולם התקפתך 

מטרי כדבריך  ה"פקידים"  קעל 
פקידים.  אלו  נכון,  מאוד.  דה 
בפוילשטיקים  נבחרו  לא  הם 

כי סמך  על  אלא  קמפלגתיים 
לבצע  הוא  תפקידם  שורייהם. 

קאת המוטל עלייהם על פי המ
עובדים. להזכירך,  בו הם  שרד 
משה  את  שלחו  אלו  פקידים 
הירשזון  לכלא, את  קצב האנס 
אריה  את  לכלא,  כספים  שגנב 
לטובתו  מעמדו  שניצל  דרעי 
מבוטל  לא  מספר  ועוד  לכלא 
ערים  וראשי  כנסת  חברי  של 
לעשות  כדי  כוחם  את  שניצלו 
האלו  המקרים  בכל  לביתם. 
אותם  עם  המשפט  בית  הסכים 

המ מבקר  אנשי  עם  קפקידים, 
החוקרים  השוטרים  ועם  דינה 

לשנים  המורשעים  את  ושלח 
במקרים  גם  האם  בכלא.  רבות 

קאלו רדפו ה"פקידים" אנשי צי
בור תמימים וישרי דרך? 

צדק  יש  מוחלט.  צדק  אין 
עבירה,  עובר  משהו  אם  יחסי. 
של  עדותו  ומלבד  עבירה,  כל 
אדם שני אין לכך סימוכין, אי 
בלבד  זו  עדות  סמך  על  אפשר 
להרשיעו. זה הוא כוחה וזו היא 
גם חולשתה של מערכת הצדק 

קבבית המשפט הישראלי, שנש
ען על שלטון דמוקרטי. במקרה 

קשל אולמרט החליט בית המש
קפט כי בשני תיקים מתוך הש

כדי  מספיק  בראיות  אין  לושה 
להאשימו. אנשי התביעה חשבו 
הוכחות  מספיק  בידייהם  שיש 
אבל לא כך חשב בית המשפט. 
במאמרך  לו  מטיף  שאתה  מה 
אינו שלטון החוק, אלא שלטון 

די אחרות:  במילים  קהשליט. 
לב אסור  בו  שלטון  קקטטורה. 

דוק את השליט גם אם מובאות 
הוכחות לעבירה שלכאורה הוא 

עבר.
אתה  המדינה  למבקר  בקשר 

הבי של  הזו  “החדירה  קכותב: 
הקלא הביקורת  מתחום  קקורת 

סית לביקורת מדיניות ולרדיפת 
מה  ביותר."  מסוכנת  בכירים 
זה  האם  קלאסית?  ביקורת  זו 
ולומר  הביקורת  לנשוא  לבוא 
או  נו?  נו  נו  צרדה  באצבע  לו 
כדי  לחקור  היא  המטרה  האם 

להביא לאשמה במידה שיש כזו 
ולהרתיע אחרים? איזו מדיניות 
בדיוק חקר מבקר המדינה אצל 
לקיחת  שמא  או  אולמרט?  מר 
כסף וטיסה במחלקה הראשונה 
מדינת  של  למדיניות  קשורה 

ישראל?
למ הפכה  ישראל  קמדינת 

ראש  של  בנו  מושחתת.  דינה 
הממשלה הקודם, גם הוא מצור 
מפלגת קדימה, מר אריק שרון, 
נשלח בבושת פנים לכלא בגלל 
אביו  בהוראת  שעשה  דברים 
)הוא  בישראל  ממשלה  ראש 
ניצל  בן אחר  בכך(.  הודה  אגב 
ה"אי  בנושא  חקירה  משיני 

קהיווני" וחקירות נוספות בשחי
תות של מר שרון נעצרו בגלל 
תורמיו  ובזכות  הגופני  מצבו 
מחו"ל שסירבו להעיד )השמות 
מרטין שלאף וסירל קרן מוכרים 

לך?(. 
במיכה  רואה  בישראל  הרוב 
שלטון  כמגן  לינדנשטראוס 
החוק וכראשון שהתחיל לנקות 
את האורוות. ואילו אתה קובע 
לינדנשטראוס עשה  “מיכה  כי: 
קריירה מרדיפת נבחרי ציבור". 
האם משפט זה הוא נר לרגלייך 
כפר  מועצת  כראש  במעשייך 

ורדים?
ואסיים בדבריו של יוסי שריד 
שאמר שאותו איש לא זיכה אף 

פעם בבית משפט. 
איציק שבתאי

על מושחתים ומגיניהם
תשובה למאמרו של סיון יחיאלי “הרודפים"

הטלפון של מסעדת אתי ונעמה 
הוא 04-9999236, 04-9999335 
)ולא כפי שפורסם בכתבה “עונג 

שישי" בגיליון 209(.

http://www.katedra.org.il
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שישים וארבע מליון שנה
תקופה כלל לא קצרה של המתנה

הם חיכו בסבלנות
חיכו להזדמנות

מתקופה מאוד קדומה
לחזור למרכזה של הבמה

הסתתרו עם דרקונים במערות
במעמקי האוקינוסים ובסבך היערות

)חוץ מדינוזאורית אחת בשם לוסי, בעלת 
מבט הורס

להשתזף  שבוע  כל  יוצאת   שהיתה 
באגם “לוך נס"(

יש שטענו שהם הוכחדו ע"י מטאור ענק
אחרים אמרו שהליבה המגנטית התהפכה 

במהירות הבזק
שכדור הארץ קצת סטה מהמסלול

קוזה שינה את עונות השנה והחגים )לדינו

זאורים זה ממש בלבול(
שהיה יותר מידי קר, או אולי יותר מידי חם
לשאת  יכלו  לא  כבר  שהם  יתכן   וגם 

את משקל גופם

והם במימדי ענק ובטרפיים חדות
עשר  )מינוס  וקר  חודר   במבט 

מעלות לפחות(
בניגוד לתדמית שהדביקו להם היונקים

של יצורים רשעים ואכזריים
מודאגים,  בנו  הביטו  דוקא   הם 

במבט כה מאוכזב
כשאנחנו הורסים כל חלקה טובה בכוכב

הם ראו כיצד אנו היונקים
מתרבים ומשתלטים

כן, אותם מכרסמים זעירים וזניחים
שזחלו אז במחילות כעכברים

הם צפו בחרדה כיצד משתנים סדרי עולם
איך טיפסנו במהירות לראש הסולם

הבינו שכדאי וגם רצוי להשתמש במוח
גדול  אתה  אם  לא  זה  שקובע   ומה 

או יש לך כוח

ובראש היונקים ניצב האדם
היצור הערמומי והאכזר מכולם

טוען בבטחון ובלי להתבלבל
שהוא בעצם ניברא בצלם האל

אמנם פיתח את המדע והתרבות
ספורט, שירה ואומנות
רתם אנרגיה מהגרעין 

גילה תרופות למגפות כמו דבר ושחין

אך בה בעת ובמקביל
נמצא שהטיפוס הנ"ל הוא די מבהיל

שואף לכבוש ולא שוכח לנקום
ובלי היסוס מטיל פצצות אטום

האדם אשר את כל משאבי הכוכב רוקן
עצר נהרות בסכריו וכרת יערות גשם גם כן

פלט לאטמוספרה טונות של גזי חממה
והפך שדות מוריקים למדבר ולשממה

עיצב על פי צרכיו את בעלי החיים
יצר מהזאב אין סוף סוגים של כלבים

קשר סוסי פרא חופשיים ברתמות
והעבידם בפרך עד כלות כל הכוחות

כן זהו היונק המפותח מכולם
שקורא לעצמו בן אדם

שמרגיש עליונות על כולם
ודורש בלעדיות על העולם

לכן, האל נוכח לדעת
שהבריאה הקודמת הינה בעצם המוצלחת

שלא חייבים לברוא טרפיים חדות
בשביל ליצור חיות רעות

אז עכשיו הם סוף כל סוף חוזרים
אחרי 64 מליוני שנים

של  ותיקים  תושבים  בעבר  שהיו  פליטים 
הכוכב

כשכל היבשות היו עדיין דבוקות יחדיו

צריך להתכונן לבאות
להגביה את כל התקרות

לחזק ת’שבילים והמדרכות
ולתרגם לדינוזאורית את שלטי החוצות

הם מאוד מתגעגעים
ויש לשער שללא מזון מזה עידן ועידנים

הם יחזרו אלינו בטח מה-זה רעבים!

הדינוזאורים חוזרים
אריה שטרן

פעוטון לילדים מגיל שנה עד שנתיים וחצי

עגלולים שפע של טבע, חום ואווירה ביתית

תינוקות
ל

מטיילים

 כל יום
תזונה 

איכותית

שעות פעילות: ימים א'-ה' מ-7:15 עד 17:00, יום ו' מ-7:15 עד 12:30 
כפר ורדים, טלפון: 0522-984183  0528-594585  077-7574970 

 ganitay.co.il  לקריאה על השיטה באתר הבית   

חוגים 
והעשרה

דיזנהאוז צפון מציגה
מגוון חבילות נופש בארץ ובחו”ל | מחלקה עסקית | חבילות ספורט 

אטרקטיביות | מחלקה מיוחדת לנסיעות לפולין | שפע מבצעים 
למבחר יעדים ברחבי העולם | מבצעי הרגע האחרון | מועדון לקוחות

מבצעים לסוף הקיץ ולתקופת החגים

כולם נפגשים ב”כפרניק”
אתר הבית של כפר ורדים והסביבה

היכן נפגשים האמנים, הספורטאים, 
הצרכנים והצרחנים, הונדליסטים, הירוקים, 

האכפתניקים, הציניים, המתנדבים, פותרי 
החידות, הפורצים והמשטרה, המגיבים 

האנונימיים, סיון יחיאלי, בוב חן, מיכל בת 
אור, צילה שנהר, יורש, חגית פרידלנדר, 

דורית קלנר, אורית לבב ויקי טובי?
בעמוד החדשות של "כפרניק"!

היכן נפגשים "מועדון הזהב" 
עם "הגיל הרך"?

באתר "כפרניק" ב"מוסדות הכפר"!
היכן נפגשים "בית מושקע 

למכירה" ו"מלונה למסירה"?
בלוחות המודעות של אתר "כפרניק"!

היכן נפגשים קתדרה 
ומועדון הזהב?

בלוח האירועים של "כפרניק"!

"כפרניק" - אם לא תגלשו, איך תדעו
www.kfarnik.co.il www.alakfar.co.il

אבא נתקע עם העיתון בשירותים?

גם באינטרנט
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לא  ההולנדי  שלוונהוק  עד 
הראשון,  המיקרוסקופ  את  בנה 
לקיומם  מודע  היה  לא  העולם 
אמבות,  כמו  תאיים  חד  של 
בתורי,  אני,  גם  וכו'.  חיידקים 

קלא הייתי מכיר בקיומן של הנ
מלים שהתנחלו במטבחנו ללא 

משקפיים.
קהכל החל כשיום אחד הבחנ

תי בכתם שחור וחשוד על דופן 
הכיור. חזרתי מיד מצוייד ברב 

קמוקדיות שלי, כדי לגלות שה
מעשרות  מורכב  השחור  כתם 
רבות של נמלים קטנטנות. אני 
אבל  חיים,  בעלי  אוהב  דווקא 
אפילו  נמלים.  עם  מסתדר  לא 

בד שתעו  ועכבישים  קעקרבים 
הפרטי שלי  וחדרו לשטח  רכם 
זוכים ממני ליותר כבוד. הללו, 
בטחוני  בידוק  שעברו  לאחר 
משפחתם,  ושם  שמם  לברור 
הסבר  בליווי  בחצר  משוחררים 
אדיב איך להגיע למחוז חפצם. 
יש  הגדולים  הרגליים  לפרוקי 

בכ פושטים  לא  הם  קאישיות. 
נופיות, הם ציידים בודדים. יש 
להם סטייל. אם, כמובן, עקרב 
כקטלן  בבדיקה  יתגלה  מסויים 
 ANDROCTONUS( זנב,  עב 
רק  אז   ,)CRASSICAUDA

קבתור מחווה לשלומם של הש
למחנה  מיד  יועבר  הוא  כנים 
הסגר בשם “טרריום", וזה כבר 

נושא לסיפור אחר.
עמוד  חסרות  לנמלים.  נחזור 
לפי  התמזערו,  הללו  השדרה 
הנחייתו של דרווין, כדי לשרוד 
להבחין  אוכל  לא  שאני  וכדי 
בהן. מאחר ובמקרה שלפנינו הן 
ויצרו  נמנעת  בלתי  טעות  עשו 

נמלים קטנות וטורדניות
אלון פולקמר

סביב  חוקית  בלתי  התגודדות 
שאני  היות  נחרץ.  דינן  פירור, 

קכעיקרון נגד קוטלי חרקים, חי
קסלתי אותן “ידנית". זאת אומ

אחת  פרימיטיבית,  בשיטה  רת 
אחת, בעזרת אצבעי.

סט שיירה  למצוא  קניסיונותי 
למקום  אותי  שתוביל  נדרטית 
לנמלים  בתוהו.  עלו  מחבואן, 

חד טכניקות  יש  קהמודרניות 
את  להסגיר  שלא  כדי  שות 
הצארינה  של  היולדות  חדר 
עוד  הלבן  בכיור  כשהן  שלהן. 
על  אבל  בהן,  להבחין  אפשר 
משטח אבן הקיסר המגורען זה 
כמעט בלתי אפשרי. ובכל זאת, 

הצל מבוטלים  לא  קבמאמצים 
חתי לראות אותן נעות על פני 
השטח ללא כל מטרה הגיונית. 

מפיש שיירה!
לפי  ניסינו,  עוד  אחד  יום 
ידידה, לפזר פלפל שחור  עצת 
אחרי  אפשרית.  פינה  בכל 

קשהשוורצע-חייע האלה התרג
לו לטעם החריף, התבלין הפך 
לתפל, ואני עדיין מנסה לנקות 
השחורה  הזפת  שאריות  את 
כל  המטבח.  פינות  מכל  הזאת 

יום בשובי מיום עמלי אני ניגש 
בהן  ומבצע  אמוק  אחוז  לכיור 

קרצח עם. כמעט את כולן משי
לסיטואציה.  בהתאם  חרבי,  גה 
חלק אני מועך עם האצבע, חלק 
וחלק  מטלית,  בעזרת  מוחה 
להרוג  היה  הרציונל  מטביע. 
כמה שיותר פועלות, כדי לפגוע 
וכך  לרימות,  המזון  באספקת 

לשבש להן את מחזור החיים.
מה  לעשות  התפתינו  בסוף 
עושה  היה  מחונך  אזרח  שכל 
מראש, להשאיר בערב כיור נקי 
נראה  כבר  הנצחון  למהדרין. 

בו נמלים  מכמה  חוץ  קבאופק. 
לא  בשטח,  שמפטרלות  דדות 
הפגנות  הבאים  בימים  נצפו 
מחאה כלשהן. בדימיוני הפרוע 

עיסו שכל  מלכתן,  את  קראיתי 
קה הטלת ביצים, יושבת לה בין 

כשמס בטנה,  פירות  קערימות 
הליליפוטי.  המשמר  חיל  ביבה 
הסיפורים  מודאגת.  התרנגולת 
החרב  מפליטי  שומעת  שהיא 
מחרידים. בתחילה נודע לה על 
הרג המונים שרק רופא עיניים 
 - ועכשיו  לבצע,  מסוגל  סורי 

אב קליפות  אין  בצורת.  קימות 

גרעיני  ונעלמו  עסיסיות  טיח 
תירס מתוק.

לעשות  מחליטה  המלכה 
לה חייבת  היא  הרואי.  קמעשה 

טריח את כרסה התפוחה ולצאת 
לראות במו עיניה - הכצעקתה?
קכהרגלי בשובי מהעבודה, ני

גשתי לראות מה קורה במטבח. 
ראיתי  ואז  לכיור,  התקרבתי 
שומרי  ללא  בודדה,  אותה. 

הש השמנמונת  עמדה  קראשה, 
והשקי הכיור  שפת  על  קחומה 

התהום  על  מלנכולי  במבט  פה 
להבחין  כדי  תחתיה.  שנפערה 
בה לא הייתי זקוק למשקפיים. 
ישר  הבטתי  הצטלבו.  מבטינו 
היא  עיניותיה.  אשכולות  בשני 
מהן.  באחת  אפילו  לא מצמצה 
אצבעי כבר היתה בדרך למעוך 
יאה  ואז עצרתי. כך לא  אותה, 
לעשות להוד מעלתה. מגיע לה 

קצ’אנס, חשבתי. זרם המים שני
בגל  כמו  אותה  סחף  עליה  תך 
אם  אולי,  לביוב.  ישר  צונאמי 
שהיא  כמו  לשחות  יודעת  היא 
עוד  היא  ביצים,  להטיל  יודעת 
לפרק  פאנטומס,  כמו  תשוב, 

נוסף בסדרה. 

מושב עין יעקב

  ימי פעילות:
א’-ה’ בשעות 07:00-16:00 

)אפשרות עד 17:00(
  יום ו’ 07:00-12:30

 ישראל 052-2616257
 גאולה 052-8836416
w w w. m o r i a y. c o . i l

מרכז
מוריה

פעוטון מרכז מוריה נולד מהרצון לתת מענה להורים המבקשים
אלטרנטיבה גנית בראיה אחרת.

ועד  3 חודשים  ומטפחים את הילד מינקותו  במרכז מוריה קולטים 
ואוהב,  חם  מקצועי,  צוות  ילדכם  את  יקבל  בפעוטון  שנים,   3 גיל 
מלאה  ושקיפות  בטוחה  בסביבה  מתאימה,  והכשרה  ניסיון  בעל 

בהדרכה ובפיקוח כוכב קדם.

בפעוטון:
 מצלמות במעגל סגור  ממ”ד מרווח ובטיחותי 

 השתתפות בשכר לימוד ע”י משרד התמ”ת לאמהות עובדות

חדש! צהרון    לכל גיל אחה”צ

דרוש/ה

גרפיקאי/ת
שליטה מלאה ב-

Photoshop  Illustrator InDesign 
קבוצת רכישה 

למערכות סולאריות

פרטים בעמוד 40

קבוצת רכישה 
למערכות סולאריות

 pnay@pnay.co.il קורות חיים לדוא"ל 

פרטים בטלפון 04-9977474

ניסיון בעימוד ובעיצוב מודעות w רמת עיצוב גבוהה
יכולת עמידה בלחצים w יחסי אנוש טובים

mailto:pnay@pnay.co.il
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מתאים לסוגים רבים של פגיעות
 פגיעות אורטופדיות: שברים מורכבים, נפגעי תאונות ועוד

 שיקום לאחר ניתוחים / גב
 פגיעות נוירולוגיות: אירוע מוחי פרקינסון וכדומה

טיפול איכותי מהמעלה הראשונה
 שיטות מתקדמות  פרטיות  בדיקת בטיחות בבית המטופל 

 הדרכה לשימוש נכון בסביבתו הטבעית של המטופל
  השאלת ציוד למטופלים  התאמת מדרסים מכל סוג לפי מידת גבס

תוכנית בהתאמה אישית לכל מטופל ולאנשים הסובבים אותו
שרות מהיר, מקצועי יעיל ואישי ללא המתנה

שיקום ביתי החוסך לכם יציאה מהבית
מרפאה ניידת מגיעה אל ביתכם 

עם כל הציוד הרפואי החדשני

כל המטפלים באישור
משרד הבריאות

פיזיתרפיה ושיקום כף הים  |  ריפוי בעיסוק  |  קלינאית תקשורת 
בעיות מפרקי הלסת  |  שיפור ושיקום הזכרון

משרד ראשי 

04-6897479
www.shikumahir.co.il

משרד ראשי 

04-6897479
www.shikumahir.co.il

www.talgllery.co.il : מידע נוסף באתר גלריה טל אתר גלריה טל

 גלריה טל כפר ורדים מזמינה למסע 
באבני דרך בתולדות האמנות הישראלית

שיח נשים
ייצוג נשים באמנות ישראלית

talgallery@gmail.com לתאום ביקורי קבוצות פנו

 בין האמנים המוצגים: ליליין, גוטמן, גלעדי, הנדלר, 
רות שלוס, גרבוז, ורדה יתום ועוד רבים

רות שלוס, שיח נשים

Tal Gallery
Art Gallery

 Contemporary Israeli
 Art Young Artists and

Art Projects
1266 74  

17-19 11-14  
054-7542699 ,04-9573933

 Kfar Vradim, 74 Hatzav st. P.o.b. 1266
Open: Saturdays 11:00-14:00

Tuesdays 17:00-19:00 Call for other times  

www.talgallery.co.il                  ady@talgallery.com

 תרבות \נירית אושר

תערוכות/ נירית אושר
לחם" תיפתח ב-15 בסק "גלריה טל, כפר ורדים. תערוכה חדשה 
פטמבר. מפגש ושיח עם האמנים יתקיים ביום שבת 6 באוקטובר 
אוצרות: עדי  בנובמבר.  ב- 15  תינעל  בשעה 11:00. התערוכה 

גרינפלד ונוגה מגדל. 054-7542699. ראה הרחבה בעמוד זה.
"אגדות  התערוכה  מוצגת  מעלות.  ברר  ע"ש  אומנויות  מרכז 
" של אביגיל יורש. שיח גלריה בהשתתפות האמק םמעבר למקו

נית והאוצרת נוגה מגדל יתקיים ביום א' 15 ביולי בשעה 20:00. 
התערוכה תינעל ב-26 ביולי. שעות פתיחת הגלריה: א', ג', ד' 
9:00-13:00, 16:00-19:00. ב', ה' 10:00-15:00. שבת -11:00

.04-9977150 .13:00
מוק תפן.  התעשייה  בגן  הפתוח  ןהמוזיאו 
פטק יזהר  של  הרפאים"  "מסת  התערוכה  תצג 
.04-9109600  .2012 בדצמבר  תינעל  התערוכה   קין. 

 .www.omuseums.org.il
. מוצגת התערוכה "צילומים חדשים" של אמיק יהגלרייה בכבר
מה-25  החל  באוגוסט.  שבת 11  ביום  תינעל  התערוכה  זיאן.  רה 

קבאוגוסט תוצג התערוכה "קיץ חם" במסגרתה יוצעו למכירה יצי
רות אמנות של אמני הגלריה ואמנים חברים. התערוכה תינעל ב-8 
באוקטובר. שעות פעילות: יום א' 16:00-19:00, ו' 11:00-14:00, 

שבת 11:00-15:00. תיאום מראש לקבוצות 052-8011252.
של  שוליים"  "חומר  התערוכה  מוצגת  נהריה.  הקצה,  גלריית 
בשעה  באוגוסט   11 שבת  ביום  תינעל  התערוכה  מאיר.  אבי 
14:00. תערוכה חדשה "תום ובאה" של אמני הדפס מהולנד תיק
לתערוכה  הכניסה   .11:30 בשעה  בספטמבר   6 שבת  ביום  פתח 
ללא תשלום. כניסה למפגשים 20 שקלים. ימים ב' ו-ה' -16:30
מראש. ובתיאום   11:00-13:00 שבת   ,12:00-15:00 ו'   ,19:00 

.052-2349527 ,04-9926819
תעשיית  "ראשית  התערוכה  מוצגת  בחומה.  אוצרות  מוזיאון 
הקרמיקה הישראלית". התערוכה תינעל ב-10 בספטמבר. רחוב 
10:00- א-ה  ימים  העתיקה.  בעכו  המזרחית  החומה   ,2 ויצמן 
16:00, יום ו' 10:00-15:00. מבוגר 15 ש"ח, אזרח ותיק,ילד וסק

טודנט 12 ש"ח, חייל 10 ש"ח. 04-9911004. 
הצילומים  תערוכת  מוצגת  ברעם.  בקיבוץ  בר-דוד  מוזיאון 
באוגוסט.  ב-27  שתינעל  בגאר,  נואל  ז'אן  של  הרשב"י"  "קבר 
ימים א-ה 10:00-16:00, יום ו' וערב חג 10:00-14:00, שבת וחג 

10:00-16:00. 20 שקלים. 04-6988295.
המחשק "בחוט  התערוכה  מוצגת  הימים  מצפה  .גלרית 
 28 שלישי  ביום  תינעל  התערוכה  מרקוסון.  שרה  של  בה" 
באוגוסט. שעות פעילות: ימים א-ה בשעות 9:30-17:00, ימים 
.04-6994555 תשלום.  ללא  כניסה   .10:00-15:00 ושבת   ו' 

  www.mizpe-hayamim.com

"אור וחושך"  מוצגת התערוכה  ורדים.  כפר  גלרית הספרייה, 
של דברה מידן. ימים א', ב', ד', ה' 9:00-12:00, 17:00-19:00, 

יום ו' 9:00-12:00. 04-9972662.
.אטליה שמי, קיבוץ כברי מוצגת תערוכתה של האמנית אליק
מה. שעות פעילות: שבת 11:00-15:00 ובתיאום מראש בטלפון 

.04-9952252 ,052-8011252

עבודה של שרה מרקוסון, תערוכה במצפה הימים

הק קהתערוכה 
“לחם"  בוצתית 

קורמת  טל  בגלריה 
הפ לקראת  וגידים  קעור 

הנוק בספטמבר.   15 ב -תיחה 
שא הצליח להלהיב ולעורר השראה 

 35 בה  ושתתפו  האמנים,  של  בדמיונם 
קמאמני כפר ורדים, כאשר רובם הכינו עבו
קדות חדשות במיוחד לתערוכה. את התערו

כה אוצרות נוגה מגדל ועדי גרינפלד.
שנ מקוריות  עבודות  כוללת  קהתערוכה 

שלל  ומבטאות  טכניקות  במגוון  עשו 
רעיונות. עודי ברנדט, למשל, יציג עבודה 
צייר  הוא  החברתית.  המחאה  של  בהקשר 
בכתיבה  ומתייחס  פועלים  כרזת  של   סוג 
מיצב  יצר  נוי  עידו  אתא.  מפעל  לסגירת 

הצל על  שנשארו  הפירורים  בו  קבצורפות 
שילבה  ברודצקי  שוש  מזהב.  עשויים  חת 
שחף  וגלית  הומוריסטיות  דמויות  בציורה 
מציגה את  נקודת המבט שלה על ארוחת 

בוקר ישראלית. 
עבודות אחרות עוסקות בהקשרים אחרים, 
בוקסבאום  טובה  ואקטואליים.  היסטוריים 

המח לזכר  לחם  ככרות  מלא  ציור  קיצרה 

בתקו קסור 
השואה  פת 

והחשיבות 
הניצו קשראו 

במאכל  יורש לים  הבסיסי. 
יצר קבוצת דימויים המבוססים על חוכמת 

קהבייגלה. שרית פולס יצרה ציור מורכב מגר
גירי חיטה ואתי צ’כובר יצרה קולאז’ המבוסס 

על ציורי ורמיר.
סרט  נעשה  ולצילומים,  ליצירות  מעבר 
קצר של ציפי דיקמן ומיצג שיוצג באירוע 

גרינש פאניה  בבימוי  החגיגי  קהפתיחה 
שיתקיים  החגיגי  הפתיחה  באירוע  פון. 
 12:00 בשעה  בספטמבר   22 שבת  ביום 

אמי לחם  של  מריח  ליהנות  הקהל  קיוכל 
בימים  לקהל  פתוחה  תהיה  התערוכה  תי. 
בימי   ,11:00-14:00 השעות  בין  וחג  שבת 
פסטיבל  בימי   .17:00-19:00 בשעות  ג’ 
תהיה  התערוכה  באוקטובר   4-6 הקרמיקה 
בנוק  .10:00-17:00 השעות בין   פתוחה 
ביום  האמנים  עם  ושיח  מפגש  יתקיים  סף 
במסגרת   11:00 בשעה  באוקטובר   6 שבת 
הגלריה באתר  פרטים  הקרמיקה.   פסטיבל 

 .www.talgallery.co.il

הרחב  הקהל  את  מזמינה  הדבש  מועצת 
לביקור במכוורות האזור, במסגרת פסטיבל 
הביקורים  במסגרת  המערבי.  בגליל  הדבש 
ניתן יהיה לפגוש דבוראים, לטעום, לחוות 
הדבורים,  של  הקסום  עולמן  על  וללמוד 
ייצור דבש וחשיבותה של הדבורה בהאבקת 
מן  למזון  ההופכים  ופירות  ירקות  פרחי 
גדולה  בעיה  הצומח. ללא הדבורים, תהיה 

האנו ושל  החקלאות  של  קיומה  קלהמשך 
שות.

בין המכוורות המשתתפות בפסטיבל:
מנות,  במושב  הגליל  פרחי  מכוורת 
ראובן בשנת 1984,  נוגה  ידי  על  שהוקמה 
בארץ.  הגדול  הרבייה  משק  היא  והיום 
מגוונת  פעילות  תתקיים  המבקרים  במרכז 

הת בסרט,  צפיה  במכוורת,  סיור  קהכוללת 
נסות ברדייה עצמית, צפייה בכוורת זכוכית 
ופינת  בטבע  ישיבה  אזור  במכוורת  ועוד. 

קפה מול נוף הגליל, מערה נסתרת בה ניתן 
לטייל לפי סימני דרך וחנות למוצרי דבש 
שקלים,   20 ילד  עלות:  המכוורת.  תוצרת 
בין  תתקיים  הפעילות  שקלים.   10 מבוגר 
התאריכים 17-31 באוגוסט. 04-9806005, 

 .054-4967420 ,054-4967418
קיים   – מכמנים  במצפה  מכמנים  דבש 
פעילות  תתקיים  במכוורת   .1980 משנת 
יצירת נרות דונג מעוטרים, הרצאה בנושא 

אקולו תנכ"י  בכפר  וסיור  תרפיה"  ק"טבע 
חנות  במקום  הטבע".  אל  התנ"ך  "דרך  גי 
תוצרת המקום ובה מוצרים טבעיים בלבד. 
הפעילות בין התאריכים 20 באוגוסט עד 16 
בספטמבר. הביקור במכוורת: משעות אחר 
היצירה  סדנאות  תשלום,  ללא  הצהריים 
אל  התנ"ך  “בדרך  סיור  בתוספת תשלום.  
052-  ,04-9881337 שקלים.   40 הטבע": 

 .www.michmanim.co.il ,2476768

יותר סרטים
לאחרונה  עבר  הטוב"  הסרט  "מועדון 
שני  במקום  בשבוע,  ערבים  לשלושה 
הסרט  "מועדון  כה.  עד  שהיו  הערבים 

קהטוב" הוא יוזמה משותפת של "קתד
רה בכפר" ושל היכל התרבות במעלות. 

קהמועדון החל לפעול לפני כשנה, כשה
באולם  איכות  סרטי  הקרנת  הוא  רעיון 
ההיכל,  של  היטב  והמצויד  המרווח 
שבלובי שלו פועל בית הקפה "קקאו". 
הסרטים הם סרטים לועזיים עלילתיים, 

קסרטים דוקומנטריים שכיכבטו בסינמ
טקים ברחבי העולם וסרטים ישראליים 
עם  שיחה  בליווי  כלל  בדרך  חדשים, 
יוקרנו  הקרובה  סתקופה  הסרט.  יוצר 
הסרטים החדשים "שם פשוט", "הדלת 
אחרת"  אישה  של  "חיים  האחורית", 

ועוד.  
קכרטיס בודד לסרט, כולל משקה ומא

פה, עולה 35 שקלים. כרטיסיה של 10 
260 שקלים, ללא הגבק  כרטיסים עולה

לת זמן לשימוש או שם משתמש. 
הסרטים מוקרנים בימים ראשון, שני 

במ נוספים  פרטים  שבת.  קובמוצאי 
בכפר" “קתדרה  באתר  סינמטק   דור 

.www.katedra.org.il
 

פסטיבל נשמה
פסטיבל הכליזמרים הבינלאומי בצפת, 
למוסיקת  בעולם  הגדול  הפסטיבל 
נשמה יהודית, יחגוג חצי יובל לייסודו. 
20- התאריכים  בין  יתקיים  הספטיבל 
יתקיימו  שנה  בכל  וכמו  באוגוסט,   22

בה ייחודיים  מוסיקה  מופעי  קעשרות 
שתתפותם של מיטב אמני הכליזמרים 

קוגדולי מוסיקת הנשמה היהודית מיש
ראל, לצידם של אמנים בינלאומיים על 
9 במות שונות הפזורות בין הסמק  פני
טאות העתיקות באווירה הייחודית של 

צפת. כל המופעים בכניסה חופשית.
שיופיעו:  הישראלים  האמנים  בין 
יונתן  האחים  סחרוף,  ברי  רנד,  שולי 
יובל,  חנן  מאיר,  יצחק  רזאל,  ואהרון 

ית למופעים  בנוסף  ועוד.  כהן  קמישל 
קקיימו בימי הפסטיבל בעיר שלל אירו

עים מיוחדים וביניהם בימת 'כליזמרים 
ואמנים הפזורים  נגנים  לילדים, מופעי 
בכל רחובות העיר, מופעי שירה בציבור 
עם אמני הכליזמר אל תוך הלילה ועוד.
תוך כדי ימי הפסטיבל ולאחריו )-19
בצפת  השנה  גם  יתקיים  באוגוסט(   26
הפרויקט  בגליל",  וכליזמר  "קלרינט 
ומופעי  האמן  כיתות  של  הבינלאומי 
התלמידים מכל העולם, בהנחייתם של 
היהודית  הנשמה  מוסיקת  נגני  גדולי 

קומרצים בעלי שם מרחבי העולם וברא
שם מאסטרו גיורא פיידמן.

פסטיבל מתוק

מאפה היצירה

עבודה של 
אורית פיינגולד

http://www.omuseums.org.il
http://www.mizpe-hayamim.com
http://www.talgallery.co.il
http://www.michmanim.co.il
http://www.katedra.org.il
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 תרבות תפתחו יומנים \נירית אושר

9.8v חמישי
דלתות  פתיחת  טלמור.  סיון  מוסיקה. 
052- ציון.  שבי  הפרה,  בפאב  ב-20:30 

.052-2657872 ,7765869
מחול. 1 כפול 3, להקת המחול הקיבוצית. 
בשעה 19:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 119 

שקלים. 04-9881111. 
. ויוה אספניה, ליאורה ורקדניות פלק עמופ

מנקו. בשעה 19:00 במרכז ברוך בכרמיאל. 
55 שקלים. 04-9881111. 

. אתמיקס. מחול אתני במסגרת פסק למחו
הסק בהיכל   19:00  טיבל המחולות. בשעה
פורט כרמיאל. 25 שקלים. 04-9881111. 

 .2012 כרמיאל  הנעילה  מופע  מחול. 
 בשעה 21:30 באמפי כרמיאל. 60 שקלים.

 .04-9881111
10.8v שישי

. שלמה יידוב. בשעה 22:00 בחמק המוסיק
דת ימים. 80 שקלים. 04-6989423. 

21.8-11v
לילדים  חדשה  תערוכה  לילדים.  פעילות 
קיץ.  פעילות  בשילוב  “הגלגל"  בנושא 
 .04-9109600 בתפן.  הפתוח  המוזיאון 

.www.omuseums.org.il
11.8v שבת

שוק חומר  של  “צליליו   . מוסיקל ימפגש 
ליים", עם המוסיקאית רבקה דרור. פעילות 
לכל המשפחה של בניית כלי נגינה מחפצים 
11:30 בגלק  ממוחזרים וניגון משותף. בשעה
ריית הקצה, נהריה. 20 שקלים. 04-9926819.
סרט. מחוברים לחיים. בשעה 20:00 בהיכל 
כולל  שקלים   35 כניסה  מעלות.  התרבות 
קפה ומאפה, מנוי ל-10 סרטים 260 שקלים. 
מכירה לפני תחילת הסרט. 052-5224922. 
המכשפות.  הרכב  “המחשפות".  מוסיקה. 
פתיחת דלתות ב-20:30 בפאב הפרה, שבי 

ציון. 052-7765869, 052-2657872.
12.8v ראשון

סרט. פרידה. זוכה פרס האוסקר לסרט הזר. 
20:00 בהיכל התרבות מעלות. כניק  בשעה
מכירה  ומאפה.  קפה  כולל  שקלים   35 סה 

לפני תחילת הסרט. 052-5224922. 
לעבק בדיבוב  קיד.  קואלה   . לילדי םסרט 
 רית. בשעה 17:00 בהיכל התרבות מעלות.

 .052-5224922
13.8v שני

. יום סגול. 16:30-19:30בחק םפעילות לילדי
15 שקלים, מלווה-חיק  ווידע טבע, כרמיאל.

נם. 1599-550-990, 054-7206348.
לעבק בדיבוב  קיד.  קואלה   . לילדי םסרט 
 רית. בשעה 17:00 בהיכל התרבות מעלות.

.052-5224922
סרט. פרידה. זוכה פרס האוסקר לסרט הזר. 
20:00 בהיכל התרבות מעלות. כניק  בשעה
מכירה  ומאפה,  קפה  כולל  שקלים   35 סה 

לפני תחילת הסרט. 052-5224922. 
14.8v שלישי

נצנצים.  יום  לילדים.  פעילות 
 15 כרמיאל.  טבע,  10:00-14:00בחווידע 

 ,1599-550-990 מלווה-חינם.  שקלים, 
.054-7206348

טיול ערב. טיול ערב לצפת והסביבה לכל 
המשפחה. בהדרכת אילת בר מאיר. יציאה 
משוערת  חזרה  המפה.  מצומת   17:00 ב- 

ב-22:00. 60 שקלים. 052-5224922.
הצגת ילדים. מוטי חלומותי. בשעה 17:30 

בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.
סטנדאפ. אורי חזקיה. בשעה 21:00 באולם 
המופעים בקיבוץ כברי. 85 שקלים. -052

.052-266203 ,052-8011523 ,8011367
15.8v רביעי

. יום צהוב. 16:30-19:30בחק םפעילות לילדי
ווידע טבע, כרמיאל. 15 שקלים, מלווה חינם. 

.054-7206348 ,1599-550-990
16.8v חמישי

יום שקוף. 10:00-14:00  פעילות לילדים. 
בחווידע טבע, כרמיאל. 15 שקלים, מלווה 

חינם. 1599-550-990, 054-7206348.
הצגה. iv כן או iv לא, מונודרמה על נשיות, 
אנושיות וטיפולי פוריות. המרכז לתיאטרון 

של עכו. 04-9914222.
אורי חזקיה. בשעה 22:00 בהיכל  סטנדאפ. 
התרבות כרמיאל. 85 שקלים. 04-9881111. 
מוסיקה. עידן חביב. בשעה 22:00 בחמדת 

ימים. 70 שקלים. 04-6989423. 
17.8v שישי

. שליחי הבלוז. בשעה 22:00 בחמק המוסיק
דת ימים. 70 שקלים. 04-6989423. 

31.8-17v
כוורות רבות  פסטיבל הדבש. בהשתתפות 
באתר  נוספים  פרטים  המערבי.  בגליל 
www.honey.org.il. הרחבה בעמוד 66.

18.8v שבת
. סיני טיק אווי. טרום בכורה הישר הפק טסר
סטיבל קאן. בשעה 20:00 בהיכל התרבות 
35 שקלים כולל קפה ומאק  מעלות. כניסה

פה. 052-5224922. 
הצגה. iv כן או iv לא. מונודרמה על נשיות, 
אנושיות וטיפולי פוריות. המרכז לתיאטרון 

של עכו. 04-9914222.
. הנשים בקומה השישית. קומדיה צרק טסר
פתית )2010(. בשעה 21:00 בהיכל התרבות 

כרמיאל. 30 שקלים. 04-9881111.
19.8v ראשון

. שם פרטי. בשעה 20:00 בהיכל התק טסר

רבות מעלות. כניסה 35 שקלים כולל קפה 
ומאפה. 052-5224922. 

לעבק בדיבוב  הנורא.  הנרי   . לילדי םסרט 
 רית. בשעה 17:00 בהיכל התרבות מעלות.

.052-5224922
22.8-20v

לפסטיבל  שנה   25 הכלייזמרים.  פסטיבל 
הכלייזמרים הבינלאומי בצפת. ימים ב’-ד’, 

צפת. 054-5569642.
20.8v שני

טיול. מוסיקה ליד המצודה. טיול וכליזמר 
ביער ביריה. טיול מכוניות פרטיות. בשעה 
הרשמה  למשתתף.  שקלים   40  .17:00

מראש “קו ליער", 1800-350-550.
סיפור  מתוק".  “סיפור  לילדים.  פעילות 
ופעילות בבצק סוכר בהנחיית איריס נריה. 
10:00- השעות  בין  א’-ג’,  כיתות  לגילאי 
ורדים. כפר  ספריית  שקלים.   20  .11:30 

.04-9972662
שקוף.  יום  לילדים.  פעילות 
 15 כרמיאל.  טבע,  16:30-19:30בחווידע 
 ,1599-550-990 חינם.  מלווה  שקלים, 

.054-7206348
לעבק דיבוב  הנורא.  הנרי   . לילדי םסרט 
 רית. בשעה 17:00 בהיכל התרבות מעלות.

.052-5224922
. שם פרטי. בשעה 20:00 בהיכל התק טסר
רבות מעלות. כניסה 35 שקלים כולל קפה 

ומאפה. 052-5224922. 
21.8v שלישי

הצגת ילדים. דודודום ביער הקסמים. מופע 
במאק  10:30 בשעה   .3-7 בגילאי  לילדים 

רג. כרטיסים במכירה מוקדמת, 20 שקלים 
לילד, 10 שקלים למבוגר דרך רכזת הגיל 
הרך. 054-6530066. ביום המופע כרטיסים 

ב-30 שקלים לילד. 
סגול.  יום  לילדים.  פעילות 
 15 כרמיאל.  טבע,  10:00-14:00בחווידע 
 ,1599-550-990 חינם.  מלווה  שקלים, 

.054-7206348
וכק טיול  התאנה.  עץ  ליד  מוסיקה   . לטיו
ליזמר ביער ביריה, טיול מכוניות פרטיות. 
17:00. 40 שקלים למשתתף. הרשק  בשעה

מה מראש"קו ליער", 1800-350-550.
 20:30 בשעה  לשלום.  בראשית  קונצרט. 
 ,052-5224922 מעלות.  התרבות  בהיכל 

 .04-9573050

22.8v רביעי
יום שחור לבן. 16:30-19:30בחווידע טבע, כרק  . םפעילות לילדי

מיאל. 15 שקלים, מלווה חינם. 1599-550-990, 054-7206348.
סטנדאפ. שמעון רגב. בשעה 21:00 בהיכל התרבות מעלות. -052

 .04-9573050 ,5224922
23.8v חמישי

כהן.  מירב  מאת  למחול  החממה  של  בכורה  גוגי.  תענוגי  מחול. 
בשעה 21:00. המרכז לתיאטרון של עכו. 04-9914222.

ענק.  בעולם.הפנינג  יפה  הכי  הצבע  לילדים.  פעילות 
חינם.  מלווה  שקלים,   15 כרמיאל.  טבע,  10:00-15:00בחווידע 

.054-7206348 ,1599-550-990
24.8v שישי

ימים. בחמדת   22:00 בשעה  קאריבית.  במסיבה  פינטו   מוסיקה. 
 .04-6989423
25.8v שבת

סרט. שם פרטי. בשעה 20:00 בהיכל התרבות מעלות. כניסה 35 
שקלים כולל קפה ומאפה. 052-5224922. 

 21:00 בשעה   .)2011( צרפתית  קומדיה  לחיים.  מחוברים  סרט. 
בהיכל התרבות כרמיאל. 30 שקלים. 04-9881111. 

31.8v שישי
מוסיקה. גבע אלון. בשעה 22:00 בחמדת ימים. 04-6989423. 

1.9v שבת
חודש  ראש  פעילות  מלא.  ירח  בליל  ג’ירפות  שתי  סיפור.  מפגש 
)גילאי 3-6(. בשעה 12:00 במוזיאון הפתוח בגן  להורים ולילדים 

.www.omuseums.org.il .04-9109600 .תעשייה תפן
כרק בהיכל התרבות  . שלישיית מה קשור. בשעה 21:30  פסטנדא

מיאל. 80 שקלים. 04-9881111. 
6.9v חמישי

הצגת ילדים. כוכב המשאלות, יובל המבולבל. בשעה 17:30 בהיכל 
התרבות נהריה. 04-9829933.

אנתרופוסופי(.  )חינוך  היסודי  הספר  בבית  ולדורף  חינוך  הרצאה. 
גול גלעד  מנחה:  האנתרופוסופי.  החינוך  בנושא  הרצאות  קסדרת 
דשמיט. בשעה 20:00 במארג. 20 שקלים. טליה, 050-9040306.

7.9v שישי
דרך  יסיף,  מכפר  ג’ואנה",  של  הכלולות  “ימי  הספר  בעקבות  טיול. 
עמקה וכברי. בהדרכתה של הסופרת, איילת בר מאיר. יציאה ב-8:30 

מצומת המפה. חזרה משוערת ב-14:30. 60 שקלים. 052-5224922.
13.9-8v

הצגה. שלמה המלך ושלמי הסנדלר, תיאטרון הבימה. ימים שבת עד 
ה’ בשעה 21:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 230 שקלים. 04-9881111. 

8.9v שבת
מסיבת תחילת שנה. מסיבת פתיחת שנת פעילות חדשה במועדון 
הזהב. בשעה 19:00 במועדון הזהב כפר ורדים. הכניסה חופשית. 

.04-9977774
10.9v שני

ותקיעת שופר בצפון. מדריך:  טיול. ארבעת המינים, תפוח, דבש 
גיל ברנר. יציאה ב-7:30 ממועדון הזהב. חזרה משוערת 19:00. 100 
 ,052-2263001  ,04-9977774 מראש.  תשלום  למשתתף,  שקלים 

ועד מועדון הזהב.
13.9-11v

של  לתיאטרון  המרכז  ג’-ה’.  ימים  בכורה.  העייף.  הגיבור  הצגה. 
עכו. 04-9914222.

14.9v שישי
נהריה. התרבות  בהיכל   22:30 בשעה  ומריאנו.  אלי   סטנדאפ. 

.04-9829933

אורי חזקיה 14.8 בכברי, 16.8 חמדת ימים   שלמה המלך ושלמאי הסנדלר, 8-13.9 בכרמיאל

http://www.omuseums.org.il
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הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

טכנולוגיה חדישה 
לטיפול מהיר ונוח, 

נטול כאב וסיכונים, 
המתאים גם לימות הקיץ 

SHR בשיטת

P.M.E. ענת ויצמן, קוסמטיקאית פרא-רפואית

הסרת שיער ללא כאבים

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

ניתן לרכוש 

שובר מתנה

מרענן לקיץטיפול אנטי איג'ינג 

תמרה עיצוב בצבע

אפשרות לרכישת ציורים ורפרודוקציות

תמרה )תעזי( 0526-218-179

•עיצוב וצביעת קירות פנים 	
•סוגי טיח שונים 	

•גימורי צבע שונים על  	
רהיטים ודלתות

•ציורי קיר בחדרי ילדים 	
•ועוד... 	

מחירים 
מפתיעים
מחירים 
מפתיעים
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מאת: יהודית בן-דק 
הרכיבה  מנהלת  שני,  לטל 
בחוות “עץ הזית", אין זמן פנוי 
שהראיון  נראה,  טולק.  לסמול 
משהו  מפריע  עימה  שתכננו 

מק היא  העמוס.  יומה  קלסדר 
מדוקדק,  זמנים  לוח  על  פידה 
הקטנים.  לפרטים  עד  וירידה 
“אין מקום לטעויות או להעדר 

קתשומת לב לרוכבים פה. האח
ההורים  עצומה.  היא  פה  ריות 

בידי להם  היקר  את  קמפקידים 
להגיע  היא  שלנו  והמשימה  נו 
שאני  שמחה  אני  לתוצאות. 
לנו  שיש  להם  לבשר  יכולה 
התיאוריה  את  בשטח.  הוכחות 
לאחרים",  משאירים  אנחנו 

מציינת טל בסיפוק רב.
טרנד  יש  האחרונות  בשנים 
בבעלי  בשימוש  וגובר  הולך 
המוטיבציה  בהגברת  חיים 
ילדים  של  העצמי  והביטחון 

ונוער. למה דווקא סוסים?
אצילי  חיים  בעל  הוא  “הסוס 
שיש לו עוצמה יוצאת דופן. יש 
חיבור מיוחד בין הסוסים לבני 
קשר  לנו  מביא  הסוס  האדם. 
שיפוטי  אינו  הוא  תלוי,  בלתי 
הוא.  באשר  אחד  כל  ומקבל 
לפתח  לומד  הרוכב  זו  בצורה 
קשר  יצירת  תוך  האמון  את 
עם  המגע  הסוס.  עם  מיוחד 
ואהבה  חום  מקור  מספק  הסוס 
לתהליכי  הבסיס  את  שמהווה 

למידה והתפתחות".
הנוער  על  הלחץ  כיום 

־להישגיות ומצוינות מביא לע
ולא  הפוכות,  לתוצאות  תים 

פעם לבעיות רגשיות.
“נכון. זו לצערי בעיה מוכרת 

להתמו מצוינת  דרך  יש  קאבל 
שה לכך  עדה  אני  עימה.  קדד 

הערך המוסף של הרכיבה
הגברת ביטחון עצמי, שיפור בדימוי העצמי, עלייה בלימודים ובעיקר הנאה. טל שני, מנהלת בית הספר 
לרכיבה בחוות “עץ הזית", מסבירה מה מושך ילדים בני נוער רבים כל כך לעיסוק ברכיבה של סוסים

בחווה  שלנו  הצעירים  רוכבים 
גאווה,  יכולת,  בתחושת  זוכים 

הרכי עצמי.  וכבוד  קעצמאות 
להם  מאפשרת  סוסים  על  בה 
ולהתמודד  להתנסות  הזדמנות 
אתגרים,  שונים,  מצבים  מול 

בי חדשות,  מיומנות  קפיתוח 
גבוהים  עצמית  והערכה  טחון 
ביותר. הנערים והנערות בחווה 
זוכים  אלא  כישלון,  חווים  לא 
בהצלחות וסיפוק. יש לזה ערך 

קחשוב ביותר, בעיקר אם חוו כי
שלונות בעבר. הורים  מעידים  
יכולת  את  משפרת  שהרכיבה 

במ ילדיהם  של  קההתמודדות  
מדווחים  מורים  וגם  לחץ,  צבי 

על שיפור משמעותי במשמעת 
ובהישגים".

בנושא  גם  תורמת  הרכיבה 
הדימוי העצמי?

לשי מביאה  ק“הרכיבה 
המוטורית,  ההתפתחות  פור 
נכונה,  יציבה  משקל,  שיווי 

מו גם  וכמובן  קקואורדינציה 
הרכיבה  כללית.  גופנית  דעות 

לשי הזיכרון  לשיפור  קתורמת 
הת והקשב,  הריכוז  רמת  קפור 
הת באמצעות  במרחב  קמצאות 

מודדות עם מטלות של למידה 
שמפחיתה  וסביבה  באווירה 
את תחושת האיום והחשש. כך  

קמתחולל תהליך של חיזוק הדי
מוי העצמי".

האחרונים  המחקרים  גילו  מה 
לבני  ברכיבה  היתרונות  לגבי 

הנוער?
מביאה  הרכיבה  ספק,  “ללא 

הס עם  ההתקשרות  קלשיפור 
החברתית  ההתאקלמות  ביבה, 
הבינאישית.  והאינטראקציה 

מפ לסוסים  והקרבה  קהרכיבה 
לבעל  אחריות  תחושת  תחת 

לב ותורמת  ולצרכיו  קהחיים 
ניית אישיות של נתינה, חמלה 

וקבלת האחר. זו דרך טיפולית 
מוסווית בתוך תענוג של שעות 
הפנאי הממלאת בסיפוק והנאה 

את הרוכב".
lll

הספר  בית  מנהלת  שני,  טל 
מנכ"ל  פויר,  ושרון  לרכיבה, 
נותנים  לא  הזית",  עץ  “חוות 
הנחות בשום אספקט של ניהול 
סטנדרט  מציבים  הם  החווה. 

במ לסניטציה  במיוחד  קגבוה 
מדריכים  על  מקפידים  קום, 
ובעלי  מתאימה  הכשרה  בעלי 
מרשי  מתאים,  ביטוח  ניסיון, 
רכיבה מגודרים, נקיים ובטוחים 
הכל.  מעל  בטיחות   - וכמובן 
ידידותיים  הם  בחווה  הסוסים 
ואינם נרתעים מקרבת בני אדם, 
מקצועי  לטיפול  מובהק  סימן 

ואוהב.
בלי עוסקת  הזית  עץ  קחוות 

מוד רכיבה מערבית למתחילים 
ומתקדמים תוך דגש על לימוד 
מזמינה  החווה  ומקצועי.  מקיף 
ילדכם,  בלווית  ההורים,  אתכם 
ילדכם  את  ולעודד  להתרשם 

להצטרף לקבוצת הרוכבים. 
טל שני 054-461-90-80

רכיבה בחווה

תפריט חדש, ואולי גם שם
חדש,  תפריט  השיקו  המסחרי  שבמרכז  המתחדש  אחר"  ב"קפה 

קהמוגדר בשלב זה כניסיוני. למסעדה הצטרף השף אבי כנפו, והמ
נות החדשות הן בעלות אופי מעודן יותר ובריא יותר. חידוש נוסף 
הוא “מנת היום", מנה אחת מידי יום המוצעת במחיר נמוך ומשתלם 
במיוחד. ההנהלה החדשה שוקדת גם על שיפורים ברמת השירות, 
ממשיכים עם ערבים מיוחדים כמו ערבי נשים וערבי גבינות ויין, 
ואפילו שוקלים את החלפת השם, כשהחברים בפייסבוק מוזמנים 

להציע רעיונות. מרכז מסחרי כפר ורדים 04-9977729.

 מדפיסים לכם 
בית ספר

יהודה טקס בנהריה מספקים תלבושת אחידה לכל 
בתי הספר באזור, הדפסת חולצות ברמה גבוהה 

וביגוד לחברות ולפרטיים לכל עונות השנה

החו שמסתיים  לפני  קממש 
הרי מתחילות  הגדול  קדש 
ספר.  בית  ציוד  אחרי  צות 

הבי תחום  לגבי  קלפחות 
בשקט  לישון  תוכלו  גוד 
הצרכים  כל  את  ולרכז 
 – ואיכותי  אחד  במקום 
 1979 משנת  טקס.  יהודה 
"יהודה  מנהלי  מייבאים 

כל  את  בעצמם  טקס" 
מבטיחים  הסחורה, 

איכות  בבד,  איכות 
ומחירים  בהדפסה 

אטרקטיביים 
במיוחד. 

מדובר בעסק 
משפחתי, 

שמעניק  מה 
אופי  לחנות 

ההורים  מיוחד. 
קהתחילו והיום מנוהל המ

קום על ידי דור ההמשך. 
אלזרי, המנהל את החנות 
לי לשמור  כיום: "חשוב 
וההאיכות  הרמה  על 
את  הנחו  שתמיד 
המטרה  שלי.  ההורים 
שלי להשתפר בכל שנה 
הבד  ובדרגות  באיכות 
על  לשמירה  במקביל 
אותה רמת מחירים זולה 

עבור הלקוחות". 
הח הינה  טקס  קיהודה 

בהד שהחלה  הראשונה  קברה 
במהלך  אחידה.  תלבושת  פסת 
במכרזים  החברה  זכתה  השנים 
ומועצות  עיריות  בקרב  רבים 
שמונה,  קרית  ביניהן  האזור, 

נהריה, מעלות ועכו. 
להדפיס  ניתן  טקס  ביהודה 
בתי  לכל  אחידה  תלבושת 
המערבי,  הגליל  באזור  הספר 
תוך שמירה על איכות ההדפסה 
גם לאחר כביסות רבות. במקום 

קחולצות לכל עונות השנה, במ
גוון של למעלה מ-15 צבעים. 

קאת החולצות המודפסות מקב
קלים מיד במקום ואין צורך לח

זור שוב לאחר המתנה של יום 
או יומיים. 

מייצר  טקס  יהודה  בנוסף, 
גדולות  חברות  עבור  בגדים 

זוגלובק,  באיזור כמו שטראוס, 
הבט ומשרד  השוטרים  קקרנות 
חול להזמין  כמובן  ניתן  קחון. 

או  ספורט  לימי  ייחודיות  צות 
כמו  עבודה,  מקומות  של  כיף 
גם חולצות בהקדשה אישית הן 
בכמויות  והן  בודדת  כחולצה 

גדולות. 
על  שומר  המשפחתי  המקום 
המלווה  ואמין  אישי  חם,  יחס 
מכל  ללקוחות  מהיר  בשירות 

רחבי הארץ. 
החנות פתוחה לנוחות הציבור 
כל השנה בימים א'-ה' בשעות 
8:00- ו'  וביום   8:00-19:00

 .13:00
יזרעאל  עמק  טקס,  יהודה 
,04-9821922 נהריה,   8 

.www.ytex.co.il
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צרכנות
המוזל  האלכוהול  תפריט  עם  ממשיכים  במעלות  בר  בלולה 
את  מחדש  בלולה  עצבו  הקיץ  לכבוד  הקיץ.  בתחילת  שהחל 
מתחם הדשא החיצוני, עם מסך ענק וזולות מפנקות. לולה בר, 

כניסה שנייה למעלות.
מסעדת טול שבכליל. פתוחה עכשיו בכל ימות השבוע למעט 
יום א’. שעות הפתיחה החדשות: ימים ב-ה מ-18:00 עד 23:00, 
המסעדה  הוסיפה  בקיץ   .23:00 עד  מ-13:00  ושבת  ובשישי 

קמנות ילדים, כולל קטשופ )!(, וחידוש מרענן נוסף הוא האפש
רות לשלם בכרטיס אשראי. כליל, 054-4794472.

באופנת קיווי בנהריה יצאו במבצע מיוחד לכבוד סוף הקיץ: כל 
קולקציית קיץ 2012 נמכרת בהנחה של עד 70%. הגעתון 27, 

נהריה )ליד בנק מזרחי(.
ההרשמה  את  פתח  יעקב  עין  במושב  מוריה"  “מרכז  פעוטון 
לשנת הלימודים הקרובה שבה ייפתח גם צהרון חדש. הצהרון 
כי  ומכל האזור. ב"מוריה" מבטיחים  גיל  לילדים בכל  מיועד 

בפ שמקבלים  ואוהב  חם  יחס  אותו  את  יקבלו  הצהרון  קילדי 
עוטון. לפרטים והרשמה: ישראל 052-2616257, גאולה -052

.8836416
בית הספר למחול כפר ורדים בניהולה של רבקה מתן פותח את 
ההרשמה לשנת הלימודים הקרובה ב-20.8. בבית הספר יפעלו 
שני חוגים חדשים בנוסף לחוגים שהיו עד כה – קבוצת ג’אז 
מודרני לנשים וקבוצת ריקודי בטן. השנה תיפתח ביום ראשון 

ה26.8. לפרטים: רבקה 054-4378222, חגית 04-9571577.
שוכק החנות   . ואלקטרוניק מחשבים  נ.א.  בתרשיחא:  החדש 
ומ ומגש הכדורסל(,  הכנסיות  )באזור  העירייה  כיכר  ליד  קנת 

החנות  מציעה  כן  כמו  המותגים.  מיטב  של  מחשבים  שווקת 
אבטחה  מצלמות  של  והתקנה  מכירה  ומבצעת  היקפי  ציוד 
במעגל סגור. במקום מעבדת תיקונים, והכי חשוב: יש שירות 
 בבית הלקוח. לרגל הפתיחה, יצאה נ.א. בשורה של מבצעים. 

לפרטים: 050-2142057.
המשק מפעל  בחנות  המדובר   . ג ריהוט  בירכא: “קשת"  ןחדש 
עבה  ומברזל  גבוהה  באיכות  הארץ  מתוצרת  רהיטים  ווקת 

לגי איכותיים  רהיטים  של  רחב  מגוון  במקום  במיוחד.  קוחזק 
נות במחירים מפתיעים. לדוגמה: נדנדת גן חזקה ונוחה כולל 
ב-1800  ומרופד  אלגנטי  ישיבה  סט  או  ב-1500 שקל,  ריפוד 
,04-9593844 ג’וליס  ירכא  א.ת.  המפעל,  חנות  ועוד.   שקל 

.054-7992931
נטע ראובני פותחת קורס 
בסטוק אצלה  תצורפו 

בכפר  שניר  שברחוב  דיו 
התכשי אוהבי  קורדים. 

איך  לגלות  שרוצים  טים 
מכינים אותם וליצור את 
הייחודיים  התכשיטים 
ללמוד  מוזמנים  שלהם, 
ועם  קטנות  בקבוצות 
שניר  אישי.  יחס  הרבה 
050- ורדים  כפר   112

5729852
לפ מתכוננים  ־“יארא" 

הלימודים  שנת  תיחת 
עשרות  ומוכרים  החדשה 

במ ספר  לבית  קפריטים 
גן  תיקי  נוחים:  חירים 
החל מ-19.90, תיקי בית 

ספר החל מ-39.90, מחשבון מדעי רק ב-29.90 ועוד. פתוח כל 
ימות השבוע מ-9:00 עד 20:00. אזור התעשייה תרשיחא )צמוד 

לכפר ורדים( 04-9575133.

ויל לח  חם,  גדול.  קחופש 
הבילויים  בין  משתוללים.  דים 
ריחה  לבצבץ  מתחיל  לבלאגן 
של שנה חדשה. אז ממש פסע 

אמ אשל  מיכל  החגים,  קלפני 
לקרמיקה,  סטודיו  בעלת  נית 
מזמינה אתכם לחגוג עם מתנה 
מיוחדת  יד  עבודת   – אחרת 
לקרובי  או  לעצמכם  במינה 

משפחה. 
ורדים,  כפר  תושבת  אשל, 
לאמנות  האקדמיה  בוגרת  היא 
ניו-אורלינס  באוניברסיטת 
פיסול  במגמת  בלואיזיאנה 
הבינה  לארץ  כששבה  והדפס. 
משאבים  מצריך  זה  תחום  כי 
את  לבטא  וחיפשה  אדירים 
אחרת.  אמנותית  בדרך  עצמה 
דרך  דווקא  הגיעה  לקרמיקה 
ראתה  ילדיה.  בו השתתפו  חוג 
אצל  ללמוד  והמשיכה  טוב  כי 
אמניות מקומיות עד שבתמיכה 
רוטשילד  נורית  הקדרית  של 
החליטה לפתוח סטודיו משלה. 
את  מביעה  מיכל  בסטודיו 
עצמה במגוון רחב של יצירות: 

קכלים שימושיים מיוחדים, ויצי
המשמ ייחודיות  אמנות  קרות 

שות לנוי. בין עבודות האמנות 

כלות  של  פסלים  למצוא  ניתן 
מפורצלן  פעמון  ו"גרציות", 
עדין, ומנגד כדי ענק בהשראת 
הכדים,  האפריקאי.  זולו  שבט 
מיוחדת  שריפה  עוברים  אגב, 

בבור באדמה.
וב בעוצמתו  "הגליל  קאשל: 
הש מקור  לי  מהווה  קפשטותו 

אני  וביצירותיי  ליצירתי  ראה 
ההוויה  את  ביטוי  לידי  מביאה 
והחי  לטבע  והחיבור  הגלילית 
מחוברת  מאוד  אני  באיזור. 
לאדמה, לטבע ובעיקר לעיזים. 
כמי שמתעניינת בעיזים גיליתי 
הן היפות  כי העיזים הגליליות 
איזה טוב לב  יש להן   – ביותר 

שנשקף בעיניים".
נשרפים  השימושיים  הכלים 
בטמפרטורה של 1,260 מעלות, 
ולכן מתאימים לבישול ולאפיה  

קבתנור וניתן אפילו לנקות במ
דיח כלים. 

הקר האמנות,  חובבי  קלכל 
שחו מי  לכל  ובעצם  קמיקה, 

משהו  ורוצה  אסתטיקה  בב 
לבקר,  בואו  ואחר,  ייחודי 
בסטודיו  ולקנות  להתרשם 
,04-9570925 מיכל.   של 

.www.eshel-michal.com

הכלים של מיכל יכולים 
להיות הכלים שלך

מיכל אשל יוצרת בסטודיו שלה כלים שימושיים 
מרהיבים ועבודות אמנות לנוי. יופי של מתנה 

לעצמכם או למכרים

עבודה של מיכל אשל בנושא עזים

מגע קסם
מישל קארו

מלווה בנתיבים הוליסטיים
Master רייקי בדרגת

052-4743674
magakesemm@walla.com 

ליווי אישי בצמתים חשובים בחיים 	 	
פיתוח מודעות לצמיחה ואיזון 	 	

Rebirthing - טיפול בנשימה 	 	
קורסי רייקי 2&1 	 	
הנחיית מדיטציה 	 	

טריקו גבר

5 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

טריקו ילד
´ ≥ מתנה6° ב-100 ש“ח

±π∑π≠החל מ

שרוול ארוך ילד

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

שרוול ארוך גבר
3 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

•∞∞± כותנה”ריפ“ נמתח חולצות צמודות 
´ ≥ מתנה6° ב-100 ש“ח

≥Ø¥ שרוול
למגזר הדתי 
בכל המידות

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

על כל 
קניה מעל 

300 ש“ח
מתנה°

דריי פיט גבר

3 ב-100 ש“ח
או דריי פיט ילד

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

מכנסי ספורט 
5 ב-50ש“חחזרה לבי“ס

קפוצ‘ונים 
קייצי ומעבר

5ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

עובדים עם כל בתי הספר בגליל המערבי

פר
הס

ת 
בי

ל 
סמ

ל 
ש

ה 
פס

הד
ם 

לי
ול

 כ
ים

יר
מח

ה

מגוון גדול של מכנסי ילדים, מכנסי נשים, 
טייצים, גופיות, גרביים תחתונים 

מגוון מוצרי חורף 
החל מ-4 ב-100ש“ח

כיכר
המשטרה

רח‘ עמק יזרעאל 8 יהודה טקס

כיכר
הישיבה

כיכר
גדולה

נהריה
ממעלותהירוקה מנהריה

 כביש נהריה
מעלות

50  5

מגוון גדול של מכנסי ילדים, מכנסי נשים, 
טייצים, גופיות, גרביים תחתונים 

מגוון מוצרי חורף 
החל מ-4 ב-100ש“ח

כיכר
המשטרה

רח‘ עמק יזרעאל 8 יהודה טקס

כיכר
הישיבה

כיכר
גדולה

נהריה
ממעלותהירוקה מנהריה

 כביש נהריה
מעלות

50  5

לא
חוזרים

לבית הספר
בלי...

http://www.eshel-michal.com
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המשך בעמוד הבא

זה שהגבר קונה   מכירים את 
אותו  אורז  נוצץ,  אוטו  לאשתו 
כמו מתנה ומחנה ליד הבית כדי 
להפתיע אותה? ושמעתם שלא 
מזמן היה טו באב? אז הסיפור 

קהבא הוא על טו באב, ועל מי
את  להפתיע  גם  שהחליט  שהו 
עם  אבל  ארוז,  רכב  עם  אשתו 

אינטרפטציה משלו.
שבמעק ופרח”  “רות  לחנות   
לות הגיע קצת לפני יום האהבה 
גבר חביב מהאזור, כשהוא אוחז 
לי  “קשטי  ורודים.  באופניים 

מבע ביקש  בפרחים”,  קאותם 
רוצה  אני   “ אורנה,  החנות  לת 
להפתיע את אישתי”. אז אחרי 
שאורנה התאוששה מההפתעה, 
היא קישטה לו אותם לתלפיות 
עם פרחים ובלונים, כמו שאתם 
בטח רואים בתמונה. ורדה, אם 
היא  בה,  משקיע  ככה  מישהו 

שלו לעולמים.
 טוב, האמת שזה לא חוכמה. 
הפעם האחרונה שאיזה גבר נתן 
לורדה משהו עם פרחים, זה היה 
את  לה  שנתן   30 בן  אחד  איש 
ומכיוון  שלה.  הפרחוני  החלוק 
תספק  שורדה  רוצים  שאתם 
הנסיבות,  על  פרטים  עוד  לכם 
אז הנה היא משפילה את עצמה 
עד הסוף. הבחור הזה היה מוכר 

ב”אתא”.
רכב  בעסקי  אנחנו  ועדיין   

במ בר”  ב”לולה  קודקורציה. 
לתוך  חיפושית  הכניסו  עלות 

המ של  מהעיצוב  כחלק  קהבר 
ורדה  של  התרבות  בדסק  קום. 
והבינו  הבעלבתים,  את  ראיינו 

סג עם  רטרו  של  שילוב  קשזה 
שהחבר’ה  העיקר  עכשווי.  נון 
אוהבים להצטלם עם החיפושית 

העברות כספים מהירות לחו"ל
ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים 

לוקחים היום, מחזירים מחר
שירות עד בית הלקוח

ניקוי יבש
שטיחים | וילונות

שרותי כביסה וגיהוץ
שד’ הגעתון 52 נהריה  04-9514888

טיפול בכאבים הקשורים לבעיות אורטופדיות  •
עיסוי קצוות )כפות רגליים, כפות ידיים וקרקפת(  •

עיסוי רקמות עמוק  •
טיפול בספורטאים  •

חדר טפולים מרווח ונעים   • 
בכפר ורדים

20 שנות מוניטין  •

עיסוי
רפואי

מקצועי

מיוחד: 
עיסוי כיסא 

קצר לשחרור 

מלחצי עבודה

אבי סלוצקי
כפר ורדים

052-7808395

מראשבתאום 

04-6902765 | 052-4420632
רח' ארז 15, שלב א', כפר ורדים

כל השבוע ראשון-שבת 
מ-6:00 בבוקר 
עד 11 בערב!

v

עיצוב שיער וגבות
v

בניית ציפורניים 054-5703492 מומלץ!

זואי ספא, ארבל 54 כפר ורדים 04-9576699, 052-4458497
www.zoe-spa.co.il

למנוייםאפשרות 

חבילת 
פינוק זוגי
אפשרות 

לתלושי מתנה
טיפולי גוף ופינוקי ספא ליום יום ולאירועים מיוחדים

חדש!

Foot massage!חדש

Foot massage
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אחרי  עליה  נוהג  לא  אחד  ואף 
לצבע  לב  תשימו  ואם  ששתה. 
למה  תבינו  החיפושית  של 
ורדה מזדהה איתה עמוקות: גם 

צהובה, גם ענתיקה.
 הבנק הבינלאומי ואתר כפרק
ניק ממשיכים לחלק במרץ את 

פע הרב  האקולוגיות  קהשקיות 
קמיות. המרץ הזה עזר להם לא

רגן עוד שלוש נקודות חלוקה, 
בנוסף לבנק: “קטנים גדולים”, 

דיז וסוכנות  בכפר”  ק“חנות 
נהאוז. ויש גם קנייה אקולוגית: 
ועושה  השקית  עם  שמגיע  מי 
למזון”,  הגדול  ב”מרכז  קניות 
 5 ולקבל  במזומן  לשלם  יכול 

קאחוז הנחה. ורדה מפרגנת, ומ
שחררת אנחת רווחה: יש! כדור 

הארץ ניצל!.
לצפת  הגיעה  שרוף  עינת   

לצלם תוכנית מיוחדת על העיר 
עבור ערוץ הטיולים. זה קורה, 

קלמי שלא שמע, קצת לפני פס
הבינלאומי  הכליזמרים  טיבל 
חצי  השנה  שיחגוג   )20-22.8(
יש  אז אם כבר  יובל, 25 שנה. 
שרוף,  עינת  ויש  טלוויזיה, 

ומהפסטי מהעירייה  קהחבר’ה 
לפרונט  הדרך  את  ימצאו  בל 
הצילומים  לאתר  העדשה.  של 
החדש  התכלת  עמק  בפארק 
האמנותיים  מנהליו  שני  הגיעו 
חנן  האמנים  הפסטיבל,  של 
בר סלע ואייל שילוח, יחד עם 
יושב הראש של הפסטיבל יגאל 
שמשתתפים  וילדים  שטרית 

וכ בצפת,  מוסיקלי  קבפרויקט 
מובן גם ראש עיריית צפת אילן 
צילומים,  הרבה  היו  שוחט. 
ואולי גם איזה שילוב מוסיקלי 

בין עינת לנגני הקלרינטים. 

החיפושית הצהובה בלולה-בר האופניים המקושטים 
של רות ופרח

עינת שרוף עם מישהו מצפת
צילום: אשר אלמקיס

כפר ורדים והסביבה
04-9574294 |  050-4045596

ארי פליישר 
 מרפא בעיסוי 

ויועץ ארגונומיה
ת  ת ורגישו  עיסוי עמוק ועוצמתי ברכו

ויעוץ להפחתת כאבים עתידיים אצלך בבית

ועכשיו גם 

בקליניקות 

בכפר ורדים 

ומעלות!

Meaky's Top View
מסעדה ופאב על ראש הגג

פתוח שני עד שבת )בראשון סגור(
משעה 19:00 עד השעות הקטנות

בניין סראיא, מרכז תרשיחא, 0545-202332

הקורס ייתקיים ב- "סטודיו לצורפות של נטע ראובני"
ברחוב שניר 112 כפר ורדים.

nreuveni@walla.co.il ,050-5729852 ליצירת קשר

קורס צורפות לנוער ומבוגרים
אם אתם אוהבים תכשיטים

ורוצים לגלות את סודות הצורפות
אני מזמינה אתכם לסטודיו שלי.

נלמד לעצב וליצור תכשיטים
בקבוצות קטנות, יחס אישי

והמון תשומת לב.

עיצוב וביצוע 
סימה ביאליק
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המשך מעמוד קודם
 משרד היח”צ אגמדיה שלח, 
זוג  של  צילום  בקודש,  כדרכו 

קנאה שבילה בספא “מעיין הב
בצירוף  עמי,  בן  במושב  רכה” 
שרק  מהסוג  יחצ”ני  אייטם 

קמדורים רדודים כמו ורדה מכ
מל בעונת  רק  זה  וגם  קניסים, 

הזה  שהאייטם  אלא  פפונים. 
סיפר על “יורי ויוליה פלוטקין” 
שבאו לספא, מה שכבר משדרג 
למדור  שייכנס  לאייטם  אותו 
רק  התפוזים.  בעונת  אפילו 
ניתחה  בתמונה,  בהתה  שורדה 
והגיעה למסקנה:  הנתונים,  את 
מדהים,  מקרים  צירוף  שזה  או 
של  הזהובים  שהתלתלים  או 
הדוגמנית השורדת עברו גיהוץ 

וצביעה.
הגיע  יום  אחרי  שלא.  או   
אייטם מתקן. לבני הזוג קוראים 
בעצם יורי ויוליה גגארין. סתם, 

וגגארין,  קוצר.  ויוליה  יורי  נו, 
הוא  ידע,  שלא  היחידי  לקורא 

הרא והאדם  רוסי  קאסטרונאוט 
שון בהיסטוריה ששהה בחלל.

ערך  ביראון  גליל  הרי  יקב   
היינות  לסדרת  השקה  אירוע 
המון  והזמין  שלו,  החדשים 
מהם  חלק  הארץ.  מכל  שפים 

יר אורי  הנה,  הגיעו.  קאפילו 
בורי  אורי  ממסעדת  מיאס 
בעכו, וארז קומורובסקי שעורך 
אפילו  במתת,  בביתו  סדנאות 
את  משותף.  לצילום  התייצבו 

קיתר השמות שמופיעים בקומי
ניקט ורדה תשמח להכיר פעם, 
לעשות  צריך  שמישהו  ומכיוון 
את הצעד הראשון, הנה רשימה 
מבעלי  האמל  איציק  חלקית: 
מסעדת מסה, דניאל פרץ בעלי 
וכדיתא,  כרמים  המסעדות 

די מסעדת  מנהל  סומך  קאילן 

קסי, השפים יאיר פיינברג, דוד 
דיוויס, חיים טיבי ועוד. 

 מקורותיה של ורדה בפייסבוק 
הנוער,  מועצת  של  לדף  חדרו 
פייסט”  “קופי  עבורה  ועשו 
המועצה.  של  הודעות  ללקט 

בבקשה:
• חשו	 הודעה  קנווווווווער 

ברי ערב  אין  הערב  קבה!!! 
כה!!

•  מחר- לא יתקיים ערב בנות 	
ויהיה מועדון פתוחחחח!!!!

• ההצגה 	 תתקיים  לא  היום 
אלכהולא כפי שהיה רשום!! 

ההצגה תדחה למועד אחר.
• קכל מי שעוד לא יודע, הנסי	

קעה לקייאקים מחר **נדח
תה** לשבוע הבא.

שכל  תחשבו  שלא  אבל   
המ הנה,  כאלה.  קההודעות 

את  גם  שם  מצא  ההאקר  קור 
בגלל  סגור  המועדון  היום  זה: 
היציאה לעזריאלי. עכשיו ורדה 
כמו  שיא  אחרי  הכל:  מבינה 
שמישהו  מצפים  אתם  עזריאלי 

יתלהב מאיזה שיט בקיאקים?
לנון  ג’ון  אפילו  מזה  וחוץ   
אמר שהחיים זה מה שקורה לנו 
משהו  מתכננים  שאנחנו  בזמן 

אחר, לא?
 ואם כבר ציטוטים של אנשים 
מתפלאים  אתם  ואם  חכמים, 
איך המדינה והעולם הגיעו לאן 
שהגיעו, אולי הציטוט הבא של 
רעיון מהי  יתן לכם  טווין  מרק 
שאתה  מה  “כל  הסיבה:  באמת 
וביטחון  ּב ּורּות  זה  צריך בחיים 

עצמי, ואז הצלחתך מובטחת”.
 שבת שלום.

ארז קומורובסקי ואורי ירמיאס 

 1,000 כרטיסי ביקור צבעוניים
290 ש”ח בלבד לא כולל מע”מ

כולל: קופירייטינג, עיצוב והדפסה, שירות 
לבית הלקוח

04-9977474 
פרסום    יחסי ציבור    הוצאה לאור    אינטרנט

חלקות שקיות אקולוגיות 
במרכז המסחרי

יורי ויוליה קוצר ב”מעיין 
היכנס/י עכשיו לאתר:הברכה”        צילום: אגמדיה

www.hcginfo.co.il 
לפרטים נוספים התקשרו:

ורד שקדי
052-8284074

Vshkedy63@gmail.com

לרדת במשקל
התגלה הפתרון המלא 

לבעיית עודף המשקל

בתהליך ייחודי, מהיר, בטוח ובריא 
ובליווי של הדרכה אישית צמודה

ניתן לרדת במשקל בין 8-15 קילו ב- 40 יום.

 מורה מנוסה ומקצועית

 מלמדת בכל הרמות
כולל אקדמאים וליקויי למידה

04-9997652 ,050-6574905

English שפת אם

 , קבלן של חברת 
יצרנית “מולטיגג”

מכונה משוכללת, חומרים 
חדישים, 8שנות אחריות

זאהי אבו עאקל
איטום כללי ובידוד קצף פוליאוריטן

050-9060803 ,052-2852135www.az-itum.co.il

שיפוץ 
מקלחות

כפר ורדים    052-3237623

אסתי צור
קוסמטיקאית

• טיפולי פנים לכל סוגי העור

• פילינג פעיל מחומצות וצמחים - רונליזה

• טיפולי מכון דרמלוג'יקה

• אפילציה (מחט חשמלית)

• ייעוץ, הדרכה והתאמת תכשירים - מכירה

כולם נפגשים ב”כפרניק”
אתר הבית של כפר ורדים והסביבה

היכן נפגשים האמנים, הספורטאים, 
הצרכנים והצרחנים, הונדליסטים, הירוקים, 

האכפתניקים, הציניים, המתנדבים, פותרי 
החידות, הפורצים והמשטרה, המגיבים 

האנונימיים, סיון יחיאלי, בוב חן, מיכל בת 
אור, צילה שנהר, יורש, חגית פרידלנדר, 

דורית קלנר, אורית לבב ויקי טובי?
בעמוד החדשות של "כפרניק"!

היכן נפגשים "מועדון הזהב" 
עם "הגיל הרך"?

באתר "כפרניק" ב"מוסדות הכפר"!
היכן נפגשים "בית מושקע 

למכירה" ו"מלונה למסירה"?
בלוחות המודעות של אתר "כפרניק"!

היכן נפגשים קתדרה 
ומועדון הזהב?

בלוח האירועים של "כפרניק"!

"כפרניק" - אם לא תגלשו, איך תדעו
www.kfarnik.co.il
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בריאות מן הטבע
אומגה 3

משמן המופק בכבישה קרה 
מזרעי צמח בר ישראלי - 

מרווה מרושתת
המקור הטוב ביותר לאומגה 3

לפרטים: לילי סלוצקי
סוכן מורשה מס' 31200003

052-7808393

חדש למבוגרים
העשרה בצרפתית
מבלים בכיף ומשפרים את השפה

מיועד לדוברי צרפתית בסיסית ומעלה
דינה 054-6261963 )לא בשבת(

מחיר למודעה בת 12 מילים, שני פרסומים: 65 ₪
4 פרסומים: 95 ₪ )המחירים כוללים מע"מ(

דרוש/ה
סוכן/ת נדל"ן

אמין/ה, חרוץ/ה ואסרטיבי/ת
+רכב, גם ללא ניסיון

לווי מקצועי צמוד עד ההכשרה.
עמלות גבוהות למתאימים

עדיפות לדוברי רוסית
אביתר

052-3032121

V.I.P
נדל"ן

בתים למכירה
בכפר ורדים, וילה בעיצוב 

ארכיטקטוני מיוחד, 250/700, 5 
חד' במפלס אחד+יח"ד 3 חד', 

פטיו, נוף מרהיב וחנייה. רחל 
054-4735949

בכפר ורדים בצעירה, דו-משפחתי 
מושקע ומרווח מאוד ברח' ללא 
מוצא, 200/250, 6 חד' גדולים, 

ממ"ד גינה מטופחת וחנייה. רחל  
054-4735949

בכפר ורדים, וילה מוארת ומרווחת 
ברח' ללא מוצא, 245/600 , 
6 חד'+פ. משפחה, אפשרות 

ליח"ד, חניה מקורה וחצר הגובלת 
בחורשה. רחל 054-4735949

במעלות, בסביונים, דו-משפחתי 
מרווח ומושקע עם אפשרות לשתי 

יח"ד, 280/380, 7 חד', גינה 
מטופחת ומרפסת עם נוף. רחל 

054-4735949
במעונה וילה מרווחת  ומושקעת 
ברח' ללא מוצא, 180/600 , 6, 

חד', גינה מטופחת חנייה ונוף. רחל 
054-4735949

כפר ורדים במפלס אחד  במרחק 
הליכה מהמרכז בית פונקציונאלי 

ונוח180/687 מ"ר, 1,800,000 ₪. 
VIP נדל"ן 052-6603666.

כפר ורדים בשלב א' פינתי צופה 
לנוף,כ-190 מ"ר בנוי + יחידת 

דיור חדשה בכניסה נפרדת. 
גינה מטופחת, פרגולה, חנייה 

מקורה כפולה ועוד. VIP נדל"ן 
.052-6603666

בכפר ורדים במחיר שפוי בשלב 
ב'  6 חד' + שתי יח' דיור מניבות.

עם נוף פנורמי מקסים. VIP נדל"ן 
.052-6603666

כפר ורדים, להיכנס ולגור! בית 
5 חדרים במפלס אחד, מטופח 

ומסודר בנוי באיכות גבוה עם 
תוספות רבות. גינה מטופחת 

ופרגולות איכותיות. בהזדמנות שלא 
חוזרת! VIP .₪ 1,520,000 נדל"ן 

.052-6603666
בקיבוץ אילון בהרחבה, בשכונת ואן 
גוך המטופחת, וילה 5 חד' חדישה 

במפלס אחד על מגרש של כ-520 
מ"ר. VIP .₪ 1,260,000 נדל"ן 

.052-6603666

להשכרה
להשכרה מבנה תעשייה במושב 

חוסן, 250 מ"ר, חשמל תלת פאזי, 
משרד, מטבחון ושירותים. דלתות 
כניסה רחבות.  054-9001239  

חדר ישיבות מצויד לשימוש חד פעמי 
על בסיס יומי או לפי שעה. כניסה 

נפרדת * מסך LCD 37" עם חיבור 
למחשב נייד * טלפון קווי * חיבור 

לאינטרנט * מטבח צמוד * שירותים 
צמודים * עד 12 איש * שתייה 

חמה חופשי. החדר ממוקם באזור 
התעשייה תפן בבניין קליה. לפרטים: 

yael@pnay.co.il ,04-9977474
משרדים לבעלי מקצועות חופשיים 

ומשרדים להיי טק בכל הגדלים. 
התאמה מושלמת, כניסה מיידית, 

מחירים סבירים, נוף מדהים, מיזוג 
אויר מלא, תחזוקת בניין מלאה 

במחיר השכירות.  מסעדה בשרית 
* חנות נוחות * שמירה היקפית. 
הבניין מאוכלס ברובו * אפשרות 

לחלוקה גם לשטחים קטנים. 
לפרטים 04-9872606 

דרושים
למוזיאון הפתוח בגן התעשייה 

תפן דרוש/ה מדריכ/ה. הכישורים 
הדרושים: תואר באמנות, רקע 
בחינוך, יכולת עבודה עם מגוון 

אוכלוסיות, יכולת הרצאה והדרכה 
באנגלית, מוכנות לעבודה 

בשבתות וחגים. רכב חובה, משרה 
מלאה, מיידי. לפניות:  פקס -04
9872940, טל' 04-9109611, 

 pnina@omuseums.org.il, :דוא"ל
.liron@omuseums.org.il

דרושות עובדות לניקיון. 
052-6219797

למרפא הבושם דרוש עובד מקצועי 
עם אהבה גדולה לצמחי ארץ 

ישראל. תנאים טובים ואפשרויות 
קידום למתאימים. 04-9952122, 

050-5211607, או קורות חיים 
.mrphbosem@gmail.com למייל

ל"זואי ספא" דרושים מעסים/ות 
מקצועיים. אושרה 052-4458497 

טיפולים 
טיפול בתטא הילינג בכל תחום 

והתמודדות, טיפול באכילה רגשית, 
אבחון וטיפול בשיטת ורדי, לקויות 

למידה, תפקוד והתפתחות. 
תינוקות, ילדים, נוער ומבוגרים. 

מיכל ליף 054-7654371.
מיכל דרור )MA( מטפלת באמנות 

ומנחת קבוצות, ילדים, נוער, 
מבוגרים. קליניקה בכפר ורדים. 

,052-2609608 
mdror@bezeqint.net 

לפאב מסעדה באזור
דרושים

עוזר/ת טבח 
מלצרים w ברמנים

עבודה קבועה * 
תנאים טובים למתאימים

054-5202332

נא להתקשר לרכז תקשוב – מיכאל – 054-7241007 
או לרכזת מגמות – יהודית – 052-3750049.

בית חינוך אופק בעברון

 מחפש 

מורה לתקשוב 
להגשת תלמידים לבגרות.

ימי עבודה: א',ב' ו-ה'.

המנין המשפחתי המסורתי  כפר ורדים
חוויה יהודית משפחתית משותפת

זמני כניסה ויציאת שבת וחגיגות בר המצווה\
המניין המשפחתי המסורתי מתפלל בבית הכנסת )סמוך לכיכר 7( 

 בימי שישי - קבלת שבת בשעה 19:00 
עד לתאריך 18 אוגוסט 2012 - ו אלול תשע”ב

דרוש/ה

גרפיקאי/ת
שליטה מלאה ב-

Photoshop  Illustrator InDesign 
ניסיון בעימוד ובעיצוב מודעות

רמת עיצוב גבוהה
יכולת עמידה בלחצים

יחסי אנוש טובים

קורות חיים לדוא"ל
 pnay@pnay.co.il

פרטים בטלפון 04-9977474

www.eshkoll.com |  04-9977474  |   דולב 3, א.ת. תפן  | 

איכות מעולה 

עמידה בלוחות זמנים

מחירים נוחים

אספקה בתפן או בכפר ורדים

אפשרות "עד הלקוח"

הדפסה הפתרון המושלם בשבילך!

הפקות דפוס 
מרעיון למוצר, הכל תחת קורת גג אחת:

ייעוץ תקשורתי

כתיבה ועריכה 

צילום 

עיצוב 

קופי 

ארט 

הדפסה

» כרטיסי ביקור   

» מגנטים 

» פלאיירים          

» פולדרים 

» חוברות         

» ספרים, קטלוגים

דפוסים של 
איכות

mailto:yael@pnay.co.il
mailto:pnina@omuseumes.org.il
mailto:liron@omuseums.org.il
mailto:mrphbosem@gmail.com
mailto:mdror@bezeqint.net
mailto:pnay@pnay.co.il


חדש באלומה 
ארוחה עסקית גם בשישי ושבת

ב-ה 12:30-16:00
יום שישי 12:30-14:30
שבת 13:00-17:00

אלומה - ביסטרו גלילי, רח’ האלון 16 כביש כפר ורדים-מעלות תרשיחא 04-9574477
www.alumabistro.co.il 
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