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הבית עד אותנטיים דרוזיים מאכלים

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

לצמחוניים וגם לחובבי בשר טעים, טעים

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

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

וצנוברים שקדים עם אורז

עדשים עם או בורגול אורז בסיס על מג'דרה

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

נתחי עגל, עם רוטב עשיר גולאש

ובורגול עגבניות קישואים, תבשיל כוסה טביח

ממולאים
גפן/קישואים/פלפל/חצילים כרוב/עלי

טחון בשר ממולאים באורז, חתיכות עגבניה עם/בלי

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

שעועית מרק

ירקות מרק

מנזלה
ותבלינים חומוס חצילים, בסיס על צמחוני מרק

מומלץ הבית מרק

נשנושים
בנקושה

עוף כבד או הודו בשר עם סמבוסק

קובה

סלטים
בהתאם לירקות העונה

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

אזהרה!
של הגפן עלי

אמירה מאמא

עלולים לגרום

קשה להתמכרות
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גרנו בנגב ,בשפלה ובגליל
ממשיכים בנדודנו עם המקל והתרמיל

בשנה הבאה שוב אורזים
והפעם עוברים למאדים

שלחנו גששית סקרנית, שתחקור ותצלם
ואכן הנוף שם מהמם

נוף בתולי ואדמדם
בלילה קור כלבים אבל ביום לא חם

הקרקע ניתנת בחינם
והפיתוח? לפי מה שאמרו לנו בסוכנות 

)נאס"א( גם!
זו אחלה הזדמנות עסקית

טובה יותר מכל תוכנית נושאת ריבית

נוכל להשכיר שם את המרתף לאיזה חייזר
סטודנט במכללת מאדים, או סתם שכן 

מוזר
נרשה לו לדייר, להביא גם את הרובו-

סבתא
וככה גם נממן את המשכנתא

אנחנו נהיה החלוצים
ההסטוריונים עוד יכתבו עלינו בספרים

יקראו על שמנו רחובות, כיכרות ורמזורים
תראו שנהיה מאוד מפורסמים

הקבלן "צמנט אדמוני ובניו" נתן לנו 
בטחונות

שהבית יהיה מבודד גם במינוס 100 מעלות
שיהיה מצופה לבנים אדומות

גג רעפים מפואר, אדום, בשיפוע שלושים 
מעלות 

ואבני מדרכה משתלבות, כמובן אדמדמות

הממשלה המאדימית תיתן מענק חד פעמי 

www.alakfar.co.il

אבא נתקע עם העיתון בשירותים?

גם באינטרנט

עוברים לגור במאדים
אריה שטרן

משופר
חינוך חינם ותוספת ישובי ספר

חיבור ללא תשלום לכבלים
ופטור מארנונה לעשר שנים

אם נקבל מהדודים בכדור הארץ הזמנה
לבר מצווה, ברית או סתם חתונה 

נשאב את כל הדלק מאיזו תחנה
ונשגר את עצמנו בצלחת המעופפת 

מהחניה

נטוס במהירות אלפי קמ"ש לאולם 
השמחות תשעה חודשים

כשנגיע נאכל רבע עוף וכמה בורקסים
נשמע מוסיקה רועשת של שירים מזרחיים

נשאיר צ’ק ע"ס כמה מאות שקלים
ונחזור במסע מפרך שוב תשעה חודשים 

לרחוב החלוצים 7 במאדים

וכשנתבונן במראה בעוד כמה מאות שנים
אחרי שנסתגל לקרינה הקוסמית ולתנאים 

החדשים
נבחין שהשתננו עד מאוד

שאיננו דומים לאבותנו בכדור הכחול עוד
שהראש גדל והעיניים גם

שצמחה לנו אוזן נוספת וזנב אדמוני בישבן

המוח יתנוון כי יחשוב רק בקטן
למה? בגלל הדלילות של החמצן כמובן

נרגיש קלילים יותר, כמו קנגורו נתרן
בזכות כח המשיכה )שם הוא פחות שתלטן(

ומה לגבי תעסוקה ופרנסה?
הרי אנו עובדי היי טק והנדסה

לא מתאימות לנו עבודות יזומות 
וממשלתיות

לא בנויים לסלילת כבישים או לייבוש 

ביצות

אולי נמצא מכתש ובו מכרה זהב או 
יהלומים

שכידוע, מצויים בשפע ולכן אין להם כל 
ערך במאדים

נייצא לכדור הארץ תכשיטים
ונהפוך לעשירים מופלגים

ואנו שם כתושבי המאדים
נוכל לשחרר גזי חממה ככל שנחפוץ 

לעננים
זה יעזור להחזיר את האטמוספירה 

לשחקים
אחרי שברחה לה “המלעונה" לפני מליוני 

שנים

נחיה בנחת ושלווה, כי בינתיים
הגששית מצאה בקטבים של הכוכב קצת 

מים
ומה יותר רומנטי מללגום אחה"צ קפה חם

מול נוף פסטורלי, בתולי ואדמדם

למי שמוכן קצת לחכות
בעוד שנתיים מתוכננות עוד התנחלויות
בכוכב שבתאי, על פלוטו ובתחנות חלל 

נטושות
ואפשר גם אחרי הקו הירוק )בגלקסיות 

סמוכות(

לפרטים נוספים והגשת מועמדות
יש לפנות למחלקת ההגירה של הסוכנות 

)נאס"א(
טפסים יינתנו לכל מועמד, שיגיע עם 

דרכון מקורי
למשרד התיווך שבמרכז המסחרי
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בגדי ערב וקז’ואל מעוצב
חנות המפעל בכברי 04-9952716

קריון בקרית ביאליק l 04-8750120 קניון אילון ברמת גן 03-6164104
www.nefartiti.co.il

שנה טובה

מידות גדולות
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נסענו  בשישית  כשהייתי 
במדר לשבוע  הגדנ"ע  ומטעם 
הע בוקר  כל  בוקר.  שדה  ושת 

מיסו אותנו על משאית ששפכה 
אותנו בבמקום אחר כדי לצאת 
מדריך  בלוויית  רגלי  למסע 

ההתו הייתה  זאת  ומהמדרשה. 
נאות  עם  שלי  הראשונה  דעות 
מים  ושופעי  מקסימים  מדבר 
ועין  עבדת  עין  לדוגמא  כמו 

מעריף.
וכמו בכל קבוצה גדולה שמש

רכת דרכה אחרי מוביל, השיירה 
ומתחלקת לשלושה גושים עיק

ריים: אלו שצועדים בראש לצד 
המדריך )ובדרך כלל מתחנפים 

והפטפט הגדול  הרוב  ואליו(, 
ועוד כמה "עייפים"  ני במרכז, 
שמתנשפים במאסף. דרור, איזי 
כולם,  אחרי  הרחק  הלכנו  ואני 

וובכוונה. שלושתנו למדנו במג
מה הביולוגית, וחלקנו סקרנות 
וכל  לזוחלים  משותפת  טבעית 
מיני שרצים. המשימה הפרטית 
שלנו היתה לאסוף כמה שיותר 

עקרבים.
דרור, מצוייד בכפפות עור, היה 

ומשל בזנבו  העקרב  את  ותופס 
ושלו ל קופסה. את קופסת השי

מורים החלודה הזאת אחזתי אני, 
הפראייר התורן. איזי היה ממונה 

וש גדול(  לץ  )היה  הבידור  ועל 
הרף,  ללא  עסקנו  ביחד  לושתנו 
בעזרת נעלינו הגבוהות, בהפיכת 

אבנים "חשודות".
מסתתר  אבן  כל  תחת  כמעט 
ערב רב של רמשים. מדי פעם 

ונחשף גם עקרב. הלה, עם היח
בזנבו.  מנפנף  היה  לאור,  שפו 
להדוף  מוכן  מלקחיו,  פורש 
היו  ככולם  רובם  אוייב.  כל 
אני  היום  רק  צהובים.  עקרבים 
 leiurus יודע שהם היו מהסוג
מהשם  )רק   quinquestriatus
הזה אפשר להתעלף(. אז היינו 
די טמבלים ולא כל כך מודעים 
למרות שדרור  ארסם.  לעוצמת 

בזנ העקרב  את  כשתפס  ונזהר 
בו, מידי פעם היה חוטף עקיצה 
את  ראינו  עיננו  במו  בכפפה. 
העור  כפפת  על  הארס  טיפת 

השחורה. ברררר...
התמלאה  שבידי  הקופסה 
היו  שלא  והעקרבים  מהר,  די 
האוכלוסין  מצפיפות  מרוצים 
שאליה נקלעו, ניסו בכל מאודם 

גדול  עקרב  לחופשי.  לברוח 
זנבו,  על  לעמוד  בהחלט  יכול 
להגיע עם הצבתות שלו לשולי 
כלפי  עצמו  ולמשוך  הקופסה, 
ששטילוב  כמו  בדיוק  מעלה, 
)העב-יד,  הטבעות  על  עושה 
עקרב גלילי חמוד ובלתי מזיק, 
משקל  ידו  בכף  להרים  יכול 
העולה פי 400 ממשקל גופו!(. 
את  פעם  מדי  “שקשקתי"  לכן, 
העוסקין  שכל  כדי  הקופסה, 
חזרה  יפלו  הטיפוס  במלאכת 

ולקרקעית הקופסה, רק כדי לנ
סות את מזלם פעם נוספת. 

קצת  הדעת  היסח  של  ברגע 
הקו טלטול  בעניין  והתרשלתי 

פסה וכשהסתכלתי שוב לראות 
מה קורה עם העקרבים, ראיתי 

כמנ עומד  העקרבים  ושאחד 
צח על הפודיום, ממש בעמדת 
נחיתה על ידי האוחזת בקופסה. 

השלכ פעמיים,  לחשוב  ומבלי 
על  הקופסה  את  בהיסטריה  תי 

התפז העקרבים  תכולתה.  וכל 
נס  אחד  כל  הטרשי,  בשטח  רו 
לזחול  אבן  מחפש  נפשו,  על 
להרוג  רצו  ואיזי  דרור  תחתיה. 

אותי.
לוקטו  הנמלטים  שכול  כמובן 
כבוד  אחר  והוחזרו  רב  בעמל 

נזהר כבר  עכשיו  ולקופסה. 
אז  לא מהעקרבים  אם  יותר,  תי 
בערב,  ידידיי.  שניי  של  מזעמם 

וכשהתארגנו לשינה, שמנו בטב
עיות את ה קופסה ליד משכבנו 
בחדר שבו לנו, והנחנו עליה ספר 
בתור מכסה. אבל היו תלמידים 
כך  כל  לא  הזה  בחדר שהסידור 
עלינו,  האחראי  גם  להם.  נראה 
אלמליח,  מר  לצרפתית  המורה 
ואופן  פנים  בשום  הסכים  לא 

שה )וכמו  עקרבים  עם  ולישון 
לרקוד  מוכן  היה  לא  גם  כרתיו, 
עם זאבים..(. וכך, קיבלנו הוראה 
שדבק  הלגלגני  )הכנוי  מַג’ְמּבֹון 

הקו את  להשאיר  הזה(  ובמורה 
פסה בחוץ, תחת כיפת השמים.

שרדו  העקרבים  בקיצור, 
ועשו עמנו את כל הדרך חזרה 
הביתה, ושותפיי לשלל הצהוב 
והעוקצני הסכימו שהוא יישאר 
חושב  )כשאני  אצלי  בינתיים 
מה  שזה  כנראה  היום,  זה  על 
לא  הורי  הוריהם...(.  שהחליטו 

התנ בהתחלה,  לפחות  והביעו, 
העק את  שיכנתי  ולכן  וגדות, 

זכוכית  )קופסת  רבים בטרריום 
זוח וכמו אקווריום, אבל עבור 

לים( ודאגתי לכל מחסורם. גם 
)וכאן  היתר  בין  שצדנו  הנחש, 
פחד  שלא  לאיזי  הקרדיט  כל 
חזרה  ולמשכו  בזנבו  לאחוז 
ממחילתו(, נשאר אצלי. בקשר 
נקבעה  הזה,  החלקלק  לברנש 
יעבור  הוא  שבוע  כל  רוטציה. 
שהיה  למרות  אחר.  למישהו 

כנראה חצי ארסי, שימש במשך 
ונ מחמד  כחיית  שלי  והשבוע 

תתי לו להסתובב חפשי בחדרי 
הצר.

ולצערי הרב כל החבורה העו
למות  זכתה  לא  הזאת  קצנית 
המעטה.  בלשון  טובה,  בשיבה 

וזה היה אחד השיעורים הראשו
חיים  שבעלי  אותי  שלימד  נים 

ואנדמיים צריך להשאיר בסביב
תם הטבעית, למען לא ייכחדו.

ומה כל זה קשור לשפני הסלע 
בניגוד  אלה,  בכפר?  פה  שלנו, 
לטורפים, פלישת האדם לטבע 
רק  להם  עשו  המואץ  והעיור 
כמעט  נעלמו  אחד  מצד  טוב. 
אותם  שצדו  הטורפים  לגמרי 
ודיללו אותם באופן טבעי עקב 
שהם  המחיה  שטחי  צמצום 
שפע  שני  ומצד  להם,  זקוקים 

שמ לחיכם  הערבה  והצמחייה 
לאין  שיפרה  הנבון  האדם  גדל 
עולה  ערוך את התפריט שהיה 
שנים.  אלפי  במשך  לשונם  על 

שמ האלה,  לחצופים  ובקשר 
פעם  שהיתה  חלקה  כל  חסלים 

וטובה, לא הייתי מתנגד לטרנס
ופרם, אם לא לכפר אחר, אז לפ

חות לחצרו של השכן. הרי שם, 
כך אומרים, הדשא ירוק יותר...

תגובות  לקבל  מאוד  אשמח 
על סיפוריי. 

alonvol@gmail.com

על עקרבים ושפנים
אלון פולקמר

עקרב צהוב               צילום: אסתר ענבר

mailto:alonvol@gmail.com
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מרפאת שיניים ד"ר ראמי סוסאן
w טיפולי שיניים משמרים למבוגרים וילדים

w שתלים - ושיקום על שתלים

w אפשרות להשתלה ממוחשבת בלי דימום, נפיחות וכאב

w יישור שיניים

w הלבנת שיניים

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

24
שעות 

בסופ"ש

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

שנה טובה
 שנה של טיולים, מסעות
 וגילוי עולמות חדשים

דואר נכנס info@alakfar.co.il \ תגובות | דעות | יצירות

התפרסמה  האחרון  כפר  א-לה  בעיתון 
פרויקט  על  אושר  נירית  של  יפה  כתבה 

והקולנוע הדוקומנטרי שהתקיים השנה במ
רכז האמנויות במעלות. מן הראוי להזכיר, 
כי פרויקט "מדברים דוקומנטרי ממעלות" 
במשך  ופעל   2005 בשנת  כבר  לדרך  יצא 
מדי  התגבשה  הפרויקט  סביב  שנים.  חמש 
מרתק  מסע  שעשתה  יוצרים,  קבוצת  שנה 
ללימוד השפה הדוקומנטרית. בסוף כל שנה 

ונהנו תושבי מעלות והסביבה מהפירות שה
ביכורים  סרטי  הקרנת  בערב  הפרויקט  ניב 
דוקומנטריים גליליים ייחודיים ואיכותיים. 
אמנויות  במרכז  מתקיימת   1990 משנת 

במה תרשיחא  במעלות  אפטר-ברר  וע"ש 
ייחודית.  לך חופשת הקיץ קייטנת אמנות 
טיולים  הקייטנה  שילבה  דרכה  בתחילת 
בטבע עם אמנות בשיתוף עם המל"ש )מרכז 
ללימודי שדה( במעלות. למרבה הצער, מאז 
תקופת הפיגועים והסכנות הכרוכות במצב 
ביטחוני לא יציב, צומצמה הפעילות בטבע 
בפעילות  עתה  מתמקדת  הקיץ  וקייטנת 

האמנותית. 
נכדיי  שני  את  שלחתי  כסבתא,  השנה, 
אישית  מעורבות  לא  שכבר  כמי  לקייטנה. 

ובעשייה היומיומית במרכז האמנויות, יכו
אובייקטיביות  במשקפיים  להסתכל  לתי 
במרכז  האמנות  קייטנת  כמה  עד  ולראות 

והאמנויות במעלות היא מיוחדת במינה ומ
סבה אושר והנאה לילדים. מורים מקצועיים 
ורבי ניסיון מעניקים לילדים יחס אישי חם 

הכי ומאפשרת.  מרגיעה  נעימה,  ובסביבה 
תות המאובזרות והעבודה בקבוצות קטנות 

כל אלה מעודדים עשייה ויצירתיות. 
)מנה שחר-ירון  תמי   - המוביל  והצוות 

לת המרכז( ורונית פריסמן )רכזת ההדרכה 
והרבה  רבה  מחשבה  השקיעו  והחוגים(, 

נשמה בשתי הפעילויות המבורכות הללו. 
אני רוצה להודות לכל הצוות על העשייה 
המופלאה וההנאה הרבה שגרמתם להורים, 

לסבים ובעיקר לילדים. 
נוגה מגדל

השי על  רב  בעניין  וקראתי 
נויים המבורכים במערכת החינוך 
בכפר, ונקווה שאכן כל המנהלות 
החדשות תצלחנה בעבודתן. אולם 
נראה לי שמנסחי כותרת המשנה 

ולכתבה לא השכילו להפנים שמ
ערכת החינוך שלנו מורכבת כעת 
ממנהלות חדשות ולא  מ"שלושה 
שנכתב.  כפי  חדשים",  מנהלים 
על  תיקון  להן  שמגיע  לי  נראה 
נכונה  ידיעה  לנו מגיעה  וגם  כך, 

לשונית, עבודתית וחברתית...
תודה,
יעל קלינסקי
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חדשות חינוך

נירית אושר
שתיפתח  הלימודים  שנת 
בכפר  תתחיל  כשבועיים  בעוד 
חדשים  מנהלים  עם  ורדים 
המפתח  תפקידי  בכל  כמעט 

במערכת החינוך. 
ורד  החליפה  חודשיים  לפני 

־אמר את ד"ר יפעת שאשא-בי
החינוך.  מחלקת  כמנהלת  טון 
טלי קרן, מנהלת מערך הגנים, 
יוצאת לגמלאות ותחליף אותה 
סגניתה עד היום, איריס לביא. 
אוסנת זורדה מחליפה את ענת 
ספר  בית  כמנהלת  טרן  גבע 
ממשיכה  בינדר  שרון  קשת. 
גם  אך  "אמירים"  את  לנהל 
כאן יש התפתחות משמעותית, 
ביניים  חטיבת  במקום  כאשר 
עליונה  בחטיבה  עכשיו  מדובר 
שכוללת תיכון צומח, עד למצב 

מכי שנתי  שש  ספר  בית  ־של 
ייפתחו  השנה  י"ב.  עד  ז'  תות 

ב"אמירים" שתי כיתות י'.
־ורד אמר, מנהלת מחלקת החי
־נוך החדשה, מפרטת את ההיע

רכות לשנת הלימודים הקרובה: 
מיוחדת  הזו  השנה  "תחילת 
אנשים  קלטנו  מובנים.  בהרבה 
חדשים במערכת, שמובילים את 
גם  שלנו.  החינוכיות  המסגרות 
במערכת.  חודשיים  חדשה,  אני 
מסלול  את  מצמיח  "אמירים" 
גדולה  התחדשות  יש  התיכון. 
תכנון  מצריכה  התחדשות  וכל 

־והיערכות, ובזה אנו עסוקים בי
מים אלה. בכל מסגרת חינוכית 

ההיערכות המותאמת לה". 
ההיער נמצאת  שלב  ־באיזה 

כות לתיכון?
"כרגע אנו מקימים פיזית את 

־הכיתות כולל ההצטיידות הנד

רשת. אנו מוסיפים שתי כיתות 
־י' רגילות וכיתה אחת של החי
־נוך המיוחד. בשלב ראשון מדו

הדגש  אך  יבילים,  במבנים  בר 
־הוא על התאמת השטח והתש
מר לימוד  מרחב  ויצירת  ־תית 
הנ הציוד  ועם  נגיש  נוח,  ־ווח, 

דרש. מנהלת בית הספר, שרון 
בינדר, עוסקת במקביל בבניית 
הכוללת  החינוכית,  התוכנית 
פתיחה של שש מגמות וקליטת 
מורים עם הכשרה ללמד בתיכון 
בנוסף לחלק מהמורים הקיימים 

שגם להם ההכשרה מתאימה".
נרשמו  כבר  תלמידים  כמה 

לתיכון ב"אמירים"?
המספר  את  זוכרת  לא  “אני   
פותחים  אנחנו  אבל  המדויק, 
נרשמו  כלומר  כיתות,  שתי 
תלמידים.  מ-40  יותר  לתיכון 
מאוד  גדולה  אמון  הבעת  זו 

של הקהילה במהלך הזה, כיוון 
בשלבים  אותנו  מלווים  שהם 
ולא  העשייה  של  הראשונים 

מקבלים משהו מוכן מראש".
שהשינויים  צופה  את  האם 
שינויים  יצרו  הפרסונליים 
הגנים  בהתנהלות  מהותיים 

ובית ספר "קשת"?
איריס  הגנים,  מערך  "לגבי 
טלי  של  סגנית  היתה  לביא 

והתמ במקום  הוכשרה  ־קרן, 
את  החליפה  כבר  היא  קצעה. 
לשבתון,  יצאה  כשזו  קרן  טלי 
תהיה  שהיא  צופה  שאני  כך 
ממשיכת דרכה ותתפתח משם. 
את  הקימה  שטלי  לזכור  צריך 
 18 אותה  ניהלה  הגנים,  מערך 
בדמותה.  נבנה  והמקום  שנה 
שעובדים  מודלים  בארץ  אין 
אשכול  כמו  מוצלחת  בצורה 

־הגנים שלנו ואיריס למדה במ

חינוך מחדש 
שנת הלימודים בכפר ורדים יוצאת לדרך עם שלושה מנהלים חדשים וחטיבת ביניים 
שהופכת גם לתיכון. ורד אמר, מנהלת מחלקת החינו ופנים חדשות בעצמה, מאמיה 

שמדובר בהזדמנות גדולה

 “אנחנו פותחים שתי כיתות, כלומר נרשמו לתיכון יותר מ-40 תלמידים. 
 זו הבעת אמון גדולה מאוד של הקהילה במהלך הזה, כיוון שהם מלווים אותנו 

בשלבים הראשונים של העשייה ולא מקבלים משהו מוכן מראש"

ורד אמר )מימין( עם קודמתה בתפקיד, יפעת שאשא ביטון. “לא אצה לי הדרך"
צילומים: עודד שלומות, כפרניק

שרון בינדר, מנהלת “אמירים". 
מעכשיו זה גם תיכון

אושר אמנותי 
לילדים

טו לאנשים  לב  מקרב  להודות  וברצוננו 
אינטימי  לרגע  שותפים  שהיו  ויקרים,  בים 
ומטלטל שהתרחש  בביתנו  ב-א’ בחודש 

אב,20.7.12.
והגעת  מביתך  הוזעקת  קלינסקי,  לד"ר 
במהירות ביום שישי, לאחר שעות העבודה, 

ופעלת בהרבה רגישות, ומנעת מאיתנו עו
גמת נפש רבה ובירוקרטיה מיותרת. תודה 
על כל התקופה שחיזקת, יעצת ותמכת, על 

אישיותך המרשימה והמרגיעה.
לנו  העברת  ועניינית,  אמפטית  לתושיה, 
תחושה שהכל בשליטה, חסכת מאיתנו כל 
את  לפועל  הוצאת  הקשים,  ברגעים  דאגה 
כל הסידורים שנידרשו בלחץ זמנים כמעט 

בלתי אפשרי, לפני כניסת השבת.
האופי וחן  שבקלילות  גולדפארב,  ולרב 

ונים לך, עשית יד אחת עם תושיה להשל
מת הסידורים. עמדת לרשותנו בכל שאלה 
ובכל זמן, והארת לנו את הצד היפה והשפוי 

של הדת.
מבית-הכנסת,  המתנדבים  לקבוצת 
המניין,  להשלמת  גולדפארב  הרב  שאירגן 
אנשים טובים ויקרים, שעמלו קשות, אנחנו 

מחבקים כל אחד ואחד מכם.
שעושות  והצדיקות  הנפלאות  לנשים 
עבודת קודש בהתנדבות: אסתי מלין, גלית 

חיים וציפי אברג’יל - אין מילים!
האירגון  על  המקומית,  המועצה  לאנשי 

והביצוע. יש על מי לסמוך!
תודה ושנה טובה לכולכם!

משפחת ברק

מנהלות, לא מנהלים

תודות
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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:

תרבות אירועי החגים \נירית אושר

משופ בגליל  החגים  ותקופת 
ות איכותיים  בפסטיבלים  ועת 

והוותיקים  הבולטים  רבותיים. 
שבהם מגיעים משלושה תחומי 
אמנות: התיאטרון, בדמותו של 
אחר;  לתיאטרו  עכו  פסטיבל 

והמוסיקה, שהיא המוטיב המר
כזי בפסטיבל הרנסנס; והאמנות 
ליהנות  ניתן  ממנה  הפלסטית 
בכפר  הקרמיקה  בפסטיבל 
תערוכת  עם  שמשולב  ורדים 
אמנים  ובתי  קבוצתית  ציורים 

הפתוחים לקהל הרחב.

תיאטרון ממונף
ופסטיבל עכו לתיאטרון ישרא

זו השנה ה-33  לי אחר יתקיים 
המועד  חול  במהלך  ברציפות, 
ה-1  שני  מיום  החל  סוכות, 
סוכות(  חג  )מוצאי  באוקטובר 
ועד יום חמישי ה-4 באוקטובר. 
מסך  הרמות  מ-500  למעלה 

ויערכו במהלך ארבעת ימי הפ
סטיבל, של כ-70 מופעים ובהם 
ישתתפו כ-350 אמנים מהארץ 
ומהעולם. במשך ימי הפסטיבל, 
יהפוך  המזרחית  החומה  אזור 

מופ שישלב  אורבני  ולמתחם 
פאר הרחוב,  מאומנויות  ועים 

 Y קור, ברייקדאנס וראפ. קרקס
יעלה מופע אקרובטיקה ומחול 
מנוף  על   ,"gravita“ אווירי 
50 מטרים שישלב רקדו  בגובה
נים ומתופפים באוויר. תהלוכת 
מהולנד,  תגיע  ענק  מריונטות 
בומר  נדין  של  המחול  להקת 
עשרות  ועוד  חדש,  מופע  עם 
רחוב,  תיאטרון  מחול,  מופעי 
מיצגים חיים ווידאו ארט. מידי 
ערב יערכו הופעות מוזיקה בגני 

הפסטיבל.
שיש והעבודות  האמנים  ובין 

תתפו השנה בפסטיבל:
יוצר התיאטרון אריאל אפרים 
המבטיח  הבמאי  )פרס  אשבל 
הטובה  ההצגה  פרס  ב-2000, 
 GIANT“ ב-2003( עם העבודה
על  לדעת  שרצית  מה  כל  או: 

בה לשאול"  העזת  ולא  וכלום 
שתתפות צוות שחקנים-יוצרים 

ישראלי-גרמני )באנגלית(. 
דלומי  ניבה  גולן,  הילה 
ואריאל לוי )הצגה זוכה ב"עכו 

מפסטיבל לפסטיבל
תיאטרון בעכו, רנסנס ביחיעם, קרמיקה בכפר ורדים ומפגשים אנושיים במעלה 

צבייה. על הפסטיבלים והאירועים המיוחדים באזור במהלך תקופת החגים

בשם  עבודה  יעלו   )2010  "2
כותלי  בין  “פוליו" שמתרחשת 
בני  את  ומשלבת  הספר,  בית 
השחקנים  של  משפוחותיהם 

ותלמידים מבית ספר בעכו. 
ישרא יוצר  חליחל,  ועלא 

עיתונאי  לי-פלסטיני-עכואי, 
קרלה  עם  שלי  )“הרומן  וסופר 
ביכורים  מחזה  מציג  ברוני"( 
זעתר"  “הרעלת  מלא,  באורך 
תוך  רובי,  פיראס  מביים  אותו 
שילוב בין עברית וערבית )יהיו 

כתוביות(. 
של  לסרטו  בכורה  הקרנת 
“אייקון  המעגל,  חוני  היוצר 

ויציר חייה  על  ודם"  ובשר 
יערון  סמדר  האמנית  של  תה 
עכו  לתיאטרון  והמרכז  בפרט, 
שארך  דוקומנטרי  מסע  בכלל. 

25 שנים.
1-4 באוקטובר, עכו העתיקה. 
 אתר האינטרנט של פסטיבל עכו:

 .www.accofestival.co.il
שקלים   75 כרטיס  מחיר 

)קיימות הנחות שונות(.

 לחם, קרמיקה 
ובתי אמנים

במהלך  מציע  ורדים  כפר 
הקרמיקה  פסטיבל  את  סוכות 
ב"בתים  שישולב  המסורתי, 
וכן  הכפר,  אמני  של  פתוחים" 
תערוכה קבוצתית מעניינת של 

ואמני הכפר בגלריה טל המקו
מית.

מציו הקרמיקה   בפסטיבל
רחבי  מכל  קרמיקה  אמני  גים 

בחופ יתקיים  האירוע  והארץ. 
ושבת  ו'  ה',  בימים  סוכות  שת 
במסו כאמור,  באוקטובר.   4-6
האורחים  יוכלו  הפסטיבל  גרת 

במס אומנים  בבתי  גם  ולבקר 
ימי  במהלך  "בית-פתוח".  גרת 

אמני  גלרית  תהיה  הפסטיבל 
שברחוב  הירוק(  )הצריף  הכפר 
הרחב,  לקהל  פתוחה  הראשי 
מידע  לקבל  יהיה  ניתן  ושם 
הפסטיבל  אירועי  על  מודפס 
ועל האמנים שפתחו את ביתם. 
 .04-9977142 נוספים:  פרטים 
,052-3350205 הפתוח:   הבית 

 .strody@bezeqint.net
בגלריה  “לחם"  בתערוכת 
אמנים  כ-35  משתתפים  “טל" 

שכו התערוכה,  ורדים.  ומכפר 
במגוון  מקוריות  עבודות  ללת 
טכניקות ורעיונות בנושא לחם, 
תיפתח ביום שבת 15 בספטמבר 
ותהיה פתוחה בשבתות ובחגים 
ל-14:00   11:00 השעות  בין 
ובימי ג’ בשעות 17:00-19:00. 
בחול  הקרמיקה  פסטיבל  בימי 
 4-6 בתאריכים  סוכות  המועד 

פתו הגלריה  תהיה  ובאוקטובר 
 .10:00-17:00 השעות  בין  חה 
גרינפלד  עדי  נוספים:  פרטים 

.054-7542699

ילדים, למוזיאון!
המוזיאון הפתוח בתפן מקיים 
פעילות מיוחדת במהלך החגים. 
במהלך ימי ראש השנה תתקיים 
הכולת  מיוחדת  ילדים  פעילות 

בנו תערוכה  יצירה,  וסדנאות 
בניית  הגלגל,  התפתחות  שא 
17-18 בסו  כלי תחבורה ועוד.
בשעות  ו-ג'  ב'  ימים  פטמבר, 
והשו כניסה   .10:00-15:00

תתפות 35 שקלים.
"סוכותיים"  חוגגים  בסוכות 
יצירה,  בסדנאות  במוזיאון 

והאירוע המ בגלריה  ומפגשים 
פיבן"  חנוך  עם  "יוצרים  רכזי 
מחדש.  הגלגל  את  וממציאים 
יום  למעט  באוקטובר,   1-9
הפעיו  .10:00-16:00  שישי.
ד',  בימים  פיבן  חנוך  עם  לות 
ה' ושבת. כניסה והשתתפות 35 

שקלים. 
 לפרטים נוספים

 .04-9109609 ,04-9870222
 .www.omuseums.org.il

שירת המקהלה
מתקיים  הרנסאנס  פסטיבל 

סוכות  המועד  בחול  שנה  מדי 
ובגן הלאומי מבצר יחיעם )בת

שבגליל  יחיעם(  קיבוץ  חומי 
המערבי. בין אירועי הפסטיבל: 
קונצרטים  לצד  מקהלות  שירת 
בביצוע  עתיקה  מוזיקה  של 
מקומיים  והרכבים  מוזיקאים 

וומחו"ל. לצד האירועים המוזי
יצירה,  יתקיימו סדנאות  קליים 
מופעי רחוב, אומנויות עתיקות 

ובהתאמה לילדים, סיורים מוד
ורכים במבצר, התנסויות במלא

כות קדומות ועוד. 
והפסטיבל יתקיים בחול המו

עד סוכות, נכון למועד הקלדת 
שורות אלו המועד המדויק טרם 

נקבע.

קבענו להיפגש
במעלה  ניפגש"  "פסטיבל 
מפגש  של  אירוע  הוא  צביה 

במה יומיים.  שנמשך  ואנושי 
מג יתקיימו  הפסטיבל  ולך 

תנועה,  אומנות,  סדנאות:  וון 
מדיטציה,  הגות,  תיאטרון, 
וטבע.  אקולוגיה  אסטרולוגיה, 
מציעים  הפסטיבל  מארגני 
מנת  על  להיפגש  הרחב  לקהל 
אדם  בני  בו  עולם  יחד  ליצור 
כלפי  אחד  ואדיבים  פתוחים 

ופו בלי שמכירים,  גם  והשניה 
יותר.  טוב  עולם  למען  עלים 
עוד במסגרת הפסטיבל: מתחם 

ו"אחד על אחד": איבחונים שו
נים - קריאות כף יד, נומרולגיה 
ועוד. עוד בתוכנית: ג'אם סשן 
נגינה(,  כלי  להביא  )מומלץ 

סיפו מוסיקה, מספרי  והופעות 
יריד איכרים, קבלת שבת  רים, 
ריקוד  ומסיבת  גדולה  חגיגית 

חופשי. 
בסו  21-22 צביה,  מעלה 
מ-11:00  שישי  יום  פטמבר, 
שקו  100  .18:00 ב שבת  -עד 
כולל  ליומיים   150 ליום,  לים 
לינה  הסדנאות,  לכל  כניסה 
שישי.  ערב  וארוחת  בקמפינג 
בחדרי  ללינה  אפשרות  יש 
מורן,  04-6619073  אירוח, 

.Info.nipagesh@gmail.com

חידות בנקרות
יצוין  הנקרה  בראש  סוכות 
בשפע פילויות לילדים: סיורים 
ביקור  חידה,  כתב  מודרכים, 
בנקרות והצגות ילדים. הסיורים 
בין  עגולה  שעה  בכל  ייצאו 
והילדים   11:00-16:00 השעות 
יקבלו  סיור  בסכל  המשתתפים 

הנק "מגלה  החידה  כתב  ואת 
הילדים  הצגות  הצעיר".  רות 
המועד  חול  ימי  בכל  יתקיימו 
 13:00  ,11:30 ביום:  פעמים   3
וההצגות  הסיורים  ו-15:00. 
לאתר  הכניסה  במחיר  כלולים 
ימי  הנקרה. 9:00-18:00,  ראש 
לפו  .9:00-16:00 חג וערבי   ו' 
 ,073-2710100 נוספים:  רטים 
.http://www.rosh-hanikra.com

טיול סוסים 
חוות עץ הזית תקיים במהלך 
סוסים  טיול  סוכות  המועד  חול 
מיוחד בן שלושה ימים לאוהבי 

אתגרים.
ימים  שלושה  מבטיחים  בחווה 
של הרפתקאות על סוסים בחברת 

ורוכבים נוספים בנופי הגליל המ
אלא  שטח,  בטיול  מדובר  ערבי. 
התחבורה  כלי  ג’יפים  שבמקום 
יהיו סוסים. היציאה תהיה מאגם 
לרכיבה,  יוקדש  היום  מונפורט, 
הכוללת  לילה  ללינת  עצירה 
המשך  ולמחרת  ברביקיו  חווית 
ירכבו  השלישי  ביום  הרכיבה. 
הרוכבים בחזרה ליעד ההתחלתי. 
הימים  שלושת  בן  המסע 
 16 בני  נוער  לבני  גם  מתאים  
ומעלה בעלי מוטיבציה גבוהה. 
לסוס  הרוכב  בין  “החיבור 
במשך שלושה ימים רווי חוויות 
הקשר  את  יעמיק  וריגושים, 
יעצים  בין הרוכב לסוס אך גם 
בין  שנרקם  המיוחד  הקשר  את 
תגבור  יקבל  החיבור  הרוכבים. 
אמיתי  וניסיון  הפראי  מהטבע 
בשטח. אין לזה תחליף", מסכם 
שרון פויר את החוויה הייחודית 

שמציעה חוות עץ הזית.
 לפרטים טל שני
 .054-4619080

טיול סוסים של חוות עץ הזית
gravita קרקס Y, ממופעי 

הרחוב בפסטיבל עכו

צילום: דפנה בן נון

http://www.accofestival.co.il
mailto:strody@bezeqint.net
http://www.omuseums.org.il
mailto:Info.nipagesh@gmail.com
http://www.rosh-hanikra.com
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תרבות תערוכות \נירית אושר

תערוכות
ורדים. תערוכה חדשה "לחם" תיפתח ב-15  גלריה טל, כפר 
 6 שבת  ביום  יתקיים  האמנים  עם  ושיח  מפגש  בספטמבר. 
11:00. התערוכה תינעל ב-15 בנובמבר. אוצו  באוקטובר בשעה

רות: עדי גרינפלד ונוגה מגדל. 054-7542699. 
הגלרייה בכברי. מוצגת התערוכה "קיץ חם" במסגרתה יוצעו 
למכירה יצירות אמנות של אמני הגלריה ואמנים חברים. אירוע 
הקרנת עבודות וידאו ארט "ביתי הוא ביתך" יתקיים ביום שבת 
15 בספטמבר בשעה 13:00. אוצרת: ליליאנה אורבך. 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
אטליה שמי, קיבוץ כברי. מוצגת התערוכה "חברות" של משה 

וקופפרמן ויחיאל שמי. רב שיח בנושא "האמן והקיבוץ – תוב
נות ודילמות" יתקיים ביום ו' 28 בספטמבר. שעות פעילות: ג', 
ד' ושבת 11:00-15:00 ובתיאום מראש בטלפון 052-8840215, 

.04-9952709
המוזיאון הפתוח בגן התעשייה תפן. מוצגת התערוכה "מסת 
הרפאים" של האמן יזהר פטקין. התערוכה תינעל בדצמבר 2012. 

.www.omuseums.org.il .04-9109600
התו מוצגת   . נהרי הקצה,  הגלריית 
תום  מזרח" של  פוגש  "מערב  ערוכה 
יצחק  אוצר:  פרנהורסט.  ובהא  תייסה 

האמ זוג  עם  גלריה  שיח  לנגה.  ודה 
בספטמו  15 שבת ביום  יתקיים   נים 

אוצר  עם  מפגש   .11:30 בשעה  בר 
ית האמנותי  ההדפס  על  והתערוכה 

בשעה  באוקטובר   6 שבת  ביום  קיים 
שבת  ביום  תינעל  התערוכה   .11:30
13 באוקטובר. הכניסה לתערוכה ללא 
תשלום. כניסה למפגשים: 20 שקלים. 
ו' -12:00 וה' 16:30-19:00,  ב  ימים 
ובתיאום   11:00-13:00 שבת   ,15:00
מראש. 04-9926819, 052-2349527.

שנה   30 חגיגות  במסגרת  ברעם.  בקיבוץ  בר-דוד  מוזיאון 
אוצרת:  לחדול"  או  "לאסוף  תערוכות  תיפתחנה שתי  למוזיאון 
דליה בלקין, ו"פניני האוסף" אוצרת: סול לנזיני ב-22 בספטמבר 
בשעה 13:00. ימים א-ה 10:00-16:00, יום ו' וערב חג -10:00

14:00, שבת וחג 10:00-16:00. 04-6988295.
ואנשים"  "נופים  התערוכה  מוצגת  הימים.  מצפה  גלרית 
באוקטובר.   9 שלישי  ביום  תינעל  התערוכה  לנדאו.  דליה  של 
ו'  ימים   ,9:30-17:00 בשעות  א-ה  ימים  פעילות:  שעות 
.04-6994555 תשלום.  ללא  כניסה   .10:00-15:00  ושבת 

  www.mizpe-hayamim.com
גלריה נגה, קיבוץ יחיעם. מוצגת התערוכה "פגישת מבט" של 
אוצרת:  באוקטובר.  ב-8  תינעל  התערוכה  יוסף-סימון.  בן  רנה 
נגה שביט. שעות פתיחה: ו' ושבת 11:00-16:00. במשך השבוע 

 .www.noga-gallery.co.il .052-3750120 .בתיאום מראש
"יוצרים  מוצגת התערוכה  מרכז אומנויות ע"ש ברר מעלות. 

תינ התערוכה  לאומנויות.  המרכז  חוגי  משתתפי  של  ובגליל" 
על ב-8 בנובמבר. שעות פתיחת הגלריה: א, ג, ד 9:00-13:00, 
04-  .11:00-13:00 שבת   .10:00-15:00 ה  ב,   .16:00-19:00

.053-207710 ,9977150
גלרית הספרייה, כפר ורדים. מוצגת התערוכה "אור וחושך" 
של דברה מידן. התערוכה תינעל בסוף נובמבר. ימים א', ב', ד', 
ה' 9:00-12:00, 17:00-19:00, יום ו' 9:00-12:00. 04-9972662.
בחו האיזור  אמני  של  אמנות  תערוכת   . כרמיא ביג,  למתחם 
19 ל-30 בספטמבר. בין האמנין שיו  סות זימלארט, תתקיים בין

ומוניקה  בר-טל  קובי  מרסר,  ניל   – ממשגב  בתערוכה:  שתתפו 
קובץ. מכפר ורדים – מרים שטרן, ריה אושפיז, נחמה באר ויוכי 

שן צור. 

בגל לחם  ותערוכת 
באירוע  תיפתח  טל  ריה 
בספטמבר.  ב-15  חגיגי 
אמנות  יצירות  בתערוכה 
 36 של  טכניקות  במגוון 
התערוו אוצרות   . םאמני
: נוגה מגדל ועדי גריו הכ
. אירוע פתיחה חגיו דנפל
ביום שבת 22  יתקיים  גי 
 12:00 בשעה  בספטמבר 
בבימוי  במיצג  וילווה 
פאניה גרינשפון, נאומים, 
וסרט  ויין  לחם  טעימות 

של ציפי דיקמן.
פתוו תהיה  ההתערוכ 
שבת  בימים  לקהל  חה 
11:00- השעות  בין  וחג 
בשו ג'  בימי   ,14:00
 .17:00-19:00 עות 
הקרמיקה  פסטיבל  בימי 

יהודית  השיתופית  הגלריה 
ערבית הראשונה מסוגה בארץ, 
אירועים שהחלו  לרצף  מזמינה 
בסוף אוגוסט ועד לנעילה ביום 
במסגו באוקטובר.   7  ראשון
יתקיימו  חם",  "קיץ  אירועי  רת 
רון  עם  אמן:  מפגשי  בשבתות 

הקר כספי,  כהן  ומירית  ועמיר 
נות מונחות של סרטי אנימציה 

למבוג אמנות  וסרטי  ולילדים 
עבודות  רצף  הקרנת  וגם  רים, 
הוא  שלי  "הבית  ארט  וידיאו 
והנחיית  בעריכת  שלך"  הבית 
 15 שבת  ביום  אורבך  ליליאנה 
בתו  .13:00 בשעה  בספטמבר 

 100 מעל  חלק  לוקחים  ערוכה 
השיתו הגלריה  אמני  ואמנים. 

וידועים,   ותיקים  אמנים  פית, 
וצעירים בראשית דרכם. 

ובנוסף, תתקיים תערוכת מכי
ועודף  מ-300  “עודף  בשם  רה 
עבודות  יוצגו  בה  מ-3000", 
שווה  במחיר  לקנייה  הזמינות 
לכל נפש, תוך תמיכה בפעילות 

הגלריה. 
גם  פתוחה  תהיה  התערוכה 
השנה  בראש  וחג,  חג  בערבי 

וסוכות כולל חול המועד.
הע כולל  נוסף  ומידע 

המפגשים  ותכנית  בודות 

לחם חגיגי

עבודה של עודי ברנדט בתערוכת לחם

 .10:00-17:00 בשעות  פתוחה  תהיה  התערוכה  באוקטובר   4-6
באוקטובר   6 שבת  ביום  האמנים  עם  ושיח  מפגש  יתקיים  בנוסף 
הגלריה באתר  פרטים  הקרמיקה.  פסטיבל  במסגרת   11:00  בשעה 

 .www.talgallery.co.il

הקיץ יסתיים באוקטובר

הגלריה באתר  לראות   ניתן 
ובו  www.cabrigallery.org.il
שיתופית  גלריה   - פייסבוק 

יהודית ערבית בגליל.
שיתופית, גלריה   כברי, 
 ,052-8011252  ,04-9952252

 .drorad@cabri.org.il

“ילדה טובה", עבודה של חיה 
גרץ רן בתערוכת קיץ חם

חיה גרץ רן, ילדה טובה, 2011, 
שמן על לוח ציפחה36על18, 

2600שח,

עבודה של תום תייסה, 
תערוכה בגלריה הקצה

שיחקת אותה, גבר
גם לך הקמנו אתר ללא עלות הקמה

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

http://www.omuseums.org.il
http://www.mizpe-hayamim.com
http://www.noga-gallery.co.il
http://www.talgallery.co.il
http://www.cabrigallery.org.il
mailto:drorad@cabri.org.il
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תרבות תפתחו יומנים \נירית אושר

18.9-13v
במו ופעילויות  ביקור   . הדב שפסטיבל 
– מכמנים  דבש  הארץ.  ברחבי   כוורות 
04-9881337, גבורת התבור בשדמות הדו

בורה – 04-6769598. 
13.9v חמישי

בשעה  בכורה.  העייף"  “הגיבור  הצגה. 
עכו. של  לתיאטרון  המרכז   .21:30 

.04-9914222
מוסיקה. פורטיס. פתיחת דלתות ב-20:30. 
,052-7765869 ציון.  שבי  הפרה   פאב 

.052-2657872
הסנדלר.  ושלמי  המלך  שלמה  הצגה. 
21:00 בהיכל התו  תיאטרון הבימה. בשעה
רבות כרמיאל. 230 שקלים. 04-9881111. 

14.9v שישי
בחמדת   22:00 בשעה  רובס.  דני  מוסיקה. 

ימים. 70 שקלים. 04-6989423. 
 22:30 בשעה  ומריאנו.  אלי  סטנד-אפ. 

בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.
15.9v שבת

דלו פתיחת  ארי.  בן  מוש   . המוסיק
ציון. שבי  הפרה  פאב  ב-20:30.   תות 

.052-2657872 ,052-7765869
סרט. מאחורי הדלת. בשעה 21:00 בהיכל 
כולל   ₪  35 כניסה  מעלות.  התרבות 
.₪  260 סרטים   10 מנוי  ומאפה,   קפה 

 .052-5224922
 21:00 בשעה  הטרקטור.  נקמת  מוסיקה. 

בחמדת ימים. 80 שקלים. 04-6989423. 
18.9-17v

הגו את  המצאנו  “לא   . לילדי םפעילות 
להורים  חודש  השנה  ראש  פעילות  לגל" 
תערוכת  יצירה,  סדנאות  כולל  ולילדים 
הגלגל ומפגש בגלריה. ימים ב’ וג’ -10:00
הפו במוזיאון  שקלים.   35 כניסה:   .15:00
.04-9109600 תפן.  תעשייה  בגן   תוח 

.www.omuseums.org.il
17.9v שני

פלמנקו.  אולייר,  באלדי  מוסיקה. 
שקלים.  80 ימים.  בחמדת   22:00  בשעה 

 .04-6989423
19.9v רביעי

. “בן 10". 17:30-18:15 בקוו םהצגת ילדי
סנטר",  “צים  הקניות  במרכז  הכניסה  מת 

מעלות. הכניסה ללא תשלום. 
20.9v חמישי

הצגה. “נוואל" בכורה מאת ובביצוע סמדר 
יערון. בשעה 21:00. המרכז לתיאטרון של 

עכו. 04-9914222.
מוסיקה. עלמה זהר. בשעה 22:00 בחמדת 

ימים. 04-6989423. 
21.9v שישי

בשעה  האיחוד.   – גפן  יהונתן  מוסיקה. 
 85 כברי.  בקיבוץ  המופעים  באולם   22:00

27.9v חמישי
קספר.  ד"ר  של  הארנבות  מופע  מוסיקה. 
פתיחת דלתות ב-20:30 בפאב הפרה, שבי 

ציון. 052-7765869, 052-2657872.
בשעה  הרצה.  הופעת  טיארות.  הצגה. 
בשלומי. לתיאטרון  המרכז   .20:30 

04-9875183/4, 050-2882117 שרית.
28.9v שישי

בשעה  גנראלית.  הופעה  טיארות.  הצגה. 
בשלומי. לתיאטרון  המרכז   .20:45 

04-9875183/4, 050-2882117 שרית.
מוסיקה. שם טוב לוי. בשעה 22:00 בחמדת 

ימים. 04-6989423. 
29.9v שבת

דלו פתיחת  אשדות.  יזהר   . המוסיק
ציון. שבי  הפרה,  בפאב  ב-20:30   תות 

.052-2657872 ,052-7765869
בשעה  הרצה.  הופעה  טיארות.  הצגה. 
בשלומי. לתיאטרון  המרכז   .13:00 

04-9875183/4, 050-2882117 שרית.
סרט. הנשים בקומה 6. בשעה 21:00 בהיכל 
קפה  כולל   ₪  35 כניסה  מעלות.  התרבות 
מכירה   .₪  260 סרטים   10 מנוי  ומאפה, 

לפני תחילת הסרט.052-5224922. 
סרט. ההתחלפות - ישראל )2011(. בשעה 
21:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 30 שקלים. 

 .04-9881111
 4.10-1v

. מגוון הצו יפסטיבל עכו לתאטרון ישראל
גות ומפעי רחוב. ימים א’-ה’ בעכו. כרטיס: 

.www.accofestival.co.il .75 שקלים
פסטיו במסגרת  טיארות.   . ההצג
לתיאטרון  המרכז  א’-ה’.  ימים  עכו.  בל 
מופעים: שעות  לבירור   בשלומי. 

04-9875183/4, 050-2882117 שרית.

1.10v שני
הצגה. “הגיבור העייף". בשעה 21:30 במסגרת פסטיבל עכו. המרכז 

לתיאטרון של עכו. 04-9914222.
2.10v שלישי

הצגה. “הגיבור העייף". בשעה 21:30 במסגרת פסטיבל עכו. המרכז 
לתיאטרון של עכו. 04-9914222.

4.10-3v
סרנגה  שלומי  פרץ,  משה   – אמנים  מופעי  שאן.  לילות  פסטיבל 
ועוד, יריד אמנות, אוכל ויין. ימים ד’ וה’ בבית שאן. 04-6588892, 

 .www.bet-shean.org.il
6.10-3v

ושבת  ה’  ד’,  בימים  פיבן.  חנוך  עם  יוצרים  לילדים.  פעילות 
.04-9109600 תפן.  תעשייה  בגן  הפתוח  במוזיאון   10:00-16:00 

.www.omuseums.org.il
3.10v רביעי

פסטיבל  במסגרת  הקיבוצית.  המחול  להקת   - אמבכלל  מחול. 
געתון. קיבוץ  זכרי  ע"ש  באולם   13:00 בשעה  ביחיעם.   הרנסנס 

 .04-9859730
. שלמה המלך והדבורה. בשעה 17:00 בהיכל התו םקונצרט לילדי

רבות נהריה. 04-9829933.
 17:30 בשעה  טוביה.  סבא   – המלך  כיד  סיפורים  ילדים.  הצגת 

בהיכל התרבות כרמיאל. 60 שקלים. 04-9881111. 
מחול. “ביעור". בכורה של רקדניות החממה למחול. בשעה 21:15 

במסגרת פסטיבל עכו. המרכז לתיאטרון של עכו. 04-9914222.
6.10-4v

טיול סוסים. טיול שטח ברכיבה על סוסים למשך 3 ימים. ימים ה’-
שבת. לפרטים: חוות עץ הזית 054-4619080. 

6.10v שבת
לילדים  אדומים.  חרוזים  מציגה:  בובתרצה  בובות.  תיאטרון 
ורדים. טלפון: כיכר 8 בכפר  ליד   מגיל 3. בשעה 11:00 בקרוואן 

 .052-3337299 ,04-9979401
. “הבית של יעל". פעילות ראש חודש להורים ולילו רמפגש סיפו
 דים )גילאי 3-6(. בשעה 12:00 במוזיאון הפתוח בגן תעשייה תפן.

.www.omuseums.org.il .04-9109600
. לה טרוויאטה. בשעה 21:00 בהיכל התרבות מעו ההקרנת אופר

לות. 052-5224922. 
)2012(. בשעה 21:00 בהיכל התרבות  ואהבה - צרפת  סרט. מים 

כרמיאל. 30 שקלים. 04-9881111. 
12.10v שישי

נהריה. התרבות  בהיכל   21:00 בשעה  הנהריינים.  זמר.   ערב 
.04-9829933

13.10v שבת
הרצאה. תהליכי הפריה בין תרבויות. מרצה: ד"ר רוז’ה תבור. בשעה 
 ,04-9926819 שקלים.   20 כניסה:  נהריה.  הקצה,  בגלרית   11:30

.052-2349527
נהריה. התרבות  בהיכל   20:30 בשעה  חי.  אני  בו  העור   סרט. 

.04-9829933
18.10-14v

הצגה. 33 וריאציות. תיאטרון בית ליסין. ימים א’-ה’ בשעה 21:00 
בהיכל התרבות כרמיאל. 120 שקלים. 04-9881111. 

16.10v שלישי
נהריה. התרבות  בהיכל   17:30 בשעה  חיים.  דוד  ילדים.   הצגת 

.04-9829933

יהונתן גפן. 21.9 כברי

שקלים במכירה מוקדמת, 100 שקלים ביום 
המופע. 052-8011367, 052-8011523.

22.9v שבת
שביל  מציגה:  בובתרצה  בובות.  תיאטרון 
3. בשעה 11:00 בקו  הדבש. לילדים מגיל
טלפון: ורדים.  בכפר   8 כיכר  ליד   רוואן 

 .052-3337299 ,04-9979401
עפיפונים  לבניית  סדנה  לילדים.  פעילות 
עם ניר שוורץ. בשעה 15:00 בגלרית הקצה, 
נהריה. הסדנה מיועדת למבוגר ולילד )מעל 
8(. כניסה: 40 שקלים לצמד בוני עפיו  גיל

 ,04-9926819 מראש.  להירשם  יש  פון. 
.052-2349527

 21:00 בשעה  הקילמנג’רו.  שלגי  סרט. 
 ₪  35 כניסה  מעלות.  התרבות  בהיכל 
 כולל קפה ומאפה, מנוי 10 סרטים 260 ₪.

 .052-5224922
הצגה. “נוואל", בכורה. מאת ובביצוע סמדר 
יערון. בשעה 21:00. המרכז לתיאטרון של 

עכו. 04-9914222.
מוסיקה. שלמה ארצי. בשעה 21:00 אמפי 
כרמיאל. 175-290 שקלים. 04-9881111. 

23.9v ראשון
 20:00 בשעה  הקילמנג’רו.  שלגי  סרט. 
בהיכל התרבות מעלות. כניסה 35 ₪ כולל 
קפה ומאפה, מנוי 10 סרטים 260 ₪. מכירה 

לפני תחילת הסרט. 052-5224922. 
24.9v שני

בשעה  הרצה.  הופעת  טיארות.  הצגה. 
בשלומי. לתיאטרון  המרכז   .13:00 

04-9875183/4, 050-2882117 שרית.
 20:00 בשעה  הקילמנג’רו.  שלגי  סרט. 
 ₪  35 כניסה  מעלות.  התרבות  בהיכל 
 כולל קפה ומאפה, מנוי 10 סרטים 260 ₪.

 .052-5224922

יריד אוכל בפסטיבל לילות שאן. 3-4.10, 
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חדש בכפר ורדים

 צעצועים w דברי יצירה w משחקי 
 w מתנות לגבר w מתנות לנוער w קופסא

 w מכשירי כתיבה w מוצרים למטבח 
ראשי דיו w מתנות לעיצוב הבית

פתוח רצוף: 
בימים א-ה 09:00-19:30 

וביום ו 09:00-14:30

טל: 04-9572888
חדש בכפר ורדים

*  תעשה מאמץ לפרסם את כל הפרטים הרלוונטיים במדריך, אך אינה מחויבת לעשות כן

מעוניינים בפרסום?
צלצלו 04-9977474
וקבלו הצעה אטרקטיבית

איך מעדכנים?

בעל עסק, תושב!
מעודכנים? שלך  הפרטים  האם 

pnay@pnay.co.il רצוי במייל
או בפקס 050-8961838

אם אתה או את תושבי אחד 
הישובים הבאים:

 כפר ורדים | אבירים | אלקוש | גיתה | הילה
הר חלוץ | חוסן | חרשים | לבון | לפידות 
מעונה | מתת | נווה זיו | עין יעקב | פלך 

פקיעין החדשה | צוריאל | תובל

אנא דאגו לעדכן פרטים:
שם משפחה | שמות פרטיים

כתובת | טלפון 

אם יש לך עסק בגליל המערבי, 
אנא דאג לעדכן את הפרטים 

הבאים )הרישום חינם(
שם עסק | תחום עיסוק

כתובת | טלפון | סיווג מועדף

יוצא בקרוב
2012-2013

דפי
ישוביםורדים ב-18 תושבים ואלפוני מסווג מדריך
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כל סוגי עבודות האלומיניום

תצוגה במקום • התמחות בחלונות מעוצבים

�������������
טלפקס. 04-9570743 | 050-2364778 | 050-4480162

מעצבים לכם את הביתתריסי צ.ד.ק

חלוץ • חוסן • חרשים • לבון • לפידות •  • אבירים • אלקוש • גיתה • הר ורדים כפר

תובל חדשה • צוריאל • יעקב • פלך • פקיעין • מצפה הילה • מתת • נוה זיו • עין מעונה

תוכן שיווקי

המפעיל  דיגיטל,  בי  דפוס 
ובכרמיאל,  בעברו  סניפים 
מוכרת  כתובת  היום  מהווה 
וידועה לכל מי שזקוק לשירותי 
ההתחלה  אבל  דיגיטלי.  דפוס 

בצפון, לא הייתה קלה.
מספר מנהל הדפוס, בני:

מה הגענו  שנים  חמש  ולפני 
דרום כשלרשותנו עמד ידע רב 
וניסיון של שנים רבות בתחום.

לא היה לנו מקום ולא הייתה 
אחת.  צילום  מכונת  אפילו  לנו 
לקחנו  הראשונה  העבודה  את 

כשיש לנו עסק וירטואלי.
המ את  ששכרנו  מרגע  ואבל 

והמכונות  עברון  בקיבוץ  קום 
עור  קרם  והעסק  להגיע,  החלו 
הראשונה  העבודה  וגידים. 
החלו  והלקוחות  לדרך,  יצאה 
השמועה  טיפין.  טיפין  להגיע 
מהפה  עברה  דיגיטל"  “בי  על 
המרוצה  והלקוח  האוזן  אל 

בני מרוצה.  לקוח  עוד  והביא 
אבני  מספר  על  העסק  את  נו 
יסוד שהם ה"אני מאמין" שלנו: 
שירות  מקצועיות,  אמינות, 
לכל  ביחס  משפחתית  והרגשה 

לקוח כאילו הוא בן יחיד.
מהו דפוס דיגיטלי?

המ מודרני  דפוס  בית  והינו 
הדפסה  שירותי  במתן  תמחה 
ופרסום  גרפיקה  דיגיטלית, 
ניתן  לקוחותינו  בין  סוג.  מכל 

גדולים כק ולמצוא בעלי עסק 
אנשי  מסחריות,  חברות  טנים, 

המו פרטיים.  ואנשים  ומקצוע 
מותאמים  והשירותים  צרים 
ומעניקים  הלקוחות  למגוון 
מענה על כל צורך קיים. ב"בי 
ניתן  דיגיטלי  דפוס  דיגיטל" 

מג ומוצרים  שירותים  ולמצוא 
מעטפות,  מוצרינו:  בין  וונים. 
פולדרים,  פוסטרים  הדפסת 

מגנ ביקור,  כרטיסי  ומכתבים, 
ניירת משרדית, מדבקות,  טים, 
פולדרים,  מוביילים,  הזמנות, 
ועוד.  שלטים  פרסום,   מוצרי 

הדפסה על קאפה 
בעובי  וקשיח  מוקצף  חומר 
של 10 מ"מ או 5 מ"מ בצבעים 

לבן, שחור.
פוסטר  מדפיסים  אנו  כאשר 
אותו,  ואיננו מעוניינים למסגר 
ופני השטח  עוביה של הקאפה 
מסגרת  מעין  יוצרים  החלקים, 

בפניי עצמה ולעיתים מעדיפים 
הקיר  על  הקאפה  את  לתלות 

ללא מסגרת.
ניתן להזמין קאפה בכל גודל 

ומידה לפי כמות או בודדים.
למינציה  ציפוי  מציעים  אנו 

ומבריקה או מט לפי דרישת הל
קוח. הציפוי מעניק ברק ושומר 

מפניי שריטות ופגיעות.
המוד קאפה  דו"צ:  וקאפה 

יכול  זה  צדדיה.  משני  פסת 
משני  לפרסום  למשל,  לשמש, 
לתלייה  מתאים  הכיוונים. 
ידי  על  רב  מגובה  מהתיקרה 
לתלייה  קלה  הקאפה  חוט. 
לחלונות  ומתאימה  כבדה  ולא 
ראווה, מיתוג חנויות, פוסטרים 

לפרטיים ועוד.
רגל  עם  רגלית:  עם  קאפה 

.A4 מתקפל לגודל

הדפסה על קנבס 
ואנו מעניקים גם שירות הדפ

סה מקצועי על בד קנבס. שלחו 
לבית  להדפסה  שלכם  תמונה 
דפוס בכל גודל על גבי קנבס. 
בין  מטרה,  לכל  מתאים  הדבר 

ואם זה מתנה לאירוע כמו חתו
או  מצווה,  בר  הולדת,  ימי  נה, 
בכל  או  בסלון  לתלייה  תמונה 
מצוינת  דרך  זוהי  בבית.  חדר 

אומנו מראה  לביתכם  ולשוות 
תי, או לתלות על הקיר בצורה 
פעם  שאי  תמונה  כל  מכובדת 
עשוי  הקנבס  להנציח.  רציתם 
מ-100 אחוז כותנה והוא עמיד 
בפניי מים. הצבע הוא על בסיס 

ומ דהייה  מונע  אשר  וסולבנט 
עם  שנים  לאורך  מעמד  חזיק 
הבד  מבריקה.  הגנה  שכבת 

ומ עבה,  אורן  עץ  על  ומתוח 
תאים לאומנים שרוצים הדפסה 

איכותית ויפה. 
נוכל למסגר לכם את הציורים 
שלכם במסגרת עץ בבית דפוס 
עם  קאפה  גבי  על  הדבקה  או 

מיסגור אלומיניום.
הדפסת פוסטרים 

הדפסת  מציעה  בי.דיגיטל 
דיגי בהדפסה  איכותי  ופוסטר 

דוהים  שאינם  בצבעים  טלית, 
בשמש וידידותיים לסביבה.

 ,04-9821925 עברון  סניף 
 ,04-9581069 כרמיאל  סניף 

www.bedigital.co.il

הדפסה לכל מטרה
כרטיסי ביקור, מעטפות, הזמנות ופוסטרים, הדפסה על קאפה ועל קנבס ועוד. בי 

דיגיטל, בית דפוס דיגיטלי בעברון הוא פתרון מצוין לעסקים ולפרטיים

צוות בי דיגיטל באירוע הרמת כוסית
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