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נותנים לך כלים להצלחה
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המפתחות של מÆטÆי להצלחה∫
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חפשו אותנו בפייסבוקלקביעת פגישת ייעוץ ולמידע נוסף התקשרו

מפתח ± ≠ ייעוץ
להקמת עסק  ונכון  בשלבים הראשונים  ייעוץ מקצועי 
ולבניית  להצלחה  מפתח  גורם  ומהווה  נתון  שלב  ובכל 

Æעסק בריא לטווח הארוך

מפתח ≥ ≠ מימון
במסגרת הליווי הכולל של העסקים שלכם¨ נבחנות כלל

האפשרויות הרלוונטיות להלוואות ומימון על ידי מומחי מÆטÆי ואתם 
Æמקבלים חליפת מימון מותאמת לנתוני העסק ולהעדפות שלכם

Æהלוואות בתנאים מסובסדים ע“י גופים צבורים ופילנטרופים

מפתח ≤ ≠ הדרכה
כל יזם ובעל עסק צריכים לשפר את הידע שלהם בנושאים 

החיוניים לניהול העסק הקורסים והסדנאות במטי נותנים כלים 
Æבואו ללמוד מהמומחים שלנו איך עושים את זה Æלהצלחה
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חדשות ספורט

מיד עם סיום המירוץ, כנהוג 
טקס  נערך  הספורט,  בעולם 
והמדליות  הגביעים  חלוקת 

ילמנצחים. הפעם, ובניגוד לש
במירוצים  ולנהוג  קודמות  נים 
דומים,  זכו לכבוד רק שלושת 
הראשונים  במקומות  הזוכים 
הכלליים בכל מקצה, ואילו כל 
הזוכים על פי קטגוריות )נשים 

ובמ שונים  בגילאים  יוגברים, 
לחזור  נאלצו  השונים(  רחקים 

הבייתה ללא המדליה. 
באתר  המרוץ  בדף  אגב, 

שהגיעו  ורצים,  רצות   246
השתתפו  הארץ,  רחבי  מכל 
השלישי  ורדים  כפר  במירוץ 

י“אתגר בכפר". הם התחרו בא
רבעה מקצים למרחקים של 10 
ק"מ, 5 ק"מ, 2 ק"מ תחרותי ו-2 
ורדים  כפר  מרוץ  עממי.  ק"מ 
צבר פופולריות בזכות השילוב 
של ריצה אתגרית, חווית שטח 

ונופים מרהיבים.
היה  שהוזנק  הראשון  המקצה 
ל-2 ק"מ תחרותי ובו ניצח תום 
סלייבר בזמן של 8 דקות ותשע 
שניות. למקום השני הגיע עידו 
אחת.  שנייה  של  בפיגור  שחר, 

יבמקום השלישי זכה יובל רוזנב
רג בזמן של 8 דקות ו-15 שניות. 
בין הילדות בלטה עידן ארד בזמן 

של 10 דקות ו-58 שניות.
מכולם  והקשה  השני  המקצה 
10 ק"מ. אנדי  היה למרחק של
ראה דה-בוני ניצח בזמן של 37 
דקות ו-22 שניות, אחריו הגיע 
ליאור שרון בזמן של 38 דקות 
מורדי  ובשלישי  שניות  ו-11 

כהן עם 41 דקות.
בין הנשים רצה להפליא ענת 
חיימוב בזמן של 48 דקות ו-3 
שניות, לובנה מוקטרן מהישוב 
של  בזמן  שנייה  הגיעה  שיבלי 
51 דקות ו-51 שניות ושלישית 

האינטרנט של אגודת הספורט 
קטי  23 מ פחות  לא  -מצוינות 
מד יחולקו  במסגרתן  יגוריות 
לח במרוץ  למשל,  כך,  יליות. 

קטגוריות  שש  יש  ק"מ  מישה 
גיל לנשים ושש לגברים.

עופר יעקב, תושב כפר ורדים 
משתתף במירוץ ומנהל קבוצת 
הריצה של נשות הכפר: “רצתי 
אני   .40 בן  ואני  קילומטר   5
בקטגורית  מקום  על  מתחרה 

שאתח הגיוני  לא  שלי.  יהגיל 
רה מול חבר’ה בני 20. זו סתם 

תקלה שהעיבה על היום עצמו, 
יובכל תחרות נהוג לחלק לקט

גוריות גיל ומין. עם זאת, סמוך 
לאירוע שלחה האגודה בדואר 

המד ואת  התנצלות  ימכתבי 
ליות לזוכים לפי קטגוריה".

יו"ר אגודת הס ־חיים רוטנר, 
פורט, מה קרה שהמדליות לא 

חולקו בטקס סיום המירוץ?
הפרק.  על  לא  כבר  “הנושא 
רצון  לשביעות  טופל  העניין 

כולם בצורה המיטבית".
נירית אושר

בן-חמו-קופליק  דגנית  הייתה 
ו-39  דקות   52 של  בתוצאה 

שניות.
יסרגיי פוזנר, עמוס גדרון, ניקו
ילאי יגורוב ויונתן שולט זכו במ

קומות ראשונים בקטגוריות הגיל 
שלהם. בין הנשים בלטו סבטלנה 
ורוברטה  רון  גבריאלה  צ’ובנו, 

יכהן שזכו גם הן במקומות הרא
שונים בגילאים השונים.

השתתפו  ק"מ  ל-5  במקצה 
קבוצת  כדורסלני  היתר  בין 

ורדים  כפר  עצמה  של  הנוער 
בי מטורניר  מכבר  לא  ישחזרו 

הגברים  בין  בהולנד.  נלאומי 
הגיע למקום הראשון שגיא כהן 
בזמן של 18 דקות ו-27 שניות, 

ייעקב סער הגיע שני ויואב גר
ניט שלישי.

ראשונה  הגיעה  הנשים  בין 
נטע פרסמן בזמן של 25 דקות 
ו-11 שניות, שנייה הגיעה נעם 
טלבי ושלישית שירלי פרידמן.

בגילאים  הראשון  במקום 

מיכה  הגברים  בין  זכו  השונים 
כגן, מויש אבן ניר, אבנר ארד, 
עופר יעקב ורותם פררו. בנשים 

זכו הדס שודרון ושני שולט.
היה  שהוזנק  האחרון  המרוץ 
פתוח  שהיה  עממי,  ק"מ  ל-2 

ילכולם ללא מדידת זמנים, העי
קר ההשתתפות.

חיים  הספורט,  אגודת  יו"ר 
המשתתפים  את  בירך  רוטנר, 
והמדליות  הגביעים  את  וחילק 

למנצחים.

האתגר השלישי
“אתגר בכפר“, מירוץ כפר ורדים השלישי, היה מהנה, ססגוני וספורטיבי והתנהל 

בהצלחה. עד שהגיע שלב חלוקת המדליות

והזוכים יקבלו מדליות. בדואר
תקרית מביכה

צילום: בן עמי מוסק הזינוק לאחד המקצים         
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א.ת. תפן, בניין נוף )ביציאה לכרמיאל(, טל. 04-8581602 שעות פתיחה: א'-ה' 19:00-7:00, שישי 13:00-7:00

פיצות 
בהזמנה, 

הכנה 
במקום

שפע של טבע, חום ואווירה ביתית
עגלולים 

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

לידגחדש
דגים טריים ישר מהים

 מבחר דגי ים טריים מצוננים: דניס, לוקוס, סלמון, 
ג’רבידה, פרידה, סרדינים, אינטיאס ועוד

דגים חיים l דגי בריכה l קפואים l ועוד...

תרשיחא, קניון סיטי סנטר )מול מרקט זול הווארי( 

הזמנות בטלפון 057-7265493

בהנהלת דודו לוי
דייג בנשמה כבר 20 שנה

מבצעים לפתיחה
 ₪ 110 2 ק”ג סלמון טרי 
₪ 110 2 ק”ג דניס טרי 
₪ 100 4 ק”ג מושט טרי 
₪ 95 1 ק”ג לוקוס לבן 

ומבצעים נוספים

כל אם לילד במערכת החינוך 
ועד  מפעוטון  ורדים,  כפר  של 
להשתתף  כעת  יכולה  תיכון, 
ואף  סוערת  ספורטיבית  בליגה 
לבקש מהבעל והילדים שיבואו 

לעודד.
וייץ,  רונית  הכפר,  תושבת 
“מאמאנט"  ליגת  את  ייסדה 
ימים  תוך  וכבר  ורדים,  בכפר 
עשרות  לליגה  הצטרפו  מספר 

אימהות.  
פרויקט  הוא  “מאמאנט 
בישראל",  הגדול  האימהות 

יאומרת וייץ. “זהו פרוייקט ספו
רטיבי, חינוכי וקהילתי שהוקם 
בכל  תאוצה  ותפס  סבא  בכפר 
אימהות  בין  מחבר  הוא  הארץ. 

לתלמי אמהות  בין  ילאמהות, 
ספו פעילות  ובין  בכפר,  ידים 

ספרית.  בית  ופעילות  רטיבית 

כל אם שייכת לקבוצה הנושאת 
את שם בית הספר או הגן שבו 
מצדם,  ואלו,  ילדיה,  לומדים 
באים לעודד את אמא במשחק 

השבועי".
ורדים  בכפר  מאמאנט  ליגת 
אחת  שבכל  קבוצות   10 תמנה 
וייץ,  מהן 12 שחקניות. לדברי 
ספורטיבית  יכולת  צריך  לא 
במשחק  מדובר  דופן.  יוצאת 
כדורעף  של  גרסה  כדורשת, 
הכדור  את  לתפוס  מותר  שבה 
בשום  צורך  “אין  ידיים.  בשתי 
בניסיון",  או  לספורט  נגיעה 
“רק ברצון לקחת  וייץ,  אומרת 
בית  קהילתית  בפעילות  חלק 

יספרית המשלבת בין ערכי הס
פורט לערכי הקהילתיות". 

הוא  הליגה  של  הקסם  “סוד 
בין ספורט, תחרותיות  השילוב 

יוקהילתיות", אומרת עפרה אב
“מא ויו"ר  מייסדת  ירמוביץ’, 
ימאנט" ובעצמה שחקנית בקבו

צת בית הספר אוסישקין בכפר 
סבא, ששתי בנותיה לומדות בו. 
שזה  אומרת  שנייה  אמא  “כל 

יהחזיר אותה אל התיכון - האק
ישן, האדרנלין, הכיף שבתחרו

הצבא  את  שגמרו  אחרי  תיות. 
למעגל  נכנסו  הן  והלימודים 
הנישואים, ילדים, עבודה. אז הן 
הולכות מקסימום למכון כושר, 
העיניים,  מול  המסך  עם  רצות 
בלי הקשר החברתי ההדוק, בלי 
סביב  שנוצרת  היחידה  גאוות 
יכולה  את  התחרותי.  הספורט 
בכדור,  למשחק  חוגים  לפתוח 
וזה  תחרות,  בלי  שופטים,  בלי 

יגם בסדר. אבל שונה ממה שא
נחנו עושות כאן". 

אומ החינוכי  ההיבט  ימבחינת 
רוזנבליט:"המכנה  מאיה  רת 
הינו  קבוצה  כל  של  המשותף 
השייכות למסגרת הבית ספרית. 
הילדים  את  מלמדות  האימהות 
לחוות ספורט כחלק מאורח חיים 
מול  התנוונות  עוד  לא  בריא. 
יציאה  אלא  טלויזיה,  או  מחשב 

במ הפסדים  למגרש.  יהחוצה 
לפרגן  אותנו  מלמדים  שחקים 
והניצחונות  המתחרה  לקבוצה 
של  כוחה  כמו  ערכים  מלמדים 
ספורטיבית  והתנהגות  התמדה 
ילדנו  את  מחנכים  אנו  במגרש. 
תוך  שלהם  הקבוצה  את  לעודד 

כיבוד היריב".
לפרטים והרשמה ניתן לפנות 
לרונית וייץ 054-6949410, או 

בדוא"ל
mamanetkv@gmail.com.

חדש בכפר: ליגת מאמאנט
הספורט שמיועד לאימהות ודורש מיומנויות בסיסיות למדיי, תופס תאוצה גם בכפר ורדים

חדשות ספורט

אימון של מאמאנט כפר ורדים. מותר לתפוס את הכדור
)הצילומים מתוך דף הפייסבוק של מאמאנט כפר ורדים(

חברות מאמאנט בצילום קבוצתי

mailto:mamanetkv@gmail.com
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לפרטים ורכישה:
היכל התרבות 04-9573050 

משרדי הקאמרטה 1-700-55-2000
א'-ה' בין השעות 17:00-09:00
www.jcamerata.com

13

24

מסעות בקצב
גבריאל ספרונצ'יק מנצח

סלמנדרם - תומר יריב 
וגלעד דוברצקי כלי הקשה
יצירות על מגוון כלי הקשה 

בסגנונות שונים סביב הגלובוס
יום א' 25.11.12

טאבי הטובה 
ובבר הפיל

להב שני מנצח
נועה בירון שחקנית

סיפורים מוסיקליים ידועים, 
המציגים את הקשר בין מילים, 

מוסיקה וכלי התזמורת
יום ד' 20.3.13

הסבון בכה מאוד
יוני פרחי מנצח

רמה מסינגר שחקנית וזמרת
שירי הילדים של המשוררת 

מרים ילן שטקליס בעיבודים 
מיוחדים לתזמורת: "הבובה זהבה", 

"לשפן יש בית", "הסבון בכה מאוד", 
"מיכאל", "דני גיבור" ועוד.

יום א' 16.12.12

שירים מן המסך, 
הצג והבימה

רפי קדישזון מנצח
מקהלת מורן, בניהולה 

המוסיקלי של נעמי פארן
שירים ידועים מתוך הצגות 

לילדים וסרטי ילדים 
בעיבוד מיוחד 

לתזמורת ולמקהלה.
יום א' 9.6.13

סדרה המיועדת לילדים 
ובני משפחותיהם 

הסדרה מונה ארבעה קונצרטים, של 50 דקות, 
שמטרתם לקרב את המוסיקה הקלאסית לילדים

הקונצרטים יתקיימו בשעה 17:30 
בהיכל התרבות מעלות־תרשיחא

04-9573050
1-700-55-2000

17:00
www.jcamerata.com

לילדים וסרטי ילדים 
בעיבוד מיוחד 

לתזמורת ולמקהלה.
יום א' 9.6.13

מוסיקה 
מדור לדור

קונצרטים 
לכל המשפחה

עונה 
שלישית

ועוד  בודדים  שחיינים   448
בשבת  שחו  משפחות,  כ-100 
במשחה   )13.10( האחרונה 
שהתקיים  ה-14,  שבי-ציון 
החוף"  את  “מצילים  בסימן 

המש אל  ההתפלה.  יממפעל 
רחבי  מכל  שחיינים  הגיעו  חה 
משפחות  מאות  ולצידם  הארץ 

ישל תושבי הגליל המערבי ופ
מפעל  נגד  המאבק  מטה  עילי 

ההתפלה בשבי ציון.
השנה  זו  מתקיים  המשחה 
למי מקצים  והתקיימו   ,14 -ה
)ילדים(,  מטר   200 של  רחקים 
800 מטר, 2 ק"מ ו-4 ק"מ. אך 
מעבר לאירוע הספורטיבי, עמד 
המשחה בסימן המאבק במתקן 
ההתפלה המתוכנן לקום בחוף. 
הסברה  תחנת  הוקמה  במקום 
על המאבק נגד מפעל ההתפלה, 
הופעלו תחנות משחק לילדים, 
התקיים פסטיבל עפיפונים, וכן 
ו’פא- יוגה  תחנות הפעלה של 
לונג’ וגם חגיגת תופים וריקוד. 
מפעל ההתפלה מתוכנן לקום 
על אדמה חקלאית, במרחק 350 

יתי  )20.10 הקרובה  )בשבת 
“סובב  האופנים  אירוע  קיים 

פסטי במסגרת  מערבי"  יגליל 
במסגרת  בגליל.  רוכבים  בל 
האירוע מוצעים מסלולי רכיבה  

ולמ מיומנים  כביש  ילרוכבי 
גליל  סובב  במסגרת  שפחות  

מערבי.
מסלול  אתגרי:  כביש  מסלול 
רוכבים  עבור  אתגרי  מעגלי 
מיומנים  וחובבים  מקצועיים, 
מגיל 16 ומעלה. אורך המסלול 
כ-68 ק"מ. מסלול זה יצא מחוף 
בצת לכביש 899, צומת בירנית 
ימינה לכביש 8944, עצירת מים 
המסע  המשך  מונפורט,  באגם 
מעי  89 בכביש   10:30  בשעה
כביש  לשלומי,   70 כביש  רבה, 
899 חזרה לחוף בצת. התכנסות 
וקבלת צמידי משתתף מהשעה  
בשעה  זינוק  בצת.  בחוף   7:00

8:00 בחוף בצת.
מסלול כביש אגם מונפורט – 
חוף בצת: מסלול כביש באורך 
עד  מונפורט  מאגם  ק"מ,   27

ילחוף בצת. התכנסות באגם מו
נפורט מהשעה 9:30 עד 10:30 
)יש להגיע מכיוון מעלות(.זינוק 

מוערך 10:30.

לילדים  משפחות  מסלול 
בצת  מחוף  יציאה  וחובבים: 
בליווי  ק"מ   7 באורך  למסלול 

ימדריך מוסמך. התכנסות מהש
עה 8:30, זינוק ב-9:00.

בגליל"  “רוכבים  פסטיבל 
יכולל מספר אירועי רכיבה בר

בשיתוף  ומתקיים  הגליל  חבי 
משרד הספורט. פרטים נוספים 
באתר ההרשמה קבוצת בן דרור 

.www.bdg-events.co.il

מתנג התושבים.  מבתי  ימטר 
הקמת  כי  טוענים  התוכנית  די 

יהמפעל מול חוף שבי ציון תג
רום להרס מקטע ים, שהמדינה 
טבע  לשמורת  להפוך  ממליצה 

המש מארגני  ייחודית.  יימית 
ברצועת  מדובר  כי  ציינו  חה 
מקום  שמהווה  יפהפייה,  חוף 
לכל  ושווה  פתוח  עממי  בילוי 
וצלילה,  שחייה  לחובבי  נפש, 
דייג וספורט עממי ולסתם לינת 

לילה שקטה על החוף.

שחייה ומחאה

בשבת רוכבים
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סניף כפר ורדים, חרמון 6 | 04-9573359 | 050-5241607

השתלות שיניים ביום אחד 

לבודנט בע”מ מרכז להשתלות שיניים ושיקום הפהלבודנט בע”מ מרכז להשתלות שיניים ושיקום הפה
 שיקום הפה באמצעות: כתרים, גשרים 

ושיניים תותבות קבועות או נשלפות מכל הסוגים

למרפאתנו צמודה מעבדת שיניים לתותבות 
המאפשר לך, המתרפא/ה לקבל לנוחיותך 

פתרון מיידי תוך דקות במשך 24/7, לכל בעיות 
השיניים התותבות כגון: סדק, שבר, ריפודים 

וחידושים ועוד...

אנו מתחייבים לטיפול איכותי, מקצועי, יחס אישי 
והתחשבות בצרכי הלקוח

45 שנות ותק וניסיון                                             איכות  -  שירות  -  אחריות

 מנחה: סילביה איצקוביץ
מעצבת ומורה לאמנות בעלת נסיון רב בהנחיית חוגים 

ילדים מכיתה א’ - שיעורי ציור ואמנות באוירה נעימה ויצירתית
 החלוקה לקבוצות נערכת עפ"י גיל ובקבוצות קטנות. 

 אז מה נעשה בחוג?
ניצור, נמציא ונדמיין, נלמד לשלב בין צבעים לצורות, נכיר אמנים, נפליג בדמיון אל 

מקומות מרוחקים, נפגוש בעלי חיים ודמויות משונות, נבקר בארצות רחוקות וכל זה 

באמצעות צבע, נייר, קרטון, בד ועוד

נוער - ציור ורישום, מתאים גם למי שרוצה ליצור תיק עבודות. 
מבוגרים - בשיטה המאפשרת לכל אדם ללמוד לצייר.

ציור ואמנות
חוגים לילדים נוער ומבוגרים

sgizkovich@gmail.com  052-8710862 ,לפרטים: סילביה איצקוביץ

הטאבון של טוביה

טול הטאבון של טוביה

 מטאבון מוסק בעץ, 

בכפר האקולוגי כליל

קדירות • חרב בשרים
דגים ומנות צימחוניות

נוף מטעי זיתים והים התיכון
 שעות פתיחה: שני עד חמישי 18:00-23:00 

שישי, שבת וחגים 13:00-23:00
 לפרטים והזמנות: ניר גבעתי

www.tul.co.il w nirtuvia@yahoo.com
054-4794472

חדשות תרבות

בית הספר לג’אז ולמוזיקה בת 
יזמננו “רימון", אשר כמה מבו

ומבצעים  ליוצרים  הפכו  גריו 
הסכם  בישראל, מקדם  בולטים 

יאקרדיטציה עם המגמה למוזי
קה של קמפוס “אמירים" ומרכז 

המוזיקה בכפר ורדים.
עמי רימון,  ספר  בית  ימנהל 

השבוע  הודיע  קימלמן,  קם 
ומרכז  המוזיקה  מרכז  למנהל 
הספר  בבית  המוזיקה  מגמת 
מלאך,  ראובן  “אמירים"  תיכון 
ההסכם.  את  לקדם  הוחלט  כי 
במכתבו כתב קימלמן למלאך: 
אותו  מהחזון  מאוד  “התרשמנו 
אתה מוביל ומהפוטנציאל הרב 

הת לאור  בתלמידיך,  יהטמון 
ולאור  בפנינו  שפרשת  כניות 
ורדים  כפר  שמועצת  העובדה 

בה גורפת  כה  בצורה  יתומכת 
קמת המגמה ובהשקעה כה רבה 
הילדים  של  המוזיקלי  בחינוך 

ובני הנוער בכפר ורדים". 
רימון  הספר  “בית  לדבריו, 
ולעזור  מעורב  להיות  מעוניין 

לתל לאפשר  כדי  הדרוש  יבכל 
לתחו מירבית  חשיפה  ימידים 

באמצעות  השונים  המוזיקה  מי 
שיבוא  אקדמי  פעולה  שיתוף 

בפיתוח תכ בעזרה  ביטוי  ילידי 
סדנאות  קיום של  הלימוד,  ניות 
בית  אמן עם מיטב המורים של 

לבי התלמידים  הזמנת  יהספר, 
ולאירועים  הספר  בבית  קורים 
ולאפשר  המתקיימים,  השונים 

ילבוגרי המגמה להשתלב בלימו
דים ברימון בשנה השניה ולסיים 

לתעודה בתכנית מקוצרת".
המו מגמת  ההסכם,  פי  יעל 
תי הספר  בית  של  יזיקה 

היחידה  תהיה  “אמירים"  כון 
באיזור הגליל המערבי המציעה 
הכרה אקדמית בהישגי התיכון 
ב"רימון". יצוין כי לבית הספר 
עם  אקרדיטציה  הסכם  רימון 
 Berklee College of Music
לתלמידיו  המאפשר  בארה"ב, 
ללמוד שנתיים ברימון להשלים 
נוספות  בשנתיים  ראשון  תואר 
"ריי בין  ההסכם   .Berklee -ב
ימון" לכפר ורדים יאפשר לבוג

רי מגמת המוסיקה להשלים את 
שנים  בשלוש  התואר  לימודי 

בלבד.

הסכם מוסיקלי
הסכם שיתוף פעולה אקדמי בין בית הספר “רימון“ לבין 
מגמת המוזיקה בתיכון אמירים החדש ומרכז המוזיקה

ראובן מלאך במהלך פסטיבל הקרמיקה. הרשים את עמיקם קימלמן

www.alakfar.co.il גם באינטרנט 

לא צריך לריב על העיתון 
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דפי ורדים - 
הישורת האחרונה 

מדריך הטלפונים של כפר ורדים ויישובי הסביבה 
עומד לצאת זו הפעם השמינית

חדשות

רח’ בן עמי 53 עכו. טלפקס 04-9916771

איכות, שירות ואחריות!
בדיקת ראייה, משקפיים ועדשות מגע

ארוחות בוקר, צהריים וערב פתוח בימים שני עד שבת מ-10:00 בבוקר עד השעות הקטנותבדיקות למשרד הרישויבדיקות למשרד הרישוי

תרשיחא, בניין סראיא, קומת קרקע )בצד העורפי של הבניין(, 052-5993059

פינה של טעם על המרפסתפינה של טעם על המרפסת

מבצע

סטייק אנטריקוט

שליש פירוני מהחבית
88 ₪ בלבד

משעה 18:00 עד חצות

+

מרכז אמנויות מעלות מזמין אתכם ליצור באווירה פתוחה ובהנאה
חווית תרבות ואמנות במגוון עשיר של סדנאות וחוגים לצד התערוכות בגלריה

קחו לכם פסק זמן להנאה ויצירה בקבוצות קטנות, מורים איכותיים ומנוסים ואווירה יצירתית

מרכז אמנויות ע"ש אפטר ברר מעלות-תרשיחא

להרשמה ולפרטים: מרכז אמנויות ע"ש אפטר-ברר מעלות

בן גוריון 15 מעלות * טל. www.artsmaalot.com * 04-9977150 * וב-

מבוגרים - חוגי בוקר
ציור, רישום והדפס 	 
פיסול קרמי וקדרות אבניים	 
סדנת חרוזי זכוכית וניפוח	 
קבוצת סריגה	 
סדנה פתוחה לקרמיקה )לבעלי נסיון בתחום(	 

נוער
סדנת רישום וצבע לבני נוער	 
ויטראז' 	 

ילדים
איור וקומיקס 	 
ציור וצבע 	 
פיסול קרמי	 
חווית היצירה במגוון חומרים 	 
פיסול בבצק סוכר	 
ציור אינטואיטיבי להורה וילד	 

מבוגרים - חוגי ערב
רישום, ציור וצבע	 
פיסול קרמי וקדרות אבניים	 
"פותחים צמצם" - סדנא לצילום דיגיטלי 	 
טכנולוגיה קרמית )סדנה עיונית ומעשית( 	 
סדנת פיוזינג - עיבוד זכוכית בתנור 	 
ויטראז' 	 
תפירה ועיצוב אופנה 	 
פיסול בנייר  	 
סדנא לקולנוע דוקומנטרי 	 
עיצוב עוגות בבצק סוכר	 

ורדים", מדריך הטלפו י“דפי 
ינים של כפר ורדים ויישובי הס

השנה  סוף  לקראת  יופץ  ביבה 
האזרחית ב-18 יישובים. תהיה 
זו הפעם השמינית שמדריך זה 
יוצא לאור, מתוכן שש פעמים 

על ידי “אשכול".
המדריך כולל אלפוני תושבים 
מדריך  וכן  היישובים,   18 של 
ומעודכן,  מקיף  אזורי  עסקים 

עס מאות  של  פרטיהם  יובו 
סיווגים  בעשרות  מהאזור  קים 
גם  כולל  המדריך  מקצועיים. 
רבים  עסק  בתי  של  פרסומים 
שבוחרים  כאלו  רובם  מהאזור, 
לפרסם במדריך שנה אחר שנה 

הפר שטחי  מכירת  יברציפות. 
סום במדריך עומדת לפני סיום, 
שבועות  מספר  עוד  רק  ונותרו 
עד לשליחת המדריך להדפסה.

מידע  המדריך  כולל  בנוסף 
יישו ורדים,  כפר  של  יכללי 

כמו  כולו,  והאזור  הסביבה  בי 
המוע מחלקות  של  יטלפונים 

צה, טלפונים חיוניים, טלפונים 
היומיומית,  ברמה  שימושיים 

יתחבורה ציבורית, מרכזים מס

מידע  תעשייה,  אזורי  חריים, 
ועוד.  אזורי, אתרים שימושיים 
במדריך גם מפה מעודכנת של 

כפר ורדים. 
אש צוות  שוקד  אלה  יבימים 

הן  המדריך,  עדכון  על  כול 
בחלק של אלפוני התושבים והן 

יבחלק של המדריך המסווג. תו
שבים ועסקים חדשים, או כאלו 
אליהם  ההתקשרות  שפרטי 

מוזמ האחרונה  בשנה  יהשתנו 
המדריך  עורכי  את  לעדכן  נים 

בהקדם.
מו האינטרנט,  עידן  ילמרות 

שנה ורדים"  “דפי  מדריך   כיח 
גם למדריך מוד כי  יאחר שנה 

 פס יש ערך שימושי רב, בעיקר
הקפד העריכה  עבודת  יבזכות 
ומא מעדכנת  שממיינת,  ינית 

 גדת יחד בעלי עסק רלוונטיים
 מהאזור, ומספקת מידע ממוקד
שלנו. האזור  ועל  היישוב   על 
באינטרנט, גם  מופיע   המדריך 
   וניתן להגיע אליו מאתר עיתון
www.alakfar.co.il א-לה כפר 
ור “דפי  ללשונית  ינכנסים 

את  לפתוח  ניתן  ושם  דים", 

המדריך כקובץ ואף להוריד את 
כרגע,  האישי.  למחשב  הקובץ 
המדריך  מופיע  טבעי,  באופן 
המסווג מתוך דפי ורדים -2011

 .2012
היישובים בהם יופץ המדריך: 

אלקוד,  אבירים,  ורדים,  כפר 
גיתה, הר חלוץ, חוסן, חרשים, 
מצפה  מעונה,  לפידות,  לבון, 
הילה, מתת, נוה זיו, עין יעקב, 
צוריאל  חדשה,  פקיעין  פלך, 

ותובל.

 מדריך דפי ורדים הנוכחי, 2011-2012. 
החלק של המדריך המסווג מופיע גם באינטרנט

pnay@pnay.co.il :פרטים ניתן לעדכן במייל 
בנושאי פרסום עסקים ניתן לפנות טלפונית למשרד 04-9977474, לדורית 0548-344345,

eyal@pnay.co.il או למייל  

מדריך מסווג ואלפוני תושבים ב-18 ישובים
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המועדפת המסעדה
והסביבה ורדים כפר תושבי על

ם ל ו כ ל ת ר ב ד מ ש ת י ק ל ט י א ה
עסקית לארוחה בוקר | לארוחת רומנטית | לארוחה

לאירועים | לילדים | למשפחות

חצות עד מ-9:30 השבוע כל פתוח

04-9575226 ,6 כיכר ליד ביד", "יד בניין ורדים, כפר



italian cafe restaurant

כפר ורדים • אבירים • אלקוש • גיתה • הר חלוץ • זיו הגליל • חוסן • חרשים • לבון • לפידות 
• מעונה • מצפה הילה • מתת • עין יעקב • פלך • פקיעין חדשה • צוריאל • תובל

מפת כפר ורדים עמוד 19-20
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http://www.alakfar.co.il
mailto:pnay@pnay.co.il
mailto:eyal@pnay.co.il
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חדשות אירועי החגים

עברנו לשעון חורף
ימים א’-ה’ 8-17, ימי ו’ וערבי חג 8-16, שבתות וחגים 9-16                      רקפת - משגב טלפון l 9800968 פקס 9800524 
www.galilp.com :באתר המשתלה תמצאו הנחיות והמלצות לטיפול בגינה                   galilplant@gmail.com

הסתיו 
בפתח! 

 לשתול פרחי חורף

 לטמון פקעות ובצלים לפריחה חורפית

 לזרוע ולשתול ירקות חורף
 לשתול רב שנתיים, שיחים מטפסים ועוד...

 לנטוע עצי פרי ונוי
 לזבל ולדשן את הגינה

זה הזמן:

אירועים לשמחה

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 	 	

מיוחד

טרנספורמציה
סדנה אישית

בת 4 מפגשים

בכפר  אירועים  בשפע  התאפיינה  חלפה  עתה  שזה  החגים  תקופת 
בכפר"  “אתגר  מירוץ  בכפר  קצרצר התקיים  זמן  פרק  בתוך  ורדים. 
)מסוקר בנפרד בעמוד 22(, נערך הפנינג עפיפונים וטיסנים )את שני 

יהאירועים הללו ארגנה אגודת הספורט(, ובחול המועד התקיים פס
יטיבל הקרמיקה נגיעות בחומר שלווה באירוע בתים פתוחים בהש
תתפות 15 מאמני הכפר ובתערוכה הקבוצתית “לחם" בגלריה טל.

אלפי מבקרים מכל רחבי הארץ הגיעו לכפר לאירועים אלו, שחלקם 
הפכו כבר למסורת ארוכת שנים.

צילומים: בן עמי מוסק, רינה סטרוד
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חדשות איכות סביבה

הזיהום יימשך לפחות 
עוד שלוש שנים

מי השפכים של מפעלי תפן מטופלים באופן שאינו מספק. יש כבר 
החלטה על פתרון - קו הולכה למכון הטיהור בעכו, שעלותו כ-50 

מיליון שקלים. מועצת תפן אישרה את חלקה בסך 32 מיליון שקלים, 
אולם גופים אחרים מעכבים את הפרויקט החשוב. בינתיים יש 

התנצחויות בין ארגונים לאיכות סביבה לבין מועצת תפן

 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 ורדיםחדש בכפר ורדים

מבצעים 
מיוחדים

במחלקות צעצועים 
וכלי בית

הזול מבין השלושה

פריט
שלישי
מתנה

נירית אושר
התע השפכים  ילבעיית 

יש  תפן  מפעלי  של  שייתיים 
פתרון, אך היישום בפועל עדיין 
שארגוני  עשור  מזה  החל.  לא 

י“הירוקים" בגליל המערבי מת
בשפ הטיפול  אופן  על  יריעים 

התעשייתית  המועצה  של  כים 
את  לדבריהם  שמזהמים  תפן, 
למי  ומחלחלים  האזור  אדמת 
למפעלים  הבעיה:  לב  תהום. 

יבמועצת תפן אין קו ביוב להז
רים בו את השפכים המסוכנים, 
אחרות,  בדרכים  והם מטופלים 

מסוכ הן  כי  מסכימים  ישהכל 
ממטרות  יש  השאר,  בין  נות. 
על  המים  את  המפזרות  ענק 
פני שטח נרחב. חלק מהשפכים 
מטופלים במכון טיהור מקומי, 

שאינו עונה על הצרכים.

קבוצה בפייסבוק
דגן,  עידוא  של  בכתבה 
בתוכנית  לאחרונה  ששודרה 
“חדר החדשות" של הטלוויזיה 
השפכים  כי  עולה  המקומית, 

לשמו מוזרמים  יהתעשייתיים 
ליאורה  שבסביבה.  הטבע  רות 

הס למען  מ"אזרחים  יאמיתי 

מסבירה  )אל"ס(  בגליל"  ביבה 
בכתבה: “הביוב הזה חודר דרך 
שכבות הסלע המאוד מחלחלות 
של איזור הגליל ולהערכתי תוך 

שמומ מהרגע  ייומיים-שלושה 
טר פה ביוב על ההר הוא מגיע 
מגובה  זה  למטה.  למעיינות 
שנתן  מומחה  של  דעת  בחוות 

יאת ההערכה הזו". הטענה העי
כי  היא  בכתבה  שעולה  קרית 

ילמרות הבטחות שהנושא בטי
בפועל  תקציב,  יש  וכבר  פול 
בנייה  עבודות  החלו  לא  עדיין 

בשטח.
הוקמה  הכתבה  בעקבות 

הג “תושבי  קבוצה  יבפייסבוק 
וליל לבריאותם  חרדים  יליל 

המתמשך  הזיהום  בגלל  דיהם 
מהמפעלים בתפן" שבה תושבי 

יהאיזור מביעים את דעתם וחו
על  להשפיע  דרכים  על  שבים 

קידום פתרון למצב. 

50 מיליון שקלים
אורי  בתפן?  אומרים  ומה 

ור כפר  מועצת  חבר  יאמיתי, 
דים וחבר מליאת מועצת תפן: 
“מועצת תפן קיבלה החלטה פה 
אחד על פתרון קצה לשפכי תפן 
טיהור  )מכון  למט"ש  שיועברו 

היא  תפן  מועצת  עכו.  שפכים( 
שקי מליון   32 שאישרה  זאת 
ניתן  הפרויקט.  לביצוע  לים 

בפרו המהלך  כל  על  ילקרוא 
בפברואר   28 מתאריך  טוקול 

האינ באתר  המופיע  יהשנה, 
ראשי  כל  המועצה.  של  טרנט 
המועצה  וחברי  בעבר  המועצה 

בשפ הטיפול  לצורת  ימודעים 
 10 ומזה  תפן  מועצת  של  כים 
בית  הוראת  )בעקבות  שנים 
המשפט( מנסים למצוא פתרון. 
והוגשו  תוכננו  השנים  במהלך 

ימספר תוכניות מפורטות  לפי
התוכניות  שונים.  לכיוונים  נוי 
אושרו בחלקן על ידי המשרדים 
הממשלתיים אולם כאשר הגיעו 
לאישור בועדות לבנייה, הופלו 
על ידי משרד הבריאות, גופים 

יירוקים ואחרים שהגישו התנג
דויות".

־יש תאריך יעד לתחילת העבו
דה על צינור הביוב?

הנוכחי  המוצע  “הפתרון 
ימאושר על ידי רשות המים ומ

שרד התמ"ת במטרה לתת מענה 
לישובים  אלא  לתפן  רק  לא 
לאורך תוואי הביוב כמו גיתה, 
לפידות וינוח )כולם משתמשים 
המחלחלים  סופגים  בבורות 

למי התהום ומשום מה איש לא 
מדבר על כך(, ירכא, אבו סנאן 
ועוד. מדובר בקו הולכה שהינו 
פרויקט ברמה ארצית, בהשקעה 
כוללת של כ-50 מליון שקלים. 
מועצת  מקצה  כאמור,  מתוכם, 
תפן 32 מיליון. אלא שבפרויקט 
מעורבים גופים רבים: משרדים 
מקומיות,  רשויות  ממשלתיים, 
מקרקעי  מנהל  לבניה,  ועדות 
ישראל, בעלי קרקעות פרטיות, 
תאגיד מים ועוד. נדרש זמן עד 

ומ חלקו,  את  יאשר  גוף  ישכל 
כולם,  של  אישור  שיהיה  רגע 
ההערכה היא כי הבנייה תימשך 

שלוש שנים".

המועצה תוקפת
תפן  מגדל  מועצת  דוברות 

יהגיבה לטענות תוך שהיא תו
שמעלה  מי  את  בחריפות  קפת 
שמבין  מי  לכל  “כידוע  אותן: 
ובנייה,  תכנון  בהליכי  מעט 
וסיסמאות  דרישות  הפרחת 

מההליכים  חלק  איננה  באוויר 
התכנון  חוקי  פי  על  הנדרשים 
אם  ישראל.  במדינת  והבנייה 

המזי אינטרסים,  בעלי  יאותם 
במי התקשורת  כלי  את  ינים 

אחרת,  סבורים  מוטעה,  דע 
וינפיקו  נא  יתכבדו   – אדרבא 
פיהם’.  ב’הבל  האישורים  את 
המלאכה  גדולה  זה,  במקרה 
לשלל  מעבר  שהרי  שבעתיים, 

לפני תחי הרגילים  יהאישורים 
לקבל  יש  כאן  עבודה,  כל  לת 

המקו הרשויות  מכל  יאישורים 
בתחומן.  יעבור  שהצינור  מיות 

ילא למותר לציין, כי ראש המו
מכהן  כהן  צביקה  הנוכחי  עצה 
אך  בלבד,  אחת  שנה  בתפקידו 
מייד עם כניסתו לתפקיד העלה 
את נושא טיהור השפכים לראש 
שהוא  תוך  העדיפויות,  סדר 
עמל להשיג את המימון לסכומי 
צר  בפרויקט.  שיושקעו  העתק 

המזי אינטרסים  בעלי  כי  ילנו, 
במידע  התקשורת  כלי  את  נים 
‘דאגה  של  במסווה  מוטעה, 
לאיכות הסביבה’, לא טרחו אף 
לפנות למועצת תפן ולברר את 

העובדות".

תגובות נוספות
איגוד  בשם  דורי  בן  הילה 

יערים לאיכות סביבה גליל מע
מפעלי  על  מפקחים  “אנו  רבי: 
בכלל  תפן,  באזור  התעשייה 
רעש,  לאוויר,  פליטות  על  זה 
היתר  בין  ושפכים.  קרינה  ריח 

הש איכות  אחר  עוקבים  יאנו 
מתקן  ובמוצא  בכניסה  פכים 
שנים  מזה  תפן  של  הטיפול 

לדרי שותפים  אנו  יארוכות. 
לפ תפן  של  להתחברות  ישה 

התכנון  תלאות  על  קצה,  תרון 
בנוגע  וכן  לאישורים  והחסמים 
המועצה  להיום,  נכון  לתקצוב. 
להתחלת  מוכנה  התעשייתית 
לתקצוב  הנוגע  בכל  עבודות 

יותכניות מפורטות, לא כך שכ
ככל  יעבור.  הקו  בהן  נותיה, 
שנאמר לי על ידי ראש המועצה 
– הוא מחכה בקוצר רוח לקבלת 
האישורים להתחלת העבודה". 
המש מדוברות  פריידס  ישני 

“בהתאם  הסביבה:   להגנת  רד 
הס להגנת  המשרד  ילדרישת 

התעשייתית  המועצה  ביבה, 
שפכיה  חיבור  את  אישרה  תפן 
אושרה  והתכנית  עכו  למט"ש 
ביוב ברשות  במנהלת תשתיות 
המים. על-פי הידוע למשרדנו, 
של  מהתנגדות  נובע  העיכוב 
אשר  מטה  האזורית  המועצה 
אלה,  בימים  התכנית.  לביצוע 
המשרד פועל מול רשות המים 
על מנת לזרז את יישומה. יצוין 
מפעילה  הביניים  בתקופת  כי 
אשר  מקומי,  מט"ש  המועצה 
מטפל בשפכי האזור עד ליישום 

התכנית המדוברת".
בשם  שימרון-גרינבוים  עינב 

“מו הבריאות:  משרד  ידוברות 
תפן  מגדל  תעשייתית  עצה 
צינור  לבניית  תקציב  אישרה 
למתקן  השפכים  שיוליך  ביוב 
הבריאות  משרד  אזורי.  טיפול 
לקדם  במטרה  בהחלטה,  תמך 

יפתרון להפסקת המחדל הסבי
מוצע  יעד  תאריך  בעניין  בתי. 

בר הביוב  למנהלת  לפנות  ייש 
שות המים".

ממנהלת הביוב ברשות המים 
לא התקבלה תגובה עד למועד 

סגירת הגיליון. 

מי שפכים מפוזרים באמצעות ממטרה באזור התעשייה תפן
צילום מתוך הכתבה ב"חדר החדשות"
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בס”דחדשות

צלצלת - תיקנת!

ידידיה טדגי

צלצלת - תיקנת!

פתרון לכל בעיה, שירות 24 
שעות ביממה )לא בשבת(

ידידיה 050-8219130

מתקין דודים וגופי חימום

 אינסטלציה 
פתרונות לכל בעיות המים והביוב

חשמל, פיקוד ובקרה

עבודות בנייה ושיפוצים

לפרטים והרשמה∫ ∞±∏≤∏∏∂≠¥∞
email∫ anatk@matigalilÆorgÆil¨ wwwÆmbizcenterÆcoÆil 
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הכנס 
בסבסוד 
משרד 
התמ¢ת

הכנס 
בסבסוד 
משרד 
התמ¢ת

שיתופי פעולה ומעגלים עיסקיים
∞∞∫π∞≠∞∞∫∏∞  התכנסות

∞≥∫π∫∞∞≠∞π∞  ברכות 
∞π∫≤μ≠∞π∫μ∞  ספיד נטוורקינג 

π∫μ∞≠±∞∫≥μ∞  השיווק באינטרנט וברשתות חברתיות 
כפתרון לעסקים¨ איתמר בן חור¨ יועץ אסטרטגי   

לשיווק באינטרנט  
∞±∫±±≠∞¥∫∞±  תכנון פיננסי ומקורות מימון לעסקים

אלכס שחם¨ רו“ח ≠ יועץ ומלווה עסקים בגליל  
μμ∫±±≠∞±∫±±  הפסקת ”בראנץ“ כיבוד ושתיה

μ¥∫≥±≠∞∞∫≥±  “שאלות קסם להעצמה אישית“≠ אמנות שאילת השאלות
 NLP שמשנות חיים° ד“ר יוסי קדמי¨ מייסד המרכז ללימוד  

והשפעה על התת מודע  

∞≤∫≤±≠μ¥∫≥±  מעגלים עסקיים¨ רינת בין¨ מעבר לאופק ≠ ייעוץ עסקי 
ואסטרטגיה שיווקית  

∞¥∫≤±≠∞≤∫≤±  סיכום הכנס  

מÆטÆי מעלות מזמין אותך 
לכנס עסקים ונטוורקינג ≥±∞≥

מנחת הכנס∫ רינת בין

נותנים לך כלים להצלחה
w w w . m a t i g a l i l . o r g . i l

חפשו אותנו בפייסבוק

מרכז עסקים
מעלות תרשיחא

יום ה‘ μ≥ באוקטובר¨ ∞∞∫¥±≠∞≤∫∏¨ אולם ”מארג“ כפר ורדים

והר פעולה  שיתופי  ייצירת 
תכנון  עסקיים,  מעגלים  חבת 
ועוד  באינטרנט  שיווק  פיננסי, 
מהתכנים  חלק  רק  הם  אלו  כל 
עסקים  ובעלי  יזמים  שיקבלו 
בכנס  הבא  בשבוע  שישתתפו 
“עסקים  והנטוורקינג  העסקים 
צומחים בגליל" של מ.ט.י גליל 

מערבי-קריות.
הכנס יתקיים ביום חמישי 25 
 8:00 מהשעה  החל  באוקטובר, 
בכפר  “מארג"  באולם  בבוקר 
ליזמים  פתוח  ושיהיה  ורדים 

יובעלי עסקים. ההשתתפות מו
ומספר  מראש,  בהרשמה  תנית 

המקומות מוגבל.
הכנס  כי  אומרים  במט"י 

בת המרצים  מיטב  את  ייאגד 
והתכנון  הייעוץ  השיווק,  חומי 

אסטרט יועץ  ובהם:  יהפיננסי 
איתמר  באינטרנט,  לשיווק  גי 
השיווק  בנושא  שירצה  חור  בן 
חברתיות  וברשתות  באינטרנט 
ומלווה  יועץ  לעסקים;  כפתרון 
עסקים בגליל רו"ח אלכס שחם 

יעל תכנון פיננסי ומציאת מקו
יוסי  ד"ר  לעסקים;  מימון  רות 
ללימוד  המרכז  מייסד  קדמי 
מודע  התת  על  והשפעה   NLP
בנושא אומנות שאלת השאלות 

שמשנות חיים.
מנכ"לית  תחתום  הכנס  את 
לייעוץ  לאופק  מעבר  חברת 
שיווקית,  ואסטרטגיה  עסקי 

רינת בין, שגם תנחה את הכנס 
יותרצה על נושא המעגלים הע

משתתפי  יוכלו  בנוסף  סקיים. 
הכנס ליהנות מספיד נטוורקינג 
שותפים  להכיר  להם  שיסייע 

עסקיים ולקוחות חדשים.
מערבי  גליל  מ.ט.י  מנכ"ל 
קריות הנרי ביטון: “ניהול עסק 
במכלול  ומיומנויות  ידע  דורש 
תכנון  שיווק,  ובהם  נושאים 
אישיים  קשרים  יצירת  פיננסי, 
ליזמים  מספקים  אנחנו  ועוד. 
המעטפת  את  העסקים  ולבעלי 
הנחוצה בכדי להתוודע במגוון 
אותם  לשלב  ולדעת  תחומים 

בעסק על הצד הטוב ביותר".

והר נוספים  ילפרטים 
מערבי  גליל  מ.ט.י  שמה: 
04-6883810 )ענת(    קריות 

maalot@matigalil.org.il

בטקס  נחנך  המשפחתו  המניין  קהילת  של  החדש  הכנסת  בית 
ירשמי בו השתתפו חברי הקהילה, הרב החדש של הקהילה אבי נו

ביס דויטש ומנכ"ל התנועה המסורתית בישראל יזהר הס )בתמונה(. 
צילום: בן עמי מוסק

תושבי רחוב גל בכפר ורדים החליטו לייצר לעצמם סביבת חיים 
יירוקה יותר והקימו על גגות ביתם מערכות לייצור אנרגיה סולא

רית. את הפרויקט הובילה חברת אינטרדן, הפועלת בתחום האנרגיה 
הסולארית בארץ מעל 30 שנה. רון נזר, מנכ"ל אינטרדן: “יש יתרון 
משמעותי בפנייה לפרויקט סולארי כקבוצה במיוחד מול הרשויות". 

צילום: יח"צ

ראשון  ביום  כשבועיים  לפני 
המועצה  ראש  קיימו   23/9/11
מנהל  דרור  וציון  יחיאלי  סיון 
עם  מפגש  תשתיות  מחלקת 
הוצגה  ובו  מירון  רחוב  דיירי 
אורבני  לפיתוח  חדשה  תוכנית 
נכחו  במפגש  מירון.  רחוב  של 
עשרות מדיירי הרחוב, התקיים 
מנת  על  רעיונות  והועלו  דיון 
בסטנדרט  הרחוב  את  לפתח 
מבחינה  ורדים  בכפר  המקובל 

כנס עסקים של מט"י 
בכפר ורדים

הנרי ביטון

רחוב סולארי

נחנך רשמית

חזותית ובטיחותית.
במגבלות  התחשב  התכנון 

ירחוב מירון, שהוא מאוד משו
יפע. נלקחו בחשבון מיתון הת

לחניה.  מרובות  וכניסות  נועה 
התכנון  כי  נמסר  מהמועצה 
ישלב לקחי עבר עם שמירה על 

גי עם  היישוב  רחובות  יאופי 
נון, טיפוח סביבתי ומתן מענה 
קטע  בתמונה:  החניה.  לצרכי 

אופייני מתוכנית הרחוב.

תכנון אורבני של רחוב מירון
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אייל כץ

סתימת מוחות
סגן ראש עיריית מעלות ומפקד גלי צה"ל מנסים לא רק לסתום פיות. כשהם 

מחרימים שיר הם בעיקר מנסים למנוע מאיתנו לחשוב

החדש  שירו  על  ההתנפלות 
של  “עניין  אשדות  יזהר  של 
הרגל" )מילים אלונה קמחי, בת 
זוגו של אשדות(, מוכיחה שגם 

חרמות זה עניין של הרגל. 
באזור שלנו היה זה סגן ראש 
מיכאלי,  ברוך  מעלות,  עיריית 
המקומית  לעיתונות  שסיפר 

במע בי,  תלוי  שזה  “כל  יכי 
יום  בכל  המכיר  יישוב  לות, 
השומרים  צה"ל  לחיילי  תודה 
המלים  המדינה,  גבולות  על 
במילים  הבמה".  על  יושרו  לא 

לאש יאפשר  לא  הוא  יאחרות, 
דות להופיע. באיזו זכות? ממתי 
לפוליטיקאי  יש זכות לקבוע מי 
יופיע ועם איזה חומר? מי מינה 
תרבות?  לקומיסר  מיכאלי  את 
ואגב, זה לא שיש איזה הופעה 
סתם  הקרוב,  בעתיד  מתוכננת 

יבא למיכאלי להיכנס קצת בעו
כר ישראל.

התארח  כך  אחר  ימים  כמה 
יזהר אשדות בתוכנית של יואב 

הת מפקד  צה"ל.  בגלי  יקוטנר 
ירון דקל, פסל את השיר  חנה, 
לבצע  אמור  היה  שאשדות 
כי  בטענה  התוכנית  במהלך 
בשיר יש “דמוניזציה של חיילי 

וקיצוניות  מהפכניות  דעות 
של  מכוחה  חלק  זהו  יותר, 

האמנות.
מקו הפיות  שסתימת  יוככל 

סתימת  ממנה  מטרידה  ממת, 
חוש לא  המחליטים  יהמוחות. 

כולו  המנגנון  וכל  בים בעצמם 
מנסה למנוע מאיתנו לחשוב. 

גדול  מבין  להיות  צריך  לא 
מה  על  להבין  כדי  בספרות 
באמת השיר מדבר. בעיקר הוא 
מתאר תהליך נפשי שעובר על 
כך  ואחר  להרוג.  שנאלץ  חייל 
תפקידו,  חלק  זה  שוב.  להרוג 
כמו גם להיכנס לבתי משפחות 

מבוהלות באישון לילה. 
שעו מה  על  גם  מדבר  יהשיר 

השליטים  והצהרות  המצב  שה 
המפחידות לנפש של כולנו. איך 
אנחנו תופסים את המציאות, איך 
קרוב,  שסופנו  בטוחים  אנחנו 

כח הערבים  לנו  נראים  יואיך 
בני  זה  פצים. בטח חפצים, מה, 

אדם שאנחנו הורגים שם?
כן, זה שיר פוליטי. אם לפשט, 
מחורבן  שהמצב  טוען  הוא 
ושהוא מחרב את כולנו, ובעיקר 
את נפשם של ילדינו שבגיל 18 
להפוך  פתאום  צריכים   19 או 

יזהר אשדות במהלך הופעה בחוף אכזיב       צילום: נועה כפרי

ללמוד להרוג 
זה עניין של תנופה 

מתחיל בקטן 
ואחר כך זה בא 

מפטרל כל הלילה 
בקסבה של שכם 

היי, מה כאן שלנו 
ומה שלכם 

תחילה רק תרגיל 
כת הולמת בדלת 

ילדים המומים 
משפחה מבוהלת 

אחר כך - הסגר 
זו כבר סכנה 
המוות אורב 

מאחורי כל פינה 

דורך את הנשק 
הזרוע רועדת 
אצבע נוקשה 

צמודה אל ההדק 

הלב מתפרע 
פועם מבוהל 

הוא יודע - להבא 
זה יהיה יותר קל 

הם לא איש, לא אשה, 
הם רק חפץ, רק צל 

ללמוד להרוג 
זה עניין של הרגל 

ללמוד לפחד 
זה עניין של תנופה 

מתחילים בקטן 
ואחר כך זה בא 

הבשורות מלמעלה 
יורדות לרחוב 

אין סיכוי לחיות הלאה 
הסוף כה קרוב 

נבואות האימה 
כקרקור העורבים 

תגיפו תריסים 
הסתגרו בבתים 

אנחנו רק קומץ 
והם כה רבים 

מדינה קטנטנה 
אכולת אויבים 

בליבם רק שנאה 
יצר רע ואפל 
ללמוד לפחד 

זה עניין של הרגל 

ללמוד אכזריות 
זה עניין של תנופה 

זה מתחיל בקטן 
ואחר כך זה בא 

כל ילד הוא גבר 
תאב נצחונות 
ידיים לעורף 

רגליים פסוקות 

זה זמן סכנה 
זה זמן חבלה 
חייל תתחשל 

אין סגולה לחמלה 

הבן דוד כמו חיה 
כבר רגיל לראות דם 

אינו חש בסבל 
אינו בן אדם 

למיכא בניגוד  לדקל,  יצה"ל". 
לי, יש זכות לשלוט על התכנים 

הצ הרדיו  בתחנת  יהמשודרים 
העורך  הוא  תפקידו,  זה  באית. 
לטעמי,  שכאן,  אלא  הראשי. 
בשיקוליו,  חרוץ  כישלון  כשל 

הטו כאחרון  השיר  את  יפירש 
הקדיש  לא  ולדעתי  קבקיסטים 
מחשבה  של  מיותר  אחד  רגע 

על משמעות המילים ומה שהן 
באמת מנסות לומר.

יהפגיעה בחופש הדיבור חמו
רה בשני המקרים. נכון, עורכים 
להפעיל  אמורים  תוכן  ומנהלי 
כשמדובר  אבל  דעת,  שיקול 

אמו העריכה  מספרי  יבאמנות 
הרי  מאוד.  כהים  להיות  רים 
להבעת  לצפות  ניתן  מאמנים 

מדי ב’ ושפשפת 
תשישות ושגרה 

מטמטום עד הרוע 
הדרך קצרה 

רק לנו רק לנו 
אדמת ישראל 

ללמוד אכזריות 
זה עניין של הרגל 

ילד ילד תעצור 
ילד ילד בוא תחזור 

בוא אלי, מחמל לבי 
בוא אלי, תינוק שלי 

כה קודרים הם השמיים 
ובחוץ כבר עלטה 

חיילי הבדיל עדיין 
מתחת למיטה 

עניין של הרגל
מילים: אלונה קמחי לחן: יזהר אשדות

נכון, עורכים ומנהלי תוכן אמורים להפעיל 
שיקול דעת, אבל כשמדובר באמנות מספרי 

העריכה אמורים להיות כהים מאוד. הרי 
מאמנים ניתן לצפות להבעת דעות מהפכניות 

וקיצוניות יותר, זהו חלק מכוחה של האמנות

השיר מתאר תהליך נפשי שעובר על חייל שצריך 
להרוג. האם מישהו מטפל במורכבות של ההוויה 

הזאת? יש טיפול נפשי כלשהו שמציעה המערכת 
לחייל שנאלץ להרוג? מישהו זוכר דיון אינטילגנטי 

בעניין? עזבו אינטליגנטי, סתם דיון?

www

בא הביתה ילד 
בוא הביתה 

הביתה 
הביתה 

ללמוד לאהוב 
זה עניין של רכות 

בצעד זהיר 
בענן עדינות 

נהסס, נתמוסס 
נתרכך, נתעגל 
ללמוד לאהוב 

זה עניין של הרגל 

להיות בן אדם 
זה עניין של תנופה 
זה נובט כמו עובר 

ואחר כך זה בא 

להיות לדקה 
רק עכשיו, רק היום 

בצידו השני 
של אותו המחסום 

אך ליבנו כבר גס 
והעור כה עבה 

חרשים ועיוורים 
בבועת ההווה 

בפליאה נתבונן 
במלאך הנופל 
להיות בן אדם 

זה עניין של הרגל

למכונת הרג יעילה. אולי באמת 
זה  לא  האם  אבל  ברירה,  אין 
המצב? וגם אם “אין ברירה" זה 
לא מטריד? האם מישהו חושב 

שזה עניין של מה בכך?
אני מכיר )ונדמה לי שכל אחד 
מכיר( כמה וכמה אנשים שהרגו 
הייתי  אני  גם  ולצערי  בחייהם, 
במהלך  אויבים  להרג  שותף 
מלחמה. זו חוויה נוראית. לכל 
נוראית  חוויה  זו  במיוחד  אחד. 
לאלו שטוענים שכל מה שחשו 

בני או  בכנף",  קלה  “מכה  יזו 
ויותר  מתוחכמים  פחות  סוחים 
על  חושבים  “לא  שהם  נפוצים 

זה יותר מידי". 
האם מישהו מטפל במורכבות 
טיפול  יש  הזאת?  ההוויה  של 

המער שמציעה  כלשהו  ינפשי 

להרוג?  שנאלץ  חייל  לכל  כת 
אינטילגנטי  דיון  זוכר  מישהו 
בעניין? עזבו אינטליגנטי, סתם 

דיון?
טוק ולמאות  דקל  ילמיכאלי, 

בקיסטים קל לקרוא את השיר, 
לקטלג אותו כשיר שתוקף את 
בקודש  פוגע  וחייליו,  צה"ל 
הוא  מיכאלי,  מילא  הקודשים. 

אכז זו  דקל  ירון  יפוליטיקאי. 
את  לנצל  במקום  אמיתית.  בה 
לעתים  )האמת  הכואב  הטקסט 

יקרובות מכאיבה( ומעורר המח
לוקת ולנהל דיון אמיתי וסוער 
לא  בחר  הוא  רייטינג(  )פצצת 
את  “להרוג"  לפסול,  לשדר, 

השיר.
חבל שנכנע להרגל. 

eyal@pnay.co.il לתגובות

בחנות כל אביזרי הקפה l חומרי ניקוי לאבנית l מקציף חלב 

נטען l מכונות גלידה ביתיות l פילטרים
אולם תצוגה מרווח במעיליא, אזור תעשייה

www.vero-cafe.co.il  04-9978836  050-2030932/3 
פתוח בשבת )סגור בראשון(

 מכונות קפה | סלסלות שי | מעבדת שירות | 
קנקני תה וחליטות | פולי קפה וקפסולות

מכונות קפה קונים רק בחנויות קפה...

מומלץ ביותר
החל מ- 299 &

מקציף חלב אוטומטי

1,400
& 849

אספרסו קלאב
549 & בלבד

מכונת קפסולות 
אספרסו קלאב

בקניית מכונת קפסולות מקבלים 50 קפסולות במתנה!

טוחנת

4,190 4,399
& 3,599

טוחנת

& 2,699

NESSPRESSO  חדש: קפסולות תואם
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    nof-harim@yechiam.org.il  052-3750179 מנהלת אביבה l 04-9856011 לפרטים טלפקס

בית חם בחיק הטבע
בפיקוח משרד הבריאות

בית סיעודי בקיבוץ יחיעם
נוף הרים

העולם  דברים  שלושה  שעל  אומרים 
עומד,  האדם  דברים  ארבעה  על  אז  עומד? 

על פי פסיקתו של מורן לסקוב.
על  אבל  בתשובה,  עדיין  חזרתי  לא  לא, 
משלימה  תפיסה  מציג  אני  זו  אמונה  בסיס 
לסקוב  ומורן  רוית  הצמד  של  האמונה  של 
שהכותרת המלווה אותם היא “בשביל חיים 

."4goodlife - טובים
רוית גדלה בכפר תפוח שבשומרון, שירתה 

יבצה"ל כמדריכת חי"ר והייתה קצינת מרג
וניהול  מות. לאחר השירות למדה תעשייה 
ליהד  ובמטרה  בקריות  גדל  מורן  בטכניון. 
את הגליל עברו הוריו למעלות לפני כ-16 
שנה. את שירותו הצבאי עשה כמדריך קרב 
האחראי  המקום  וינגייט,   ,8 בבה"ד  מגע 
לבנית מערך אימוני הכושר בצה"ל. למורן 
יש מבחר הכשרות נוספות בתחומי הכושר 
מדריך  כושר,  חדר  מדריך  מציל,  השונים: 
קרב מגע בעל חגורה שחורה, ראו הוזהרתם.
מורן בוגר מדעי התזונה במכללת תל חי. 
למעלה  לפני  אקראי  היה  ביניהם  המפגש 

ימעשור, ומאז הספיקו להתחתן וליצור מש
פחה עם 3 צאצאים נפלאים, ומזה כשנתיים 

לחיים הטובים

גרים בכפר ורדים. 
לפני כחמש שנים יצרו מערכת המשלבת 
את כישוריהם והשכלתם בתחום המוגדר על 
את  פיתחו  ומכאן  בריא"  חיים  “אורח  ידם 
תורתם הבלעדית והמיוחדת אשר נשענת על 
ארבעה יסודות היקום: אוכל – אדמה; שינה 

י– אוויר; כושר – אש; שתייה – מים. הפעי
לות כיום מתבצעת בשלושה מרכזי ספורט 

בצפון וכן בכפר ורדים ובטל-אל.
מועברים  הבריא  החיים  אורח  עקרונות 

במפגשים באמצעות ההרצאות ומצגות של 
מורן. כלי עזר משלים הינו המחשב. בעזרת 
כפטנט.  המוגנת  ובלעדית  ייחודית  תוכנה 
וליישם  באתר  לעדכן  אחראי  משתתף  כל 

את העקרונות ולפעול בהתאם.
הפעילויות  כל  ושילוב  העקרונות  יישום 
קבלות:  עם  לתוצאות  מביאות  התומכות 
ירידה  בדם,  ושומנים  הסוכר  רמות  איזון 
ושיפור  במתחים  ירידה  במשקל,  מתונה 

איכות החיים.

שם עין \בן עמי מוסק

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
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ברברה

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

הפעם אל תפספס!

להצעות פרסום אטרקטיביות חייגו 04-9977474 
www.eshkol.co

רק פעם בשנה
יוצאת מהדורה של

ההזדמנות הכי טובה לפרסום אפקטיבי ומשתלם 
באזור כפר ורדים ו-18 מיישובי הסביבה
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למה עדיין אין לך אתר?בלי רשת ביטחון \נירית אושר
אולי נראה לך ש...

זה נורא יקר להקים 
ואין לי תקציב

צריך לעדכן את 
האתר באופן שוטף, 
אני שונא להתעסק 
עם מחשבים ולמי 
בכלל יש זמן לזה?

אני דווקא רוצה אתר, 
אבל לא כל כך יודע מה 
לבקש, איך לתכנן ובמי 

לבחור להקמת אתר

ממילא כל המתחרים שלי 
לפניי בגוגל, אז מה הטעם?

על פי פרסומים שונים, ל-55% מהעסקים בישראל עדיין אין אתר אינטרנט.
על פי הניסיון שלנו, בדרך כלל זה בגלל סיבה אחת או יותר מבין החמש שמנינו למעלה.

לנו יש את התשובות לכולן!
יחד, יד ביד, נבנה את האתר שלך 

תך
או

ה 
העולם כולו ירא

24 שעות ביממה
שבעה ימים בשבוע
365 יום בשנה

• במחירים הוגנים   
(החל מ-1,000 ₪ להקמה 

ו-80 לתפעול חודשי) 

• בשירות לקוחות מלא

• עם שירות עדכונים  
ותוספות שוטף 

• עם מגוון פתרונות לגוגל 

• עם צוות שכולל אנשי תוכן, 
עיצוב ותוכנה

לפרטים נוספים צלצלו חינם עכשיו 1800-800-401 

www.eshkoll.com

העסק שלי 
משתנה כל הזמן, 
ומהר מאוד האתר 
יהיה לא רלוונטי

וסוף סוף

את  כותבת  אני  כלל  בדרך 
לפני  שבוע  בערך  שלי  הטור 

מב לדפוס.  נשלח  ישהעיתון 
הוא  שלי  האישי  הטור  חינתי 

העי שבכתיבה  הכותרת  יגולת 
תונאית, דרך נוספת לבטא את 
עצמי. נושאים אף פעם לא חסר 
אני מתחילה שלושה  לרוב  לי. 

יסיפורים במקביל עד שאני מת
תמיד  מתאים.  הכי  על  בייתת 
קורה אצלי משהו בחיים ותמיד 
אותי,  ומעסיק  מטריד  משהו 
הגיליון  עד  חשבתי  לפחות  כך 

הנוכחי.
תחושה  לי  היתה  החודש  עד 
לי  יזמנו  תמיד  שלי  שהחיים 
משהו לכתוב עליו וכיוון שאני 
אין  מהכתיבה  נהנית  כך  כל 
סיכוי שאפספס את ההזדמנות. 
תחליף  היא  בשבילי  הכתיבה 
ספת  על  לביקור  יותר  מוצלח 

לר להתחבר  כלי  יהפסיכולוג. 
עם  לעומק  ולהבין  שלי  גשות 
מה אני מתמודדת ולרוב להגיע 
קצה  ואפילו  זיכוך  של  לסוג 

חוט להמשך דרכי.
על  העליתי  לא  שכך,  כיוון 

לכ שנושאים  אפשרות  ידעתי 
תיבה יהיו לי בשפע אבל מצב 
רוח מתאים לא. וזה מה שליווה 
לא  האחרונים.  בימים  אותי 

לכתוב  כדי  להתיישב  הצלחתי 
יטור. נראה כי דווקא בעת אפו
תוב דרמטיים,  באירועים  יפה 

משמעותיות  דרך  ופריצות  נות 
יביותר ברמה האישית, אני אחו

זת תזזית ופאניקה ואיני יכולה 
המאורעות,  רצף  את  להסדיר 
המחשבות והמסקנות לכדי טור 

אחד. 
רציתי  שלא  שהעובדה  מובן 
החשש  בי  ושגבר  טור  לכתוב 
בכלל  טור  אכתוב  לא  שאולי 
הלחיצו אותי ברמות מטורפות, 

ימה שמיד תרם משקל נוסף לה
בעיצומו.  שהייתי  החרדה  תקף 
כמה נמוך אני עוד יכולה לרדת 
מצליחה  לא  אני  טור  שאפילו 
כבר  שאני  מספיק  לא  לכתוב? 
טראומתי  אירוע  אחרי  חודש 
יצאתי עם  בבית הוריי, שממנו 

ילב מרוסק והחלטה אמיצה לה
מהסיכוי  קיבינימט  אותם  עיף 
מספיק  לא  שוב?  אותי  לרמוס 
עצבים  מורטת  בהמתנה  שאני 
לתוצאות  לי(  היו  )אם  ונוצות 

המכרז )כן, כן, ניגשתי(.
ההמתנה מלווה בכעס אטומי 
על שהכנסתי את עצמי, חסרת 

ייכולות לדחות סיפוקים שכמו
תי, לסיטואציה בה אני נאלצת 
בחוסר  יום  אחרי  יום  לשבת 

אונים ולהמתין לטלפון המיוחל 
מאוהבת.  תיכוניסטית  כמו 
מתרוצצות  שבמהלכה  המתנה, 
במוחי המחשבות הכי פסימיות: 
מה חשבתי לעצמי? ברור שאני 
לא אעבור שלב ואפילו לראיון 
כבר  עדיף  אותי?  יזמינו  לא 
אבל  שלילית  תשובה  לקבל 
הביניים  שלב  עם  כבר  לסיים 

המשגע הזה.
מרגישה  אני  כאלה  בימים 
שהמוח שלי נמצא לפני טיפול 
10,000, צריך בדחיפות כיוונון. 
להם  מתרוצצים  האטומים  כל 
מנסים  כיוון,  ללא  באטרף 

מש במטרה  להיאחז  ינואשות 
מהכאב  הדעת  את  נית שתסיח 
והמתח  שבלב  הבור  שעושה 
של ההמתנה לתשובה. נראה לי 
ילדים  שאם לא היו לי ארבעה 
מתחרפנת.  הייתי  בהם,  לטפל 

יובמקום לראות בעיתון המתק
רב הפוגה והסחת דעת בריאה, 
את  ליישב  מצליחה  לא  אני 
אחד  נושא  על  ולחשוב  הדעת 

יותר משתי דקות ברצף. 
מה  האלה,  בחיים  לשמחתי 
עושים,  לא  והתבונה  שהשכל 
לפחות,  אצלי  הזמן.  עושה 
יוצר  האחרונה  לישורת  להגיע 

שמשח כזה  למערכת,  ירענון 

העיסוקים  את  משמעותית  רר 
נושאים  באותם  האובססיווים 
עם  עליהם.  שליטה  לי  שאין 
כל הירידות שלי על עצמי אני 
צריך  אם  דברים:  כמה  יודעת 
לצאת עיתון, העיתון ייצא. אני 

שלק מאחריות  מתחמקת  ילא 
חתי על עצמי, ואם אני צריכה 
שלי  המטלות  כל  את  להרים 
כנראה  זה   – יומים  בשלושה 
יהיה רק לטובה. כשאין לי זמן 
לתכנן, אני יותר ממוקדת, יותר 

ייצירתית והכי חשוב פחות מפ
חדת וזה מוציא את הטוב שבי. 
פשוט  צריכה  שאני  לי  נראה 
לא  והמתנה  שאני  כבר  להבין 
זה.  ושככה  ביחד  טוב  עובדים 
יותר מכך, זה אפילו ממש בסדר 

ישאני ארשה לעצמי להיות במ
קום המפוחד והתזזיתי שבא עם 
כי  יחלוף.  שהוא  עד  ההמתנה, 
הזמן, עם או בלי אטרף בראש, 
עובר. תשובות למכרז עוד אין 
ההמתנה  סיום  מועד  אבל  לי, 
מקרה   – שלי  ההורים  מתקרב. 
שבעולם  הזמן  כל  פה  אבוד, 
עור  קורם  והעיתון  יעזור.  לא 
טור  אפילו  ומפה לשם  וגידים, 

אישי יצא לי. 
לתגובות:

Nirit.osher@gmail.com.

ה
לי

טו
פו

ה: 
צי

טר
ס

לו
אי

ם 
לו

צי
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

אישה בהמתנה
ההמתנה לתוצאות המיכרז מלווה בכעס אטומי על שהכנסתי 
את עצמי, חסרת יכולות לדחות סיפוקים שכמותי, לסיטואציה 

בה אני נאלצת לשבת יום אחרי יום בחוסר אונים ולהמתין 
לטלפון המיוחל כמו תיכוניסטית מאוהבת

mailto:Nirit.osher@gmail.com
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טיול בצפון מתחיל ב 
www.pnay.co.il

04-8207442 קניון סיטי סנטר מעלות תרשיחא
Hen.laundry@gmail.com

שירות לפרטיים ולעסקים

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

אחרי שבשבוע האחרון
פורסם השיר שכתבתי לעיתון

רציתי לקבל מהקוראים חוות דעת
האם נהנו? האם השכילו?

האם היתה להם שעה של נחת?
כי זה באמת מאוד חשוב לי לדעת

האם הם חושבים שיש לי כישרון?
האם זה יגביר את תפוצת העיתון?

האם אפשר לקרוא לזה אמנות?
האם זה מקדם את התרבות?

האם זה נמוך מידי, או אולי זה במרומים?
האם עלי לעשות משהו אחר בחיים?

להחליף תחביב? להיגמל לתמיד מהחרוזים?

ראיינתי מליוני קוראים וקוראות
)בואו לא נגזים... רבבות(

הזנתי את הנתונים במחשב לתוך טבלאות
וניתחתי סטטיסטית בעזרת נוסחאות

העיבוד החל בינואר ולא הסתיים גם במארס
המחשב שלי וגם השרת במיקרוסופט קרס

אמנם לא קיבלתי לבסוף תוצאות
אבל היו בהחלט תשובות מענינות

אז הבאתי חלק מהתגובות:

חוות דעת )לא כדאי לבקש(
אריה שטרן

לפי דעתו של יהושוע
זה לא היה כל כך גרוע

ומה אמרה מיכל?
לא רע בכלל

שולה דיברה הרבה ולבסוף סיכמה
שהפעם אם לאמר ת'אמת

היתה קצת ירידה ברמה

ומה אמר חבקוק?
)שלהחלפת שם ודחוף הוא זקוק(

לא הספקתי לקרוא כי הייתי מאוד עסוק
אבל קצת הצצתי וזה בסדר, השיב באיפוק

די נהניתי אמרה שושנה שמגר
ואני בדרך כלל לא מתרגשת מכל דבר

והשכנה החביבה בבלוק שממול, בת חן
אמרה שהיה... די מעניין

ורק גרשון שכרגיל אוהב לעצבן
גמגם משהו לא ברור וכמובן לא פירגן

אמר שיש המון דברים לתקן
שזה מאוד משעמם כלומר לא מעניין

השבתי בכמה "מחמאות" עסיסיות גם כן
ואני? בינתיים ממשיך, ומצידי שילך להז...

הערת המערכת
והעורך מוסיף

זה לגמרי חביב
כי במקרים רבים,

תמיד הוא אמר,
חורזים חרוזים

כשאין מה לומר
אך לא זה המקרה
במקרה של אריה

כי לשטרן הזה
יש מנהג כזה

לכתוב שורות
קצת ארוכות

אך תמיד מצחיקות
ומעוררות מחשבות

וגם אם נפל
אי-דיוק במשקל

לא נעשה עניינים
כל עוד כולם נהנים

ואת ההמלצה
שבשורה האחרונה
אני מאמץ בחדווה
מותק, הנה אני בא

 

  

לכל חבריי תושבי כפר ורדים
שלום!

זה הזמן להיפרד ולומר שלום 
לכל מכרי ידידי וחברי במהלך 
תושבת  הייתי  שבהן  שנים   25

הכפר.
פרק נכבד וחשוב חוויתי, ולכן 

בכמה משפטים אומר תודה.
מבקשת להודות לכל האנשים 

היקרים שלקחו חלק בחיי.
ראשית לכל השכנים היקרים, 
ברק,  דהרטוך,  רודד,  משפחת 

בקר, כהן, צ’כובר ועוד.
לכל ראשי המועצות, לעובדי 
המועצה, לתושיה, לכוכי ושאר 

יהצוות שעשה את מלאכתו נא
מנה, תודה על שנתתם בי אמון 
בכל  לכם  לעזור  לי  ואפשרתם 
תפאורה,  בנושא  אירועים  מיני 
שקיבלתי  הברכות  על  תודה 

והפרגון.

פרידה ותודה
תודה לכל צוות המרפאה ד"ר 

יקלינסקי שלומית ולאחות איל
נה המקסימה שתמיד בעת צרה 

תמכו ללא לאות.
למיכל  הרווחה,  לצוות  תודה 
בי  שתמכה  לאילנה  ובעיקר 

בשעותי הקשות.
הבריכה  הנהלת  לצוות  תודה 

יעל שעותיי היפות במכון הכו
שר.

חלק  תלמידותיי שלקחו  לכל 
שע בחוגים  השנים  יבמהלך 

יצירתית,  רקמה  כמו  רכתי, 
אלבומים  עיצבתי  וויטראז’ית, 
לאירועים משמחים למספר רב 

של תושבים.
תודה לכל אנשי הצוות בצריף 
בהקמתו.  חלק  שהייתי  הירוק 

ינהניתי מאד מהאנשים שמובי
לים אותו עד עצם היום הזה.

צוות מוע יתודה ענקית לכל 

דון 50+, בעיקר לטובה ועליזה, 
לאסתי וחיה שאפשרו לי להיות 
את  ולתרום  מהמועדון  חלק 

חלקי בעשייה.
לכל החברים ממועדון “אמצע 
נשארת,  אני  איתכם  הדרך", 

נמשיך להיפגש בשמחות.
היקרים  האנשים  לכל  תודה 

להתמ חצב  ברחוב  לי  ישעזרו 
החדשים  לשכנים  מחדש,  קם 
אדי  המקסימים  הבית  ולבעלי 

ואסנת כהן.
למירב, רותי והצוות של בית 

יבחורש, שנה טובה שגשוג והצ
לחה.

שיזמתי:  נשים  משקל  לחוג 
בריאות!!!

עזבתי   2012 בספטמבר  ב-2 
את הכפר לכרמיאל.

רכש בחלקי,  מאושרת  יאני 
תי בית מקסים עם גינה ברמת 

עציוני  חטיבת  ברחוב  רבין, 
.6\135

בכרמיאל  עובדת  אני 
ב"עמותת אנוש", פתחתי מרכז 
“פיוזינג"  בנושא  תעסוקה 
כמעט  כבר  זכוכית(,  )התכת 
בשי ימים   5 עובדת  שנתיים 
אנחנו  יום.  כל  שעות   4 בוע 
מיני  מכל  זכוכית  ממחזרים 

בעלי מלאכה שנוגעים בחומר.
אין בליבי עצב על עזיבתי את 
שנה  של  שמחה  בי  יש  הכפר. 
במקום  חדשה  התחלה  חדשה, 
הרימו  אנשים  מעט  לא  חדש. 
גבה לגבי המעבר לכרמיאל, אז 

שווה לבקר, להבין ולראות.
אני רוצה בהזדמנות זו לאחל 

לכולכם שנה טובה ומאושרת!
שלווה  ופריחה  שגשוג  שנת 

וחופש
יוכי שן צור

ארו באה,  שנה  הלכה,  ישנה 
חת החג מאחורינו, אורחינו גם 
הם שבו לביתם והפעם מרוצים 
וגם  כמובן  שלנו  מהאירוח  גם 
מאחר  להם  שהוצע  מהבידור 
“מאחורי  לסרט  אותם  שלקחנו 
הדלת" שהוקרן בהיכל התרבות 

של מעלות תרשיחא.
וגם  מהכיבוד  גם  נהנו  הם 

הכי המרווח  האולם  ימאיכות 
הקול  ומאיכות  הנוחים  סאות 
וההקרנה. המפגש ההדדי לפני 

יאו אחרי ההקרנה, הישיבה הנו
יחה בבית הקפה “ קקאו" והשי

מקבלים  אותו  המעולה  רות 
הכרטיס  במחיר  נפש.  משובב 
להזמין  או  ומאפה  קפה  כלול 

מהתפריט המגוון.
לנו  חיכתה  האולם  פתח  ליד 
שוקולד  בחטיפי  מלאה  קערה 
ידוע  שהרי  טובה  שנה  לברכת 
ליד  שוקולד  של  שהשילוב 

ברכה – לא משמין.
הפ את  לציין  ברצוננו  יכאן 
ירויקט המבורך של היכל התר

בכפר  ו"קתדרה"  במעלות  בות 
ורדים. אין צורך לנסוע למרכזי 
תרבות רחוקים כדי לראות סרט 

מו ממרצים  לשמוע  או  יטוב, 
ועל  בכלל  קולנוע  על  בחרים 

סרטים ישראליים בפרט.
מספר ימי ההקרנה עלה במהלך 
השנה מיום אחד לשלושה ימים: 
שכל  כך  ושני,  ראשון  שבת, 
אחד יכול לבחור את היום הנוח 
משבוע  גדל  הצופים  מספר  לו. 
לשבוע בזכות “חבר מביא חבר" 

והפרסום בעיתונות המקומית.
ימספר המפיצים אשר אנו מקו

כך  גדל,  הוא  אף  אליהם  שרים 
סרטים  להציג  ביכולתנו  שיש 
כאלה  הארצות,  מכל  עלילתיים 

ישצוינו לשבח בפסטיבלים השו
בהקרנת  סרטים שמוקרנים  נים, 

דוקומנט סרטים  בכורה,  יטרום 
ריים שכיכבו בסינמטקים ברחבי 

חד ישראליים  וסרטים  יהעולם 

בבמאים  לעיתים  המלווים  שים 
יצירת  תהליכי  על  המספרים 

יהסרט )שחר גל נור, רחל אסט
רקין, זיו אלכסנדרוני, רועי ורנר, 
יתקיים  בקרוב  אלכסנדרוני  זיו 
וסרטו  ברבש  אורי  עם  מפגש 

“באר חלב באמצע העיר"(.
השתפר.  הרוח  מצב  ובכלל 
במקום הברכה השגורה היי, מה 
היי מה נשמע  נשמע? שואלים 

הש שראית  הסרט  היה  יואיך 
לצפות  למה  יש  בקיצור  בוע? 

וכ להזמין  מי  את  ללכת,  ילאן 
מובן עבור מה להתלבש.

הפ שנת  את  חגגנו  יבסוכות 
בהקרנות  הראשונה  עילות 
במשך כל החג, בסרטים חדשים 
גורפת,  לאהדה  שזכו  ולהיטים 
ורדים,  כפר  תושבי  להנאת 
הילה,  מצפה  תרשיחא,  מעלות 
מצפה  נהריה,  אבירים,  יחיעם, 

לבון וכל האזור.
לקראת הסתיו אנו מתכננים את 
שנה  כל  הנערכת  אביב"  “דוקו 
במעלות, וסוף שבוע של סרטים 

ור בכפר  במארג  ידוקומנטריים 
דים, פרטים יפורסמו בקרוב.

ימחיר כרטיס בודד לסרט הכו
35 שקי  לל קפה ומאפה עולה
לים. כרטיסיה של 10 כרטיסים 
 260 במחיר  ומאפה  קפה  כולל 

ישקלים, ללא הגבלת זמן לשי
מוש והכרטיס אינו שמי.

שורותינו.  נרחיב  אם  נשמח 
יספרו לחבריכם בישובים הסמו

לסרט  היציאה  את  ונהפוך  כים 
לחגיגת תרבות.

בסיום ברצוננו להודות לצוות 
וצוות  תרשיחא  מעלות  ההיכל 

ועו המשקיעים  בכפר  יקתדרה 
לרווחת  יכולתם  כמיטב  שים 
שכולה  עשייה  האזור,  תושבי 
ניתנת  אינה  ותמורתה  נתינה 

להימדד.
טובה,  שנה  המשך  בברכת 

ואבי גזונט.
חנה לוי

שנה לסינמטק 
מעלות כפר ורדים

ברצוננו להודות מקרב לב לצוות המרפאה בכפר ורדים, האחיות 
אילנה ואנה הרופאים זאב קלינסקי ושלומית והמזכירה אילונה, על 
עזרתם יוצאת הדופן, מסירותם ויחסם האנושי לאורך התקופה בה 
ההתמודדנו בנסיבות מאוד לא שגרתיות עם בעיה רפואית מורכבת 

שפקדה את בננו.
מי יתן ודרככם תהא דרכו של העולם.

בברכת שנה טובה וחתימה טובה.
משפחת בן-חיים

הכרת תודה
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