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חדשות

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

נייד: 050-8633838
קיבוץ תובל

www.TuvalNoahsArk.com
Orly.Harari@gmail.com

• רפואה מונעת

• רפואת חרום

• אישפוז וטיפול נמרץ

• מעבדה

• הדמיה: רנטגן דיגיטלי ואולטרה סאונד

• ניתוחי רקמות רכות

• ניתוחים אורטופדיים

• טיפולי שיניים

• הפניות למומחים

• שרותי ייעוץ מאגר מומחים בינל"א

אזכרה במלאת שנה למותו של יקירנו

מיכאל ויינשטיין ז"ל

 תתקיים ביום שישי 1.2.2013
כ"א בשבט תשע"ג

בשעה 13:00 בבית העלמין כפר ורדים. 

המשפחה

www.arichim.com מבחר דוגמאות באתר
אריחים מצוירים מיכל כץ, שניר 100 כפר ורדים * 054-6717761

 אספקה לכל הארץ

ראשית  של  הגדולה  הסערה 
ורדים  כפר  על  עברה  השבוע 
יחסית  המערבי  הגליל  ועל 
יכולנו  וכך  כבדים,  נזקים  ללא 

גליהנות בעיקר מעוצמתה והמ
ראות היפים שסיפקה לנו. 

לשני  ראשון  שבין  בלילה 
שהתאפיין  בינואר(,   13-14(
מספר  קרסו  עזות,  ברוחות 

לר נזק  נגרם  לא  אך  געצים, 
הצטברו  מקומות  במספר  כוש. 
פתחי  את  שחסמו  שלכת  עלי 
עוד  נוקו  אלו  פתחים  הניקוז, 
אחר  במקרה  הלילה.  בשעות 
פרגולה  התעופפה  חצב  ברחוב 

מחצר של בית.
הבוקר,  בשעות  רביעי  ביום 
לסיים  הוחלט  השלג,  כשהחל 
במוסדות  הלימודים  יום  את 
 .12:00 בשעה  בכפר  החינוך 

בטי בעיקר  הייתה  גהסיבה 
הילדים  יכלו  כך  אך  חותית, 
עם  יחד  שירד  מהשלג  ליהנות 

בני המשפחה.
גהשלג גרם למספר פקקי תנו
געה באזור, כאשר מכוניות הת
גחפרו בשלג ובמשך דקות ארו

כות לא הצליחו להתקדם. פקק 
במרכז  אף  היה  זה  מסוג  אחד 
המסחרי, שנחסם למספר דקות.
גבאתר ראש הנקרה נמדדו רו

במהירות  במיוחד  חזקות  חות 
משברים  ונצפו  קמ"ש,   80

העוצמ הגלים  כאשר  גגבוהים 
הלבן  הצוק  על  התנפצו  תיים 

המפורסם.

צילומים: אבנר גדיש )אתר ראש 
גהנקרה(, מוטי מזרחי )עצים קור

סים(, בן עמי מוסק )שלג(

רוח, שלג וגלים
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על סוגי קמח ובעיות שיניים במצרים העתיקה
סיפור המאפה מדור חמים וטעים בחסות

לחם הוא ברובו קמח ומים. הקמח הבסיסי 
שממנו מכינים היום לחם הוא קמח חיטה. 
לקמח זה יש את היכולת הטובה יותר לייצור 

גגלוטן תוך כדי תהליך אפיית הלחם. הגלו
טן נותן למרקם הסופי אווריריות. לחם עם 
כמות נמוכה של גלוטן הוא דחוס או צפוף. 
שני דגנים נוספים המהווים בבסיס לייצור 
שיפון  קמח  והכוסמין.  השיפון  הם  לחם 
הם  שיפון  לחמי  ולכן  גלוטן,  מעט  מייצר 
לרוב תערובת של שיפון וחיטה. הכוסמין, 
ממשפחת  הוא  לאחרונה,  מאוד  שמומלץ 
הגבוהה  מחירו  גלוטן.  מייצר  ולכן  החיטה 
גידולים  של  המצומצמות  לכמויות  קשור 

ולקושי להפריד את הקליפה הקשה.
של  מגרעינים  נטחנים  הקמחים  סוגי  כל 

גדגנים שונים, והם נחלקים לשני סוגים עי
קריים, קמח מלא וקמח לבן.

קמח מלא הוא קמח שמכיל את כל חלקי 
גהגרעין )הנבט, הקליפה, והחלק הלבן(. מו

מלץ קמח מלא שמיוצר בשיטה המסורתית, 
אותו  לשמור  רצוי  ריחיים.  אבני  בעזרת 
חמצון  את  למנוע  כדי  זמן,  לאורך  בקרור 
השמנים שמקורם בנבט. בקמח מלא החלק 

בקג והסיבים שמקורם   ,80% הוא כ -הלבן 
לייצר  ניתן  כ3%.  הנבט  כ16%,  רק  ליפה 
קמח מלא מרוב הדגנים. לחם מקמח מלא 
הוא צפוף יותר וצבעו כהה. ניתן לקבל קמח 

מלא עדין או גס יותר מרוב הדגנים.
קמח לבן הוא קמח שמקורו מהחלק הלבן 
של הגרעין. לחם שמקורו קמח לבן הוא בצבע 
בהיר-לבן ויותר אוורירי. עד סוף מאה ה-19 
קמח הלבן היה יקר יותר ולא קל היה להשיגו. 
מאמץ רב הושקע כדי להמציא שיטות טחינה 
המאפשרות קבלת קמח לבן, שבמשך מאות 

גשנים היה בגדר חלום לרוב האנשים ורק הע
שירים היו יכולים להשיגו. היום המצב הפוך. 
בגלל ביקוש גובר לקמח מלא, המומלץ יותר 
מסיבות בריאותיות, יש חזרה לשיטות טחינה 

של פעם, באבני ריחיים.
משתמ היו  העתיקה  שבמצרים  גמספרים 
בזמן תה דגנים.  גשים באבנים כדי לטחון 

היו  מהאבנים  קטנות  חתיכות  הייצור  ליך 
נכנסות  מכן  ולאחר  הקמח  עם  מתערבבות 
ללחם וגורמות נזק לשיניים. שרידי שלדים 
מאותה תקופה, עם שיניים שבורות, מעידים 

כי יש משהו בסיפור.

חדשות ל-חמים
EL PATIO שבתפן, בנוג	•  במאפיה בבניין

יוגשו  א-ה,  בימים  צהריים  לארוחות  סף 
בקרוב ארוחות ברנץ’ בימי שישי.

אורגנית מחכה 	• לחם חדש מחיטה מלאה 
לכם על המדפים פעמיים בשבוע.

ימים א-ה, 12-15.30, טל' 04-9975938, 
052-3265598

בחסות ל-חמים
מרכז מסחרי כפר ורדים, 04-9975938

מאפייה בבניין EL PATIO, תפן

www.arichim.com
054-6717761

michal@arichim.com
 סטודיו: שניר 100 כפר ורדים

כל החנות

50%
הנחה

חדשות

מתנדבי נגישות ישראל בצפון 
ובתודה  בברכה  נפרדו  )נ.י.צ.( 
בית  של  הפורשת  מהמנהלת 
ספר “קשת" בכפר ורדים, ענת 
מפגשם  במסגרת  גבע-טרן. 
החודשי, הוענקה לענת תעודת 
עשייתה  על  מתוק  וזר  הוקרה 

הנגי ועדת  במסגרת  גהמרובה 
שות הייחודית שהובילה במשך 
הנגישות  לקידום  שנים  ארבע 

וקבלת השונה.
לפעול  החלו  נ.י.צ  מתנדבי 
בכפר לפני כארבע שנים. ענת 
נגישות  ועדת  להקים  החליטה 
התלמידים  שתינו.  בראשות 
בוועדה  בחרו  ד’-ו’  משכבות 
ועדות  מספר  של  היצע  מתוך 

נחש הוועדה  חברי  גבביה"ס. 
דרך מרצים  לקויות  פו למספר 
נ.י.צ,  מתנדבי  מקרב  שהגיעו 
אותם  שכבש  לב  גיורא  כמו 
בפתיחותו, באישיותו ובאופני-
נוס מרצים  ומספר  שלו,  גהיד 

פים.
גברה המודעות של חברי  כך 

הוועדה לבעלי מוגבלויות.
יוזמות.  לצוץ  החלו  בהמשך 
בין השאר הוועדה שלחה לראש 
רשמי  בקשה  מכתב  המועצה 
הכדורסל  מגרש  את  להנגיש 
את  להנגיש  וכן  )“הבלון"(, 

הת היוזמה  המסדרים.  גרחבת 
לטקס  שהוזמנתי  לאחר  עוררה 
ולא  הנגישות  בוועדת  כחברה 
בכוחות  לרחבה  להגיע  יכולתי 

הב מדרגות.  שש  בגלל  געצמי 
גקשה כללה גם את הנגשת הש

והארכתו עד ליעד,  ביל הקיים 
לטובת תלמידים, מורים, הורים 
ואורחים בעלי צרכים מיוחדים. 
במכתב  הפנייה  את  ליוויתי 

הוקרה למנהלת הפורשת 
ענת גבע טרן, לשעבר מנהלת בי"ס קשת, קיבלה 

תעודת הוקרה על פעילותה בתחום הנגישות

המועצה.  לראש  מצידי  נוסף 
גבימים אלו ההישג קיבל משמ

עות נוספת, עם השלמת בנייתו 
והנ אולם הספורט החדש  גשל 

הונמכו  חצייה  מעברי  גם  גיש. 
והונגשו ללקויי ראייה ועיוורים 
נכים  וחניות   – היישוב  ברחבי 

סומנו.
החשובות  הפעילויות  אחת 
ביותר של חברי הוועדה כללה 
מידי שנה במרכז  נגישות  סיור 
בשנים  ורדים.  בכפר  המסחרי 

הווע חברי  נתקלו  גהראשונות 
הבנה  ובהיעדר  באטימות  דה 
בסיסית לצרכי הנגישות וקבלת 
הסוחרים  של  מכיוונם  השונה 
והמסעדות  הקפה  בתי  ובעלי 
כתבו  הרפו,  לא  הם  במקום. 
ו"הציקו", והשנה, לאחר ארבע 

גשנים, החלו לראות ברכה בע
מלם.

שחוו  מההכשרה  חשוב  חלק 
לימודי  סיור  היה  התלמידים 

מו עם  לאנשים  במעון  גמרגש 
“בית  קשות  פיזיות  גבלויות 
ובמרכז  חיים  בקריית  קסלר" 
איל"ן  של  והספורט  השיקום 
הביקור  במהלך  חיים.  בקריית 
לאנשים  התלמידים  נחשפו 
הלקויות  מאחורי  המיוחדים 
ההנגשה  לאמצעי  השונות, 
שפותחו במיוחד עבורם ולנושא 

ספורט אנשים עם מוגבלויות. 

כתבה:
שורץ-סבירסקי,  רויטל  ד"ר 

עמו צפון,  פרויקטים  ־מנהלת 
תת נגישות ישראל

דוגרינט, באתר   פורסם 
www.dugrinet.co.il

ענת גבע טרן

http://www.dugrinet.co.il
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יום שישי, 25.1.13 
בשעה 21:00

במארג רחוב מירון 1 כפר ורדים

קתדרה בכפר
חווית תרבות אמנות ידע והשכלה

סטודיו לתיאטרון
עם

יוסי גרבר
עורך ומנחה הבמאי והשחקן

כרטיסים במכירה מוקדמת 40 ₪
להשיג ב”חנות בכפר” במרכז המסחרי 

או בקתדרה בכפר 052-5224922

בערב המופע כניסה במחיר 50 ₪

רועי הורוביץ

יצאה לאכול \אחינועם כץ

אוכל ומסעדות

חומוס 
ומוסיקה

מסעדה חדשה בקיבוץ גשר 
המשמשת  מוס,  ג’ה   - הזיו 
המסעדה  תרבות.  כבית  גם 
מגישה חומוס מעולה לסוגיו, 
מספר תבשילים כמו קוסקוס 
צ’אנה מאסלה, שקשוקה,  או 
מרקים ועוד, במחירים שווים 
גבוהה.  ובאיכות  נפש  לכל 
במשך היום היא נעה על הציר 

לחו פועלים  מסעדת  גשבין 
מקיימת  היא  ובערב  מוסייה, 

גלעיתים הרצאות, מופעי מו
אחרים.  תרבות  וערבי  סיקה 

גשר הזיו, 052-8313202. 

מנות לחורף
ומסעדת  בעיצומו  החורף 
אלומה שבתרשיחא מתחדשת 
נפלאות  מיוחדות  מנות  עם 

גלימים הקרים כמו פסטת פר
במקום  עשויה  טרייה  פדלה 
שקדי  מנת  שור,  זנב  ברוטב 
שעות.  שבע  טלה  ומנת  עגל 

מארו להנות  ניתן  כן  גכמו 
ימות  כל  במהלך  עסקית  חה 
ושבת  שישי  כולל  השבוע, 
במחיר  ראשון.  יום  ולמעט 

העס מתפריט  עיקרית  גמנה 
זוכים הסועדים ליהנות  קיות 
ושתייה  ראשונה  ממנה  גם 
 72-116 לסועד:  מחיר  קלה. 
כפר  תרישחא  כביש  שקלים. 

ורדים, 04-9574477.

כל השבוע
עברה  בכליל  טול  מסעדת 
השבוע,  כל  לאורך  לפעילות 
למעט ימי ראשון. בימים שני 
המסעדה  נפתחת  חמישי  עד 
אחג עד  ופועלת   18:00 -ב
ושבת  בשישי  הסועדים.  רון 
הסועג אחרון  עד   13:00 -מ
במסעדה  נוסף  חידוש  דים. 
צמחוני  כטאפס  תפריט   -

תפ דגי/בשרי.  טאפס  גאו 
ניתן למצוא באתר  ריט מלא 
www.tul.co.il, ולפרטים נוג

ספים 054-4794472.

היום  כלל  בדרך  הוא  חמישי 
האהוב עלי לבילוי. הרבה יותר 
המוזיקה  ולרוב  משישי  רגוע 
הרבה יותר לטעמי. אז בחמישי 
ואת  עצמי  את  לקחתי  האחרון 
הבת זוג שלי ויצאנו לבדוק את 
הלולה בר במעלות, שמחה על 
והשליחות  שקיבלנו  ההזמנה 

העיתונאית שהוטלה עליי.
גכבר כשנכנסנו הגענו למסק

נה שאנחנו אוהבות את המקום. 
בווליום  בדיוק  טובה,  מוזיקה 
וצעירה  תוססת  אווירה  הנכון, 

ועיצוב כייפי.
ופתחנו  הבר  על  התיישבנו 
את הערב עם בקבוק של בירה 
מצוינת  בוטיק  )בירת  בזלת 
אני  אחת.  לכל  הגולן(  מרמת 
על  והיא  הבהירה  על  הלכתי 
מעולות.  היו  ושתיהן  הכהה, 
עם  ג’אם  ערב  התחיל  בינתיים 
רובם  וזמרים,  להקות  אחלה 
מהסביבה  כשרונייים  חבר’ה 
שרק מחפשים במה וקהל. בכל 

חמישי יש כאן ערב ג’אם, אבל 
יושב  לנו,  סיפרו  ככה  הפעם, 
נולד  כוכב  של  סקאוטר  בקהל 
לעונה  משתתפים  שמחפש 

הבאה.
והח התיאבון  בא  הבירה  געם 

הסושי  תפריט  את  לטעום  לטנו 
החדש. הלכנו על הקריספי צ’יז 
שהיה מטוגן וטעים ובעיקר גדול 
מאוד ומשביע. לצידו אכלנו סלט 
הבית  ולחם  לולה שהיה מעולה 
החם והטרי סגר לנו את הפינה. 

גובהמשך הערב, כשהפינה נפת
חה מחדש, סגרנו אותה עם עוד 

גבירה ועם זיתים משובחים ופופ
קורן פריך שמוגשים בלי הפסקה 

על חשבון הבית.
ההופעות,  נמשכו  הזמן  וכל 
והשמחה  הטוב  המצב-רוח 

משי שמתעוררת  גהמיוחדת 
טובה  מוסיקה  של  נכון  לוב 
ראש  אפילו  במידה.  ואלכוהול 

בנו המקום  את  כיבד  גהעיר 
הזמנו  לכבודו  ובדיוק  כחותו, 

אדמונית  בזלת  בירה  לקינוח 
לפייבוריטית  רגע  בין  שהפכה 

של שתינו.
סיכמנו את הערב בחיוך וחשק 
הבאה  בפעם  ושוב.  שוב  לבוא 

גזה יהיה אולי בשישי לערב קר
וריקודים,  תחפושות  עם  נבלי 
אלקטרוני,  לערב  במוצ"ש  או 

בא פה  למצוא  שקשה  גסגנון 
זור. בכלל, לולה בר היא מקום 
בחינות,  מהרבה  באזור  ייחודי 
חמה  פינה  שכבש  פלא  ולא 
בליבם של רבים מצעירי האזור. 
אנחנו סימנו אותו כאחלה מקום 

גליציאה בסופ"ש או סתם לישי
בה באמצע השבוע.

פתוח בשעות הערב, מידע על 
הערבים והאירועים ניתן למצוא 
שלהם,  הפעיל  הפייסבוק  בדף 
להם  לתת  שמומלץ  וכמובן 
באופן  להתעדכן  כדי  בלייק 

שוטף גם למייל. 
כליל החורש 1 מעלות -054

.054-422954 , 4228649

מבלים ומופיעים בלולה. פינה חמה בליבם של צעירים רבים                         צילום: אחינועם כץ

משפחתיות  שישי  ארוחות 
למאורע  הופכות  מלא  בהרכב 
נדיר בביתנו. שני הגוזלים כבר 
לוח  מהם  אחד  ולכל  בקן,  לא 
קורה,  כשזה  משלו.  סופ"שים 

מצ החברות  כשגם  גובמיוחד 
משקיעים  אנחנו  אז  טרפות, 
מיכל  כלומר  כדבעי.  בארוחה 
בכינוס  ואני  בהכנה,  משקיעה 
גם  ולפעמים  באכילה  הנוער, 

בנושאים לשיחה.
)גילוי  סיני  אסדו  כשאיריס 

גנאות: אנחנו מכירים ואני אפי
לו די אוהב אותה( ביקשה ממני 
על  משפחתית  ארוחה  לבסס 
הפסטות הביתיות שהם מכינים, 
ברור  לי  היה  כי  רק  הסכמתי 
שאם היא מעורבת סביר שאכן 

מדובר במשהו איכותי.
פתחו  חביב  ובעלה  איריס 
לייצור  קטן  מפעל  בכברי 
ירקות  עם  ביתית  “פסטה 
הרעיון  יד.  בעבודת  טריים" 
ואיכותית  טרייה  פסטה  הוא 
כשרה  גם  לו  חשוב  שזה  )ומי 
בהקפאה,  ששומרים  למהדרין( 
ישירות  משנעים  האוכל  ולפני 

מס הרותחים,  למים  גמהפריזר 
שהוכן  לרוטב  משדכים  ננים, 

מראש ובתיאבון.
איריס ציידה אותנו בפטוצ’יני 

גחמישה צבעים, כשאת הצבעו
ניות מקבלות האטריות מירקות 
ובשולושה  בבצק,  המעורבבים 
סוגים של רביולי: רביולי תרד 
במילוי תרד, בצל סגול ועשבי 
במילוי  בטטה  רביולי  תיבול, 
במילוי  ורביולי  בטטה,  קרם 

ניסינו בבית \אייל כץ

תיבול.  ועשבי  גבינות  ארבע 
רט בשני  גם  מאיריס  גקיבלנו 

שמנת  בלה:  פסטה  מבית  בים 
ומוצרלה ורוטב בטטה עם שמן 
זית ונענע. כדי לתרום בכל זאת 

גמשהו משלנו, הכינו בנות המ
גשפחה רוטב שמנת עם פורטב

לו ורוטב בולונז .
עשרות  על  הזו  הכבודה  כל 

הרוט עם  האפשריים  גצירופיה 
בקלילות  והשביעה  עינגה  בים 
וגם  בשישי  גם  אנשים  שישה 
בשבת. כולם הסכימו שהפסטה 

גאכן טובה לאין ערוך מזו שקו
נים בסופר, ושג’קי, המתמודדת 
החביבה עלינו ב"מאסטר שף", 
לגמרי צודקת בהתאהבות שלה 

במטבח האיטלקי.
חוויית  סיפקו  הפטוצ’יני 

הר סוגי  וכל  אמתית,  גפסטה 
עם  מבחוץ  גם  הצטיינו  ביולי 
עם  מבפנים  וגם  נהדר  בצק 

והטעי המעודנים  גהמילויים 
מים להפליא. אם חייבים לדרג, 
קיבל  המחמאות  מירב  את  אז 

גרביולי הגבינות, והטענה היחי
גדה שנשמעה הייתה כלפי מרי

רותו של רביולי התרד. 
בפסטה בלה ישנם מספר סוגי 
ועוד(.  פוזליני  )ספגטי,  פסטה 
בכברי  אליהם  להיכנס  אפשר 
מפורסמות  הפעילות  )שעות 
הם  שלהם(,  הפייסבוק  בדף 
האיכרים  בשוק  דוכן  מפעילים 
של כבר ורדים בימי שישי )כן, 

לה גם  ואפשר  טעימות(,  גיש 
052-4448706 בטלפון   זמין 

או 04-9952389. 

יצאנו ג’קי
ביססנו ארוחת שישי משפחתית על הפסטות 

הטריות של “פסטה בלה" מקיבוץ כברי, והתפייטנו 
עליה כמו המתמודדת המדליקה מ"מאסטר שף"

שמחה של מוסיקה ואלכוהול
שילוב מנצח של בירה טובה, הופעות חיות, סושי, סלט, ועיצוב 

מדליק, סידרו לנו אחלה ערב בלולה בר

הדוכן של פסטה בלה בשוק האיכרים

http://www.tul.co.il
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משטרת האופנה
כתבתנו הייתה באירוע הנוצץ “בדרך לקלפיות“, סקרה את החוגגים, ומדרגת 

בהתאם למגמות הלוהטות של חורף 2013
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במקום העשירי שלנו שושנה. 
ערכית,  בהופעה  בחרה  שושנה 
אנכרוניסטי  משהו  לה  ויצא 
הולכת  מזעזע. שושנה אשכרה 
לה  יש  שגם  למפלגה  להצביע 
ערכים וגם היא יכולה להזדהות 
לא  זה  ערכים  מאמי,  איתם. 
עובד היום. רצית אולי וינטאג’, 
משנות  בלומה  דודה  לך  יצא 
לעזאזל  מה  ותגידי,  החמישים. 
הערכים  את  כששילבת  חשבת 
עם אידיאולוגיה? יש גבול למה 

שאנחנו יכולים לסבול. 

יבמקום התשיע אהרונה. הסג
על  החליטה  שלה  טייליסטית 
אמיתית  “אלטרנטיבה  גישת 
אקסוסוריז  בשילוב  לשלטון" 

האלטרנ עם  המו"מ.  גמתחום 
לה אפשר  איכשהו  עוד  גטיבה 

מו"מ  עם  השילוב  אבל  סתדר, 
מותק,  אהרונה  פגום.  פשוט 
ההופעה הזאת זה משהו שאולי 
בבית  איתו  להסתובב  אפשר 
אבל  רואה,  לא  אחד  כשאף 
מ-ז-ע- החוצה?  ככה  לצאת 

ז-ע!

בדרך  גונן,  השמיני  במקום 
הפעם  אבל  הורס,  חתיך  כלל 
עם  “הולכים  למלכודת  נפל 
דבר  זה  כפרה,  גונן,  האחר". 
שדוגלת  בגישה  לתמוך  אחד 
ביצירת מצב שמאפשר בתנאים 
איתם לשולחן  מסוימים לשבת 
ואולי אפילו לדבר איתם. אבל 
ממש להצביע בשבילם? דווקא 
אתה? והקישוטים האלה בצורת 
כך  כל  זית?  של  עלה  עם  יונה 

ניינטיז!

יפית,  השביעי  במקום 
גשהולכת בהפוך על הפוך. מצ

שהיא  מהמיגזר  למישהו  ביעה 
בגלל  רק  לו,  מתנגדת  כך  כל 
למפלגה  מתנגד  בעצמו  שהוא 
ברור  לא  מיגזר.  מאותו  אחרת 
הזאת,  ההופעה  עם  רצית  מה 
לא  משהו  לך  יצא  אבל  יפית, 
לא  ומאוד  מוגדר  לא  ברור, 
הטבעיים  הנתונים  את  הולם 

שלך.

שהולך  דודי,  השישי  במקום 

מכנסי  של  מזעזע  שילוב  על 
מחאה.  וחולצת  רבעי  שלושת 
אבל  נוח,  מרגיש  אולי  זה  לך 

די נמאס מכל אלו שחוש גלנו 
גפים יותר מידי. יש דברים שאנ

חנו פשוט מעדיפים לא לראות, 
ואהבנו אותך הרבה יותר בימים 
המייק- לפני  לכסות,  שידעת 
עשה  דודי,  בחיאת,  אז  אובר. 
טובה לעצמך ולנו ואל תחשוף 
את מה שאחרים כל כך מנסים 

להסתיר.

במקום החמישי,  וכבר אנחנו 
אהוב את  מוצאים  אנחנו  גשם 

תנו שולה. גם שולה הלכה על 
לשל אלטרנטיבה  “אני  גמראה 
וקי צוקרברג  נעלי  גטון", אבל 

שוטים דמויי כוכב צדק חברתי 
יותר נכון  יוצרים שילוב הרבה 
ומתאים לתקופה. עם מכנסיים 

אקססוריז  קצת  ועוד  תואמות 
היינו ממקמים אותה הרבה יותר 

גבוה.

מוג אנחנו  הרביע  יבמקום 
צאים הפעם את ערן. איזה גבר! 

גהופעה מוקפדת, כל שערה במ
סטאר  פופ  של  גלמר  עם  קום, 
וחליפה שמתאימה לכל מטרה: 
ממש לא כמו ההם, אבל בעצם 
בראש  נותן  גם  להם;  דומה  די 
יחגוג  אבל  שלמעלה,  לאלו 

גאיתם כמו גדול במסיבה שאח
רי הבחירות. הרוסה עליך, ערן, 
התחכום שלך זה משהו ולא קל 
אותך  שמכניס  פתק  עם  ללכת 

בכבוד לכל מקום.

מתייצבת  השלישי  במקום 
חלקים  שני  חליפת  עם  שרית 
אפשר  כבר  מה  ביברמן.  של 

להוסיף? אמנם היא הולכת על 
בטוח, אבל נזהרת לא להזדהות 

געד הסוף. לוקחת את הצד המ
מיינסטרים,  להגזים.  בלי  נצח, 
שמעלימה  בגיזרה  אבל  נכון, 
את  וצבעים שמסתירים  קפלים 
חדשנות  כאן  אין  הכתמים.  כל 

יודע מה, הסגנון הזה אית גמי 
עובדה  אבל  זמן,  המון  כבר  נו 
זה  אין,  חוזר.  פעם  כל  שהוא 

פשוט עובד.

שכהג אריאלי,  השנ  יבמקום 
אלוהים-לוק  עם  מופיע  רגלו 
בגירסה השחורה שלו. אלוהים 
וגם  זמן  הרבה  כבר  טוב  הולך 
אבל  קלאסיקה,  משדר  השחור 
הוא  אריאלי  של  הכישרון 
הקטנים  הטוויסטים  את  לתת 
אותו  שומרים  שתמיד  האלה, 
היה  זה  בעבר  ואם  בעניינים. 
והמהממים  הירוקים  הכתמים 
שחוצה  אלכסוני  וקו   s בצורת 
אקסוסריז  קיבלנו  הפעם  אותו, 
כלה  שמלת  בצורת  מקוריים 
בסגנון אוקראיני ובגוונים עזים 
כך מתוחכם,  כל  לבן-גזע.  של 
אחד  כל  לא  אלגנטי.  כך  כל 
יכול להרשות לעצמו לוק כזה, 
אבל כשיש לך את זה, למה לא 
הטבעיים  בנתונים  להשתמש 

שלך?

זבולון,  הראשון  ובמקום 
גשהולך על מראה אלוהים הסח

בי. זאת הופעה! אלוהים תמיד 
לא  אבל  אמרנו,  הרגע  הולך, 
אפשר  מחוזות  לאילו  להאמין 
“סתם  לכאורה,  אותו.  לקחת 
אבל  משהו",  עצמי  על  זרקתי 
כמה מחשבה וכמה הקפדה על 
כל פרט יש בהופעה הזו. שימו 
הכיפה,  של  בזווית  לדיוק  לב 
תסתכלו על חולצת האל-קמט 
את  במידה  בדיוק  שחושפת 
ואיזה  המשיחיים,  התלתלים 
האלו  השחורות  הנקודות  יופי 
כשיש  רק  לראות  שאפשר 
מגניב,  והכי  מיוחדת.  תאורה 
איך לא, החיוך המתוק שחושף 
שיניים. הייתי נותנת לו חמישה 
ממילא  הבחור  אבל  דרקונים, 
מוקף בחבורה של יורקי אש אז 

נעזוב הפעם. 

במקום השישי דודי, שהולך על שילוב מזעזע 
של מכנסי שלושת רבעי וחולצת מחאה. לך 

זה אולי מרגיש נוח, אבל לנו נמאס מאלו 
שחושפים יותר מידי. אהבנו אותך הרבה יותר 

בימים שידעת לכסות, לפני המייק-אובר

פתוח בימים א-ו מ-8:30 עד לשעות הערב 
גשר הזיו, 052-8313202 

ג’ה מוס בית אוכל ואירועי תרבות

חומוס / חומוס פול טחינה l שקשוקה
טאלי הודי l צ’אנה מאסלה

קוסקוס l מלבי
ועוד מגוון תבשילים ומאכלים

הרצאות l מוסיקה 
ג’אמים l אירועי תרבות 

לבלות ביחד עם משהו טעים

אפשרות לאירועים
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ישר מהראש\סיון יחיאלי

מגמת המוזיקה הקטנה עדיין 
הצומח,  אמירים  תיכון  של 
אולם  ראשון.  קונצרט  ערכה 

גהמארג היה מלא וחגיגי, תזמו
רת הנווער ליוותה עם הקבוצה 
הקטנה של חניכי המגמה. היה 
שיש  ספק  אין  מהנה.  מאוד 
המוזיקה  למגמת  גדול  עתיד 

שלנו. 
המג מרכז  מלאך,  גראובן 

יצר  ומנהל מרכז המוזיקה,  מה 
למוזיקה  הספר  בית  עם  חיבור 
ואין ספק שהתרומה של  רימון 
למגמה  שלנו  המוזיקה  מרכז 
המשמעות  וטובה.  ברוכה  היא 

גהיא שבוגרי המגמה יוכלו לה
הספר  לבית  אוטומטית  תקבל 
רימון ובעקבות שיתוף הפעולה 
בין רימון לאוניברסיטת ברקלי, 
במוזיקה  תואר  להשלים  יוכלו 

בברקלי תוך שנתיים.
ושניהם  ברכו  ושרון  ראובן 

בי כשפה  המוזיקה  על  גדיברו 
יודעת  שלא  שפה  נלאומית, 
הקונצרט  וגבולות.  טריטוריה 
את  אהבתי  היטב.  זאת  הדגים 
ג’אז,  בינהם  הסגנונות  מגוון 

קלאסי ורוק. 
נזכר הקונצרט  כדי  גתוך 

לשמוע  התחלתי  בה  בדרך  תי 
בש כידוע,  קלאסית.  גמוזיקה 

ערוץ  בארץ  היה  ילדותי  נות 
טלויזיה אחד בלבד. ערוץ אחד 
בארץ  הבתים  ברוב  המפורסם. 

אנ והתקינו  בכך  הסתפקו  גלא 
טנות שקלטו שידורים ממדינות 
שידורים  שלנו,  במקרה  ערב. 
שמעו  בבית  אצלנו  מירדן. 
קלה",  “מוזיקה  אז  שנקרא  מה 
ישראל  ארץ  שירי  לומר,  רוצה 
אחד  ערב  באנגלית.  ומוזיקה 
הציג הערוץ הממלכתי קונצרט. 

להח קמתי  אוטומטי  גכמעשה 
ליף את הערוץ לירדן, אבל אז 

געצר אותי קולו של אבי שהכ
ריז חגיגית: “הגיע הזמן לספוג 

סביב  ישבנו  תרבות!".  קצת 
מכשיר הטלויזה הקודר )בשחור 
לבן( באווירת נכאים, ממתינים 
לאחר  כאשר  הקונצרט,  לתום 

גכמה דקות שב אבי והכריז חגי
תרבות",  מספיק  “ספגנו  גית 

לה המיוחל  האישור  את  גונתן 
עביר ערוץ לירדן.

ג’  בפלוגה  מכן,  לאחר  שנים 
בטירונות בסנור, נשארתי שבת 
של  בבוקר  מהפלוגה.  חבר  עם 

הט את  הדלקתי  השבת,  גיום 
“מוזיקה  וחיפשתי  רנזיסטור 
לי  הודיע  החבר  כאשר  קלה", 
שאשכח מזה כי אנחנו הולכים 
ברשת  בוקר  קונצרט  לשמוע 
התשיעית  היה  הקונצרט  א’. 
לאהוב  קשה  לא  בטהובן.  של 
את התשיעית של בטהובן ויצא 
אבי.  מצוותו של  את  שקיימתי 

ספגתי תרבות.
השת ילדותי  שמאז  גכמובן 
לטו והשתנו  המוסכמות  גנו 

מוזיקה  שכל  מקובל  היום  בה. 
היא תרבות. לעומת זאת, בעת 
נמנעתי  בה  בתקופה  ההיא, 
מלשמוע מוזיקה קלאסית, היה 
ממוזיקה  גם  להימנע  מקובל 

מזרחית. 

היה  חברי  בין  עת,  באותה 
בשלוש  ממני  מבוגר  בחור 
נהיגה  ברשיון  אחז  הוא  שנים. 
לנהוג  היה  מתחביביו  ואחד 

הבל שלו,  ג’ולייטה  גבאלפה 
תי ממוזגת בעליל, עם חלונות 
בווליום  ארגוב  וזהר  פתוחים 
זוכר  עוד  אני  אזניים.  מחריש 
מבוכה  וכמה  הסמקתי  כמה 
במעבר  עצרנו  כאשר  חשתי, 
מנת  על  לציון,  בראשון  חציה 
לאפשר לקבוצת נערות לחצות 
את הכביש. נבוך וסמוק למדתי 
ואליה  מזרחית  מוזיקה  לאהוב 
אבי  יוונית.  מוזיקה  התווספה 
מאוד  היה  ז"ל,  התרבות  חובב 

תקלי לאוסף  כאשר  גמשועשע 
פלויד,  הפינק  את  שכלל  טיי, 
מאיר  כהן,  לאונרד  זפלין,  לד 
אחר  התווסף  ואחרים,  אריאל 
היתוך  כור  משה.  חיים  כבוד 

פרטי משלנו, בבית. 
נהנה  אני  האחרונה  בתקופה 
הריאליטי  בתוכנית  לצפות 
. לא שאני חובב   The Voice
טלוויזיה חס וחלילה ואו חובב 
שיחבל  מה  ריאליטי,  תכניות 
אליטיסטי  דימוי  בכל  קשות 
אבל  שנים.  כבר  מטפח  שאני 

בכל זאת אני צופה בתכנית.
לעטיפה  תוכן  בין  האבחנה 
אתגר  והיא  פשוטה  אינה  כלל 
הולך וגדל בזמננו. במקרה של 
זה אמור להיות פשוט.  מוזיקה 
היא  היחידה  השאלה  לכאורה 
“איך נשמע המתמודד". מעניין 

מוזי השופטים,  כיצד  גלראות 
מתחר ומנוסים,  ותיקים  גקאים 

טים כאשר לא בחרו במתמודד 
כלשהו, ומעניין היה לבדוק אם 

גיש קשר בין החרטה של השופ
טים, בפעמים בהם ניכר שאינה 
רוע  והמתקת  נימוס  של  עניין 
הגזרה, לבין הנוכחות הבימתית 

של המתמודד. 
שני,  אייל  הקשר,  באותו 
תכנית  שף,  במאסטר  השופט 
מכחיש  שאני  אחרת  ריאליטי 
בתוקף שאני רואה, אמר לאחד 
המתמודדים שהעטיפה, כשהיא 

גביטוי אמיתי של המהות, חשו
בה ביותר. 

הקונצרט  הרבה  לשמחתנו 
המוזיקה  מגמת  של  הראשון 

סגנו הכיל  אמירים  תיכון  גשל 
נות שונים, תוכן מוזיקלי אמיתי 

ועטיפה איכותית. 

פינק פלויד, חיים משה ובטהובן
 כמה הרהורים מוסיקליים ותרבותיים בעקבות קונצרט הבכורה

של מגמת המוסיקה בחטבית אמירים

 ערב אחד הציג הערוץ הממלכתי קונצרט. כמעשה אוטומטי קמתי להחליף את הערוץ לירדן, 
 אבל אז עצר אותי קולו של אבי שהכריז חגיגית: “הגיע הזמן לספוג קצת תרבות!".

  ישבנו סביב הטלויזה באווירת נכאים, כאשר לאחר כמה דקות שב אבי והכריז חגיגית 
“ספגנו מספיק תרבות", ונתן את האישור המיוחל להעביר ערוץ

הקונצרט, השבוע. תוכן מוזיקלי אמיתי ועטיפה איכותית       צילומים: בן עמי מוסק

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

זה הזמן לחופשה!
שפע הצעות לחופשות מדליקות במחירי חורף!

הצטרפו למועדון הלקוחות שלנו 
www.hul.co.il פרטים באתר



| גיליון 216 ינואר 2013  42    43 | גיליון 216 ינואר 2013| |

שם עין \בן עמי מוסק

אולי לא רואים אותם, אבל חוגי הסיירות 
ע"ש אורי מימון פועלים בכפר ורדים והם 
פועלות  החוגים  במסגרת  ותוססים.  חיים 
קבוצות גיל מכיתות ה' ועד כיתות י'. חברי 
באמצע  אחת  בפעילות  משתתפים  החוג 

גהשבוע, יציאה לטיול "שישבת" אחת לחו
בחופשות  נודדים  ומחנות  וחצי  דש/חודש 

של סוכות, חנוכה, פסח ובקיץ.
החוגים בכפר מופעלים כיום על ידי שני 
מדריכי שנת שירות ועוד ארבעה מדצ"ים. 
פתוחים  בשטחים  מתקיימת  הפעילות  רוב 
ילדים  משתתפים  בחוגים  לכפר.  מסביב 
אבירים  מתת,  סמוכים,  מישובים  רבים 

גיתה, מעלות ועוד.
בחזון חוגי הסיירות נכתב: "חוגי הסיירות 
הנם ארגון נוער המחנך לערכי אהבת האדם, 
העם, הטבע והארץ. התהליך החינוכי מיועד 
עצמאות,  פיתוח  ומטרתו  בישראל  לנוער 
מעורבות  רעות,  אחריות,  מנהיגות,  יוזמה, 

גואכפתיות. הפעילות והשהיה הבלתי אמצ
געית בשטח, של הפרט והקבוצה, הנם היסו

דות המרכזיים בתהליך החינוכי".
כוללים  והשנתיים  המפגשים  השבועיים 
מגוון רחב של תחומים: הכרת המפה, ניווט 
מבנה  שדאות,  ובלילה,  ביום  והתמצאות 
בנוסף  והטבעיים.  הפיזיים  ומרכיביו  הנוף 
ארצנו,  של  האנושיים  המרכיבים  נלמדים 
ותרבויות  אוכלוסיות  מורשתה,  תולדותיה, 

של ערבים דרוזים ואחרים.
חלק מהחניכים ירדו לאחרונה לאזור אילת 

המסיירים בשטח

גיאולוגיה  בנושאי  ידע   ורכשו  והתעמקו 
וטבע האופיניים  לחבל אילת.

פוע מימון  אורי  ע"ש    סיירות   גחוגי 
לים כיום  בחסות קק"ל. הפעילות נחלקת 
למחוזות, וכפר ורדים  מהווה חלק ממחוז 
הצפון. מחוז צפון מקיים, מעבר לפעילות 
סל"ת  כגון  מחוזיות,  פעילויות  החוגית, 

בס שנה  מדי  הנערך  תשלום(  ללא  ג)סיור 
בשבת,  יתקיים  והשנה  בשבט,  ט"ו  ביבות 
עצמון  והר  יודפת  תל  באזור  בינואר,   19
באזור  נערכת  כן  כמו  התחתון.  שבגליל 
חניך  ז"ל,  גברט  אמנון  ע"ש  ניווט  תחרות 
ומדריך לשעבר בחוגים. המחוז משתתף גם 

גבאירועים ארציים של החוגים או של אזו

רים אחרים – השתלמויות למדריכים, סקרי 
שטח ותחרות הניווט הארצית ע"ש בני אגור 

ז"ל.
לע הנוער  את  מעודד  הפעילויות  גמגוון 

שייה בהמשך דרכו, ורבים מבוגרי החוגים 
מובחרות  וליחידות  שירות  לשנת  מתדבים 

בצה"ל.
לפ יכולים  להצטרף  גהמעונינים 

ה"שין- משני  לאחד  או  למד"צים,  נות 
052-6700307 טלמון  טל   שינים": 

 ;taltal362@gymail.com
054-7705161 אזוט   ירדן 

.azutyarden@walla.com
benami.mosek@gymail.com לתגובות

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

שירות לפרטיים ולעסקים

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

זה הזמן לחופשה!
שפע הצעות לחופשות מדליקות במחירי חורף!

הצטרפו למועדון הלקוחות שלנו 
www.hul.co.il פרטים באתר

 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
 מותנה בקנייה של 70 ₪

*

התחפושות והאביזריםהנחה של 20% על כל בחודש ינוארמבצע פורים טררם מתחפשת

חדש בכפר ורדיםחדש בכפר ורדים
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ברברה

מרכז אמנויות ע"ש אפטר ברר

מעלות-תרשיחא

פתיחת התערוכה:
מוצ”ש ט”ו שבט, 26.1.13 בשעה 18:00

בגלריה ע”ש אפטר במרכז אמנויות מעלות-תרשיחא
רח’ בן גוריון 15 ת.ד. 515 טל. 04-9977150 טלפקס 04-9971669

בתוכנית:
 “מסע/משא - על טקסטילים מסורתיים כמקור השראה”, 

תרצה, דליה ברקי - אמנית ומרצה בשנקר

שעות פתיחת הגלריה:
א, ג, ד, 10:00-13:00, 16:00-19:00 ב, ה 10:00-15:00 שבת 11:00-13:00

בחגים ומועדים נא לבדוק מועדי פתיחה באתר האינטרנט
בן גוריון 15 מעלות l טל. l www.artsmaalot.com l 04-9977150 וב-

בתמיכת משרד התרבות והספורט

לילי פורן
מסע 1997-2012

נשים, מסכות ושמלות פולחן
אוצרת: נוגה מגדל

26.1.13-21.3.13

דרוש/ה

גרפיקאי/ת
שליטה מלאה ב-

Photoshop  Illustrator InDesign 

 pnay@pnay.co.il קורות חיים לדוא"ל 

פרטים בטלפון 04-9977474

ניסיון בעימוד ובעיצוב מודעות 
רמת עיצוב גבוהה

יכולת עמידה בלחצים w יחסי אנוש טובים

דפוס הפקות   l פרסום   l אינטרנט  אתרי 

הפקות דפוס

מראים אותך, רואים אותך
• הקמת•אתרים	
• הקמת•דפי•נחיתה	
• הקמת•פורטלים	
• קידום•אתרים	

• מו”ל•עיתון•א-לה•כפר	
• מו”ל•מגזין•התיירות•פנאי	
• 	www.pnay.co.il•מפעילי•פורטל•התיירות•פנאי
• מו”ל•מדריכי•הטלפון•אשר•call•ודפי•ורדים	

שירותים נוספים
• עיצוב•לוגו•ומיתוג	
• ייעוץ•תקשורתי•ויחסי•ציבור	
• ייעוץ•בנושאי•אינטרנט	
• כתיבה•והפקת•תוכן	

אינטרנט

פרסום

כרטיסי•ביקור,•גלויות,•פלאיירים,•ספרים•קטלוגים•ועוד
שירותי•כתיבה,•עריכה,•קופי-רייטינג,•עיצוב•והדפסה•-•

הכל•תחת•קורת•גג•אחת



| גיליון 216 ינואר 2013  46    47 | גיליון 216 ינואר 2013| |

בלי רשת ביטחון \נירית אושר

אני  בהם  הקשים,  בימים 
שזה  ובטוחה  שחור  הכל  רואה 

זמן עד שכל עו גרק עניין של 
לראות  לי  קשה  ייחרב,  למי 
לשמחתי,  שלי.  ההצלחות  את 

גהיקום מזמן לי שוב ושוב הת
גנסויות שלא מאפשרות לי לה

תחמק מלראות אותן, גם אם זה 
לשבריר שנייה.

אני  בו  בחיי  המרכזי  התחום 
או  הצלחות,  לראות  מתקשה 
הוא  התקדמות,  הפחות  לכל 
כיוון  זה  כל  הכספי.  העניין 

גשאני חוטאת בבחינת מצב נקו
את  לבחון  לא  ומתעקשת  דתי 
כל הדרך ואת ההתפתחות שלי 

גכאדם בתוכה. אני מראש בוח
גרת בפרשנות שתוציא אותי לו

זרית. שלא תטעו, זה לא שאני 
מזוכיסטית )למרות שאולי כן(, 
לכל  להתייחס  הורגלתי  פשוט 
הצלחה כאל כישלון שעוד לא 

התממש.
לא  הישג  דהוריי,  אליבא 
נחשב שנייה אחרי שהוא הושג 
הבא,  ההישג  הושג  שלא  ועד 
ככישלון.  מוגדר  הביניים  זמן 

גתאמינו לי, זו דרך ממש מחור
בנת לחיות. כלום לא נחשב, לא 
רק מה שהשגתי עד עתה, אלא 
לי  שאפשרו  שלי  היכולות  גם 
מוחלט.  ביטול  זה.  את  להשיג 

משפ את  מפרנסת  שאני  גזה 
מעל  כבר  וגדלה  ההולכת  חתי 
המג נחשב.  לא  זה  שנים,   12
צוקה הכלכלית שאולי אצטרך 
זה  מעט,  עוד  איתה  להתמודד 
הוא  האבסורד  היחידי.  הנחשב 
שלי  בהצלחה  שההתעסקות 
כמפרנסת מבטלת את כל שאר 

גתחומי החיים שלי, שבהם לש
יותר קשה לי היום  מחתי קצת 
בזוגיות  כמו  שנכשלתי,  להגיד 

או בהורות שלי.
וזה לא שאני מוכנה להחליף 

גאת תפיסת עולמי, לחזור אחו
הנורמטי לתרדמת  עמוק  גרה 

בעבודה  כשכירה  לעבוד  בית, 
לבינוניות.  ולהיכנע  משמימה 
לתת  אבל  שם.  לא  עוד  אני 

ולס לנשום  הזמן  את  גלעצמי 
מוך על עצמי שאם כבר בחרתי 

על הקיבעון
בעלי ואני החלטנו לא להשתתף בפגישה מיותרת שנועדה לדחוף לנו מה שאיננו מעוניינים בו רק כדי 
שהמערכת תמשיך לפעול בלי שיקול דעת. ואם המחיר יהיה שהמערכת המקובעת תירה לעצמה ברגל 

ותעלה את נוגה לגן חובה, אנחנו מוכנים לשלם את המחיר

בדרך אז כדאי לתת לה צ'אנס, 
את זה גם אני לא עושה. לימבו 
לא  אך  בדרך  הולכת  מוחלט, 

מאמינה שאצליח בה.
הזדמנות  לי  הייתה  השבוע 
לבחון את המצב דווקא ממקום 
האירוע  ילדיי.  חינוך   – אחר 
אותם  שפעם  לי  הזכיר  שקרה 
לגבי  אותי  שחונקים  פחדים 
חלק  היו  הכספיים,  הנושאים 
על  ללכת  בהחלטות  מהותי 
הקשור  בכל  עולמי  תפיסת  פי 
לי  נראה  שהיום  מה  לחינוך. 
שנים  מספר  לפני  טריוויאלי, 

היה פחד מוות.
החלטנו,  ואני  בעלי  השבוע 
בהמשך להמלצת הגננת, שנכון 
יהיה להשאיר את נוגה עוד שנה 
בגן טרום חובה. היא מתעכבת 

הנ הדבר  שזה  ונראה  גבדיבור 
כון לעשות. כיוון שהיא ילידת 
שיהיה  חשבנו  ממילא  נובמבר, 
שנתיים  אותה  להשאיר  נכון 
שהגננת  ברגע  אז  חובה.  בגן 
שנתיים  אותה  להשאיר  הציעה 
זה.  על  קפצנו  חובה,  בטרום 
שמבהיר  מייל  שלח  מיד  בעלי 

הגנים.  למנהלת  בקשתנו  את 
ומפה התחילה המערכת לפעול 
מסתבר  הרגיל.  הקיבעון  מתוך 
שכדי להחליט המערכת זקוקה 
האפשריים  התחת  כיסויי  לכל 
אחד  היא  ההורים  עם  ופגישה 
מהם. אלא שבעלי ואני, למודי 

גקרבות בנושא, כבר לא מתרג
גשים מהדרך הרגילה שבה המ

ערכת רוצה לעשות דברים. אין 
בפגי להשתתף  ענין  שום  גלנו 

שה שלא ברור לנו מה התרומה 
גשלנו, מעבר למה שכבר הבהר

נו במייל ובטלפון ואין לנו שום 
רצון להיתרם על ידי המערכת, 
שמנסה לכופף את ידינו )גם אם 
לדחוף  כדי  מודע(  לא  באופן 
לדעתם  הנכונה  הדרך  את  לנו 

"לקדם" את הילדה.
מעוניינים  לא  שאנחנו  זה 
והעניין  הילדה  את  “לקדם" 

הנו לכל  נחרץ  באופן  גהובהר 
להם  מפריע  לא  בדבר,  געים 
וחלילה  חס  ולדחוף.  להמשיך 

“קי נגד  אנחנו  למה  גשיבררו 
גדום" הילדה, מהי תפיסת העו

לם בה אנו מחזיקים לגבי גידול 

סביר  יותר  מבחינתם,  ילדינו. 
גשאנחנו פועלים מבורות ואדי

שות ולא מתוך בחירה מושכלת 
המו לילדינו  לאפשר  גומודעת 

שלהם,  בדרך  להתקדם  פלאים 
גבקצב שלהם מתוך אמונה מוח

לטת ביכולות שלהם ובבחירות 
שלהם.

ידיעה  יש  שלמישהו  כאילו 
שדוחפים  שילד  מוכחת  ברורה 
ובניגוד   4 בגיל  “קידום"  לו 
שלו  הטבעי  ההתפתחות  לקצב 
יגדל להיות אדם יותר מאושר, 

גיותר מוצלח, בעל תחושת מסו
גגלות עצמית גבוהה יותר. לט

עמי, ההיפך הוא הנכון. ובדיוק 
על פי טעם זה אני פועלת. ולי 

כל ההוכחות שב גיש כבר את 
עם  בצוותא  מהחיים  רק  עולם 

ילדיי.
סופו של הסיפור הוא שבעלי 

גואני החלטנו לא להשתתף בפ
לדחוף  שנועדה  מיותרת  גישה 
לנו מה שאיננו מעוניינים בו רק 
לפעול  תמשיך  שהמערכת  כדי 
המחיר  ואם  דעת.  שיקול  בלי 
שהמערכת  יהיה  זו  בחירה  של 
ברגל  לעצמה  תירה  המקובעת 
ותפעל בניגוד להמלצת הגננת 

ג)נציגת המערכת יש לציין( ות
עלה את נוגה לגן חובה, אנחנו 
מוכנים לשלם את המחיר הזה. 
מתוך האמונה הברורה שבה אני 
נוגה  וגם  אנחנו  שגם  מחזיקה, 

נוכל להסתדר עם השינוי.
היו  כאלה  אירועים  פעם  אם 

גמדירים שינה מעיניי, היום יכו
מבלי  ההחלטה  את  לקבל  לתי 
בדבר  הקושי  כל  ועם  למצמץ. 
אני לא יכולה שלא להכיר בזה 
שאני צומחת ומתקדמת והדרך 
מותירה בי את חותמה. אם כך, 
אולי בעתיד הוודאות הזו שאני 
יכולה להסתדר תהיה רלוונטית 

לפר שלי  היכולת  לגבי  גגם 
וממה שאני  הרצויה  במידה  נס 
אוהבת. נראה שהסדר הנכון של 

מצ אני  שבעצם  הוא  גהדברים 
יותר  אחרת.  שיוכח  עד  ליחה 

עדיף ככה, לא?
לתגובות:

nirit.osher@gymail.com

דוחפים “קידום" לילד בן 4

ה
לי

טו
פו

ה: 
צי

טר
ס

לו
אי

טיול בצפון מתחיל ב 
www.pnay.co.il

mailto:Nirit.osher@gmail.com
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אנחנו מבני כפר ורדים
אנשים טובים אבל קצת מוזרים
פלסטיק, קרטון, נייר או קליפה

איננו זורקים לפח האשפה
אצלנו הכלל, וזה די ברור,

שיש לטפח את פרויקט המיחזור!

פזמון:
משאית האשפה שוב עם בטן ריקה

לא אכלה שום דבר, ממש כל השבוע,
ת'רחובות היא סרקה, גיהקה וחרקה,
נשארה רעבה, כך באבו-אבו-או-אה

אנחנו מבני כפר ורדים
לשנות ת'עולם אנחנו רוצים, 
אצלנו כולם אזרחים למופת,

ממחזרים בטירוף מבלי להתחרט
ומי שמתנגד או ממריד ת’ציבור

שילך לחפש לו מקום אחר לגור!

פזמון:
משאית האשפה מהכפר היא ערקה,

שתוכל לאכול וגם אולי לשֹבוע,
ת'דלתות היא טרקה, קיללה וירקה,
בלי לחוש חרטה או שמץ געגו-ו-ע

אנחנו מבני כפר ורדים
אזרחים הגונים, ומאד עקשנים,

ממיינים ת'זבל בלי מרמור בלי לאות, 

אנחנו מבני כפר ורדים
)שיר שנכתב לחוג לתיאטרון, לפי מנגינת השיר "אנחנו מבני ראשון לציון" של התרנגולים(

אריה שטרן

רואים במיחזור מן סוג של שליחות
עוסקים במלאכה ברון ובשיר,

כי ריח הזבל הוא לנו ניחוח חציר!

היא  ת'גליל  האשפה  משאית  פזמון: 
עזבה,

כי כולם, מן הסתם, ממחזרים קבוע,
כך סיימה את דרכה בדממה כה דקה,

וסופה גרוטאה זה ידו-ו-ע!
ומאז האנשים כבר לא

ראו הוא הא...

למה עדיין אין לך אתר?
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

www.alakfar.co.il

אבא נתקע עם העיתון בשירותים?

גם באינטרנט
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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

תרבות ט"ו בשבט \נירית אושר

 כפר ורדים
הפנינג ט"ו בשבט

דוכני  ילדים,  שוק  הפעלות, 
מעגל  יצירה,  סדנאות  מכירה, 
במתחם  ייערכו  ועוד  מתופפים 
האמנים בכיכר 8 בכפר ורדים. 
בשעות  בינואר  ה-26  שבת 
מזרחי  דורית   .10:00-14:00

 .054-6530066

 המוזיאון הפתוח בתפן
שירת העשבים

ראש  לכבוד  מיוחדת  פעילות 
השנה לאילנות תכלול סדנאות 
יצירה בדגש על מחזור וחומרי 
לאמנות  בגלריה  מפגש  טבע, 
פיצפוני"  של  "הגינה  והצגה 

גשל תיאטרון הבובות של אבי
שג. שבת ה-26 בינואר בשעות 
הפעיג עלות   .10:00-15:00
בלבד:  הצגה  שקלים.   35 לות: 
15 שקלים לילד מגיל שנתיים 

ומעלה.
נוספים:  לפרטים 
או   04-9109609  ,04-9872022
  .www.omuseums.orgy.il באתר

 מושב לימן
יוצרים בירוק

ייערכו  בשבט  ט"ו  לקראת 
גסדנאות מחזור בעיסת נייר ליל

דים ולכל המשפחה. ביום שישי 
מ-10:30.  החל  בינואר  ה-25 
מגיל  החל  לילדים  הפעילות 
שקלים.   50-100 עלות:   .6
,052-8615344  לפרטים: 

 .www.yarokyarok.co.il

 מושב בצת
 דלארט

נוי  בדלעות  יצירה  סדנאות 
ייערכו בדלארט שבמושב בצת. 
הפעילות תכלול הכרת הדלעות 

וגד צורות  בשלל  גשגדלות 
לר ניתן  עציצים.  והכנת  גלים 

שימושית  אומנות  במקום  כוש 
של  חימר  ופסלי  נוי  בדלעות 
בלאושטיין.  נצחונה  האומנית 
שישי   .4 מגיל  החל  הפעילות 
ושבת ה-25-26 בינואר בשעות 
שקג  45 10:00-16:00.עלות: 
 ,052-3751752 לפרטים:  לים. 

 .www.delart.co.il

 קיבוץ געתון
שיקויי געתון 

בו במפעל  וטעימות  גסיור 
Fruit-( פירות  יין  לייצור  טיק 
מייצר  אדר  גדעון   .)wines
שיכר פירות המופק מעצי הפרי 
פסיפלורה,   - בגעתון  הגדלים 
קיווי, ליצ’י, שקד, תמר, רימון, 
דובדבן וכן יינות דבש-תפוחים 
ודבש הדרים. ניתן להגיע לסיור 
ללמוד  הפרי,  עצי  בין  במפעל, 
ולטעום.  פירות  יין  הכנת  על 
בהשגחת  כשרים  המוצרים  כל 
מטה  האזורית  המועצה  רבנות 
 25-26 - ה  ושבת  אשר. שישי 

בינואר בשעות 10:00-16:00. 
,04-9859873  לפרטים: 
ובאתר  052-2414845 

 .www.gylgy.co.il
 שיא גליל

טיול בעקבות עצים 
מספרים 

צמחייה  עצים  המשלב  סיור 
בי המתחשב  והיסטוריה,  גנוף 

גם  ייחודי  עניין  ויוצר  לדים 
עצים  תכירו  בטיול  עבורם. 
מרתקים  מקומות  ייחודיים, 
הטיול  אמיצים.  חיים  וסיפורי 

גמתחיל בירכא, דרך ג’וליס ומ
סתיים בכפר מזרע. שישי ושבת 
ה-25-26 בינואר בשעות -9:00
13:00. עלות: 100 שקלים לרכב 
של עד 5 אנשים עבור ההדרכה. 
)כ- עצמי  בתשלום  לגן  כניסה 

15 שקל לאדם(. הסיור יתקיים 
של  מראש  ותשלום  בהרשמה 
לפרטים:  מינימום.  רכבים   10
סיגלית, טלפון 054-7768643, 

.seegyalil@gymail.com

 מפגשים מהסוג הגלילי
 עם אמנון גופר

וגיאופוליטיקה"  “יין  טיול 
הגליל  נופי  אל  קליל  טיול   –

ייחו נוף  תצפיות  גהמשלב 
בוטיק  ביקב  יין  טעימות  דיות, 

בסיפו המלווה  ושיטוט  גקטן 
בסמטאותיו  ופואטיקה  רים 
הטיול  תרשיחא.  הכפר  של 

מומ גופר,  אמנון  גבהדרכת 
מדריך  הגליל,  לפולקלור  חה 

ומתמ יין  טיולי  של  גמקצועי 
יום  גיאופוליטים.  בסיורים  חה 
שישי ה-25 בינואר. עלות: 80 
לגילאי  מיועד  לאדם.  שקלים 
אמנון: לפרטים,  ומעלה.   20 

,054-6549191 
 .www.gyofer.co.il

 מוזיאון חניתה
מסע בזמן עם “סופר 

חלוץ" וחבריו
העלייה  סיפור  בעקבות  מסע 
ומגדל,  חומה  ומבצע  לחניתה 

ומשי אתגרים  רצופה  גבדרך 
מות ייערך בשבת ה-26 בינואר 
משעה 10:30. מומלץ להירשם 
 .6-13 לגילאים  מיועד  מראש. 

35 שקלים, מבוג  עלות: ילד –
לפרטים: שקלים.   25  –  גר 
.052-3749677 ,04-9859677

 אמנות היצירה
מצפה טל אל

סדנת  תתקיים  בשבט  בט"ו 
גיצירה משפחתית ליצירת עצי
מפסי לגינה  ועיטורים  גצים 

ושבת  שישי  נטיעות.  וגם  פס 
ה-25-26 בינואר. מתאים מגיל 
עד  לילד  שקלים   80 עלות:   .5
למבוגר.  שקלים   250  ,13 גיל 
וכיבוד  חומרים  כולל  המחיר 
נוסף של  קל. הרצאה בתשלום 
רבקה  לפרטים:  שקלים.   25

שפר 054-4785022.

 סיור מודרך
במחלבת אלטו

סיור העוקב אחר תהליך ייצור 
קבלת  מרגע  העיזים  גבינת 
הגיבון,  הפסטור,  דרך  החלב, 

הר והיישון.  ההבשלה  גתהליך 
צאה מקיפה על צריכת מוצרים 
מתוצרת  וטעימות  עזים  מחלב 

פו אלטו  מחלבת  גהמחלבה. 
וחדרי  הגיבון  אולם  את  תחת 
 8 לגילאי  למבקרים.  ההבשלה 
ביג  25 ה שישי  יום  -ומעלה. 
 18 עלות:   .8:00-16:00 נואר 

לפ טעימות.  כולל  גשקלים 
,054-5614644 שקד   רטים: 

 .www.altodairy.co.il

כך הולכים האירועים
בט"ו בשבט ייערכו מגוון אירועים, סיורים, הפעלות וטעימות ברחבי הגליל המערבי. 

יָּד' לא יהיה שימושי ברוב המקרים מומלץ להביא רון בלב אבל 'ֵאת בַּ

משמאל עם כיוון השעון: מחלבת אלטו, שיקויי געתון, דלארט, עץ הגדול | צילום: שרית עוזיאלי, 
הפנינג טו בשבט בכפר ורדים

http://www.omuseums.org.il
http://www.yarokyarok.co.il
http://www.delart.co.il
http://www.glg.co.il
mailto:seegalil@gmail.com
http://www.gofer.co.il
http://www.altodairy.co.il
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תערוכות
.הגלרייה בכברי מוצגת התערוכה "חורף 2013" של אמני גלג

רית האגף. התערוכה תינעל בשבת ה-2 בפברואר בשעה 13:00. 
שבת   ,11:00-14:00 ו'   ,16:00-19:00 א'  יום  פעילות:  שעות 

11:00-15:00. תיאום מראש לקבוצות 052-8011252. 
שטיחי  תערוכת  מוצגת  תפן.  התעשייה  בגן  הפתוח  המוזיאון 
קיר "ציור בשתי וערב" של האמנית סאשה סטויאנוב. התערוכה 
 .www.omuseums.org.il .04-9109600 .2013 תינעל ביולי

ראו הרחבה.
גלרית הספרייה, כפר ורדים. מוצגת התערוכה "נו...מה הלאה?" 
של אלה מגדה ויהודר שוץ. אוצרת: אביבית גולן שוץ. ימים א', 
ב', ד', ה' בשעות 9:00-12:00, 17:00-19:00, יום שישי בשעות 

.04-9972662 .9:00-12:00
גלריה טל, כפר ורדים. מוצגת התערוכה "בדרכו" מוקדם ומאוחר 
ביצירתו של דוד מסר. התערוכה תינעל ב-30 באפריל. אוצרת: 

עדי גרינפלד. 054-7542699. ראו הרחבה.
. שיח גלריה ונעילת התערוג תהגלריה ע"ש אפטר ברר, מעלו

כה "חשיפה אחרת והפפארצי של האנונימיים" של אלכס ליבק. 
חמישי, 17.1 שעה 19:00.

נשים,   .1997-2012 מסע  פורן,  לילי 
חגיגית:  פתיחה  ופולחן.  מסיכות 
נעיג  .18:00 שעה   26.1.13  מוצ"ש
מעלות,  15 גוריון  בן   .21.3  לה 

,www.artsmaalot.com 
04-9977150

־הגלרייה לאומנות ע"ש ליידי רוזלין ליונס, אורט בראודה, כר
מיאל. מוצגת התערוכה "משם לכאן".  התערוכה תינעל ב-28 
בפברואר. שעות פתיחה: ימים ב' וה' 10:00-14:00, שבת -11:00

14:00 ולפי תיאום טלפוני 050-7222664.
. תיפתח התערוכה "פגישת מיחזור: מעצג הגלריית הקצה, נהרי
בים אלמונים, מעצבים חדשים" בשבת ה-19 בינואר. מדי שבת 
יתקיימו מפגשים בתערוכה. התערוכה תינעל בשבת ה-2 במרץ. 
שקלים.   20 למפגשים:  כניסה  תשלום.  ללא  לתערוכה  הכניסה 
ימים ב' ו-ה' 16:30-19:00, ו' 12:00-15:00, שבת 11:00-13:00 

ובתיאום מראש. 04-9926819, 052-2349527. 
מוזיאון אוצרות בחומה. מוצגת התערוכה "תפוז, נייר ומספרת" 

גאוסף של ניירות אריזת פירות הדר של האמנית סבינה סעד. הת
ערוכה תינעל ב-12 במרץ. רחוב ויצמן 2, החומה המזרחית בעכו 
העתיקה. ימים א-ה 10:00-16:00, יום ו’ 10:00-15:00. כניסה- 
מבוגר 15 שקלים, אזרח ותיק,ילד וסטודנט 12 שקלים, חייל 10 

שקלים. 04-9911004. 
ודיאלוג"  "צורה  התערוכה  תיפתח  כברי.  קיבוץ  שמי,  אטליה 
של תמרה ריקמן בשבת ה-19 בינואר בשעה 12:00. התערוכה 
מתכתבת עם עבודותיו של יחיאל שמי. הכניסה חופשית. שעות 
11:00-15:00 ובתיאום מראש בטלג  פעילות: ג-ד ושבת בשעות

פון: 052-8840215, 04-9952709.
. במסגרת חגיגות 30 שנה למוג םמוזיאון בר-דוד בקיבוץ ברע
זיאון מוצגות התערוכות "לאסוף או לחדול" ו"צפונות האוסף" 
שתינעל במרץ 2013. רב שיח "חיפה-קהילה של אמנות ותרבות" 
יתקיים ביום שישי ה-25 בינואר בשעה 11:00. ימים א-ה -10:00
וחג 10:00-16:00.  ו' וערב חג 10:00-14:00, שבת  יום   ,16:00

.04-6988295
"יער  הצילומים  תערוכת  מוצגת  הגטאות.  לוחמי  בית  מוזיאון 
שחור-לבן" של אריאל ינאי. התערוכה תינעל בסוף מרץ 2013. 
מוזמנות  לקבוצות  שישי  בימי   .9:00-16:00 בשעות  א-ה  ימים 

.www.gfh.org.il .04-9958080 .בלבד

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
מצייר  אני  מסר,  חותם  "אני 
עצמו  על  מעיד  מסר"...,  כמו 
התערוג ואכן, מסר.  דוד   האמן 
המוצגת  “בדרכו"  החדשה  כה 
מסכג ורדים  בכפר  טל  בגלריה 
הייחו האמנותי  מסעו  את  גמת 

רחב של  מגוון  בה  ומוצגים  די 
אקספר בסגנון  רובם  גציורים, 

מרהיבים.  בצבעים  סיוניסטי, 
מסע  עבר   )1912-1999( מסר 
ארוך מעיירת הולדתו בגליציה, 

בהג שירות  לארץ,  עליה  גדרך 
בית  הקמת  הבריטי,  ובצבא  נה 
ומשפחה בישראל, ועד לסטודיו 
 40 במשך  יצר  בו  בפריז,  שלו 
של  ביצירתו  הרב  הגיוון  שנה. 

הלי מתהליך  נובע  מסר  גדוד 
קבלת  עם  הדרך,  וחיפוש  מוד 
ההחלטה לעזוב את שגרת חייו 

במ לאמנות.  עצמו  גולהקדיש 
האמ שדרכו  מספרים  גשפחתו 

בצבעים  כשצייר  החלה  נותית 
השש,  בן  לבנו  כמתנה  שהביא 
אולם כשהחליט להקדיש עצמו 
לציור, הוא נסע לפריז, כמיטב 
המסורת של אמני ישראל דאז. 
גרינפלד  אוצרת התערוכה עדי 
התמזגו  “ביצירותיו  מרחיבה: 

של  הענקיים  הקיר  שטיחי 
סטויאנוב המוצגים במוג  סאשה
מדהימים  בתפן  הפתוח  זיאון 
את הצופה בגודלם ובעוצמתם. 
בשתי  "ציור  החדשה  בתערוכה 
שטיחים  עשרה  מוצגים  וערב" 
מגיע  שרוחבם  ממדים  גדולי 
אמנות  ומשלבים  מטר  ל-8 
ואּומנות)Art &Craft( . תהליך 
העבודה של סטויאנוב, מתחיל 
יקנעם,  תושבת  האמנית,  אצל 

אור היא  אותו  מקורי,  גמרעיון 
גת בשתי וערב ליצירות אמנות. 
בטכניקה  משתמשת  סטויאנוב 
עבודות  ליצירת  יומין  עתיקת 
המבטאות  עכשוויות,  אמנות 
וחברתיות  אנושיות  דילמות 
של העולם המודרני, שהיא חיה 
טווה  סטויאנוב  בתוכו.  ויוצרת 

גבעצמה בפלך את חוטיה ומע
ניקה להם את צבעוניותם.

אוצרת התערוכה רותי אופק: 
האמ הענקיים של  ג“השטיחים 

נית סאשה סטויאנוב, משלבים 
ומעוררים  אּומנותית  עשייה 

המוזיאון  אוצרת  אופק,  רותי 
הפתוח בתפן ותושבת יובלים, 

תערוכ את  לאצור  גהוזמנה 
של  ושב"  "הולך  החדשה  תו 
האמן נפתלי בזם, במוזיאון תל 

מו בתערוכה  לאמנות.  גאביב 
הכוללות  עבודות  כ-90  צגות 

גציורים, פסלים, תבליטים ורי
היצירה  תקופות  מכל  שומים 
של בזם. התערוכה תינעל ב-2 

באפריל 2013. 

תושבת  אמנית  סטרוד,  רינה 
בתע מציגה  ורדים,  גכפר 
ירו מעל  נאיבי  “אור  גרוכה 

בגבעת  צרפת  בבית  שלים" 
העברית  שבאוניברסיטה  רם 

שכו התערוכה  גבירושלים. 
אמג  85 כ של  עבודות  -ללות 
מגוונת  ומהעולם  מהארץ  נים 

קרמי פסלי  ציורים,  גומציגה 
בבד  עבודות  נייר,  ועיסת  קה 
סטרוד  נוספים.  ובחומרים 
נייר.  בעיסת  עבודות  מציגה 
התערוכה תינעל ב-26 בינואר 
באתר: נוספים  פרטים   .2013 

.www.NaiveLigyht.com

מקיבוץ  אמנית  כנעני,  יעל 
האמנים  בבית  מציגה  כברי, 
אביב  בתל  זריצקי  יוסף  ע"ש 

גתערוכת יחיד בשם “על בלי
דרורה  אוצרת  אותה  מה", 
כנעני  מכברי.  היא  גם  דקל, 
האמנים  בבית  תהיה  עצמה 
18 בינואר בשג -ביום שישי ה

התערוכה   .10:00-13:00 עות 
בינואר.  ה-19  בשבת  תינעל 

פרטים: 03-5246685. 

ורג כפר  תושבת   , ראתי צ’כוב
“זמן  בתערוכה  מציגה  דים, 
קמילה" בגלריה לאמנות בית 
התערוכה  גנוסר.  אלון,  יגאל 
תינעל ב-25 בפברואר 2013. 
א-ה  ימים  חופשית.  כניסה 
שישי   ,8:30-16:00 ושבת 
 ,04-6727700  .8:30-15:00

 .www.bet�alon.co.il

שגרירים 
אמנותיים

ואסכולות  מאמנים  השפעות 
פי כמו  נחשף  אליהן  גהאמנות 

והאקספרסיוניזם  שאגל  קסו, 
בסטודיו  מלימוד  האירופי, 

הפתו והאקדמיה  לוט  גאנדרה 
ומלימוד עצמי. בפ גחה בפריז 

באומנות  לשיח  נחשף  הוא  ריז 
הישראלית, דרך ידידיו האמנים 
סטמצקי, שטרייכמן ואליהו גת, 
שנהגו לפקוד את הסטודיו שלו, 
בפריז  שחיו  ישראלים  ואמנים 
כמו קדישמן, ולאה ניקל. אופיו 
כמי  והסוער,  הרגיש  המיוחד, 

גשבחר באמנות כדרך חיים, הת
ייחודית,  אמנותית  לשפה  גבש 
בדרכו שלו". התערוכה מציגה 

ראשוניות,  מהתנסויות  יצירות 
יצירות  לפריז,  נסיעתו  לפני 
ויצירות  בפריז,  דרכו  מתחילת 

גמייצגות ממגוון סגנונות במה
יצירתו. התערוכה מבוססת  לך 
שהובא  המשפחה,  אוסף  על 
מר  בידי  ומנוהל  ונשמר  לארץ 

גאלי מסר, בנו של האמן. בפתי
חת התערוכה שנערכה בתחילת 
מקומי  קהל  השתתפו  ינואר 

ואור חברים  הגלריה,  גמקבועי 
האמן  מוזמני  הארץ,  מכל  חים 
בגלריה  התערוכה  ומשפחתו. 
טל תינעל ב-30 באפריל 2013. 
ובאג  ,054-7542699  לפרטים:

 .www.talgyallery.co.il תר

עשה זאת 
בדרכו

אורגת השטיחים מיקנעם

התפעלות. החומר, חוטי הצמר 
גהצבועים והטכניקה של הארי
גגה, משרתים כל כולם את הר

האמנותיים.  והמחשבה  עיון 
זאת  ועם  האישיים  הדימויים 
אוניברסליים והביצוע המקצועי 

משת השטיחים,  של  גהמוקפד 
לבים זה בזה ליצירה אמנותית 
בנוף  מאוד  החריגה  ייחודית, 
האמנות בת זמננו. חוטי הצמר 

מונוכרו בגוונים  גהצבועים 
מיים, המשולבים בסוגי חוטים 
בטכניקת  העשויים  נוספים, 

יוצ דורות,  דורי  של  גהאריגה 
רים גוונים עדינים, טקסטורות, 
מעברי אור וצל ויצירת אשליית 

ומשרתים  מפוסל  מימד  תלת 
גאת הקונספט והחשיבה האמנו

תית של סטויאנוב".
קטלוג  מלווה  התערוכה  את 
ואנג בעברית  עמודים   120  בן
מאת  מאמרים  שכולל  גלית 
התערוכה  אוצרת  אופק,  רותי 
הפתוחים,  המוזיאונים  ומנהלת 

גתמר ליבנה, אוצרת משנה במו
טא ודבירה  תפן  הפתוח  גזיאון 

במוזיאון  יועצת  אוצרת  ראגין, 
אינדיאנה,  לאמנות,  אוסלי 
תינעל  התערוכה  ארה"ב. 
הפתוח המוזיאון   .2013  ביולי 
,04-9109600  בתפן: 

 .www.omuseums.orgy.il

שטיח של סאשה סטויאנוב

http://www.omuseums.org.il
http://www.artsmaalot.com
http://www.gfh.org.il
http://www.NaiveLight.com
http://WWW.BET-ALON.CO.IL
http://www.talgallery.co.il
http://www.omuseums.org.il
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17.1v חמישי
במרג  10:30 בשעה  בוץ.  קפה   . ןתיאטרו
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   כז 

050-2882117 שרית. 
שי   – הולדת  יום  של  מותק  ילדים.  הצגת 
ורועי. בשעה 17:30 בהיכל התרבות נהריה. 

.04-9829933
המג  .20:00 בשעה  על-התל.   . ןתיאטרו
שקלים.  65 עכו.  של  לתיאטרון   רכז 

.04-9914222
דלתות  פתיחת  ארי.  לב  ארז  מוסיקה. 
ציון. 70 שקג הפרה, שבי  בפאב   20:30 -ב

לים. 052-7765869, 052-2657872.
בשעה  מדיטק.   – הג’ונגל  ספר  הצגה. 
 17:30 בהיכל התרבות כרמיאל. 70 שקלים.

 .04-9881111
איילון.  אסי  עם  זהר  עלמה  מוסיקה. 
שקלים.  70 ימים.  בחמדת   22:00  בשעה 

 .04-6989423
18.1v שישי

איילת  מדריכה:  הגלילית.  ג’ת  אל  טיול. 
בשעה  המפה  מצומת  יציאה  מאיר.  בר 
בכפר. קתדרה  מוקדמת.  הרשמה   .9:00 

.052-5224922
אקוסטי.  במופע  שפי  אוריאנה  מוסיקה. 
 ,04-9969432 כליל.  בקפה   20:30 בשעה 

 .052-3261898
כפר  מעלות  סינמטק  בוקר.  וארוחת  סרט 
קנדה  סדרתי"  “סטארבק-תורם  מציג  ורדים 
)2011(. ארוחת הבוקר מוגשת מהשעה 8:00, 
את  לקבל  ניתן  בשעה 10:00.  יתחיל  הסרט 
ארוחת הבוקר גם לאחר הסרט. 50 שקלים. 

היכל התרבות מעלות. 052-5224922. 
מוסיקה. שם טוב לוי - המיטב. בשעה 22:00 

בחמדת ימים. 80 שקלים.04-6989423. 
19.1v שבת

עם  צועני  פולק  מסיבת  היללה.  מוסיקה. 
השפעות אתניות ואירופאיות. בשעה 17:30 
בקפה כליל. 04-9969432, 052-3261898. 
וחברים.  ברכט   – בגרוש  אהבה  מוסיקה. 
18:00 בחג  אפרת פלדמן וטריו-מה. בשעה
מדת ימים. 04-6989423, 050-6574047. 

24.1-19v
ימים  גשר.  תיאטרון  ונער.  יונה  תיאטרון. 
שבת-חמישי בשעה 21:00 בהיכל התרבות 

נהריה. 04-9829933.
24.1-20v

תיאטרון. קוויאר ועדשים. תיאטרון הבימה. 
התרבות  בהיכל   21:00 בשעה  א-ה  ימים 

כרמיאל. 120 שקלים. 04-9881111. 
20.1v ראשון

סרט. האמנות בזבל. ארה"ב 2010. בשעה 
 35 כניסה  מעלות.  התרבות  בהיכל   18:00
שקלים כולל קפה ומאפה, מנוי 10 סרטים 
הסרט  תחילת  לפני  מכירה  שקלים.   260

.052-5224922
בריטניה 2010.  ספרד,  וריטה.  צ’יקו  סרט. 
20:00 בהיכל התרבות מעלות. כניג  בשעה
סה 35 שקלים כולל קפה ומאפה, מנוי 10 
תחילת  לפני  מכירה  שקלים.   260 סרטים 

הסרט  052-5224922.
21.1v שני

ראש  לקראת  הגנן.  חנן  סיפור.  שעת 
בחווידע   17:30 בשעה  לאילנות.  השנה 
בחינם. מלווה  שקלים,   15 כרמיאל.   טבע, 

.054-7206348 ,1599-550-990
התרג במופע  אולארצ’יק  אלון   . המוסיק
מה לחולי סרטן. פתיחת דלתות ב- 20:00 
שקלים.  100 ציון.  שבי  הפרה,   בפאב 

 .052-4289880
מיסתורין,  מחזה   – חוסיין  סאדם  הצגה. 
אולם   21:30 בשעה  תחומית.  הבין  הזירה 
דורית  65 שקלים.  כברי.  בקיבוץ  אירועים 

.052-8011523
שאהבנו.  לריקודים  חוזרים  ילדים.  פעילות 
17:30-18:15 בקומת הכניסה במרכז הקניות 

“צים סנטר", מעלות. הכניסה ללא תשלום. 
23.1v רביעי

בקומת   17:00-19:00 בשבט.  לט"ו  סדנה 
מע סנטר",  “צים  הקניות  במרכז  גהכניסה 

לות. הכניסה ללא תשלום.
של  אורחת  הצגה  הטיול.  תיאטרון. 
20:00 במג  תיאטרון הסוד שבצליל. בשעה
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   רכז 

050-2882117 שרית. 
 .20:00 בשעה  אנתולוגיה.  תיאטרון. 
שקלים.  65 עכו.  של  לתיאטרון   המרכז 

.04-9914222
עם  אחר  בעולם  הדואו-ביקור  מוסיקה. 
ארנון דה בוטון ואורי ונטורה. 50 שקלים. 
בר,  ברטה  הג’אז  במועדון   21:00 בשעה 

באיזור התעשיה נהריה. 050-7220091. 
50 שקלים במג  סטנד אפ. תירס סקסואל.
כירה מוקדמת. פתיחת דלתות בשעה 21:00 
 ,052-7765869 ציון.  שבי  הפרה,  בפאב 

.052-2657872
24.1v חמישי

. ההצגה של יוספה. הדירה בין חוג ןתיאטרו
מות עכו העתיקה. בשעה 18:30. 65 שקלים. 

המרכז לתיאטרון של עכו. 04-9914222.
. אדבר איתך – רוחמה רז והמשוג המוסיק
בחמדת   22:00 בשעה  שפירא.  רחל  ררת 

ימים. 04-6989423. 
25.1v שישי

כפר  מעלות  סינמטק  בוקר.  וארוחת  סרט 
בריטניה  ספרד,  וריטה"  “צ’יקו  מציג  ורדים 
)2010(. ארוחת הבוקר מוגשת מהשעה 8:00, 
את  לקבל  ניתן  בשעה 10:00.  יתחיל  הסרט 
ארוחת הבוקר גם לאחר הסרט. 50 שקלים. 

היכל התרבות מעלות. 052-5224922. 
. הזמנה לבית משפט. מרצה: פרוג ההרצא
במועדון   10:30 בשעה  כרמי.  אמנון  פסור 
הזהב כפר ורדים. 15 שקלים. 04-9977774.
. קולנוע דוקומג המפגש בנושא דוקותרפי
נטרי ככלי לעבודה טיפולית, בשעה 11:00. 

היכל התרבות מעלות. 052-5224922. 
יוסי  בנושא  לתיאטרון  סטודיו  הרצאה. 
בשעה  הורוביץ.  רועי  ומנחה  עורך  גרבר. 
21:00. היכל התרבות מעלות. 50 שקלים. 

 .052-5224922
 SUPERGROOVE � Dov מוסיקה. 

 .Hammer�Andy Watts & The Hillels
בשעה 22:00 בחמדת ימים. 04-6989423. 

סטנדאפ. רשף לוי משחק באש. בשעה 22:00 
בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.

26.1v שבת
חלב"  תרשיחא  “קו  דוקומנטריים.  סרטים 
ו"מפגש בין קוים מקבילי". בשעה 10:00. 

היכל התרבות מעלות. 052-5224922. 
הרצאה. בין ריאליטי ודוקומנטרי עם דורון 
צברי. בשעה 11:00. היכל התרבות מעלות. 

 .052-5224922
אודי  מציגה:  בובתרצה  בובות.  תיאטרון 
בקג  11:00 בשעה   .3 מגיל לילדים   והצב. 
טלפון: ורדים.  בכפר   8 כיכר  ליד   רוואן 

.052-3337299 ,04-9979401
סרט. “המדריך למהפכה" של דורון צברי. 
מעלות. התרבות  היכל   .12:30  בשעה 

.052-5224922
. הרצאה, שירה, נגניה וכיג טסדר ט"ו בשב
18:00 במועדון הזהב כפר ורג  בוד. בשעה

דים. 20 שקלים. 04-9977774.
קנדה 2011.  סרט. סטרבאק-תורם סדרתי. 
18:00 בהיכל התרבות מעלות. כניג  בשעה
35 ₪ כולל קפה ומאפה, מנוי 10 סרג  סה
הסרט. תחילת  לפני  מכירה   .₪  260  טים 

.052-5224922
בשעה   .2012 הולנד  ארה"ב,  ג’קי.  סרט. 
18:00 בהיכל התרבות מעלות. כניסה 35 ₪ 
כולל קפה ומאפה, מנוי 10 סרטים 260 ₪. 
מכירה לפני תחילת הסרט. 052-5224922.

 .20:00 בשעה  שורש.  טיפול  תיאטרון. 
עכו. של  לתיאטרון  המרכז  שקלים.   65 

.04-9914222
איכותי.  בלוז  במופע  לויד  לייזר  מוסיקה. 
פתיחת דלתות ב- 20:30 בפאב הפרה, שבי 

ציון. 052-7765869, 052-2657872.
תיאטרון. קוויאר ועדשים. תיאטרון הבימה. 
בשעה 21:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 120 

שקלים. 04-9881111. 
מוסיקה. דוד דאור בערב התרמה של רוטרי 
20:30 בהיכל התרג  והאופן הפנימי. בשעה

בות נהריה. 04-9829933.

27.1v ראשון
. יאיוי אוקאניווה. מה בין יפן למוזיג ההצג
קת לדינו. בשעה 20:00. המרכז לתיאטרון 

של עכו. 04-9914222.
28.1v שני

 17:30 בשעה  הג’ונגל.  ספר  ילדים.  הצגת 
בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933. 

בשעה  הביצה.  מלך  נרקיס  סיפור.  שעת 
שקג  15 כרמיאל.  טבע,  בחווידע   17:30
,1599-550-990 מלווה-חינם.   לים, 

.054-7206348
. “הגלגול". בשעה 20:00. היכל התרג טסר

בות מעלות. 052-5224922.
ילדים. חוזרים לתוכניות הטלוויזיה  הצגת 
הכניסה  בקומת   17:30-18:15 שהערצנו. 

גבמרכז הקניות “צים סנטר", מעלות. הכני
סה ללא תשלום. 
29.1v שלישי

 20:30 בשעה  רביבו.  של  הפרויקט  מופע. 
בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.

30.1v רביעי
במרג  11:00 בשעה  טיארות.   . ןתיאטרו
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   כז 

050-2882117 שרית. 
החורף.  על  מתגבר  איתמר  ילדים.  הצגת 
17:30-18:15 בקומת הכניסה במרכז הקניות 

“צים סנטר", מעלות. הכניסה ללא תשלום. 
סטנד אפ. ארז בירנבוים. פתיחת דלתות ב- 
21:00 בפאב הפרה, שבי ציון. 40 שקלים. 

.052-2657872 ,052-7765869
. אמיל והבלשים. מדיטק חוג םהצגת ילדי

לון. בשעה 17:30 בהיכל התרבות מעלות. 
75 שקלים. 04-9573050.

31.1v חמישי
במרג  14:00 בשעה  טיארות.   . ןתיאטרו
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   כז 

050-2882117 שרית. 
פרס  זוכת  ז’בוטינסקי.  קברט  תיאטרון. 
 .20:00 בשעה   .2011 לשנת  התיאטרונטו 
עכו. של  לתיאטרון  המרכז  שקלים.   65 

.04-9914222
ליסין.  בית  תיאטרון  פרטי.  שם  תיאטרון. 
בשעה 21:00 בהיכל התרבות מעלות. 110 

שקלים. 04-9573050.
דניאל  את  מארח  אסייג  שלום  סטנדאפ. 
כרג התרבות  בהיכל   21:30 בשעה  אסייג. 

מיאל. 105 שקלים. 04-9881111. 
סטנדאפ. מיקי גבע. בשעה 22:00 בחמדת 

ימים. 04-6989423. 
ב-  דלתות  פתיחת  בנאי.  מאיר  מוסיקה. 
20:00 בפאב הפרה, שבי ציון. 90 שקלים. 

.052-2657872 ,052-7765869
1.2v שישי

אגמון.  שי  מרצה:  יונים.  זוג  כמו  הרצאה. 
בשעה 10:30 במועדון הזהב כפר ורדים. 20 

שקלים. 04-9977774.
שוברג במסגרת  אריאל.  רביעיית   . טקונצר
2013. בשעה 21:00 בקשת אילון, קיג  טיאדה
בוץ אילון. 04-9858191/131, 04-8741111.
 .)2012( ישראל  החלל.  את  למלא  סרט. 
בשעה 21:30 בהיכל התרבות כרמיאל. 30 

שקלים. 04-9881111. 
2.2v שבת

פעיג הפרא"  יצורי  “ארץ   . סיפו רמפגש 
)גי ולילדים  להורים  חודש  ראש  גלות 

הפג במוזיאון   11:00 בשעה   .)3-6  לאי
.04-9109600 תפן.  תעשייה  בגן   תוח 

.www.omuseums.orgy.il
ליסין.  בית  תיאטרון  פרטי.  שם  תיאטרון. 
בשעה 21:00 בהיכל התרבות מעלות. 110 

שקלים. 04-9573050.
 .)2012( ישראל  החלל.  את  למלא  סרט. 
בשעה 21:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 30 

שקלים. 04-9881111. 
3.2v ראשון

ליסין.  בית  תיאטרון  פרטי.  שם  תיאטרון. 
בשעה 21:00 בהיכל התרבות מעלות. 110 

שקלים. 04-9573050.
5.2v שלישי 

תזמורת  ואאורידיצ’ה.  אורפיאו  קונצרט. 

הקאמרטה הישראלית. בשעה 20:30 בהיכל 
התרבות כרמיאל. 150 שקלים. 04-9881111. 

6.2v רביעי 
במרג  11:00 בשעה  טיארות.   . ןתיאטרו
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   כז 

050-2882117 שרית. 
7.2v חמישי

הצגת ילדים. טיף וטף – אורנה ומשה דץ. 
בשעה 17:30 בהיכל התרבות כרמיאל. 69 

שקלים. 04-9881111. 
8.2v שישי

מוסיקה. עברי לידר – מישהו פעם. בשעה 
22:00 באולם המופעים בקיבוץ כברי. 100 
שקלים במכירה מוקדמת, 120 שקלים ביום 

המופע. דורית – 052-8011523. 
9.2v שבת

הקטר  מציגה:  בובתרצה  בובות.  תיאטרון 
בשעה   .3 מגיל  לילדים  שיכול.  הכחול 
ורדים.  בכפר   8 כיכר  ליד  בקרוואן   11:00

טלפון: 04-9979401, 052-3337299. 
רמי   – מורכבת  סיטואציה  מוסיקה. 
בהיכל   21:30 בשעה  והמועצה.  קליינשטיין 
התרבות כרמיאל. 135 שקלים. 04-9881111. 

10.2v ראשון
. יוכי ברנדס. בשעה 20:00 בסג רמפגש סופ

פרית כפר ורדים. 04-9972662.
11.2v שני

ממול.  בבית  המכשפה  ילדים.  הצגת 
17:30 בהיכל התג  תיאטרון מדיטק. בשעה
רבות כרמיאל. 70 שקלים. 04-9881111. 

13.2v רביעי
במרג  17:45 בשעה  טיארות.  ן.  ותיאטר
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   כז 

050-2882117 שרית. 
14.2v חמישי

הצגת ילדים. אבא של עמליה נוסע לאוסטרליה. 
תיאטרון חיפה. בשעה 17:30 בהיכל התרבות 

כרמיאל. 70 שקלים. 04-9881111. 

ההצגה של יוספה. 24.1, עכו עברי לידר. 8.2, כברי  יונה ונער, תיאטרון גשר. 19-24.1 בנהריה 
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תוכן שיווקי

צרכנות

חורף חם 
סגנון פתרונות חימום הוא המקום האולטימטיבי לרכישת קמין עץ

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 	 	

מפגש ריפוי גוף נפש רוח 
 דרך מודעות עצמית 
Rebirthing משולב עם

החל מיום ראשון הקרוב, 18.1, יתקיים בסניפי שדרות המעצבים 
הפנינג מעצבים ישראלים, במהלכו יינתנו הנחות של עד 70%. 

גכמו כן יתקיימו הגרלות ויינתנו שוברי קנייה לקניות הבאות, בה
תאם לסכומי הקנייה. הסניף הצפוני שוכן בכפר ביאליק ברחוב 

החקלאים, 1700-701-101.

אירועים  לשווק  החלו  צפת  ליד  ביריה  שביער  יער  בת  בחוות 
50 עד 550 איש. אירועי קיץ יכולים להתקיים ברחבה מעוג -ל

צבת שמתאימה לעד 550 חוגגים, ובחורף ניתן לקיים אירועים 
במבנה עץ ייחודי המותאם לאירועים של עד 120 איש. במקום 
מטבח כשר ואפשרות לחתונות כמו גם לאירועי  בר/בת מצווה 

.www.batyaar.co.il ,04-6822268 .וימי הולדת

בירושלמי שבכרמיאל מבצע שטיחים ענק: 50 אחוז הנחה על על 
גכל המבחר שבחנות. בירושלמי מבחר גדול של פרקטים, וילו

,1800-228-171 כרמיאל,   48 החרושת  וטפטים.  שטיחים   נות, 
.www.yerushalmy.co.il

ידי עמותת הורים ומיועד  בגן הורים בכפר ורדים, המופעל על 
ילדים  קולטים  וחצי,  שנתיים  עד  וחצי  שנה  בגילאי  לילדים 
וכרגע  בדיוק,  ילדים   12 לומדים  בגן  הבאה.  הלימודים  לשנת 
לטל לפנות  אפשר  לפרטים  אחרונים.  מקומות  שלושה   נותרו 

057-8197559, או לדניאל 054-5226798.

שבקג תקשור  פריק  תבחנות 
ניון כאן זמאן במעלות מבצע 
של   3 גלקסי  סמרטפון  על 
של  במחיר  הנמכר  סמסונג, 
המבג בלבד.  שקלים   2,999
צע הוא לזמן מוגבל. בחנות 
אביזרים  מכשירים,  מבחר 
כן  וכו  וגאדג’טים לסלולר, 

מכ לתיקון  למסור  גניתן 
תר הסוגים.  מכל  גשירים 

זמאן,  כאן  קניון  שיחא, 
.04-3570174

צמחים  גליל  משתלת 
בשורה  יצאה  שברקפת 
והנחות  מבצעים  של 
בשבט.  ט"ו  לכבוד 

המש תהיה  גבנוסף, 
ביום  פתוחה  תלה 
שמיד  כך  הבחירות, 
לאחר שבוחרים נציג 
לכנסת, אפשר לבוא 

ולבחור צמחים לגינה. רקפת, 
.04-9800968

באשכול נמשך מבצע “הקמת אתר בחינם". המבצע אטרקטיבי 
בע להתעסק  לא  לכאלה שמעדיפים  ובמיוחד  עסק,  בעל  גלכל 

צמם בהקמת אתרים, אלא לתת לבעלי מקצוע לבצע עבורם את 
אינטרנט  אתר  אשכול  צוות  מקים  המבצע  במסגרת  העבודה. 

גללא עלות, לכל מי שרוכש שתי שנות תחזוקה בעלות אטרק
ובטלפון, באתר  נוספים  פרטים  החודש.  80 שקלים   טיבית של 

.www.eshkoll.com, 04-9977474

לא  להרגיש  לכם  נמאס  אם 
בטוחים בבית, אם אתם שוקלים 

גאזעקה או אולי מצלמות במע
גל סגור, אם נמאס לכם לצעוק 
לארוחת  יגיעו  שהילדים  כדי 
ערב ואם באופן כללי כבר אין 
לכם כוח שבכל תחום תקשורת, 

צרי אתם  אבטחה  או  גמחשוב 
כים לפנות לחברה שונה, תדעו 

שאפשר אחרת. 
Safetech היא חברה למחשג
תקשו אבטחה,  ומערכות  גבים 

מחפשים  אתם  אם  ובקרה.  רת 
המחשוב,  לנושא  כולל  פתרון 
אבטחה,  המחשבים,  תקשורת 
פנים משרדית  בקרה, תקשורת 
וכל מה שקשור במערכות מתח 
הכתובת  היא   Safetech ,נמוך
שלכם. עם צוות שעוסק בתחום 

המחשוב וניהול מערכתו בקרה 
מעל 20 שנה, היא תספק לכם, 
בעלי עסקים או בתים פרטיים, 
בתחום  ומושלם  מלא  פתרון 

התקשורת והאבטחה. 
עד  להגיע  ישמחו  טק  בסייף 

לחי עד  הצפון  בכל  גאליכם, 
לכם  לתת  כדי  והקריות,  פה 
במיוחד  ולהתאים  הייעוץ  את 
הספציפי  הפתרון  את  עבורכם 
והדרישות  הצרכים  על  שיענה 
הלקוח  של  ליווי  תוך  שלכם. 

גמשלב זיהוי הצרכים, דרך הת
כנון, הביצוע, המסירה והדרכת 
גם  נמשך  השירות  המשתמש. 
תמיכה  במתן  ההתקנה  לאחר 
ממוחשבת  תמיכה  טלפונית, 
און-ליין ושירות באתר הלקוח.

להעניק  מחויבים  טק  בסייף 

גלכם מגוון פתרונות ממבחר יצ
ביותר  הטובים  במחירים  רנים, 

בשוק ובשירות איכותי ויעיל.
החברה  פעילות  תחומי  בין 

ושירותיה:
התקנת מערכות אזעקה.

מקו לצפייה  טמ"ס  גמערכות 
מית או מרחוק.

מערכות כריזה.
מערכות גילוי אש/עשן/חום/

גז.
אנלוגיות  טלפונים  מרכזיות 
ו-IP, מערכות אינטרקום וכד’.
בי מחשבים  ותיקון  גמכירת 

תיים ועסקיים.

מתכרבג אתם  קרררר.   . ףחור
וחולמים  השמיכות  תחת  לים 
שיג עצים  לקמין  סמוך  תלשב 
בנעימות.  הבית  כל  את  חמם 
אפשר  אם  לחלום  רק  למה  אז 
למג החלום  את  לברוא  תבקלו 
חיג פתרונות  "סגנון   ? תציאו
לחיג חלומות  מגשימים   " םמו
גז  עצים,  קמיני  עם  הבית  מום 
קרוב   .1994 שנת  מאז  נפט  או 
הצפון  שתושבי  שנה  לעשרים 
איכותי  נעים,  מחימום  נהנים 
בחורפים  מצויינים  ובמחירים 

הקרים של הגליל. 
הוא  חימום  פתרונות  סגנון 
כשנה  לפני  משפחתי.  עסק 
בליטי,  אופיר  הבעלים,  החליט 
ניהול  את  גם  עצמו  על  לקחת 
, יתרון גדול מבחינת הלג קהעס
שמבצע  זה  גם  הוא  כי  קוחות 
תא ההתקנות בפועל. אצל סגג
קבלני  אין  חימום  פתרונות  נון 
משנה, התקנה הישר מהמקור. 

תמצאו  אותם  הקמינים  עיקר 
בסגנון פתרונות חימום הם של 
חברה  גודין,  הצרפתית  החברה 

למעלה  כבר  בתחום  שמתמחה 
להגיע  תוכלו  שנים.  מ-300 
םלאול התצוגה ברקפת ולהתרג
שם מהדגמים שבמלאי, כמו כן 
מהקטלוג  דגמים  להזמין  ניתן 

גם אם אינם במלאי כרגע.  
מחיג עם  הנוכחית  הבתקופ 

מחירי  המאמירים,  החשמל  רי 
כן,  גם  הגבוהים  והסולר  הנפט 
להתחג שאפשר  נפלא  הכמ 
לחסוך  גם  עצים,  קמין  עם  מם 
ליהנות  וגם  החימום  בהוצאות 
מחום אחיד, נעים ולא מייבש. 
מגיג חימום  פתרונות  ןסגנו 

להתרשם  תוכלו  אליכם,  עים 
רממבח הקמינים היפה והאיכוג

תי גם דרך אתר האינטרנט של 
הבית  עד  קמין  ולקבל  החברה 
התקנות  מהבית.  לצאת  מבלי 
של  אחריות  עם  הארץ  בכל 
ועכג עצמה.  ההתקנה  על  השנ 
שיו במיוחד לחורף 2013 מבצע 
על שני דגמי קמינים של גודין. 
טהטו ב- 5,600 שקלים וטימאו 

ב-4,900 שקלים. 
המזגג עליכם  נמאסו  אם  זא 
מתכננים  בדיוק  שאתם  או  נים 
את בית חלומותיכם אל תשכחו 
תכנון לארובה, וסגנון פתרונות 
להתקנה.  כבר  ידאגו  חימום 
תתחדשו לכם בקמין יפהפה, גם 
מחמם וגם תורם לעיצוב הבית. 
שיהיה לכם חורף חם ונעים עם 

קמין. 
 ,04-9800694 לפרטים: 

 ,www.signon-kamin.co.il
אולם התצוגה בכניסה ליישוב 
11:00- א’-ה’  ימים  רקפת, 

19:00, יום ו’ 9:00-14:00. 

למחשבים  תיקונים  מעבדת 
ניידים ברמת רכיב.

להקמת  פרויקטים  ביצוע 
אבטחה,  ומערכות  בקרה  חדרי 

גמשלב התכנון ועד הפעלת המ
ערכות.

אספקת מוצרי אבטחה ועוד.
תשיח טלפון אחת יכולה להג
לנוחים,  שלכם  החיים  את  פוך 
והרבה  יותר,  ויעילים  בטוחים 
04- לפרטים:  חכמים.  יותר 
  ,054-6468070  ,9871555
www.safetech.co.il, מדרחוב 
דוא"ל:  מעלות-תרשיחא.   ,1
.safetech1996@gmail.com

 כתובת אחת
לביטחון ונוחות 

 Safetech מציעה פתרון תקשורת ואבטחה
כולל לבית ולעסק והכל תחת קורת גג אחת

http://www.batyaar.co.il
http://www.yerushalmy.co.il
http://www.eshkoll.com
http://www.signon-kamin.co.il
http://www.safetech.co.il
mailto:safetech1996@gmail.com
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ורדה

 אביגדור ליברמן, כבר לא שר 
בשלהי  הגיע  נאשם,  לא  ועוד 
עם  וישב  ורדים  לכפר  דצמבר 
פמלייתו בקפה אחר. הוא שתה 
קפה שחור ופאי תפוחים, ביקש 
הקדימו  חבריו  אבל  לשלם 

גאותו. כנראה שהם מודעיםלמ
צבו הקשה.

בעניין  לא  ליברמן  שכן,  מה   
לעדכן  טרח  לא  פפרצ’י,  של 
מראש, והמקורות של ורדה כבר 
מזמן לא מה שהיו. אז התיעוד 
מרחוק,  הוא  היחידי  המצולם 

אבל זה מה שיש.
מונפוג גל שבאגם  במסעדת   
יובל  רט אירחו את שר האוצר 
ראש  עם  יחד  שהגיע  שטייניץ 
רעייתו  בוחבוט,  שלמה  העיר 
במקרה  נוספים.  ואורחים  קרן 
הזה ורדה לא ביררה מי שילם, 
כי עם גירעון של 39 מיליארד, 

ורדה  של  הכלכלה  בדסק  גם 
אי במסעדה  שארוחה  גמבינים 

ננה הבעיה. אפילו שהיה שולחן 
עם מלא אנשים.

ושטייניץ  בוחבוט  שכן,  מה   
ודפ תקשורת,  זה  מה  גיודעים 

קו פוזה רומנטית על הדק מול 
האגם.

התרג להיכל  שמצלצל  מי   
ידי  על  נענה  מעלות,  של  בות 
שמברכת  אוטומטית  מרכזייה 

גאותו בקול נשי מלטף בזו הל
גשון: “שלום, ותודה שהתקשר

ואומנויות  התרבות  להיכל  תם 
מעלות  והמפואר  החדש  הבמה 
על  ששמחה  ורדה,  תרשיחא". 

נשית מל גאווה  גילוי של  גכל 
שקלה  עצמית,  במודעות  ווה 
גם  רוח  באותה  לשנות  לרגע 
שלה,  בסלולרי  ההודעה  את 
אבל ויתרה. היא כבר לא כל כך 

סדנת האוריגמי בתפןעידן מתחממת בשוק האיכרים

משלוחים בסביבה ובכל הארץ
המעפילים 40 מעלות, 04-9571635 ,

www.rut-flowers.co.il  04-9576777 

זרי פרחים  זרים מתוקים  פרחי משי

עציצים  יינות  ומתנות.

עיצוב אירועים, צימרים, 
זרי כלה ומכוניות

המשך בעמוד הבא

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

וב חדשה,  לא  בטח  גמפוארת, 
מחליפים  איך  זוכרת  לא  עיקר 

הודעה.
 בשישי שעבר התייצבו בעלי 
האיכרים  שוק  של  הדוכנים 
של  המסחרי  במרכז  כהרגלם 
קור  שהיה  אלא  ורדים.  כפר 
כל  הוכנסו  כן  ועל  אנושי,  לא 
הדוכנים למבואה שליד הסופר. 
אווירה  סידרה  דווקא  הצפיפות 
שמחה וטובה, אלא שהקור העז 
בעלת  עידן,  פנימה.  גם  חדר 

גדו הכי  יצאה  הפרי",  ג“עידן 
לה. היא סידרה לה בדוכן מיחם 

גגדול עם תה רותח לטובת הק
סידור  לה  היה  וככה  ליינטים, 

אורגינל לחימום הידיים.
בכברי  המופעים  באולם   
הייתה הופעה של משינה. היה 
זעק  ההופעה  ובאמצע  מעולה, 
הלהקה:  לסולן  הצופים  אחד 

לי אח". מסתבר  "יובל, תעשה 
שגם בז'אנר הזה אפשר עוד מה 

לחדש.
ורדה  בילתה  בחול,  כהרגלה   
את התפר שבין 2012 ל-2013 
במעיליא. משם  המבצר  גג  על 
המרהיב  בספקטקולר  חוזה  יא 
של זיקוקין שנורים כמעט מכל 

שומ כשברקע  במעיליא,  גבית 
געים את צליליו של פעמון הכ

בוא  על  מבשר  הסמוכה  נסייה 
השנה החדשה. היה באמת יפה, 
שתפורט  קטנה  באסה  יש  אבל 

באייטם הבא.
בפג להבחין  ניתן  מהמבצר   

הכפר  אבירים.  שליד  סוטה 
הנוצרי החביב הזה מציין בדרך 
כלל את השנה החדשה בזיקוק 
וזהו. השנה,  או שניים סמליים 

שטייניץ ובוחבוט באגם

gnamir@cabri.org.il

Ò˜ÈËÓÒÂ˜ Ô‚Ò˜ÈËÓÒÂ˜ Ô‚

בקרו באתר הבית של גן קוסמטיקס ב-     . עשו לייק וקבלו הטבות.

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

חוגגים 10 שניםחוגגים 10 שנים

 , 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

לפרטים והרשמה -  נירה כץ, מעונה
www.katzle.com 050-4979832  ,04-9997288 

ערבי נשים  שחיה נפרדת 
 התעמלות במים  צימרים יוקרתיים

קורסי שחיה ליחידים או בקבוצות, אפשרות לשיעורי שחיה בנים 
עם מדריך ובנות עם מדריכה בקורסים שנתיים או לפי הצורך.

בנוסף
 טיפולי הידרותרפיה פרטניים, קבוצתיים או רומנטיים.

 חבילות מפנקות לימי הולדת, ימי נישואין או סתם פינוק לזוגות 
ולקבוצות קטנות.

בריכה מחוממת
בבריכה של

צוות 
מוסמך

 אישייחס

ד 
קו

 ה
את

ק 
רו

ס
כה

רי
בב

ה 
צפ

ו

 מורה מנוסה ומקצועית

 מלמדת בכל הרמות
כולל אקדמאים וליקויי למידה

04-9997652 ,050-6574905

English שפת אם
Meaky's Top View

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

בניין סראיא, מרכז תרשיחא, 0545-202332

בתקופת החורף
המקום סגור ומחומם

מסעדה ופאב על ראש הגג

בשבתות 
פתוח 

מ-12:00 
בצהריים
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ורדה

המשך מעמוד קודם
שם  הלך  למה,  יודע  אלוהים 
ומאורגן  מרהיב  זיקוקים  מופע 
20 דקות רצופות. ורדה שוג  של
קלת לנסוע לשם בשנה הבאה, 
אבל היא יודעת שאם תיסע, הם 
הסמלי,  הזיקוק  למינהג  ישובו 
יהיה שוב מופע  ואם לא תיסע 

מרהיב. אז היא לא.
ביקרו בתג ורדה   חברים של 

יחיאל  של  המשותפת  ערוכה 
באט קופפרמן  ומשה  גשמי 

שני  כברי.  שבקיבוץ  שמי  ליה 
מכברי  אחד  המנוחים,  האמנים 
וקופפרמן מלוחמי הגטאות, היו 
גם חברים טובים ולצד עבודות 
כמה  גם  בצערוכה  יש  שלהם 
זה  שכתבו  ומכתבים  גלויות 
לזה. הנה, למשל, גלויה שכתב 
שמי: “למשה ומיה שלום. יעל 
ילדה אמש בת גדולה ונחמדה, 

טוב  כל  איתה.  שמחים  ואנחנו 
לכם, יחיאל". אז מי אמר שעידן 
האס-אמ-אסים גרם לנו לקצר?
 אגב, על הגלויה מתנוסס בול 
 20 )כלומר  ל"י   0.20 שמחירו 
אגורות( והוא נושא את התאריך 

“יום רביעי".
 שמואל גרציאני, האיש והגיג

טרה, הוא עכשיו גם עורך דין. 
גורדה אומרת מזל טוב לא מוסי

פה מילה, כי עכשיו היא ממש 
לא רוצה להתעסק איתו. 

 המועצה המקומית מגדל תפן 
על  יופי  כוכבי  בחמישה  זכתה 
מפרגנת  ורדה  הסביבה.  טיפוח 
לקבל  יכולה  היא  ואם  לה,  גם 
או  אחד  יופי  כוכב  איזה  מהם 
שניים בשביל עצמה, אז בכלל 

טוב.
 במוזיאון תפן הייתה בחנוכה 

סיון יחיאלי ויובל צלנר

ד"ר רוברט קלוגמן  
מומחה לשיקום הפה  

ד"ר אייל שמן   
בוגר הדסה  

ד"ר עפרה בכר  
בוגרת הדסה,    

מטפלת בילדים ונוער  

9574959

ד"ר רונית ברקת מרפאת שינייםמרפאת שיניים
בוגרת הדסה

רח' המעפילים 40, מעלות 
)ליד רות ופרח(

שולי הרץ שיננית  
אילין גרינברג שיננית  

שנה טובה!

פעילות מיוחדת למשפחות. היו 
גשם כל מיני אלמנטים של חנו

כיות, אור וכאלה, וגם התצוגות 
גהקבועות של המכוניות העתי

קות, תערוכת הגלגל ועוד. אבל 
מי שגנב את ההצגה היה האמן 
סדנאות  שהעביר  גריבי,  אילן 
הילדים  את  והדליק  אוריגמי 

וההורים כאחד.
 החבר’ה של מפלגת העבודה 

לפא גם  שלהם  נציגים  גשלחו 
הגיעו  ככה  באזור.  וברים  בים 
שמולי,  איציק  כמו  סטארים 
למקמות  וסתיו שפיר  עטר  דני 

גכמו הפרנקלין בכמריאל והלו
לה בר במעלות, ותקלטו ממש 
זה  יפה  שהכי  ומה  ביבי.  כמו 
שהודעות היח"צ לאירוע קיבלו 

ומ שנה  פותחים  הכותרת  גאת 
חליפים ת’שלטון! ורדה הרוסה 

על אופטימיים.

נסיונות,  עושה  קדימה  גם   
שח"כ  ורדה  התבשרה  והשבוע 
את  פגש  מקדימה  צלנר  יובל 
יחיאלי  סיון  המועצה  ראש 
במופז  התמיכה  על  לו  והודה 
מפגן  היה  כאן  גם  ובמפלגה. 
כמו:  ניסוחים  עם  אופטימיות, 

הש הגיעה  קדימה  ג“סיירת 
“אפשר  או  ורדים",  לכפר  בוע 

הצי בתמיכת  בשינוי  גלחוש 
בור, באהדה ובהבנה כי קדימה 
בכנסת  גם  חשוב  מרכיב  תהיה 

הבאה".
הקוג מכל  למדה  ורדה  מה   
שיש  בעיקר  האלה?  מוניקטים 
צלנר,  יובל  ח"כ  כזה,  אחד 
שבעוד כמה ימים יהפוך לסתם 

יובל צלנר. 
בכלל.  מתלבטת  לא  ורדה   
ברור.  הגימלאים,  מפלגת 

בעצם, אולי עלה ירוק. 

ליברמן מרחוק

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

גלית גור לביא, בעלת תואר MA בעבודה סוציאלית- 
קלינית עם התמחות בהפרעות אכילה

ובעלת נסיון רב שנים בטיפול בהתמכרויות.
טל‘: 054-685-6696

gurlavie0@gmail.com :מייל

MSW ,נחמה באר
ליווי ויעוץ בעיתות משבר

• טיפול כאן ועכשיו סביב מטרה ברורה

• ייעוץ בעיתות משבר: זוגיות, ילדים, 
   משפחה, מחלה, זקנה, מוגבלות

• התקדמות  בהתאם לקצב אישי

04-9977577 ,054-7892577
Bor.nechama@gmail.com

Second Life 
 

עכשיו בכפר ורדים
• חנות•יד•שניה•לביגוד•נעליים•ואביזרים	
• לנשים•גברים•וילדים	
• מלאי•גדול•של•פריטים•איכותיים•בכל•המידות	
• מחירים•נוחים	

• יחס•אישי•	

ויטה 

Second Life 
 עכשיו בכפר ורדים

oאביזריםחנות יד שניה לביגוד נעליים ו
oלנשים גברים וילדים
o בכל המידות איכותייםפריטיםמלאי גדול של 
oמחירים נוחים
o יחס אישי 

                                                                                 

 

 ויטה 052-6761684

אתר הבית של כפר ורדים

כפרניק

www.kfarnik.co.il
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משרד להשכרה

משרד 50 מ"ר מוכן לכניסה מיידית, רשת תקשורת, 
חדר ישיבות, מטבחון פרטי, שירותים פרטיים בשכירות 

אטרקטיבית בא.ת. תפן. לפרטים

 .054-6717760 

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 מיידי - להיכנס 
ולגור! בית 5 חדרים במפלס אחד. 
מטופח ומסודר בנוי באיכות גבוה 

עם תוספות רבות. בהזדמנות שלא 
חוזרת ₪ Vip .1,490,000 נדל"ן 

052-6603666
בכפר ורדים בשלב א’, בית 5 

חדרים גובל בחורש טבעי. ברחוב 
שקט קרוב לכל. נוף פתוח לחרמון. 

Vip נדל"ן 052-6603666
במעלות בבמרכז העיר דופלקס 

8 חדרים, קרוב לישיבה, כולל 
יחידת דיור מסודרת. Vip נדל"ן 

052-7794555
מעלות ביפה נוף וילה 7 חדרים 
בעיצוב פנים מקצועי 240/520 

מ"ר אופציה לחלוקה לשני בתים + 
יחידה. Vip נדל"ן 052-7794555.
מעלות בסביונים, וילה 6 חדרים + 
גינה מטופחת במחיר אטרקטיבי. 

Vip נדל"ן 052-7794555
בקיבוץ אילון בהרחבה, בשכונת 

ואן גוך המטופחת וילה 5 חד’ 
סופר מושקעת עם נוף מהמם. 

Vip .₪ 1,580,000 נדל"ן 
052-3032121

בנוה זיו, וילה מדהימה במחיר 
אטרקטיבי. כ-180 מ"ר בנוי 

במפלס אחד, גובל בשטח ירוק, 
 Vip .₪ 1,780,000 בהזדמנות

נדל"ן, 052-7796333.
בכפר ורדים ברח’ ללא מוצא 

וילה במפלס אחד, כניסה ממפלס 
הכביש, 125/345, 4 חד’, מחסן, 

חנייה וגינה מקסימה. רחל 
.054-4735949

בכפר ורדים בצעירה, וילה פינתית, 
מטופחת ומוארת 200/380, 6 

חד’+ממ"ד, אפשרות ליח’ נפרדת, 
מחסן וגינה מטופחת. רחל 

.054-4735949
בכפר ורדים בשלב א’, וילה 

הגובלת בחורשה, 173/590, 6.5 
חד’+פ. משפחה, נוף מקסים, גינה 
וחניה מקורה. רחל 054-4735949.

בכפר ורדים בשלב ו’ וילה 
פונקציונאלית ומוארת, 130/600, 
5 חד’+הכנה לתוספת בנייה )40 

מ"ר(,  גינה ונוף מקסים. רחל 
.054-4735949

בכפר ורדים בשניר, וילה 
מרווחת ומוארת הגובלת בשטח 

ירוק. 235/1170, 6 חד' + 
פינת משפחה, כניסה ממפלס 

הכביש. חנייה וחורש טבעי רחל 
.054-4735949

בגיתה במקום פסטורלי, וילה 
פונקציונלית במפלס אחד, 5 ח' 

159/500 + 250 מ"ר נוספים 
לבניית צימרים, חניה ונוף מרהיב. 

רחל 054-4735949

להשכרה

אולם, 100 מ"ר, מואר ושקט. 
מתאים לסטודיו, מחסן, גלריה. 
בג'ת, רבע שעה מכפר ורדים. 

שכירות זולה, מיידי. יזהר 
 .04-6795992

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

משרד 50 מ"ר מוכן לכניסה 
מיידית, רשת תקשורת, 

חדר ישיבות, מטבחון פרטי, 
שירותים פרטיים בשכירות 

אטרקטיבית בא.ת. תפן. לפרטים 
 .054-6717760

חיפוש בתים

לאישה דרושה דירה לא גדולה 
בשכירות בכפר ורדים. אפשרי גם 

ליוצאים לשליחות בחו"ל תמורת 
טיפול בבית ובגינה! 04-9576824, 

054-5632413

דרושים

לעמותת מרכז כוכב מעלות-
תרשיחא דרוש/ה מנהל/ת 

במשרה במלאה למרכז יום טיפולי 
סיעודי. דרוש ניסיון ניהולי ותואר 

שני רלוונטי. עדיפות לבעלי ניסיון 
בעבודה עם בעלי צרכים מיוחדים. 

 קורות חיים למייל
.cohav@netvision.net.il
דרוש/ה גרפיקאי/ת לעבודה 

קבועה מהבית. שליטה באינדיזיין, 
פוטושופ ותוכנות נוספות, ניסיון 

בפרינט הכרחי. קורות חיים למייל 
.pnay@pnay.co.il

דרושות עובדות לניקיון. 
052-6219797

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

חיפוש עבודה

תלמיד כיתה י"ב מעביר שיעורי 
עזר במתמטיקה לתלמידי כיתות 
א' עד ח'. שיעור ראשון - ניסיון. 
לפרטים נא לפנות לשחר דשא 

050-217-3100 או 04-9977561 
שיעורים באנגלית לכל הרמות עם 
מורה פרטי, ליחידים או בקבוצות 

קטנות עד שלושה תלמידים. 
שיעורים באנגלית עסקית. אנתוני 

054-2239808

לפאב מסעדה באזור
דרושים

עוזר/ת טבח 
מלצרים w ברמנים

עבודה קבועה * 
תנאים טובים למתאימים

054-5202332

דרוש/ה

גרפיקאי/ת
שליטה מלאה ב-

Photoshop  Illustrator InDesign 

 pnay@pnay.co.il קורות חיים לדוא"ל 

פרטים בטלפון 04-9977474

ניסיון בעימוד ובעיצוב מודעות 
רמת עיצוב גבוהה

יכולת עמידה בלחצים w יחסי אנוש טובים

רוחב׃ 16.7  גובה׃ 11.5
סנדיסק / 253359 / דרושים מעוצב ///////
א-לה כפר / 7523636  / סופי / דרור / 7

---

בעלי/ות ניסיון וידע של 6 שנים 
ומעלה בתחומים הבאים: 

(Firmware) וקושחה (Software) מהנדסי/ות תוכנה
 C, C#, C++, .Net, Python - ניסיון בשפות התוכנה הבאות 

 RT EMBEDDED, OOD, WINDOWS - ידע ושליטה מלאים ב 
VxWorks - יתרון   

(Hardware) מהנדסי/ות חומרה
,High Speed Board Design, Board Level Simulation -ניסיון ב 

Product Schematics and Layout Simulations, Power Supply Circuit Design      
HSPICE, IBIS, ADS, HYPERLINK, ORCAD, SIP - ידע בכלים הבאים 

מהנדסי/ות בדיקות
 לפיתוח חבילות בדיקה מתקדמות (ראיית מערכת, אוטומציה וכו')

   למוצרי הדגל של החברה.
 יתרון לבעלי ניסיון בחומרה ותוכנה. תינתן עדיפות למתכנתים

   (Python, C, Html וכו')

קו"ח ניתן לשלוח למייל:
 sandisk_tefencv@talent-sys.com

 (FLASH) סאנדיסק הספקית העולמית הגדולה של רכיבי הזיכרון המבוססים על טכנולוגיית הבזק
מחפשת את טובי המהנדסים להשתלבות במרכז המחקר והפיתוח בתפן

דרושים/ות

מהנדסים/ות
מצטיינים/ות

דרושים

 ברמנים\טבחים עם נסיון בתחום
מלצרים בעלי הופעה יצוגית 

 ותודעת שירות גבוהה

 תנאים טובים למתאימים

לקורות חיים:
 פקס 046881957

dahbor_aiman@hotmail.com

המנין המשפחתי המסורתי  כפר ורדים
חוויה יהודית משפחתית משותפת

עדכונים נוספים בקולנו, באתר ובדף הפייסבוק

קבלות שבת בחורף ימי שישי החל משעה 17:00

שבתות
כאשר הרב לא בכפר תחילת תפילה ב-9:00

כאשר הרב בכפר תחילת לימוד ב-8:45, תחילת תפילה ב-9:15

סדר טו” בשבט בבית הכנסת של המניין המשפחתי
יום חמישי 24.1.13 בשעה 18:00 

10 שקלים לאדם )ועד 50 למשפחה(

קורסים ולימודים

חדש במעלות!  מרכז להב"ה 
– קורסים במחשבים חינם 

לכל הגילאים לפרטים והרשמה: 
.04-9997210

לקפה קפה סניף מעיליא

mailto:cohav@netvision.net.il
mailto:pnay@pnay.co.il


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
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