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

שירות לפרטיים ולעסקים

בית סיעודי בקיבוץ יחיעם
נוף הרים

 l 054-3128999 מנהלת רוית l 04-9856011 ’טל
nof-harim@yechiam.org.il

 בית חם
בחיק הטבע
בפיקוח משרד הבריאות

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
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בלי רשת ביטחון \נירית אושר

ביום חמישי 14 בפברואר )יום 
להתקיים  עומד  העיתון(  הפצת 
לצאת,  "לקום,  עולמי  אירוע 
את  להפסיק  שמטרתו  לרקוד", 
ברחבי  נשים  נגד  האלימות 
בעקבות  נולד  האירוע  העולם. 
האונס והרצח של בחורה בהודו 
אונס  חודשים.  מספר  לפני 
אחת  שבו  בעולם  חריג  שאינו 
תוכה  או  תיאנס  נשים  משלוש 
במהלך חייה. האירוע יצוין גם 
בכפר ורדים במסגרת ערב נשים 

באותו מועד.
לאירוע  בפייסבוק  להזמנה 

יצורף לינק לסרטון שמציג אלי
בכל  נשים  נגד  מזוויעה  מות 

ירחבי העולם וסופו שהן מתרח
ופורצות  קות ממוקד האלימות 
הסרטון  את  כשראיתי  בריקוד. 
כל  על  בכיתי  בבכי.  פרצתי 

לא שנכנעתי  הפעמים  יאותן 
הפעמים  כל  על  בכיתי  לימות. 
לצו  בניגוד  בחירות  שבחרתי 
המצפון שלי רק כדי לרצות מי 
כוח  והפעיל  ממני  חזק  שהיה 
ההורים  זה  שלי  במקרה  עליי. 
שלי. זה כמובן יכול להיות כל 

אחד אחר. 
מע אני  אלו  בימים  יממש 

בנחף,  לניהול  קורס  בירה 
לכרמיאל.  סמוך  ערבי  כפר 

ער נשים  משתתפות  יבקורס 
המפגשים,  באחד  בלבד.  ביות 
אותן  שאלתי  בהעצמה,  שעסק 

עו היו  מה  שלהן,  החלום  ימה 
מגבלה.  היה  לא  כסף  אם  שות 
קיבלתי  ולא  כמעט  לדאבוני, 
מאומץ  עידוד  אחרי  תשובות. 
התחילו לעלות שבבי חלומות, 
אבל מהר מאוד הבנתי שאנחנו 
לגמרי.  אחרת  בשפה  מדברות 
כששאלו אותי במה בעלי עוסק 

לקום, לצאת, לצעוק
מצד אחד, כמי שיודעת אלימות מהי, אני שמחה שנשים מתעוררות. מצד שני, 

מהנסיון שלי, לרקוד לא עושה את העבודה. לצעוק, לצרוח ולשבור את הכלים זה 
הדבר היחיד שיכול להרחיק תגרנים אלימים ובורים

יוסיפרתי שהוא מגדל את היל
דים שלנו, הן נדהמו. האופציה 

ישגבר יהיה המטפל העיקרי בי
לדים לא קיימת מבחינתן.

הכאב הגדול פרץ ממני כאשר 
המשתתפות,  אחת  את  שאלתי 
שהיא אלמנה, מדוע לא נישאה 

יפה ומטופ והיא, אישה  ישוב. 

חת המתקרבת לגיל 50, מיהרה 
מהשו האפשרות  את  ילהסיר 

שאם  לי  הסבירה  היא  לחן. 
היתה נישאת שוב כשילדיה היו 
היו  בעלה  של  ההורים  קטנים, 
לוקחים אותם והיא לא מסוגלת 

ילוותר על הילדים. שאלתי, וע
למה  גדולים  כבר  כשהם  כשיו 

את לא מתחתנת? היא הסבירה 
שזה לא נהוג, ואיך ידברו עליה 
לטפל  לה  מה  בשביל  ובכלל 

בגבר. 
והמחשבות  הביתה  הלכתי 
הרפו  לא  חברותיה  ועל  עליה 
ממני. המחשבה שיש להם חיים 
משלהן, כוח להילחם בעוולות, 
מאושרות,  להיות  אפשרות 
ממש לא קיימת בתודעה שלהן. 
על  לחשוב  לי  גרם  מיד  זה 
חיים  חיה  שאני  למרות  עצמי, 
הפוכים במובנים רבים: רכשתי 

יהשכלה; התחתנתי והבאתי יל
דים לעולם רק אחרי שסיימתי 

תקו את  ומיציתי  לימודיי  יאת 
פת ההוללות שלי; והבעל שלי 
לא "עוזר לי" עם מטלות הבית 

רואה את המט יוהילדים, אלא 
לות כשלו בדיוק כמו שהן שלי. 
שקט  אי  הרגשתי  זאת,  ובכל 
אחרי המפגש איתם. כשביררתי 
עם עצמי לעומק מאיפה נובעת 

שלמ הבנתי  הקשה,  יהתחושה 
רות שבחרתי בדרך של מימוש 
מתנהגת  שאני  למרות  עצמי, 

יכמי שיש לה זכות טבעית מו
לדת לקבוע בעצמה את גורלה 

יולא לתת לאף אדם בעולם לה
כתיב עבורי מה נכון לי, מה טוב 
בשבילי, למרות זאת אני עדיין 
מרגישה רגשות אשמה על כך. 

ירק לאחרונה אני מתחילה לה
שליוותה  מהתחושה  שתחרר 
אני  שאם  שנים,  במשך  אותי 
עושה משהו למען עצמי כי ככה 
בא לי, אני לא בסדר, אני רעה, 

מגיע לי עונש. 
הנפ הנשים  עם  יהמפגש 

כך  כל  בבורות  שחיות  לאות, 
הטבעית  הזכות  לגבי  גדולה 
שלהן לחופש, למימוש, גרם לי 
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בחיי אי המקומות  כל  את  לראות 

שאני פועלת באופן דומה להן. 
כל המקומות שהפחד עולה ואני 
כי  לא  משהו  לעשות  שוקלת 
אני מאמינה בו, אלא רק כי כך 
נהוג, כך כולם מתנהגים, זה מה 

ישהחברה מצפה. כאילו זו חוצ
פה ויוהרה להיות כל מי שאני, 
מביעה  שאני  זה  בעצם  כאילו 
מטילה  שלרוב  עצמאית  דיעה 
ספק במוסכמות, אני מתכחשת 
אישה  כאישה.  הקטן  למקומי 
על  תיגר  לקרוא  אמורה  שלא 
מוסכמות  חברתיות,  מוסכמות 
של  קדושות  ופרות  תרבותיות 

החברה הישראלית. 
"לקום,  האירוע  לקראת  לכן, 
בי שתי  עולות  לרקוד"  לצאת, 
אחד,  מצד  מנוגדות.  מחשבות 
מהי  אלימות  שיודעת  כמי 
פנים  יש  שלאלימות  ויודעת 
רבות והקטנה והנמכה של אדם 
מאשר  אלף  פי  לכאוב  יכולות 
שמחה  אני  מצלצלת,  סטירה 
מעלות  מתעוררות,  שנשים 
כך  כל  לנושא  המודעות  את 

שני, מה מצד  ומכאיב.  יחשוב 
עושה  לא  לרקוד  שלי,  נסיון 
לצרוח  לצעוק,  העבודה.  את 
הדבר  זה  הכלים  את  ולשבור 
תגרנים  להרחיק  שיכול  היחיד 

יאלימים ובורים, שכוח או הש
פלה הם הדברים היחידים שהם 
תגרנים  כאשר  בטח  מבינים. 
אלו נשענים על תרבות שלמה 
שנותנת להם לגיטימציה לנהוג 

בעליונות. 
מהעבר  אירוע  לי  מזכיר  זה 
זה  אולי.  שנים   15 לפני  שלי, 

יקרה במקום העבודה שלי. עמ
ידנו כמה חבר'ה במסדרון ושו

ואני,  גברים  מספר  היו  חחנו. 
זוכרת.  לא  אישה,  עוד  אולי 
תמיד הייתי אחת מהגברים, כך 
שהסיטואציה היתה לי טבעית. 
לב שאחד  אלא שלפתע שמתי 
הבחורים, במקרה הוא היה דתי, 
המבט  את  להרים  מצליח  לא 

שלו מהחזה שלי.
לה שנייה  בדיוק  לי  ילקח 

הנוכחים שאני  כל  ליד  לו  גיד 
לנעוץ  יפסיק  הוא  אם  אשמח 
באילו  שלי.  בשדיים  מבטים 
להחליף  התחיל  הוא  המילים. 
למשרד  וברח  ולגמגם  צבעים 

ישלו. כמה דקות אחר כך, הידי
דים הטובים שלי באו להסביר 
לי שהוא לא התכוון, והוא הרי 
והוא  וטוב  עדין  כך  כל  בחור 
לצאת  לו  וקשה  נעלב  ממש 
ליישר  שאלך  ביקשו  מהחדר. 

את ההדורים. 
יהוא אכן היה בחור עדין ונח
ימד, והלכתי למשרד שלו וייש

רנו את ההדורים, אבל לא לפני 
תחושת  שאת  לו  שהסברתי 
שהוא  הנעימות  ואי  ההשפלה 
כל  מרגישה  עכשיו,  מרגיש 
אישה שגבר מחפיץ אותה בלי 
בסך  שהוא  במבטו.  להתכוון 
הכל מרגיש את מה שנראה לו 
שאני  טבעי  הגברים  ולחבריו 
ארגיש, כאשר הוא נועץ מבטים 

בגוף שלי. 
את  הבין  שהוא  יודעת  אני 
שהמסר  יודעת  גם  אני  המסר. 
עבר רק בגלל הדרך הבוטה בה 
בחרתי. דרך שגרמה לי נקיפות 
מצפון לא פשוטות, שאולי אני 
חכמה על חלשים, הוא הרי לא 
היום,  רק  הממוצע.  המאצ'ו 
חיים שלמים אחרי אותו אירוע, 
הגדול  הדבר  את  מבינה  אני 
וגם בשבילו.  שעשיתי בשבילי 
אם  משנה  לא  שזה  מבינה  אני 
בסך הכל הוא בחור נחמד, אם 
לי  גרם  הוא  בחיים  קטן  לרגע 
אפילו לשניה להרגיש לא בנוח 

עם הגוף שלי. 
יאז אני בהחלט מתכוונת לה

לצאת,  "לקום,  באירוע  שתתף 
ילרקוד", אבל במקביל אני בה

על  לוותר  מתכוונת  לא  חלט 
הזכות הבסיסית שלי לצעוק.

לתגובות:
nirit.osher@gmail.com

לקח לי בדיוק שניה להגיד לו ליד כל הנוכחים שאני אשמח אם הוא יפסיק לנעוץ מבטים בשדיים 
שלי. באילו המילים. הוא התחיל להחליף צבעים ולגמגם וברח למשרד שלו. כמה דקות אחר כך, 

הידידים הטובים שלי באו להסביר לי שהוא לא התכוון, הוא הרי בחור כל כך עדין וטוב

כל החנות

50%
הנחה

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

שששלוצים? איזו מילה דוחה
בהחלט לא נושא לשיר או לשיחה

פיחס! איזו מילה מגעילה!
באקדמיה ללשון כמעט נפסלה

אבל היא חלק בלתי נפרד
מאיתנו, מכל אחד ואחד

וגם אם רובנו לא ממש מודים
היא חלק אינטגרלי מהחיים

סתם  )או  ואיש  אישה  לכל  כי 
פוץ(

איזה  לפעמים  משתחרר 
שששלוץ

בעיקר אחרי שבת חורפית של 
חמין

לא  הכי  בזמן  מגיע  זה  ותמיד 
מתאים

כן רבותי, היום זהו נושא השיר
לה מנסים  שכולם  מה  את  ינחשוף 

סתיר
יתכן וזה ייראה לבסוף כמו תחקיר

תתבסמו(  )וגם  תשמעו  שששלוצים  ובטח 
למכביר

שששלוצים, פוקים, נאדים, הפרחת יונים 
כולם סוג מיוחד של "מסרונים"

ביחד הם תזמורת, יוצרים אווירה או אוויר-
רע,

לרוב  פעמית,  חד  בהפקה  מסתיים  לא  וזה 
זו סידרה

ואיזו מוסיקה, איזה טון
הקומפוזיטור כאן ממש לא דופק חשבון

ואיזה  התפרצות  איזו  ולפתע,  שקט,דממה 
צליל

קנטטה אוריגינל לטרומבון ולחליל

להשששליץ בפרהסיה? חלילה וחס
זה לא תרבותי, זה לא מנומס

ואם בכל זאת התפלק, כדאי להעלים ראיות
את הקטסטרופה במהירות יש להסוות

כי אם תרצה לצאת אחלה גבר, ותודה
תדע שגורלך יחרץ , להיות מנודה

אז תזיז כסא רעוע במקביל
תנסה לחקות כביכול את הצליל

נדון ונבחן את הנושא מכל הזויות
תודו שאתם סקרנים, שאתם כבר לא יכולים 

לחכות
אז הרכיבו ת'משקפיים וקראו בנחת 

סליחה...  מהלב,  ישר  היוצא  שיר  זהו  כי 
מהתחת

ינביט במקרוסקופ ביצרנים הזעירים, השו
כנים במעי

החיידק הרע, השייגץ "אוסמה אל קאידאי"
והחיידק הטוב שמוסיפים ליוגורט בשביל 

להיות בריא
"אל  החמוד?  הפרוביוטי  של  מה שמו  נו, 

קזאי"

גסות  בהמות  בעדר   LIVE ב-  נצפה 
מהישוב “מעלה גרא"

לועסות עשב טרי בתנועות פה של מילעיל 
ומילרע

לועסות בנחת ומשחררות גזי חממה
ד’יי אר מייקינג פקינג שששלוצים, מן, נוט 

מלחמה!

ינתארח אצל יצואן נשק כימי לסוריה ול
חיזבלון

אוכל פסוליה כל היום ולא פחות משני טון
איש עסקים, יצרן אמצעי חימוש

במפעל ההיי-טק שלו שבבית השימוש

נראיין פוליטיקאי, דמות ריחנית בהחלט
קורא נאומים מניירות של טואלט

בכנסת את מפלגת “נאד לישראל" הקים 
משלהב המוני מצביעים וגם זבובים

יויש דמויות שנירצה לתחקר כי קשה לד

שששלוצים
אריה שטרן

מיין
ישהם משששליצים חלילה )או נוהגים בע

וונותיהם לחרבן(
אלי מדמואזל  אנגליה,  מלכת  ילמשל 

זבת,
גור סוניה  הקשוחה  המחנכת  יאו 

ביץ מכיתה ב’. 

בסוגייה  ונתפלפל  נתעמק 
מהחיים

יאודות יהודים שרחמנא ליצ
לן “מפריחים יונים"

ולכן נפסלים לעדות למרות 
היותם צדיקים

במשנה  העתיק  הפסק  מכח 
במסכת דינים

בריא  לא  הרופאים,  בהמלצת 
להתאפק

צריך לשחרר כל מועקה ובמלוא 
ההספק

דברים  להשאיר  מומלץ  לא  ובכלל 
בפנים

כי בסוף הם גדלים למימדים מפלצתיים - 
ומתפרצים

אז...
תקע שששלוץ

 מתי שרק תחפוץ
שחרר ת’נאד

מתי שרק תחמוד

וברצינות, תשששליצו בכיף
אבל גם במידה, לא להיסחף

זה משחרר, תרתי משמע
וגם תורם להפרחת השממה

תשחררו, תבעטו, תעשו שמח
ועל הדרך תנסו גם ליהנות מהריח

יאבל תדעו שיש גם מקרים, בהם רצוי לה
תאפק

לשחרר במתינות, להתחשב, שאף אחד לא 
ייחנק

ואם השששלוץ הסורר לצאת מתעקש
שחררו ואז החליפו נושא או נסו לטשטש

סליחה מראש אם היו גם קוראים
שחשו מבוכה, כי הם בכלל לא מבינים

אודות מה השיר הגס והברברי הזה מדבר
כי אצלם מעולם דבר לא משתחרר

www

מוגש מטעם התנועה לשחרור

ה
לי

טו
פו

ה: 
צי

טר
ס

לו
אי

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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כפר ורדים
עדלאידע והפעלות

עדלאידע בכפר תתקיים ביום 
שישי ה-22 בפברואר 2013. 

עברי  בדיבוב  לילדים  סרט 
יתקיים ביום א' ה-24 בפברואר 
הילדים  במארג.   11:00 בשעה 
תחפושות.  עם  להגיע  מוזמנים 
 15 כיבוד  כולל  הסרט  עלות 

שקלים. 
כולל  במשחקיה.  פורים 
ויצירה לפורים  תיאטרון סיפור 
ה-25  ב'  ביום  סדון.  נורית  עם 
בפברואר 17:00-18:30. דורית 

מזרחי 054-6530066. 

 המוזיאון 
הפתוח בתפן

 מה מסתתר
מאחורי המסכה?

מוז וילדים  הורים  ימשפחות, 
מנים למפגש פנים אל פנים עם 
יצירה,  חג הפורים עם סדנאות 
הכנת מסכות מדלועיים, הצגה 

נו והפעלות  הנעליים"  י"עץ 
בפברואר  ה-23  שבת  ספות. 
מגיל   .10:00-15:00 בשעות: 
שקלים.   35 כניסה  ומעלה.   3

הצגה 15 שקלים. 
הבית  אתר  נוספים:  לפרטים 

 www.omuseums.org.il
או בטלפון: 04-9872022, -04

 .9109609
 – מעלות  סנטרס  צים  קניון 

פסטיבל פורים עולמי
ביום א’ ה-24 בפברואר ייערך 
קרנבל ברזילאי פורימי ססגוני. 
ייערך  ב’ ה-25 בפברואר  ביום 
חמש  בין  ומסע  עולמי  פורים 
יבשות הכולל תחרות תחפושות 
נושאת פרסים. בשעות -11:00

14:00 ו- 16:00-19:00.

חווידע טבע, כרמיאל
לייצנידע

ליצנים,  הכוללת  לייצנידע 
ויצירה  קישוט  אפיה,  סדנאות 

ורע כובעים  מסכות,  ילהכנת 
ועוד  מדע  קסמי  ליצנים,  שני 

תייערך ביום א’ ה-24 בפברואר 
בחי  10:00-15:00 השעות  בין 

לגילאי  כרמיאל.  טבע,  ווידע 
מלי שקלים,   20 עלות:   .3-14
מדעית  סיפור  שעת  ווה-חינם. 

שנ “הליצן  לפורים  ימיוחדת 
ה-18  ב’  ביום  תתקיים  רדם" 
בפברואר בשעה 17:30, עלות: 
 ,1599-550-990 שקלים.   15

.054-7206348

היכל התרבות נהריה
הפנינג פורים

בהשתתפות  פורים  הפנינג 
הופ  ערוץ  וכוכבי  דואני  יעל 
בהיכל   17:00 בשעה  ייערך 

התרבות נהריה. 04-9829933.

סניף קואופ שופ 
מעלות ונהריה
תיאטרון וסדנה

יתיאטרון חוצות וסדנאות יצי
ירה בסניפי קואופ שופ אזור הצ

פון. קבוצת תיאטרון מסתורין, 
ברחבי  נבחרים  בסניפים  תבקר 
הארץ עם מופע תיאטרון חוצות 
שחקנים  הכולל  אינטראקטיבי, 

שיצי ענק,  ובובות  ימקצועיים 
וג’אגלינג.  ליצנות  מופעי  גו 
יתקיימו  התיאטרון  מופעי 
בפברואר   11-25 בתאריכים 
הארץ,  ברחבי  הרשת  בסניפי 
מעלות,  צפת,  סניפי  זה  ובכלל 
נוספים:  לפרטים  ועוד.  נהריה 
שרון בכר, 03-5754945, -052
sharon@ דוא"ל:   ,4560136

 .cherpak.co.il

ראש הנקרה
הפנינג “פורים בין 

הנקרות"
קרנבל לילדים ולכל המשפחה 
סדנאות  איפור,  פינות  הכולל 

מו צבעוניות,  מסכות  יליצירת 
)למשל  ופרסים  הגרלות  סיקה, 
לאתר  משולב  כניסה  כרטיס 

בא אופניים  טיולי  גל,  יהלונה 
באופן",  “פאן  עם  החולה  גמון 
קנדה  למרכז  כניסה  כרטיסי 
יקבלו  הילדים  ועוד(.  במטולה 

את כתב החידה “מגלה הנקרות 
ויפתרו  באתר  יסיירו  הצעיר", 
קריאת  כדי  תוך  החידות  את 
המידע  עלון  קריאת  השילוט, 

וצפייה במיצג האור קולי.
הפעילות הפורימית היא ללא 
במחיר  וכלולה  נוסף  תשלום 
ראש  התיירות  לאתר  הכניסה 

יהנקרה. הכרטיס כולל גם נסי
אור-קולי  חיזיון  ברכבל,  עה 
ניתן  בנקרות.  ביקור   – וכמובן 
עם  נוסף(  )בתשלום  לשלב 

חשמ ורכבים  אופניים  יטיולי 
יליים לאורך טיילת החוף. בתא

ריכים 23-24 בפברואר בשעות 
התיירות  אתר   .10:00-15:00
שבת   ,9:00-16:00 בין  פתוח 
073- לפרטים:   .18:00 עד 
http://www.rosh-  ,2710100

 .hanikra.com

מוזיאון אוצרות 
החומה, עכו

מסע בזמן
יהמוזיאון ממוקם במבנה היס
יטורי בעכו העתיקה ומכיל אוס

פים נדירים המשקפים את הווי 
המאה  משלהי  בגליל  החיים 
ה-19 ועד תחילת המאה ה-20. 
במסגרת הסיור שחקן יפתיע את 

הקהל בדמויות שונות, בסצינות 
והופך  המבקר  נקלע  שלתוכן 
באירוע.  אקטיבי  שותף  להיות 
ו’   ,17:00  10:00- א-ה  ימים 
10:00- שבת   ,10:00-15:00
16:00. לפרטים: 04-9911004.  

תרשיחא ופקיעין
פורים עם אמנון גופר

אמנון גופר יערוך שני סיורים 
האחד,  ובפקיעין:  בתרשיחא 
בסמטאות  בהליכה  “סיפורים 
שעות  וחצי  שלש   - תרשיחא" 
אל  לחדש  ישן  בין  טיול  של 

מוד וחיים  עתיקות  ימסורות 
אל  הבדואית  מהשכונה  רניים 
ושכונות  העתיק  הכפר  גרעין 

נפ ובמהלכם  החדשות  יהפאר 
נשמע  הכפר  תושבי  את  גוש 
נטעם  ערביה,  משוררת  משירי 

ונ המסורתיים  החג  יממטעמי 
המתקיים  השבת  בשוק  שוטט 
העותמאנית.  מהתקופה  עוד 
פקיעין"-  של  “הסודות  השני, 

רב בעקבות  בהליכה  יסיפורים 
ציידי  בנקאים,  נשיאים,  נים, 
בכפר  טובים  ואנשים  נמרים 
שכולו  טיול  פקיעין,  הציורי 
סיפור של היישוב עתיק היומין 
פקיעין. טלפון: 054-6549191. 

צהלה ושמחה
קרנבלים, תחפושות, סדנאות, כתבי חידה והצגות הם חלק 
מאירועי פורים השנה. רוב הפעילויות נערכות במקום סגור, 

לחוששים מהגשם שמקפיד להגיע דווקא בחג

משתלת גליל צמחים

אביב הגיע – פסח בא!

לשלב קנייה עם טיול בטבע

אביב הגיע – שפע של פריחה
עציצים פורחים לבית ולגינה

עונתיים, רב שנתיים
שיחים ומטפסים פורחים

ורדים ועצי פרי נשירים
חשופי שורש

פסח בא – מתנות לחג קונים במשתלה
עציצים פורחים, צמחי בית, קוקטיילים, 

אריזות מתנה המשלבות צמחים עם מוצרים 
נוספים כמו אביזרי נוי, סבונים טבעיים, ריבות 

משובחות, דבש ועוד ועוד...

17:00-8:00 ימים א'-ה'    
16:00-8:00 ימי שישי וערבי חג  
16:00-9:00 שבתות וחגים    

הנחות מיוחדות על הזמנות מרוכזות של מתנות 
לחג לחברות מפעלים ומוסדות

רקפת - משגב
טלפון 9800968, פקס 9800524

galilplant@gmail.com מייל
 www.galilp.com בקרו באתר המשתלה

ותמצאו דף הדרכה לטיפול בגינה באביב 
וגם מגוון רעיונות למתנות לחג 

שעות פתיחה

פורים בחווידע       צילום: מיכל פתאל

פורים בראש הנקרה

לכבוד יום האישה הבינלאומי החל ב-8 במרץ, מתקיים במוזיאון 
הפתוח בתפן מפגש נשים בין אמנות ואומנות. המפגש "בין שתי 
סטויאנוב,  האמנית סאשה  במסגרת תערוכתה של  יתקיים  לערב" 
המציגה במוזיאון תערוכה של שטיחי קיר מעשה ידיה "ציור בשתי 
וערב". במפגש ישתתפו האמנית וגם אוצרת התערוכה רותי אופק. 
בנוסף, תתקיים במסגרת אותו אירוע הרצאה של השחקנית אסתי 

זקהיים "בגוף אני מדברת". 
ילמשתתפות יוגש מרק חם, וחנות המוזיאון תציע תכשיטים ואר
נקי בד של יערה מנשה בחירי מבצע מיוחדים לכבוד יום האישה.

8 במרץ בשעה 11:00. כרטיס ברכישה מוקדמת 70 שקי ו'  יום 
 לים. ביום האירוע 80 שקלים. מספר מקומות מוגבל 04-9872022,

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

קבוצת אמנים )פסלים, ציירים 
יוצלמים( מהגליל המערבי הקי

"די  בשם  משותף  מיזם  מו 
עבו את  המציג  ילאלימות" 

האלימות  בנושא  האמנים  דות 
ההולכת ופושטת בקרב החברה 

יהישראלית. מזה חודשיים שק
בוצת אמנים גדולה שוקדת על 

לתע ייעודיות  אמנות  ייצירות 
רוכה.

יוזמת הפרוייקט מרים שטרן: 
צי גופים  לרתום  י“בכוונתנו 

ישראל,  משטרת  כמו  בוריים 
משרד החינוך, ראשי עיר וראשי 
חלק  שייקחו  מנת  על  מועצות 
פעיל בהצפת המודעות לנושא 

י“די לאלימות” בתודעה הציבו
רית. הדבר ייעשה גם באמצעות 
קבוצות  בין  שנערוך  שיח  רב 
מחנכים  מבוגרים,  תלמידים, 
ומרצים, ובתקווה שנוכל לעזור 
מפלס  את  להוריד  במעט  ולו 
האלימות הגואה בחברתנו. אין 

הכול  תומך,  גוף  כל  מאחורינו 
מתוך  אישית  ביוזמה  נעשה 

ידאגה וחרדה לעתיד ילדינו ומ
דינתנו ולא למטרות רווח”.

יהתערוכה הראשונה של המי
זם תוצג בתאריך 7 במרץ 2013 

בגלריית מגדל המים בנהריה.
מתכננים  האמנים  קבוצת 
במקומות  את התערוכה  להציג 
נוספים בארץ ולאפשר לאומנים 

ויהודים, להש ינוספים, ערבים 
תתף.

ישמחו  המיזם  את  לקדם  כדי 
שיר מי  מכל  לשמוע  יהיוזמים 

צה לקחת חלק, לשתף פעולה, 
למצוא מקומות נוספים להצגת 
התערוכה ולאפשר את העלאת 

יהמודעות לנושא האלימות במ
השונים  החינוך  מוסדות  סגרת 

בערים ובמעוצות השונות. 
מרים  נוספים:  לפרטים 
גל ורד   ,052-3879763  שטרן 

.054-9911544

אמנות נגד אלימות

מפגש נשים

mailto:sharon@cherpak.co.il
mailto:sharon@cherpak.co.il
http://www.rosh-hanikra.com
http://www.rosh-hanikra.com
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מוסיקה קאמרית בצהרי שישי - עונה שביעית
בכנסיית המלון הסקוטי בטבריה

ימי שישי, שעה 11:30

The Scots Hotel, St. Andrew’s Galilee P.O.Box 104, Tiberias 14100 Tel. +972-4-6710710 Fax. +972-4-6710711
המלון הסקוטי, סנט. אנדרוס גליל ת.ד. 104, טבריה, 14100 טל. 972-4-6710710+, פקס. 972-4-6710711+

בקרו אצלנו באתרנו החדש: www.scotshotel.co.il הצטרפו אלינו לעמוד שלנו בפייסבוק: המלון הסקוטי 

בראנץ' במלון הסקוטי - חוויה קולינרית מושלמת
מסעדת Torrance במלון הסקוטי משרה נינוחות ואלגנטיות כאחד. יוצאים אל המרפסת הקסומה שבגינת המלון, 

הצמחייה, העיצוב, האווירה המיוחדת והטיפול האישי, הם שהופכים כל ארוחה לחוויה בלתי נשכחת.
הארוחה מוגשת במסעדת המלון בימי שישי ושבת בין השעות: 11:30 - 14:30. 
לקוצרטים יש להזמין מקומות מראש בדלפק הקבלה של המלון: 04-6710710.
קונצרט ובראנץ': ₪175 לאדם. קונצרט בלבד: 65 ₪ לאדם. בראנץ בלבד: ₪139. 

לאורחי המלון מחיר מיוחד לקונצרטים. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.

22 לפברואר
אהבה עד מוות

 Modinhas & Lundus .19-מוסיקה ברזילאית מהמאה ה-18 וה
הנחשבים כמקורותיו של הפאדו הפורטוגלי. יצירות מאת ז‘ואקים 
מנואל דה קאמארה, אנטוניו דה-סילבה לאיטה, מרקוס פורטוגל, 

ושיסטו באהיה.
 ביצוע:

אנסמבל פניקס בכלים עתיקים, מקרנה לופז-לוין – סופראן,
ז‘וקה פרפיניאן (ברזיל) – בריטון וכלי הקשה, עומר שונברגר – 
גיטרה בארוק, מירנה הרצוג – ויולה דה-גמבה וניהול מוסיקלי.

5 אפריל
Trio Saint-Exupéry - ”יצירות מופת בשלושה“

יצירות לפסנתר, מנדלסון, ראוול ומוצארט, 
בביצוע מוזיקאים מובילים מהעולם.

ביצוע:
Beatrice Berrut (שוייץ) - פסנתר, Lorenzo Gatto (בלגיה) - 

כינור, Camille Thomas (בלגיה) - צ‘לו.

12 אפריל 
מקהלת עמק הירדן

מוסיקה ליטורגית יהודית ונוצרית, ושירים ישראלים. 
אירה קלכנר - ניצוח, מרינה סנדרוביץ - פסנתר.

 

19 אפריל
”על כנפי השירה“

שירים אומנותיים ואריות חובקי עולם על אהבה. שירים גרמנים
של מנדלסון ושוברט, שירים צרפתיים של רוול ודביסי

ושירים בספרדית ובעברית.
ביצוע: 

ברכה קול – מצו-סופראן, דוד זבה - פסנתר והנחייה.

8 מרץ
מחול האש, אסף פייר - מופע הפסנתר הספרדי המקורי  

מיצירות: דה-פאיה, אלבניז, גרנדוס, ורודריגו. 
חגיגה של מוסיקה ספרדית סוחפת.

22 למרץ
”תיאטרון ומוסיקה במסע אינטימי“

“כשהיינה פגש את שומן“
על המפגש בין מוסיקה וטקסט במוסיקה אמנותית רומנטית 
ורומנטית מאוחרת. על מה שבין היינה, גתה וריקט ובין שומן, 

שוברט, ברהמס, ר. שטראוס וברג.
ביצוע:

השחקן דרור קרן - קריינות והנחיה, יעל צ‘רניאבסקי - סופראן,
רננה גוטמן - פסנתר.

פברואר 2013

מרץ 2013

אפריל 2013

במהלך העונה יקחו חלק טובי ההרכבים מהארץ ומחו“ל.

התי מוצגת   . בכבר יהגלרייה 
ערוכה "חורף 2013" של אמני 
תיי התערוכה  האגף.  תגלרי 

בפברואר.   16 שבת  ביום  נעל 
הני ביום  יתקיים  גלריה  חשי  
שעות   .13:00 בשעה  עילה 
 ,16:00-19:00 א'  יום  פעילות: 
11:00- שבת   ,11:00-14:00 ו' 
 15:00. תיאום מראש לקבוצות

.052-8011252
מע ברר  ע"ש  אומנויות  ־מרכז 

"נשים,  התערוכה  מוצגת  לות. 
של  פולחן"  ושמלות  מסיכות 
תינעל  התערוכה  פורן.   לילי 
ב-21 במרץ. שעות פתיחת הגלי
ריה: א, ג, ד 9:00-13:00, -16:00
19:00. ב, ה 10:00-15:00. שבת 
 .04-9977150  .11:00-13:00

ראה הרחבה בעמוד זה.
. מוי םגלריה נגה, קיבוץ יחיע
אדמה"  "ראי  התערוכה  צגת 
אוצרת:  טל.  פלג  תמר  של 
פתיי שעות  שביט.  הנוג 

 .11:00-16:00 ושבת  ו'  חה: 
מראש.  בתיאום  השבוע  במשך 
shavit-no-  .052-3750120

,man@yechiam.org.il 
 .www.noga-gallery.co.il

התע בגן  הפתוח  ־המוזיאון 
תערוכת  מוצגת  תפן.  שייה 
שטיחי קיר "ציור בשתי וערב" 
סטויאנוב.  סאשה  האמנית  של 
.2013 ביולי  תינעל   התערוכה 

.04-9109600 
 .www.omuseums.org.il

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

.04-9972662 .12:00
מוצי  . ורדי כפר  טל,  םגלריה 
גת התערוכה "בדרכו - מוקדם 
ומאוחר ביצירתו של דוד מסר". 
גלריה שבמרכזו הרצאתה  שיח 

ישל עדי גרינפלד בנושא: "הש
פעות על יצירתו של דוד מסר" 
של  בנו  מסר,  אלי  עם  ופגישה 
 2 שבת  ביום  יתקיים   האמן, 
במרץ בשעה 11:00. התערוכה 
אוצרת:  באפריל.  ב-30  תינעל 

עדי גרינפלד. 054-7542699. 
ליידי  ע”ש  לאומנות  הגלרייה 
בראודה,  אורט  ליונס,  רוזלין 
התערוכה  מוצגת  כרמיאל. 

י"משם לכאן".   התערוכה תי
שעות  בפברואר.  ב-28  נעל 
10:00- ו-ה'  ב'  ימים  פתיחה: 

במ ברר  אפטר  ע"ש  יבגלריה 
של  תערוכתה  מוצגת  עלות 
"נשים,  פורן,  לילי  האמנית 

מסיכות ושמלות פולחן. 
האמ דרכה  את  החלה  יפורן 

נותית כציירת ושאבה השראה 
בו  בצעירותה  מהעשור  גדולה 
ציוריה  העתיקה.  בעכו  חיה 
בטבע  עוסקים  שנים  מאותן 

ובאדם ובגווני הים והאבן. 
במסגרת  שנים,  מספר  לפני 

ציל ברג'סטן,  שערכה  ימסע 
לס מודלים  שהיוו  נשים  ימה 

"סארי"  בשם  דיוקנאות  דרת 
הסדרה  שובה.  עם  שציירה 
לובשות  אותו  באריג  עוסקת 
צוירה  והיא  ההודיות,  הנשים 

המ לפורן,  ייחודית  יבטכניקה 
האריג,  תכונות  את  בליטה 
הזרימה  השונות,  שכבותיו 
והצבעוניות.  המרקם  שלו, 

הש מקור  המסע  היה  יבנוסף, 
הפולחן  שמלות  לסדרת  ראה 
מלווים.  פיסוליים  ולחפצים 
צוהר  בפניה  נפתח  במסעותיה 

יאל עולם חוויתי עוצמתי ושו
מיסטיים,  בכוחות  עמוס  נה, 

וצבעו מיניות  אליל,  יפולחני 
איפשר  זה  חושנית. מסע  ניות 

בג היצירה  לנטוש את  ילפורן 
ולהתחבר  והאבן  האדמה  ווני 

מחדש אל הצבע. 
סידרה  גם  מוצגת  בתערוכה 
עטופים  עץ  לוחות   12 המונה 
עתיקות  ופיסות  כותנה  בד 

אוז )רקמה  סוזני  רקמת  ישל 

בחוטי  ורקומה  צבעונית  בקית 
זו  סדרה  פורן,  מבחינת  משי(. 
ומוסכמות.  כלים  שבירת  היא 
הגזורות  לפיסות  ההתייחסות 
ממנו  גלם,  חומר  כאל  הייתה 
יצרה עולם חדש של דימויים, 

יהלקוחים ממקומות אחרים לג
מרי. את התערוכה אוצרת נגה 

ראש נושא אתר, 
עבודה של לילי פורן

14:00, שבת 11:00-14:00 ובי
תיאום טלפוני 050-7222664.

מוצי  . נהרי הקצה,  הגלריית 
מיחזור:  "פגישת  התערוכה  גת 
מעצבים  אלמונים,  מעצבים 
יתקיימו  שבת  מדי  חדשים". 

התערו בתערוכה.  ימפגשים 
כה תינעל ביום שבת 2 במרץ. 

תש ללא  לתערוכה  יהכניסה 
 20 למפגשים:  כניסה  לום. 
16:30- ו-ה'  ב'  ימים  שקלים. 
שבת   ,12:00-15:00 ו'   ,19:00
מראש. ובתיאום   11:00-13:00 
 .052-2349527 ,04-9926819
מוצי  . בחומ אוצרות  המוזיאון 
ומ נייר  "תפוז,  התערוכה  יגת 

ספרת" אוסף של ניירות אריזת 
פירות הדר של האמנית סבינה 
ב-12  תינעל  התערוכה  סעד. 

החוי  ,2 ויצמן רחוב   במרץ. 
העתיקה.  בעכו  המזרחית  מה 
יום   ,10:00-16:00 א-ה  ימים 
ו’ 10:00-15:00. כניסה: מבוגר 
וסי ילד  ותיק,  אזרח  ש”ח,   15
טודנט 12 ש”ח, חייל 10 ש”ח. 

 .04-9911004
. מוי יאטליה שמי, קיבוץ כבר
צגת התערוכה "צורה ודיאלוג" 
התערוכה  ריקמן.  תמרה  של 
של  עבודותיו  עם  מתכתבת 

חופ הכניסה  שמי.  ייחיאל 
ד'  ג',  פעילות:  שעות  שית. 
ובתיאום   11:00-15:00 ושבת 
 מראש בטלפון: 052-8840215,

.04-9952709
בקיבוץ  בר-דוד  מוזיאון 
ברעם. במסגרת חגיגות 30 שנה 
התערוכות  מוצגות  למוזיאון 

ו"צפונות  אוסף"  של  "קיבוצו 
 .2013 במרץ  שתינעל  האוסף" 
של  קהילה   - "חיפה  שיח  רב 
אמנות ותרבות" יתקיים ביום ו' 
25 בינואר בשעה 11:00. ימים 
א-ה 10:00-16:00, יום ו' וערב 
וחג  שבת   ,10:00-14:00 חג 

.04-6988295 .10:00-16:00
הג לוחמי  בית  ־מוזיאון 

הציי תערוכת  מוצגת   . תטאו
של  שחור-לבן"  "יער  לומים 
תינעל  התערוכה  ינאי.  אריאל 
במקביל    .2013 מרץ  בסוף 
פישר  ליונה  מחווה  מוצגות 
  "BLIND SPOT"והתערוכה
עד  התערוכה  סבר.  אורלי  של 
א’-ה’  ימים  פברואר.  אמצע 
לקבוצות  ו’  ימי   ,9:00-16:00
 .04-9958080 בלבד.  מוזמנות 

.www.gfh.org.il

מגדל.
ב-21  תינעל  התערוכה 
אומנויות  מרכז   .2013 במרץ 

פר מעלות.  ברר  אפטר  יע"ש 
התערוכה  אודות  נוספים  טים 

הגל באתר  הפתיחה  יושעות 
,www.artsmaalot.com  ריה: 

.04-9977150

mailto:shavit-no-man@yechiam.org.il
mailto:shavit-no-man@yechiam.org.il
http://www.noga-gallery.co.il
http://www.omuseums.org.il
http://www.gfh.org.il
http://www.artsmaalot.com
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תרבות תפתחו יומנים \נירית אושר

14.2v חמישי 
לצאת,  לקום,  אלימות.  להפסקת  אירוע 

ילרקוד. מעגלי הקשבה, סדנאות ריקוד ומ
סיבות ריקוד להפסקת האלימות נגד נשים 
 17:00 בשעה  המינים.  בין  שלום  וליצירת 
בנעמת, רחוב החבצלת 1, כרמיאל. האירוע 
ללא תשלום. הרשמה בדוא"ל: 14.2.2013 
לאירוע  תרומות   .vday@gmail.com
,050-8551202 מגי:  בברכה.   יתקבלו 

.magycohen@gmail.com
אירוע   .One Billion Rising נשים.  ערב 

והע פעילויות  הופעות,  הכולל  יפתוח 
ב-17:00  דלתות  פתיחת  בתנועה.  צמה 
,054-7434349 ורדים.  כפר   במארג 

,info@justsmile.co.il 
 .onebillionrising.org

תאטרון סיפור. חמש מכשפות הלכו לטייל. 
בספרית   17:00 בשעה  המטמון.  תאטרון 

כפר ורדים. 20 שקלים. 04-9972662.
נוסע  עמליה  של  אבא  ילדים.  הצגת 
לאוסטרליה. תיאטרון חיפה. בשעה 17:30 
שקלים.  70 כרמיאל.  התרבות   בהיכל 

 .04-9881111
 .20:00 בשעה  העייף.  הגיבור  הצגה. 
שקלים.  65 עכו.  של  לתיאטרון   המרכז 

.04-9914222
דלי פתיחת  אלון.  גבע   . המוסיק
ציון. שבי  הפרה,  בפאב   20:30 ב-   תות 

.052-2657872 ,052-7765869
מוסיקה. אסתר רדא. בשעה 22:00 בחמדת 

ימים. 60 שקלים.04-6989423. 
15.2v שישי

כפר  מעלות  סינמטק  בוקר.  וארוחת  סרט 
ורדים מציג  את הסרט הצרפתי “הטבחית 

מה מוגשת  הבוקר  ארוחת  הנשיא".  ישל 
 .10:00 בשעה  יתחיל  הסרט   ,8:00 שעה 
לאחר  גם  הבוקר  ארוחת  את  לקבל  ניתן 
היכל התרבות מעלות. 50 שקלים.  הסרט. 

 .052-5224922
שי  מרצה:  ושימור-צפרות.  קטל  הרצאה. 
כפר  הזהב  במועדון   10:30 בשעה  אגמון. 

ורדים. 20 שקלים. 04-9977774.
קונצרט. רסיטל קטעי אופרה. בשעה 21:00 
שקלים.  30 כניסה  ורדים.  כפר   במארג 

.052-5224922
בחמדת   22:00 בשעה  קינן.  רונה  מוסיקה. 

ימים. 70 שקלים.04-6989423. 
16.2-15v

סרט. שלגי קילימנג’רו. צרפת 2011. פרס 
ביותר בפסטיבל 2012. שישי  לסרט הטוב 
התרבות  בהיכל  ב-21:00  שבת  ב-21:30, 

כרמיאל. 30 שקלים. 04-9881111. 
16.2v שבת

בן  דתיה  השטוזים.  מחסן  ילדים.  הצגת 
בקיי המופעים  באולם   11:30 בשעה  דור. 
.072-242999 שקלים.   55 כברי.   בוץ 

 http://www.mykid.co.il
 .20:00 בשעה  תפוז.  אוכל  חמור  הצגה. 
עכו. של  לתיאטרון  המרכז  שקלים.   65 

.04-9914222
ניגונים   – לחול  חודש  בין  “מסע  קונצרט. 

סימ כלייזמר.  מוסיקת  חסידים"  ימחצרות 
יפונט רעננה מארחת את להקת “הלב והמ

עיין". בשעה 21:00 במרכז למוסיקה בעכו. 
 ,04-9910622  ,04-9914207 שקלים.   60

 .bravo-online.co.il

17.2v ראשון
 18:00 בשעה  קרחונים.  אחר  לרדוף  סרט. 
שקי   35 כניסה מעלות.  התרבות   בהיכל 

סרטים   10 מנוי  ומאפה,  קפה  כולל  לים 
הסרט תחילת  לפני  מכירה  שקלים.    260 

.052-5224922
בשעה  צרפת.  הנשיא.  של  הטבחית  סרט. 
  35 כניסה  מעלות.  התרבות  בהיכל   20:00
שקלים כולל קפה ומאפה, מנוי 10 סרטים 
הסרט  תחילת  לפני  מכירה  שקלים.    260

.052-5224922
18.2v שני

לפוי מיוחד  שנרדם.  הליצן   . סיפו רשעת 
רים. בשעה 17:30 בחווידע טבע, כרמיאל. 
15 שקלים, מלווה-חינם. 1599-550-990, 

.054-7206348
פעילות ילדים. דאנסי גרי – מסע ספורטיבי 
 17:30-18:15 השונים.  הספורט  ענפי  בין 
בקומת הכניסה במרכז הקניות “צים סנטר", 

מעלות. הכניסה ללא תשלום. 
19.2v שלישי

מופע לציבור הדתי. אמא בחופשה – טלי 
ולנערות  לנשים  מיועד  המופע  אברהמי. 
בלבד. בשעה 20:00 בהיכל התרבות נהריה. 

.04-9829933
של  הרצאה  בדרכים.  חבשושית  הרצאה. 
רוית חבשוש על העולם מנקודת מבטה של 
אישה והפעם על קובה – קסם לטיני. בשעה 

20:00 במארג. 25 שקלים. 
20.2v רביעי

סדנה להכנת משלוחי מנות. 17:30-18:15 
בקומת הכניסה במרכז הקניות “צים סנטר", 

מעלות. הכניסה ללא תשלום. 
במי  13:30 בשעה  אלן.  פטיט  לה   . ההצג
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   רכז 

050-2882117 שרית. 
תיאטרון  של  אורחת  הצגה  הטיול.  הצגה. 
במרי  20:00 בשעה שבצליל.   הסוד 
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   כז 

050-2882117 שרית. 
אופרה. הקרנת האופרה נשף המסכות מאת 
ורדי.  בשעה 19:30 בהיכל התרבות מעלות. 

.04-9573050
21.2v חמישי

הצגה. ההצגה של יוספה. הדירה בין חומות 
שקלים.   65  .18:30 בשעה  העתיקה.  עכו 

המרכז לתיאטרון של עכו. 04-9914222.
 40 ג'ופלין.  לג'ניס  מחווה  מופע  מוסיקה. 

דל פתיחת  מוקדמת.  במכירה  ישקלים 
ציון. שבי  הפרה,  בפאב   20:30 ב-   תות 

.052-2657872 ,052-7765869
שנת   – החגיגה   – סיני  מחול  אביב  מחול. 
כרי התרבות  בהיכל   20:30 בשעה  הנחש. 

מיאל. 95 שקלים. 04-9881111. 
סטנדאפ. משה פרסטר - המציאות. בשעה 

22:00 בחמדת ימים. 04-6989423. 
22.2v שישי

כפר  מעלות  סינמטק  בוקר.  וארוחת  סרט 
 .)2012( ארה"ב  יבשה"  "ארץ  מציג  ורדים 
ארוחת הבוקר מוגשת מהשעה 8:00, הסרט 
יתחיל בשעה 10:00. ניתן לקבל את ארוחת 
היכל  הסרט. 50 שקלים.  לאחר  גם  הבוקר 

התרבות מעלות. 052-5224922. 
מקי מרינה  את  פוגש  שוחט  גיל   . המוסיק
התרבות  בהיכל   22:00 בשעה  סימיליאן. 

כרמיאל. 115 שקלים. 04-9881111. 
עם  משגעת  פורים  מסיבת  פורים.  מסיבת 
תחפושות. בשעה 22:00 במארג כפר ורדים. 

.052-5224922
דודו טסה. בשעה 22:00 בחמדת  מוסיקה. 

ימים. 04-6989423. 
23.2v שבת

להקת  בביצוע  הנרדמת  היפיפיה  מחול. 
היכל התי  .19:30  הבלט הישראלי. בשעה
רבות מעלות. 90 שקלים. 052-5224922. 

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

טלפון: 04-9979401, 052-3337299.
סרט. ילנה. רוסיה 2011. בשעה 18:00 בהיכל 
כולל  שקלים   35 כניסה  מעלות.  התרבות 
שקלים.   260 סרטים   10 מנוי  ומאפה,  קפה 
.052-5224922 הסרט  תחילת  לפני   מכירה 
בדירה  ההצגה  מסילוואן.  הטווס  הצגה. 
ו-14:30.   11:30 בשעה  העתיקה.  בעכו 
עכו. של  לתיאטרון  המרכז  שקלים.   65 

.04-9914222
סרט. השקט שבאהבה. בשעה 20:30 בהיכל 

התרבות נהריה. 04-9829933.
ב-  דלתות  פתיחת  זוהר.  עלמה  מוסיקה. 
20:30 בפאב הפרה, שבי ציון. 70 שקלים. 

.052-2657872 ,052-7765869
סרט. יום אחד אחרי השלום המפגש כולל  
הסרט  לאופר.  מירי  הבמאית  עם  שיחה 
ניתן  האם  השאלה  את  היתר  בין  מעלה 

בדרוםי הסכסוך  לפתרון  הדרך  את  ליישם 
יאפריקה על הקונפליקט הישראלי-פלסטי

ני. בשעה 11:00 במארג כפר ורדים. כניסה 
40 שקלים. 052-5224922.

24.2v ראשון 
אירועי פורים. ראה הרחבה. 

25.2v שני
הצגת ילדים. האמיצה. בשעה 11:30 בהיכל 

התרבות נהריה. 04-9829933. 
נוסע  עמליה  של  אבא  ילדים.  הצגת 
לאוסטרליה. תיאטרון חיפה. בשעה 17:30 
שקלים.  70 מעלות.  התרבות   בהיכל 

 .04-9573050
26.2v שלישי

כלפון.  ליאור  של  קידס  פנטזי  מופע. 
נהריה. התרבות  בהיכל   18:00  בשעה 

.04-9829933
הרצאה. לקראת אופרה: אותלו. מרצה: ניץ 
ורדים.  כפר  במארג   20:00 בשעה  יולביץ. 

.052-5224922
27.2v רביעי

במרי  11:00 בשעה  בוץ.  קפה   . ההצג
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   כז 

050-2882117 שרית. 
28.2v חמישי

בשעה   .Homesick בית  חולה  מחול. 
עכו. של  לתיאטרון  המרכז   .20:00 

.04-9914222

במרי  14:00 בשעה  טיארות.   . ההצג
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   כז 

050-2882117 שרית. 
תיאטרון  מאוסטרופולי.  הרשל’ה  הצגה. 
בודו.  ויעקב  בורשטיין  מייק  עם  יידישפיל 
בשעה 19:30 בהיכל התרבות כרמיאל. 50 

שקלים. 04-9881111. 
מוסיקה. רד בנד. פתיחת דלתות ב- 23:00 
 ,052-7765869 ציון.  שבי  הפרה,  בפאב 

.052-2657872
1.3v שישי

טיול. טיול שישי לחורפיש בהדרכת איילת 
המפה  מצומת  ב-09:00  יציאה  מאיר.  בת 
חזרה עד 14:00. להרשמה ופרטים נוספים: 

054-6378901 מחיר 50 שקלים. 
הרצאה. קולות ציפורים-צפרות. מרצה: שי 
כפר  הזהב  במועדון   10:30 בשעה  אגמון. 

ורדים. 20 שקלים. 04-9977774.
2.3v שבת

בלט"  רוקדים  לא  “כלבים  סיפור.  מפגש 
פעילות ראש חודש להורים ולילדים )גילאי 
הפתוח  במוזיאון   11:00 בשעה   .)3-6
.04-9109600 תפן.  תעשייה   בגן 

.www.omuseums.org.il
המזרח.  ברוח  מדינה.  אביהו  זמר.  ערב 
 80 מעלות.  התרבות  בהיכל   21:00 בשעה 

שקלים. 04-9573050.
הוקרה  במופע  אסנר  האחים  זמר.  ערב 
לגשש החיוור "כולם חכמים כולם". בשעה 
21:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 75 שקלים. 

 .04-9881111
9.3-3v

הצגה. יונה ונער. תיאטרון גשר. ימים א'-ה' 
21:00 בהיכל התרבות כרי  ומוצ"ש בשעה

מיאל. 120 שקלים. 04-9881111. 
5.3v

של  הרצאה  בדרכים.  חבשושית  הרצאה. 
רוית חבשוש על העולם מנקודת מבטה של 

בת הנשי  היופי  פולחן  על  והפעם  יאישה 
 25 במארג.   20:00 בשעה  העולם.  רבויות 

שקלים. 
7.3v חמישי

מופע. שירה וחיקוי בציבור עם מוטי גלעדי 
ואסנת שיר-וישינסקי. בשעה 19:30. היכל 
התרבות מעלות. 80 שקלים. 04-9573050.

8.3v שישי
מפגש  לערב"  שתי  "בין  נשים.  מפגש 

עם  וערב"  בשתי  "ציור  בתערוכה  נשים 
אסתי  והשחקנית  והאוצרת  האמנית 
לנרשי שקלים   70  .11:00 בשעה  זקהיים. 
במוזיאון  בכניסה.  שקלים   80 מראש,  מות 
.04-9109600 תפן.  תעשייה  בגן   הפתוח 

www.omuseums.org.il. ראה הרחבה...

9.3v שבת
מעשה  מציגה:  בובתרצה  בובות.  תיאטרון 
בשעה   .3 מגיל  לילדים  אגוזים.  בשלושה 
ורדים.  בכפר   8 כיכר  ליד  בקרוואן   11:00

טלפון: 04-9979401, 052-3337299. 
האיחוד  מקהלת  קריולה.  מיסה  קונצרט. 
לטינו-אמריקאית.  למוסיקה  האנסנבל  עם 
 90 מעלות.  התרבות  בהיכל   20:30 בשעה 

שקלים. 04-9573050.
12.3v שלישי 

. קריוס ובקטוס. תיאטרון ילי םהצגת ילדי
דים. בשעה 17:30 בהיכל התרבות מעלות. 

70 שקלים. 04-9573050. 
13.3v רביעי

במרי  19:00 בשעה  טיארות.   . ההצג
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   כז 

050-2882117 שרית. 
14.3v חמישי

במרי  11:45 בשעה  טיארות.   . ההצג
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   כז 

050-2882117 שרית. 
במרי  17:15 בשעה  שלי.  מנקלה   . ההצג
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   כז 

050-2882117 שרית. 
במי  19:00 בשעה  אלן.  פטיט  לה   . ההצג
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   רכז 

050-2882117 שרית. 
בשעה  ורטיגו.  המחול  ללהקת   20 מחול. 
20:30 בהיכל התרבות כרמיאל. 95 שקלים. 

 .04-9881111
בשעה  גשר.  תיאטרון  ונער.  יונה  הצגה. 
21:00 בהיכל התרבות מעלות. 110 שקלים. 

 .04-9573050

דודו טסה. 22.2 חמדת ימים עלמה זהר. 23.2 שבי ציון           צילום: לב גרופפנטזי קידס. 26.2, נהריה
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תוכן שיווקי

צרכנות
"ערק מצדה", מפעל לייצור ערק איכותי השוכן באזור התעשייה 
בתיאום  ויחידים.  בקבוצות  למבקרים  שעריו  פותח  במעיליא, 

ימראש ניתן לסייר במפעל, ללמוד על זיקוק הערק, וכמובן לט
עום ולקנות. הערק של מצדה זכה לשבחים רבים ולמספר פרסים 

בתחרויות. לפרטים 057-5760384.

www.alakfar.co.il

אבא נתקע עם העיתון בשירותים?

גם באינטרנט

נירית אושר
יכשאביטל מ”לחם בר” הזמי

נה אותי להגיע לפגישה לקראת 
יהכתבה הזו, היא הציעה לי לה
יצטרף לשיעור יוגה שהיא מע

בירה מעל המאפייה. בדרך כלל 
אני ויוגה לא חברים הכי טובים. 
מאוד  דרך  לי  נראה  תמיד  זה 
איטית לעשות פעילות גופנית. 

בכל זאת, החלטתי להתנסות.
בשי התחלתי  הבוקר  יאת 

מעל  וחצי  שעה  של  יוגה  עור 
חוויה  אומר,  מה  המאפיטיה. 
את  לי  שפתחה  לגמרי  אחרת 
העיניים לעולם היוגה. השיעור 
אך  קטנטן  בסטודיו  מתקיים 
משגע  נוף  עם  מספיק,  מרווח 
מהקומה  לחם  של  נפלא  וריח 
את  העבירה  אביטל  התחתונה. 
ממש  מרתקת,  בדרך  השיעור 
חששתי.  ממני  האיטיות  לא 
של  ממגוון  הורכב  השיעור 
יותר  מאמצים  חלקם  תרגילים, 
אביטל  מהנים.  פשוט  וחלקם 
כך  סבלנות,  המון  עם  הסבירה 

ישממש לא הרגשתי שזה השי
ודאגה לתת  עור הראשון שלי, 
אחת  לכל  אישית  לב  תשומת 

ימהמשתתפות. בחיי, אפילו נה
ואני ממש שוקלת להפוך  ניתי 
להרגל  פעמי  החד  האירוע  את 

של קבע. 
המר השיעור  יאחרי 

למטה,  ירדנו  והאמיץ,  תק 
יהתיישבתי על אחת מספות הע

לחם ותנועה
 כך גיליתי את השילוב המנצח בין שיעור יוגה ריחני מעל המאפייה, 

לטעימות של לחם שאור חם וטרי מיד אחריו

נתיקה הקסומות, שהשכן שליד 
משאיל  בתרשיחא”  “ענתיקה 
ובן  האופה  גידי,  בר”.  ל”לחם 
זוגה של אביטל, מיד פינק אותי 
ובטעימות  איכותי  באספרסו 
ידיו.  מאפה  הלחמים  ממגוון 
שאכלתי,  הטובים  בין  לחמים 
טובי  כאלה שלא מביישים את 

המאפיות בפריז. 
מעט  ושמעתי  התיישבנו, 
עוסק  גידי  חייהם.  מסיפור 
רבות.  שנים  ובאפיה  בבישול 

יאת “לחם בר” הקים לפני שמו
כשנה  לפני  בנהריה.  שנים  נה 
לתרשיחא  לעבור  גם  החליטו 
בית  עם  המאפיה  את  ולשלב 
“רציתי  גידי:  ללחמים.  ממכר 

וצי למסעדות  למכור  רק  ילא 
מרים, אלא ממש להגיע ללקוח 

מהלח יהנה  הוא  שגם  יהביתי, 
ממוקמת  המאפיה  שלי”.  מים 
הקדמי,  ובחלל  האחורי,  בחדר 
משגעים,  ענתיקה  רהיטי  בין 

הט הלחמים  לראווה  ימוצגים 

ריים והריחיניים. 
בעבודת  נאפים  הלחמים  כל 
וחומרים  שאור  ממחמצת  יד 
אפשר  הלחמים  בין  טבעיים. 
ליהנות מלחם אנטיפסטי, לחם 
עם עשבי תיבול, בצל, אגוזים, 

בריאות ללא שמ ידגנים, לחם 
רים תעשייתיים, שמן או סוכר 
הם  שבעיניי  קמפניה  ולחמי 
הטובים מכולם )אם אתם כמוני 
אוהבי לחמים חמצמצים קמעה 

עם קרום קראסטי במיוחד(. 
בנוסף ללחם, יש ב”לחם בר” 

יגם מגוון של יינות וגבינות מי
בקפידה  שנבחרו  האזור  צרני 
שישי  בימי  הזוג.  בני  ידי  על 
קישים  סוגי  מספר  גם  נמכרים 

ועוגות. 
והנו הצניעות  של  יהשילוב 

עם של גידי ואביטל, התשוקה 
הברורה כל כך לעיסוק שלהם, 
להם  שיש  המעולים  והתוצרים 
באחת  אותי  העביר  להציע 
של  המנין  מן  לקוחה  להיות 

הלחמים האיכותיים. 
המאפיה פתוחה בימים ד’-ו’ 
בין השעות 8:00-15:00, ניתן 
אותם  ולקבל  לחמים  להזמין 
בחנות  אצל  אחרים  בימים  גם 
הסמוכה “ענתיקה בתרשיחא”.

מתקיימים  היוגה  שיעורי 
בשעות -8:30 ו-ד’  א’  בימים 
10:00 וביום ה’ 18:30-20:00.
בנין סראיא,  תרשיחא, -072
2555248, להזמנות כל השבוע 

 .054-7633346

גידי בפעולה. שכולם יוכלו ליהנות

המתמחה  ואטליז,  מעדנייה  גם  הוא  במעיליא  חדיד  מינימרקט 
ניתן לרכוש שם חלקים שונים של בשר חזיר,  בבשר לבן טרי. 

יוכן מוצרי דליקטס מתוצרת עצמית כמו פסטרמה מעושנת, נק
ניקיות, קבב ופטריצ’יאן. מעיליא, כביש ראשי, 04-9979016.

ב”עולם של חיות” במעלות יצאו בשורה של מבצעים לקראת סוף 
החורף. לרגל המבצע נמכרים שם חומרי הדברה במחירי מבצע 

ימיוחדים, וכך גם חול מתגבש לחתולים. מעלות, קניון כוכב הצ
פון, 04-9971560. 

בחנות זנזיבר לחיות מחמד חוגגים ביום שישי 22.2 יום הולדת, 
בחגיגה של חלוקת מתנות לכל מי שיש לו כלב או חתול. בנוסף 
יתקיים במקום הפנינג אימוץ כלבים בשיתוף עמותת כלבלאב, 
כרמיאל,  א.ת.   15 המלאכה  באחיהוד.  הכלבייה  את  המפעילה 

.074-7010034
במרכז השינה והריהוט בכברי יצאו במבצע פינות אוכל לקראת 
חג הפסח. במקום מבחר פינות אוכל במחירי מבצע החל מ-2,900 

שקלים. כברי, 04-9952658.
חנות קיווי לילדים ותינוקות בנהריה ממשיכה במבצע המדהים - 

50% הנחה על כל המוצרים בחנות. שד’ הגעתון 27 נהריה.
פסח,  לקראת  מדפים  מנקים  המסחרי  שמבמרכז  טררם  בחנות 
ומעניקים 20% הנחה על מבחר גדול של מוצרים. כפר ורדים, 

.04-9572888
“שיגידר” בכרמיאל היא הכתובת לכל מי שמחפש מערכות שמע 
איכותיות לבית ואף למקומות גדולים. כעת ניתן להשיג במקום 
 100 ישראל  נשיאי  שד’  סנהייזר.  של  האיכותיות  האוזניות  את 

כרמיאל, 04-9986971.
שלהם,  העץ  לקמיני  בנוסף  מציעים,  בכרמיאל  סנטר”  ב”קמין 
גם קמיני גז. הקמינים מצטיינים ברמת בטיחות גבוהה, הפעלה 
בכל  המשתלבים  מרהיבים  ועיצובים  מדויקת  חום  בקרת  נוחה, 

בית. הבנאי 4 א.ת. כרמיאל, 04-9082570, 052-6688719.
בחנות המוזיאון של המוזיאון הפתוח בתפן הכריזו כמידי שנה על 

י“חודש התכשיטים” במסגרת זו נמכרים בחנות תכשיטים בעבו
דת יד במחירי מבצע עם הנחות של עד 50%.

זיקוק ערק ב”ערק מצדה”

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

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
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הבעלים  ירמיאס,  אורי  השף   
של מסעדת אורי בורי ושל מלון 
האפנדי בעכו, השתף בתערוכת 
 IMTM הבינלאומית  התיירות 
שהתקיימה בגני התערוכה בתל 
צילומים  מזה  לו  יצא  אביב. 
על  אל  מנכ”ל  עם  משותפים 
אליעזר שקדי ועם שר התיירות 
סטס  מיסז’ניקוב.  סטס  היוצא, 
למלון  להגיע  הבטיח  אפילו 
באמת  הבטחה  פרטי.  לביקור 

בעוב בהתחשב  במיוחד  ייפה, 
דה שזה המקסימום שסטס יכול 

להציע היום.
 והיה לו, לירמיאס, גם מפגש 
ג’קי  עם  משמעותי:  יותר  אחד 

יאזולאי, הפיינליסטית של מא
גם  היה  הזה  במפגש  שף.  סטר 

נפ “היית  ירמיאס:  של  ינאום 

נשמה  עם  מבשלת  את  לאה, 
עתיד  לך  שיש  מאמין  ואני 
קצת  עוד  הקולינריה”.  בתחום 
הצרידות  המבטא,  על  עבודה 
לשפוט  יוכל  והוא  והדימויים, 

באחת העונות.
 לעינת שרוף יש עכשיו נציג 
כולם  זה  את  בכנסת.  בכיר 
תהיה  מזה  חוץ  אבל  יודעים. 

בע טלוויזיה  תוכנית  גם  ילה 
היא  במסגרתה  הטיולים  רוץ 
בגליל.  שונים  באתרים  תבקר 
שלנו,  לסביבה  גם  תגיע  היא 

תר מעלות  כרמיאל,  ילעכו, 
תציג  מקום  ובכל  ועוד,  שיחא 
משירי  שם  ותשיר  חמד  פינות 
ארץ ישראל. אז תרשמו ביומן, 
כל יום שלישי ב-20:30 בערוץ 
27 בלוויין ו-47 בכבי  הטיולים

רעיה שטראוס )מאחורי המנצחת נעמי פארן( ומקהלת מורן

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 

לים. ורדה כבר מפזמת את מה 
עושה, עושה חלוץ, אבל חייבת 

לשאול: למה דווקא טרקטור?
סתם  לא  זה  דווקא  אולי   

טרק על  מצטלמת  יששרוף 
הגליל.  טור לקראת תכנית על 
שרון אולי, מגדל כותנה ממושב 
של  הגמר  לשלב  עלה  רגבה, 

יתחרות הצילום "הגלריה החק
ילאית - חקלאות בנוף הישרא

לי". את התחרות מארגנת קנט, 
בחק טבע  נזקי  לביטוח  יהקרן 

לאות, והצילום של אולי נכלל 
הסופיים.  המועמדים   20 בין 
ואם חשבתם שהיח"צ החרוצים 
שולחים גם את הצילום עצמו, 
נכון.  חושבים  אתם  שנתרשם, 

אבל היח"צ חושב אחרת.

הגאלה  ערב  הלב",  "מקול   
הת מורן,  מקהלת  של  יהשנתי 

תל  במוזיאון  מזמן  לא  קיים 
יאביב. בקהל ישבו תומכים וב

עלי תפקידים כמו שרי אריסון, 
רעיה שטראוס ושמואל בן דרור 
עם  עולה  שיתוף  היה  ואחרים. 

יבני נוער בסיכון, שירה עם יל
דות בנות העדה האתיופית יחד 
עם שחקנית החיזוק חגית יאסו, 
בביצוע  יהי"  "לו  השיר  וגם 
בן  ושמואל  של רעיה שטראוס 
דרור יחד עם המקהלה. זה קרה 
רעיה  של  היומולדת  לכבוד  
שטראוס, והפעם היח"צ סיפקו 

תמונה אבל לא את הגיל.
תערוכה  מוצגת  טל  בגלריה   

אורי ירמיאס עם ג'קי אזולאי

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

 מורה מנוסה ומקצועית

 מלמדת בכל הרמות
כולל אקדמאים וליקויי למידה

04-9997652 ,050-6574905

English שפת אם

 פתוח: שני עד רביעי מ-19:00 עד השעות הקטנות 
חמישי עד שבת מ-12:00 )בראשון סגור(

בניין סראיא, מרכז תרשיחא, 0545-202332

בתקופת החורף
המקום סגור ומחומם

מסעדה ופאב על ראש הגג

 בחמישי
TOP VIEW BARTOP VIEW BARבצהרייםפתוח מ-12 שישי ושבת

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

• הנהלת חשבונות לעצמאיים וחברות
• החזרי מס • ועדות רפואיות

פרבר גולן
   רואה חשבון

מבצע לעוסק פטור  99 ש"ח לחודש בלבד!!

כולל הנה"ח, דוח שנתי וייצוג מול כל הרשויות

1-800-10-20-31 • נייד 050-6566576
 סניף נהריה-סוקולוב 11 • סניף חיפה - הבנקים 2
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המשך מעמוד קודם
להצלחה  הזוכה  מסר,  דוד  של 
קבוצות  של  ולוביקורים  רבה 
מבתי  ותלמידים  אמנות  חובבי 
דווחה  ורדה  מהסביבה.  ספר 
על ביקורים של תלמידי מגמת 

יאמנות מתיכון משגב , שני בי
מכ אמנות  חובבי  של  יקורים 

חיפה  מאזור  וקבוצות  רמיאל, 
מרצה  פופר,  לאה  עם  שהגיעו 
טיולי  שעורכת  אמנות  וחוקרת 
והפכה  ואמנות  אתנוגרפיה 
מנקודות  לאחת  טל  גלריה  את 
ורדה  הביקור המועדפות שלה. 
מקווה שזה קשור יותר לאמנות 

ופחות לאנתרופולוגיה. 
 לכל הייננים, הכורמים, הבוי
היק ובעלי  השתיינים  יצרים, 

מאי  בחודש  בשורה:  הנה  בים, 
“אות  הראשונה  בפעם  יוענק 

יקרה  זה  היין”.  גפן  ענף  יקיר 
הפתיחה  באירוע  פינה,  בראש 
של כנס היין הישראלי הרביעי. 
ואם אתם עוד קולטים, אז כנס 
היין יפתח את אירועי פסטיבל 
בגליל  היין” שיתקיים  “בשביל 
פעילות  הרבה  ויכלול  ובגולן 
מכל  אבל  והיין.  האוכל  סביב 
סבורה  ורדה  האלה  השמות 
שלהיות “יקיר ענף גפן היין” זה 
שוס אמיתי, והיא מרימה כוסית 

לזה שהגה את הרעיון.
 תלמידי כיתה ט’ באורט מעי

כשהמציאו  אותה  שיחקו  לות 
במסגרת  אנושי”  “מונופול 
משנה  לא  אקולוגי.  פרויקט 
איך זה בדיוק קשור לאקולוגיה, 
נהנו.  המשתתפים  שכל  העיקר 
שנכנסה  מהשחקנית  חוץ  אולי 

לבית הכלא. 

מונופול אנושי

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!

התיירות  אתר  עובדי  צוות   
מנכ”ל  בראשות  הנקרה  ראש 
החליטו  המאירי,  יריב  האתר 
יצאו  הם  אז  מגיע.  להם  שגם 
ובגולן.  בגליל  כיף  של  ליום 

במסע בוקר  ארוחת  כלל  יזה 
טיול  פינה,  בראש  ‘שירי’  דת 

הב בנחל  התלוי  הגשר  יעל 
בירה  במבשלת  ביקור  ניאס, 
חמת  בבריכות  שחייה  הגולן, 
במסעדת  ערב  וארוחת  גדר 
אין  יעקב.  באשדות  תמר’  ‘צל 
לורדה  אפילו  לפעמים  פאנצ’, 
האייטמים  על  לומר  מה  אין 

שנכנסים לה למדור.
אין  עייף,  כך  כל  וכשהמדור   
ישן  סיפור  לשלוף  אלא  ברירה 
חברתי  באירוע  באמת.  שהיה 
כלשהו ניגש רופא אחד לידידו 
לי  נמאס  ומתלונן:  העורך-דין 

מהאירועים האלו, כל מי שאני 
פוגש רק מספר לי על תחלואיו 
דין  העורך  עצתי.  את  ומבקש 
גם הוא סבל  לו שבעבר  מספר 
אחד  לכל  נתתי  אז  מהתופעה: 
את העצה הכי טובה שאני יכול, 
מהר  חשבונית.  לו  ושלחתי 
נדלק,  הרופא  נפסק.  זה  מאוד 

וכ העצה,  את  לאמץ  יהבטיח 
לו  חיכתה  כבר  הבייתה  שחזר 

החשבונית מעורך הדין.
כשאתר  קורה  מה  גם  ותראו   
צילומים בינלאומי מנסה להציג 

יתמונה עם טקסט בעברית. לו
רדה לא נותר אלא לאחל ליוצרי 

התמונה גח חמש.
שצלחו  הנאמנים  ולקוראיה   
את המדור עד כאן: שבת שלום.

טקסט חגיגי בהפוכה עינת שרוף

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

אתר הבית של כפר ורדים

כפרניק

www.kfarnik.co.il

סניף

מעלות

בס"ד

24
שעות
ביממה

בחברתנו המוניות
מצויידות במערכת

GPS ניווט
משוכללת להגעה
מהירה לכל מקום

ואתר, הנשלטת ע"י 
סדרן התחנה

957-66-66 

רח' המעפילים פינת ירושלים, מעלות

טל' להזמנות.

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
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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

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

דרוש בעל רכב מסחרי או פרטי 
לחלוקת משלוחים מסופרמרקט 
במעלות תרשיחא לבית הלקוח. 

0522-831916
מקשיבי לקולך, דרושים: זמר עם 

שליטה בגיטרה אקוסטית, בסיסט, 
גיטריסט, קלידן, סקסופוניסט 

ומתופף. 050-4296676 

לפאב מסעדה באזור
דרושים

עוזר/ת טבח 
מלצרים w ברמנים

עבודה קבועה * 
תנאים טובים למתאימים

054-5202332

 eyal@pnay.co.il קורות חיים לדוא"ל 
אחוזים גבוהים ללא בסיס, שעות גמישות, אפשרות לרווחים נאים

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

קורות חיים:
 פקס 046881957

dahbor_aiman@hotmail.com

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

שיעורים, קורסים ולימודים

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 
אחרי צבא, בוגר 5 יחידות 
מתמטיקה, מעוניין להעביר 

שיעורים פרטיים לתלמידי חט"ב 
ותיכון. אוריה 0546348910. 

חדש במעלות!  מרכז להב"ה – 
קורסים במחשבים חינם לכל 

הגילאים לפרטים והרשמה: 
 04-9997210

לקפה קפה סניף מעיליא

לבית חינוך אופק בקיבוץ עברון

דרושה

מחנכת
לחינוך רגיל ולחינוך המיוחד בחט"ב לשנה"ל

הנוכחית, להחלפה בשל חופשת לידה

בבקשה לשלוח קורות חיים
למייל:  או לפקס: 04-9857794

לבירורים: סיגלית 054-4765895

המנין המשפחתי המסורתי  כפר ורדים
חוויה יהודית משפחתית משותפת

עדכונים נוספים בקולנו, באתר ובדף הפייסבוק

15-16.2 שבת פרשת תרומה
17:00 קבלת	שבת	
9:00 שחרית	

22-23.2 שבת פרשת תצוה זכור
17:00 קבלת	שבת	
8:45 לימוד	
9:15 שחרית	

23.2 בערב בשעה 18:30 קריאת מגילה 
ומסיבת פורים חגיגית

2-3.3 שבת פרשת “כי תשא פרה”
17:00 קבלת	שבת	
9:00 תפילת	שחרית	

9-10.3 פרשת “ויקהל פקודי”
17:00 קבלת	שבת	
9:00 תפילת	שחרית	

16-17.3 פרשת “ויקרא” 
בר	מצווה	של	עומר	מזרחי

17:00 קבלת	שבת	
08:45 לימוד	
09:15 תפילה	

ל דרוש/ה  
איש/אשת מכירות

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