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שם עין \בן עמי מוסק

MSW ,נחמה באר
התאמת שירות שיקומי

• ליווי וייעוץ בעיתות משבר

• טיפול כאן ועכשו סביב מטרה ברורה

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

• התקדמות  בהתאם לקצב אישי

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

שירות לשערי מוסך ביתיים
• 	LiftMaster החלפת מנועים מתוצרת
• תיקון מנועים מתוצרת LiftMaster, סטנלי וג’יני	
• החלפת קפיצים, מקלטים ושלטים	
• מחירים נוחים ואחריות לשנה 	
• 33 שנות ניסיון ומוניטין מעבודה בחברת “רב-בריח”	
• חתום על אמנת השירות ומעניק יחס אדיב והגון לכל לקוח	

050-5313851

אביר שערים
דוד יעקב

הבחירות האחרונות לכנסת הבהירו שיש בציבור רצון  לשינוי ודפוסי מנהיגות אחרת. הלכתי לחפש את מנהיגי העתיד הגדלים 
עדן  בכפר,  הסיירות  בחוגי  ופעילים  נערים מעורים  לליבם. בחרתי שני  הרעיונות שלהם בתחומים הקרובים  ולבחון את  בכפר 

ליבנה-ליפשיץ ואור אברהם.

ירוק ופיתוח טכנולוגי
אור אברהם, תלמיד כתה י', לומד כיום בתיכון לחינוך סביבתי 
בשדה בוקר. הוא נולד וגדל בכפר והיה פעיל בחוגי סיור החל  
מכיתה ה'. למד פסנתר  ואוהב מוזיקה: "בחוגי הסיור התחברתי 
לטיולי טבע, ראיתי  בהם אתגר אישי שמוביל ללימוד הארץ 
במסגרת  הפעילות  ירוקה.  ארץ  על  ושמירה  טבע  של  מכיוון 
לי לפתח קשרים חברתיים  וסייעה  יכולתי  החוג העצימה את 

מעם ילדים המחוברים לנושא". אור רואה חשיבות בפיתוח טכ
נולוגי בארץ, שמירה על אתרים לאומיים ואתרי טבע. בעתיד 
הוא רוצה להוביל ולהניע אנשים להתנדבות ולגרום לנו לתרום 

לבניית חברה בעלת ערכים חברתיים ולאומיים. 

ירוק ונושאים חברתיים
נולד בארה"ב  י' בתפן. הוא  עדן ליבנה ליפשיץ לומד בכיתה 
ובגיל צעיר הגיע לארץ. "הגעתי לחוג בכיתה ה' בעקבות מפגש 

מעם מדריך בשנת שירות שהסביר לי על החוג ושכנע אותי לה
צטרף. בחוג רכשתי עצמאות וביטחון עצמי. אני מרגיש חופשי 
לפעול ולהעסיק את עצמי במגוון פעילויות מהנות בטבע. למדתי 
גם ליצור קשרי חברות רבים, חזקים ומגוונים". עדן רואה עצמו 
מצטרף לקורס מד"צים, מעוניין לתרום לחברה ולמדינה בשירות 

מופעילות המתאימים לאופיו. עדן רואה את עצמו משפיע בפולי
טיקה במישור הלאומי, חבר ושותף בארגונים ירוקים ובעל חזון 

של שינוי פני החברה בנושאים חברתיים ושמירה על טבע ונוף.

Benami.mosek@gmail.com לתגובות

מתנותהמנהיגים של מחר ועץ, על משי אקוורל, ציור גלריה,
וקבוצות משפחות ליחידים, סדנאות

וטבע צבע של אמיתי קסם

מפגשי
ויצירה אמנות

צור, ציירת איילת בראון

מפגשי
ויצירה אמנות

קורנית איילת, של בסטודיו להתראות
www.Ayelet-Art.com ,052-4817080

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

www.kfarnik.co. i l

GGאם לא תגלשו

GGG?איך תדעו

mailto:Benami.mosek@gmail.com
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ברברה

הזמנה לאסיפה שנתית
ביום שישי 28/6/2013 בשעה 10:00 ניפגש לאסיפת חברים.

על סדר היום:
• עידכונים על הבנייה בגבעת האורנים + עידכונים שוטפים.

• התארגנות לפעילות על מנת לדאוג למימוש הסכם הפשרה.
• אישור הדוחות הכספיים.

• בחירת ועד מנהל.
• תושבי כפר ורדים וחברי העמותה מוזמנים.

חיים בגליל - עמותת תושבי הגליל למען איכות החיים והסביבה )ע”ר(
ת.ד. 550, כפר ורדים 25147, טלפון 052-2816498

האסיפה תתקיים בבית הכנסת הקונסרווטיבי, פניה דרומה בכיכר 7 ממזרח לבית ספר אמירים.

לשאלות ופרטים: ניר 052-4683898.

www.arichim.com 054-6717761
katzs1@netvision.net.il

סדנה לציור
אריחים על 
בסטודיו של מיכל
ציור אישי על אריחים גולמיים  

בצבעי קרמיקה )אנדר גלייז(  
בליווי והדרכה  

אפשרות לסדנה קבוצתית או  
משפחתית ליצירת עבודה  

משותפת של מספר אריחים  
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תוכן שיווקי

מרכז אמנויות ע”ש אפטר-ברר
מעלות תרשיחא

2013 תשע"ג

פעילות קיץ לנוער 
חדש: קורסי קיץ מרוכזים לבני נוער
מגילאי 13 ומעלה במרכז אמנויות

"פרויקט מסלול"
סדנה להכרות עם עולם עיצוב האופנה, פיתוח 

גיזרות, שימוש בסיסי במכונת תפירה ועוד. 
קורס למתחילים וקורס נפרד למתקדמים

5 מפגשים של 4 שעות ביום
בהנחיית תמי שוורצמן

סדנה חווייתית להתנסות 
באמנות הזכוכית

שני מפגשי פיוזינג ושני מפגשי ויטראז' 
סה"כ 4 מפגשים בני 3 שעות כל מפגש.

בהנחיית דרור חפר ודורית שלום

סדנת צילום לנוער
לבני נוער בגילאי 13 ומעלה. מתאים למתחילים 

ולמתקדמים  )דרושה מצלמה דיגיטלית(.
6 מפגשים של שעתיים בנחיית אבי הירשפילד

הסדנאות כוללות את החומרים
ויתקיימו במהלך חודש יולי 2013

לפרטים נוספים: 
04-9977150

arts5@014.net.il

פרחים בעבודת פיוזינג

סו עובדת  באר,  מנחמה 
ציאלית

לחופשה,  זקוקים  כולנו 
במיוחד בעונה הקרובה, בקיץ 

ובחגים.
פולשת  שלנו  הקריירה   

הזו והזמן  המרחב  מלתוך 
והמשפחתי. האישי   גי, 
כל  במשך  נוכחת  העבודה 
בלילה,  אף  ולעיתים  היום, 
תשומת  את  לתוכה  שואבת 
הלב. הסמארטפון שדולק 24 
בשבוע,  ימים  שבעה  שעות, 
המיילים שנבדקים מעת לעת, 
ואיך לא - הטלפון הנייד לא 

מפסיק לטרטר וגם נענה. 
ומת הקיץ  לפני  מאנחנו 

לנוח  לחופשה,  לצאת  ככנים 
לאהוב...  להיזכר...  מהמרוץ, 

ופתאום פורץ משבר.
שוויון  חוסר  מרגישה  היא 

מרגי בבית.  הנטל  מבחלוקת 
משה שהיא מוותרת על ההת

קדמות האישית שלה. לאורך 
הזמן צברה לא מעט כעסים, 

מירמור ותסכול. 
הוא  "מנוצל".  מרגיש  הוא 
מהילדים  ליהנות  מצליח  לא 

דוחה  הכלכליים,  ומהשגיו 
בפני  רצונותיו  את  הרף  בלי 
מרגיש  הוא  משפחתו.  צרכי 

פעמים רבות כאורח בבית.
בקצרה  מעדכנים  "שנינו 

השוט בנושאים  זו  את  מזה 
פים, בשיחות שנערכות לרוב 
המאוחרות,  הלילה  בשעות 

נוצר  עייפים.  שנינו  כאשר 
לריחוק  שמוביל  פיזי  ריחוק 
רגשי. את הזמן המועט שיש 

מלנו ביחד אנו מעדיפים להק
דיש לילדים על מנת לצמצם 
במעט את רגשות האשמה על 
הזמן שבו איננו איתם. באופן 
האישות  חיי  גם  אולי  מובן 

 שלנו הפכו לאירועים נדירים.
נהד חופשה  לתכנן  מבמקום 

קשה  ויכוח  מתקיים  יחד  רת 
אולי  מילולית.  אלים  ואפילו 
בשתיקה.  מתבצרים  שנינו 
והאוהבים  החמים  לרגשות 
לזו  זה  לבטא  רוצים  שהיינו 

כמעט לא נותר זכר".
נשמע מוכר?

קצר  זוגי  לתהליך  בואו 
בממ מפגשים.   3-6 בן  מועד 
אישיים  בכלים  תצטידו  פגש 
זוג  מתאימים לכל בן או בת 

ולכל משפחה. 
יהיו  מהחופשה  החזרה  עם 
להפחית  דרכים  יותר  לכם 
את המתח המשפחתי ולהיות 

הורים טובים יותר לילדים. 
במ שינוי  יחול  לא  מאמנם 

ציאות היום יומית, אך השינוי 
העיקרי יתבטא ביכולת לשוב 

מולגלות זה את זו לא רק כשו
תפים ליום יום, אלא כמשאב 

רגשי חשוב.
לחוד  אחד  וכל  יחד  שנינו 
ונוסיף בריאות  נצא לחופשה 

ואושר לכל המשפחה.
נחמה באר, 054-7892577.

זהירות, חופשה מתקרבת
איך למלא מצברים בחופשה לטובת כל המשפחה, ולא 

להיקלע למשבר דווקא לפני שיוצאים
ה
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בחירה  אינה  מוסך  בחירת 
של מה בכך. כאשר מטפלים 

ומקצו אמין  במוסך  מברכב 
הטוב  השירות  את  שנותן  עי 
ביותר, אפשר להיות בטוחים 
כי הרכב תקין ובני המשפחה 
בבטחה  ברכב  לנסוע  יכולים 

ולהגיע הביתה בשלום.
ישנם  מוסך  בוחרים  כאשר 

ממספר פרמטרים שחשוב לב
דוק וביניהם: האביזרים בהם 
משתמש המוסך )מקוריים או 
חליפיים?(, מקצועיות הצוות 

ואמינות ההנהלה. 
מוסך  סגול,  שירות  במרכז 
מבטיחים  ומורשה,  מוסמך 
שתקבלו את הטופ של הטופ. 
רבות  שנים  פועל  המוסך 
בכרמיאל  התעשייה  באזור 
מהאזור.  רבים  לקוחות  וצבר 
סגול  של  הבעלים  שאולי, 

של  הלקוחות  "טובת  אומר: 
המוסך ובטיחות משפחותיהם 

מהם לנגד עיני. אנחנו לא חו
ואמצעים  מאמץ  שום  סכים 
שאנו  כך  הרכבים  בבטיחות 

המקו בחלפים  ממשתמשים 
מבו והתיקונים  בלבד  מריים 

בעלי  ידי  על  ורק  אך  צעים 
ממקצוע מנוסים שנבחנו במק
מח מפעילים  אנו  מצועיותם. 

לקת ביקורת טיב אשר בוחנת 
ודואגת כי כל תיקון ועבודה 

שי במרכז  בשלמות.  מיצאו 
מחלקות  מגוון  סגול  רות 
לקבל  הרכב  לבעל  המאפשר 
בדיקות  הרצוי:  הטיפול  את 
תיקונים  ברכב,  ואבחונים 
חשמל,  תיקוני  וטיפולים, 
ועוד.  תאונות  לאחר  פחחות 
ועובדים  נפרדת  מחלקה  כל 

בה בעלי מקצוע מהמובילים 
בתחומם.

למרכז  המגיע  "הלקוח 
שרות סגול מתקבל בחמימות 

מואדיבות ולאחר תשאול ואב
שכולל  הטיפול  מתבצע  חון 

מבמידת הצורך גם ייעוץ מק
אפשרות  ישנה  חינם.  צועי 

שה בעת  חלופי  רכב  מלקבל 
רכב בטיפול בכדי להקל על 

שגרת יומכם".
מורשה  סגול  שרות  מרכז 

לר מוטורס  צ'מפיון  ממטעם 
סקודה,  פולקסוואגן,  כבי 

אאודי וסיאט.
החרו ברחוב  שוכן  ־המרכז 

אזור  ראשי  כביש   ,67 שת 
טלפון  בכרמיאל.  התעשיה 

לתיאום: 04-9980808.

כתיבה וצילום: שמאי פרסום

בטיחות ומקצוענות במוסך סגול בכרמיאל

צרכנות
מציעים עכשיו מבצע מדהים של “שעות שממ  במזון הכפ ר
חות” בשעות אחר הצהריים: הנחה על כל קנייה בשעות אחר 
 5% של  בהנחה  מדובר   .22:00 עד   17:00 משעה  הצהריים 
למשלמים במזומן ו-3% למשלמים בכרטיסי אשראי. אזור 

תעשייה תרשיחא כפר ורדים, 04-9973310.
מכון להס רת שיע ר בלייז ר “ביוטק”. את הממ  חדש בצפון:
כון מנהלת איילה דיאמנט, קוסמטיקאית ותיקה ומדופלמת, 
כוכב  בקניון  ממוקם  המכון  רפואית.  לקוסמטיקה  מומחית 
ותיאום:  הצפון במתחם מט”י שבקומה השלישית. לפרטים 

איילה 054-3115590.
, המעניקה שירותי ניקיון קבועים לבמ ”שי רות חדש ב”עז רה
תים פרטיים, משרדים ומוסדות: ניקוי יסודי של בתים לפני 

כניסה במעבר דירה. לפרטים: שאמל 052-6219797.
של  שורה  במעיליה  4 seasons lights התאו רה  בחנות 
מבצעים לקראת הקיץ. כך למשל, פנסי לד 50W לגינה של 
אחמ ומוצרים  לבד,  שקלים   350 במחיר נמכרים   יורולקס 
 רים נמכרים בפחות מחצי מחיר. מעיליא, מול עאסי סנטר,

.04-6785222
בפ ראש ב רי, גלידרייה ויוגורטייה איכותית בתרשיחא, מבצע 
קיץ מרענן: ופל בלגי ליחיד ב-20 שקלים, וקרפ צרפתי ב-10 
שקלים. בעזרת קופן מתאים מעיתון זה בעמוד 25 אפשר גם 
סנטר  סיטי  קניון  בלבד.  שקלים  ב-5  גלידה  תוספת  לקבל 

תרשיחא, 04-8256922.

אם אתם או ילדכם זקוק ליישור שיניים, יש פיתרון מעולה 
“סמייל  הטיפול. במרפאת השיניים  לצד האסטטי בתקופת 
שיניים  יישור  מציעים  סלבדור שטרן  ד”ר  ביוטי” של  אנד 

שקוף ובלתי נראה. כרמיאל, 077-7011532.
שעליזה שמ )לשעבר מסעדת שמש( מוסיפה לשירותי הבימ

שול שלה שירות נוסף: אירוח משפחות וקבוצות בסלון ביתה 
עדיין  נותרו  לדבריה,  סגנונות.  במגוון  לארוחות  המרווח 
מספר ימים בהם היא יכולה להגיע ולבשל אצלכם במטבח 

במסגרת השירות החדש. לתיאום: 050-5256158.
פנצ’ ריית ת רר ורדים: כפר  באזור התעשייה תרשיחא   חדש 
חומרי  חנות  ליד  העליון  ברחוב  שוכנת  הפנצ’רייה  שיחא. 
הבניין. לפרטים: נחאס ראיד 054-7271670, 04-6247346.
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אזור תעשייה תפן, בניין נוף )היציאה לכרמיאל(. 
פתוח: א-ה 16:00-11:30 04-9872606 

www.mqt.co.il :אתר

כשר

ארוחה בשרית מלאה
עיקרית, תוספות, סלטים, מרק, קינוח

36 שקלים בלבד
מסעדת נוףמסעדת נוף

אוכל שטעים לאכול במחיר שכיף לשלם

א.ת. תפן, בניין נוף )ביציאה לכרמיאל(, טל. 04-8581602 שעות פתיחה: א'-ה' 19:00-7:00, שישי 13:00-7:00

פיצות 
בהזמנה, 

הכנה 
במקום

קפה, מאפים, כריכים סלטים, שתיה
מוצרי חלב, חטיפים, סיגריות,  עיתונים ועוד

והכי חשוב:
השירות החם, היחס האישי והסנדביצ'ים המדהימים של חני

 מכירה בהקפה

ם וחברות
למשרדי

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

אריה שטרן שלו יותר גדול
נו, סוף סוף יצאתי לפנסיה. 

מה זה אומר? למי זה טוב?
את  שאלתי  שאלות  הרבה 

הע שהכי  הדבר  אך  מעצמי. 
סיק אותי היה מה אעשה בכל 

מהשעות הללו? יום שלם לפ
ניי, מה יקרה במשך כל היום?
לר והתחלתי  יומן  מפתחתי 

שום:
אלך לחוג הזה והזה. אבשל. 
המשפחה.  את  אזמין  אאפה. 
אלך לחברות )האמת שאין לי 
כל כך הרבה חברות, כולן היו 

במסגרת העבודה(.
רצים  אצים  עסוקים,  כולם 
לאן  בדלת.  מתבוננת  ואני 

אלך? 
היום  לקראת  בי  אחז  פחד 

בשמ קמתי  כה  עד  מהחדש. 
חה, היה לי בשביל מה לקום: 
התאפרתי,  יפה,  התלבשתי 
להיראות  אוהבת  מאוד  אני 

בוקר לפ מידי  ויצאתי  מטוב, 
ואת  לעבודה  חבריי  את  גוש 
הילדים שרצים אליי בשמחה 

כשעינהם נוצצות.
ומה עכשיו? הכל ריק, הכל 

ריק.
והחלו  מהרהרת  אני  עוד 

כשבחירות מתקרבות זה כמו 
את  שמעוררים  היורה  גשמי 
רק  הרדומים.  הצמחים  זרעי 
שהבחירות מעוררות את זרעי 
תאי  של  הרדומים  הפורענות 

מהמשמיצים, שמיד נוברים בע
ברו של מועמד חדש ושל בני 
משפחתו והשמועות מתחילות 
בחדרי  כרגע  אמנם  לפרוח. 
אבל  סלון,  ובשיחות  חדרים 
אני מניח שככל שיתקרב מועד 
הבחירות עוצמתן תלך ותגבר 

ובטח גם יזלוג לעיתונות.
מכוערת  יותר  תכונה  אין 
מהשמצות  האדם  בני  אצל 
של אחרים, ולפעמים ללא כל 
אמת מאחוריהן ורק כדי לשרת 
את המטרה. אני מניח שזה לא 
ספונטני, שיש יד מכוונת. לא 
הגון לנצל את העובדה שרוב 

מת ממש  לא  הכפר  מתושבי 
הפנימית  בפוליטיקה  עניינים 
ודבקים באמרה שאם יש עשן 
אז יש בוודאי גם אש, ושיקולי 

במי ברע  מתמקדים  מהבחירה 
עוטו.

הוכרעו  האחרונות  הבחירות 
ההש עוצמת  פי  על  מלדעתי 

מצות ופסילת המועמדים כפי 
הבחירות  במערכת  שהתבטאו 

לה פנוי  מקום  השאירו  מ,ולא 
ערכה אמיתית של המועמדים. 
יותר  תמיד  ושחור  צהוב  כי 
לא  רבים  לדעת  ולכן  מעניין, 

תכונה מוזרה העניק לו בורא עולם
גאוה ורצון בלתי מרוסן להוכיח לכולם

שהוא הכי מיוחד ושהוא הכל יכול
וששלו, בוודאות! תמיד הכי גדול

בשביל הפרוטוקול חייבים כאן לציין
שבדרך כלל אכן הנ"ל די הצטיין
תלמיד למופת, בגרות 35 יחידות

טיפס כמטאור בסולם התפקידים והדרגות

מנכ"ל של קונצרן, מעסיק אלפי עובדים 
מניות, דיוידנדים ואחלה של תנאים 
פותר בעיות ומתגבר על כל מכשול
מביא הביתה את התלוש הכי גדול

זולל בהפגנתיות סטיק 500 גרם
רווי שומן )כזה שסותם ת'מוח וגם את כלי 

הדם(
האחרים? שיקנאו, או שיאכלו טבעול
שיזילו ריר, הוא הטורף האכזרי מכל

ברכב טורבו 3000 קורע ת'מסלול
30 צלינדרים, יבוא אישי ומיוחד מחו"ל

צמיגים של משאית, איבזור מכל וכל
פה  יצא  מי  ידעו  העיר  שבכל  כדי 

בגדול 

בית 17 חדרים, הריפוד כולו מעור
מדשאות ענקיות מלפנים ומאחור

שעושה  משרת  קומפלט,  מאובזר  מטבח 
הכל

כל השכנים רואים ששלו הכי גדול

להגנה על הרכוש, ולחיזוק התדמית 
קנה אקדח ענק שמוטען בדינמיט

פיסטולט מפחיד עם אחלה של מכלול
20 מ"מ הכדור, והקנה? אין יותר גדול

תואר חמישי, בחור מורם מעם
בטוח שנועד להנהיג את העולם

רופא, טייס, משורר וגם רקדן מחול
אכן מוכשר, יד כולם בו, וגם ידו בכל

הזמין פסל ענק בדמותו עשוי שנהב
וגם  מדויק  שויצרי  שעון  בגאווה  עונד 

מוזהב 
אלף מטרים יכול השעון הזה לצלול

מה שהופך את בעליו גם לצוללן הכי גדול

לרכוש מעט צניעות ניסה, לא צלח הטיפול
הסתכל על הבריות מלמעלה, די בזלזול

להתאפק, הבן אדם פשוט אינו יכול
חייב תמיד להוכיח ששלו הכי גדול

הוא הרי בטוח שהוא הכי טוב בכל
מתחיל  ממנו,  במשהו  טוב  וכשמישהו 

לסבול
ולמרות שכבר הוכרז כאיש הכי בכל 

מוטרד תמיד כיצד יוכל עוד קצת לגדול

בבריכה במלתחות אחה"צ של אתמול
הסתכל בבהלה בכושי לא נימול

כי לבחור יש, מסתבר, מגה "תרנגול"
היתכן ששלו הפעם, לא הכי גדול?

ביום כיפור האחרון בין קודש לבין חול
ביקש שהאלוהים יבין אותו, ושאולי ימחול
עובדות  עולם,  בורא  טוען,  אני  כבר  מה 

בסך הכל!
שלנו, אח שלי, לא הכי גדול?

והאל שבעצמו ברא ת'שחצנות
וששכח לצייד את ידידנו בנוגדן "צניעות"
מכיר ת'מחלה, לוקים בה הרבה מהבריות 
שחושבים, כמו ידידנו, שהם סגניו לפחות

מאז, חולם כל לילה שהוא ג'וק
קופא לו בפינה כאחוז שיתוק

אימת  ,כל  אותו  לרמוס  מנסות  נעליים 
שזז

אתמול באברבנל ידידנו השחצן אושפז

אז אם קיבלת איזו "מתנת אל "
תן רק לאחרים אותך לשבח ולהלל
תבין שבכל אדם יש משהו מיוחד

וכדי שתחלים, שים ת'אגו המטופש שלך 
בצד

ה
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סטטוסים נבחרים של חברים

Yosefa Shmuel
 8:14am May 29

 תגידו, הכיכר החדשה שבונים בין כיכר 6 ל- 7 תהיה 
כיכר 6.5????? 

 eyak katz :הציעו את הפוסטים שלכם או סתם הפכו לחברים
או אשכול אתרי אינטרנט

הצילצולים. אמא, את פנויה? 
פנויה.  יודעים שאני  הם  הרי 

היל על  לשמור  יכולה  מאת 
דים? נחזור בערב, ביי!

שאני  מאליו  מובן  זה  הרי 
מה  נענית.  מיד  ואני  פנויה, 
אומר, לא? ואני כל כך צמאה 
איזה  בערכי שיאמרו  שיכירו 
עוזרת,  תמיד  טובה,  אמא 

תמיד היא שם בשבילנו.
ולמחרת שוב צלצול. אמא, 

לנ רוצים  אנחנו  פנויה?  מאת 
את  נביא  שבוע.  לסוף  סוע 

הילדים.
נשא אגיד,  ומה  אומר  ממה 
רתי בבית לקבל את פניהם. 

להתלבש  צריך  לא  יופי, 
סמר כל  להניח  אפשר  מיפה, 

טוט שיש בארון, מה זה כבד 
משנה.

הלך  שלי  העצמי  הדימוי 
ודעך, הברק בעיני כבה. שום 

מהערכה, הרי מובן מאליו בש
ביל מה אני כאן, לא?

שאיני  יובן  שלא  חלילה, 
אוהבת את ילדיי ואת נכדיי, 

אך כך ייראו מעכשיו חיי?
כן, אני אמא פנויה.

רחל דדוש

קיבלנו את מה שציפינו לקבל.
אז לכל המועמדים החדשים 
על  לנו  ספרו  והממשיכים: 
חושבים  אתם  למה  עצמכם, 
שתעשו יותר טוב לכפר, מה 
לציבור  ותנו  תוכניותיכם, 
בין  ולא  הטובים  בין  לבחור 
אחרים  פסילת  המושמצים. 
לא עושה אתכם יותר טובים 

ויותר ראויים.
המסיים,  המועצה  ראש  ולך 
שעשית  במה  רק  תתפאר  אל 
לא  מה  לנו  ספר  אלא  בכפר, 
קיימת  לא  מה  ולמה,  עשית 
להרבה  שהבטחת  מההבטחות 

אוכלו איזה  ולמה,  מתושבים 
סיות בכפר נהנו ממה שעשית 
ואיזה אוכלוסיות קופחו או לא 

וצ מתאימה  להתייחסות  מזכו 
רכיהם לא טופלו כראוי. האם 
בזמן  בכפר  יותר  טוב  נעשה 
הכפר  תדמית  האם  כהונתך? 
נשארה טובה כשהייתה? האם 
החינוך של היום מושך אנשים 
חדשים לכפר כמו בעבר? ומה 
אם  טוב  יותר  או  שונה  יהיה 

תמשיך לכהונה נוספת?
שישנם  המועמדים  ולכל 
תומכיכם  את  רסנו  ושיהיו, 
בחירו  מערכת  על  ושימרו 
ומתאימה  שמכבדת  נקייה 

מלרמתם התרבותית של התו
שבים.

אבנר רביב

אמא פנויה ריח בחירות באויר 

תודה לסיון
ככה סתם, בלי חג או מסיבה, רצינו לעצור ולהגיד תודה.

תודה עבור ההקשבה, הנכונות, שיתוף הפעולה, התמיכה וההערכה.
פעילותנו ארוכת שנים וכבר מעט שגרתית ונעים לקבל ממך, שוב 

ושוב, רוח גבית.
מקוות שעוד שנים רבות ימשיך כפר ורדים את חייליו ללוות.

צרור תודות מכולנו,
ועדת חיילים
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מרפאת שיניים ד"ר ראמי סוסאן
w טיפולי שיניים משמרים למבוגרים וילדים

w שתלים - ושיקום על שתלים

w אפשרות להשתלה ממוחשבת בלי דימום, נפיחות וכאב

w יישור שיניים

w הלבנת שיניים

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

24
שעות 

בסופ"ש

תרבות תערוכות

עדי גרינפלד
את  ליוו  והציור  הכתיבה 
מצעירותה,  גולדברג  לאה 
ובמיוחד  ימיה  כל  לאורך 
בשנים האחרונות לחייה, והיו 

מתחומי יצירה משלימים, הנו
בעים מאותו מקור השראה.

היצירה הפלסטית של לאה 
מתוך  הן  נוצרה  גולדברג 
האמנות,  בתולדות  בקיאותה 
מכלול  עם  הכרות  שכללה 
הפלסטית,  היצירה  סגנונות 
והתנסות  לימוד  מתוך  והן 
השונות  היצירה  בטכניקות 

שנ ציוריה,  השנים.  מבמהלך 
עשו כיצירה פרטית ואישית, 

ממעידים על ספונטניות ומקו
ריות יחד עם בחירה מושכלת 
בטוב  סגנון,  של  והתאמה 
הטעם המאפיין אותה. מכלול 
רבדים  בחובו  טומן  היצירה 

מו ולא  מודעים  מסרים  משל 
הבנה  מתוך  שנוצרו  דעים, 
עמוקה. לא בטכניקה ייחודה, 
אלא ברעיון שבמרכז ההבעה, 
ברגש שהוצפן בזהירות בידי 

מהיוצרת, מתוך התמקדות בי
צירה עצמה, ללא התחשבות 
בטעם הקהל או בהשפעה על 

הצופה. 
בחומרים  עסקה  גולדברג 
ביצירתה  אותה  המעסיקים 
בכתיבה  אם  בין  הספרותית, 

בת אם  ובין  ממקורית משלה 
רגום יצירות. לעיתים קרובות 

גיבו הן  המצוירות  מהדמויות 
העו הספרות,  מיצירות  מרים 

מהכתובים,  מהמחזות,  לים 
ומקבלים  הפורה,  מדמיונה 

צורה מוחשית ברישום, בציור 
מהיצירות  חלק  בקולאז'.  או 
מזכירות תפאורה תיאטרלית, 

המ העלילה  את  מהמשלימה 
אחרות,  ביצירות  סופרת. 
אירועים  מתארות  שאולי 
את  לזהות  ניתן  מחייה, 
סמוי  או  גלוי  שלה,  דיוקנה 
על  הניצבת  כגיבורה  מהעין, 
או  התמונה,  במרכז  הבמה, 
כסופר צללים המופיע בדמות 

חבויה. 
lll

בת ציירה  גולדברג  מלאה 
כל  לאורך  לסירוגין,  קופות 
מאוד  צעיר  בגיל  כבר  חייה. 
רוצה  שהיא  ביומנה  כתבה 

להיות "או סופרת או ציירת". 
בת  אז  והיא   ,1923 בשנת 
ביומנה  כתבה  שתים-עשרה, 
שאמנם הפסיקה ללמוד לנגן 
לצייר,  ממשיכה  היא  אבל 
כלל".  רעים  "לא  ציוריה 
כאשר המצב בבית נעשה רע, 
אבל  שירים  כותבת  היא  אין 

מציירת הרבה: 
לומדת  אני  מציירת,  "אני 
אותי מאוד.  וזה מעניין  ציור 
אולי יש לי כישרונות. הייתי 
בימי פסח בתערוכה של צייר 
דבוז'נסקי. התערוכה   – ידוע 
מעניין  היה  בעיני,  חן  מצאה 
דברים  שם  אין  אך  ויפה, 
אל  ישר  שידברו  שישפיעו, 

גולד לאה  )יומני  מהנפש" 

.)55 עמ'   ,13.4.1925  ברג, 
 כבר בגיל צעיר היא מגדירה 

בעי טוב  ציור  מהו  מאפוא 
ניה: ציור שהוא לא רק יפה, 
ישר  שידבר  אלא  אסתטי, 
שישפיע  כלומר  הנפש,  אל 

רגשית.
היא מתארת את ההתרגשות 

למ הציפייה  את  משביצירה, 
הערכה  מתוך  המוגמר,  עשה 
למסגור  הראויה  ליצירתה 

ותליה על הקיר.
בהשפעת  דבר,  של  בסופו 
משפחתה, ובמיוחד אמה, היא 

המר כתחום  לכתיבה  מפנתה 
הציור  אולם  ביצירתה.  כזי 
המשיך וליווה אותה, בייחוד 
בתקופות קשות, תקופות של 

היה  שבהן  בכתיבה,  קשיים 
ומרגיע.  מנחם  למזור,  הציור 
לדרך  הייתה  הרושמת  היד 
ולמחשבות  לרגשות  ביטוי 
למילים;  כתחליף  המציפות, 
דפי  על  והצבעים  הצורות 
מחברות הרישום באו במקום 
ביומנה,  וחרוזים.  אותיות 
במילים מעטות ופשוטות של 
נערה צעירה בת 14, מבטאת 
התמצית  את  גולדברג  לאה 

התחו האמנות,  חוויית  משל 
בתמונה  לצופה  העוברת  שה 
ומשיכות  הצבע  באמצעות 
מושג  של  ההבנה  המכחול, 

בה שאינו  ומופשט,  ממורכב 
מדויק  ריאליסטי  תיאור  כרח 
של המציאות. במשך השנים 

במ אמנות  ליצירות  מנחשפה 
ומוזיאונים  בתערוכות  קור, 
את  וכתבה  בהם,  שביקרה 
רשמיה על האמנים והיצירות 
שאותם אהבה במיוחד. אולם, 
חווית  של  זה  מוקדם  ביטוי 

האינ הראשונית,  מהאמנות 
אותה  ליווה  סטינקטיבית, 

שהעידה  כפי  חייה,  בהמשך 
בעצמה לאחר שנים.

lll

גולדברג  בציורי  הנושאים 
מגוונים: קטעי זכרונות, רשמי 

ממסע, טבע ונוף, מציאות וד
היא  מציוריה  ברבים  מיון. 
מיצירות  דמויות  מתארת 
דמויות  או  כתבה,  שעליהן 
שתרגמה  בספרים  שהופיעו 

הספרו הדמויות  ערכה.  מאו 
תיות מקבלות צורה ממשית. 

מהציורים הם תוצאה של הת
בוננות, של הבחנה בפרטים. 
ולא  אווירה  מתארים  הם 
מדויקת  ריאליסטית  תמונה 

של המציאות ממשית. 
היצירה,  לדפוס  אשר 
גרסאות  לצייר  נהגה  היא 
תמונה  אותה  לצייר  רבות, 
כמעט  ושוב,  שוב  עצמה 
הביטוי  באימפולסיביות. 

באמצ היה  לציור  מהראשוני 
על  או  במחברת  רישום  עות 
אחת  )לא  יחידים  נייר  דפי 

אמרה, שהרישום הוא בבסיס 
חלק  הפלסטית(.  היצירה 
סקיצה  שימשו  מהרישומים 
לציור בצבע, גואש, עפרונות 
ואף  מים  צבעי  צבעוניים, 
לעתים  מעטים.  שמן  ציורי 

מהרישום נעשה על ניירות מז
להרצאה  הזמנה  כמו  דמנים, 
אקדמית באוניברסיטה, וחלק 
חוזר  לשימוש  זכו  מהדפים 
על ידי ציור משני צידי הדף. 
בקווים  נעשה  הרישום 
או  בפחם  בעיפרון,  מהירים, 
צבעי  בתוספת  שחור,  בצבע 
כאמור,  דומה,  מעטים.  מים 
בלתי  דחף  כמתוך  שנוצר 
רגש,  מתוך  כמעט,  נשלט 
ללא  חופשית  ביד  הבעה 

אינ באופן  ומחשבה,  מתכנון 
טואיטיבי ומתפרץ. 

גולדברג  שיצרה  הדמויות 
והן  במה,  על  כמו  מוצבות 
כאילו  זו  אל  זו  מתייחסות 

מה בחלק  דיאלוג.  מניהלו 
מציורים ישנו עומק, הפרספק

טיבה נוצרת על ידי קווי שִתי 

מוערב, למשל מרצפות, המת
לכדים בנקודת מגוז אחת. 

ציורים אחרים נעשו בקווים 
מיחידים, מרומזים, כמעט בה
נתו מהציורים  חלק  משטחה. 

נים במסגרת תוחמת. ציורים 
ציורי  כגון  נופים,  המתארים 
ופרחים,  יערות  שדות,  טבע, 
מופיעים לרוב בהצבה לרוחב 
הדף עם תיחום מרומז, למשל 
התמונה.  בשולי  יחיד  עץ 
חתומים  הציורים  מקצת 
יד  בכתב  בעברית,  בחתימה 
ציון  תוך  דפוס,  באותיות  או 
השנה. לעיתים החתימה היא 
איורים  ובאותם  בלועזית, 
החתימה  יווניים  ממחזות 
המדמה  בגרפיקה  ניתנה 

אותיות יווניות.

lll

האחרו הקולאז'ים  מסדרת 
 ,1969-1968 מהשנים  נים, 
עוסקת בנושאים חדשים כמו 

בתערוכה בגלריה טל ניתנת 
הזדמנות למפגש עם יצירתה 
גולדברג  לאה  של  הפלסטית 

וב בציור  ברישום,  יצירה  מ– 
קולאז'. 

קטלוג  מלווה  התערוכה 
של  מקורית  רשימה  הכולל 
לאה גולדברג "תולדות חיים" 

משכתבה לקראת תערוכה מי
בבית  שהתקיימה  צירותיה 
ב-1968.  בירושלים  האמנים 
מאמר  הקטלוג  כולל  כן  כמו 
קצר של עו"ד לנדאו, בנה של 

המשך בעמוד הבא

מיוחד לא-לה כפר: לקראת התערוכה "עוד חרוז אחד - מיצירותיה הפלסטיות של 
המשוררת לאה גולדברג", קטעים ממאמר שכתבה אוצרת התערוכה לקטלוג

הטובה  חברתה  לנדוי,  מינה 
של לאה גולדברג, וכן מאמר 
טיקוצקי  גדעון  החוקר  של 
שכתב כמה ספרים וחוקר את 
ומאמר  גולדברג  יצירתה של 
אוצרת  גרינפלד,  עדי  של 

התערוכה.
יצירות  מוצגות  בתערוכה 
לנדאו,  יאיר  עו"ד  מאוסף 

ממנהל העיזבון והעמותה לה
נצחת לאה גולדברג ויצירתה, 
שהתקבלו  קולאז'  ועבודות 
"גנזים",  ארכיון  באדיבות 

הסופרים  אגודת  מיסודה של 
מוצגות  בתערוכה  בישראל. 
מקוריות  רישום  מחברות  גם 

של גולדברג.
בשבת  חגיגית  פתיחה 
בגלריה   12 שעה   22.6.2013
טל כפר ורדים. הפתיחה תלווה 

מקטעי שירה, משיריה המולח
ישירו  גולדברג  לאה  של  נים 
גפן שפירו ולהיא שיקיאר, לווי 

פסנתר אביחי יעקוביאן.
הגלריה  באתר  פרטים 

www.talgallery.co.il

על התערוכה
עוד חרוז אחד - פגישה עם משוררת-ציירת. תערוכה מיצירותיה הפלסטיות של המשוררת 

לאה גולדברג. גלריה טל כפר ורדים, אוצרת עדי גרינפלד. 30.10.2013-22.6.2013

יצירה 
שנעשתה 

מתוך חוויה 
רגשית פנימית

עבודות של לאה גולדברג, מתוך הערוכה

לאה 
גולדברג

http://www.talgallery.co.il
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תערוכות

המלון הסקוטי, סנט. אנדרוס גליל ת.ד. 104, טבריה, 14100 | טל': 04-6710710 | פקס: 04-6710711 | בקרו אותנו: www.scotshotel.co.il | הצטרפו אלינו ל-  המלון הסקוטי

TAKE A DAY OFF...
העניקו לעצמכם יום של טיפוח הזוגיות, הגוף והנפש

 Lakeview wellness centre
והנפש,  הגוף  להתחדשות  ייחודי  טיפולים  מרכז  הינו 

השוכן לחוף אגם הכנרת, במבנה אבן היסטורי.
תנו  ולפינוק של המאה ה-21.  היכנסו לשקט של המאה ה-19 
למגע המקצועי של המטפלים שלנו לשאת אתכם לפרובאנס, 
מולדת הטיפולים הייחודיים של L’OCCITANE, על בסיס צמחי 
מרפא, ולהעניק לכם חווית הרגעות והתחדשות. עוד במרכז חמאם 
טורקי, מרפסת מנוחה יפיפייה, בריכת שחיה )בעונה(, חדר כושר 
ייחודית,  L’OCCITANE ומסעדת שף  משוכלל, חנות של מוצרי 
Torrance, המעניקה לאורחיה טעמים מרחבי העולם ויד אוהבת.
ליהנות מאווירה קסומה, שתאפשר  ובואו  יום  לכם  קחו 

לכם לחזור מלאי אנרגיה אל מטלות היום יום.
להזמנות: 

04-6710737www.lakeview.co.il

21948-DayOff_KohavIsrael 15.5x23.5-0613

תרבות תערוכות

צימ תערוכת  מוצגת   . בכב ר יהגל ריה 
בוגרת  נשאשיבי,  היבה  של  לומים 
בגלריה  חברה  חיפה,  אוני'  של  טרייה 
תערוכת  המציגה  בכברי,  השיתופית 
דקל.  דרורה  אוצרת:  ראשונה.  יחיד 
 ,16:00-19:00 א'  יום  פעילות:  שעות 
 .11:00-15:00 שבת   ,11:00-14:00 ו' 
תיאום מראש לקבוצות 052-8011252. 
בסדנה לתח ריט בכב רי מוצגת תערוכה 

של יאן ראוכוורגר. 04-9952713.
גל ריית הספ ריה. התערוכה 'מבראשית' 
ה-18  בשבת  תיפתח  שחר  דינה  של 
מציגה  התערוכה   .11:00 בשעה  במאי 
המשלבים  הבריאה  מראשית  ציורים 

מו התערוכה  וקיימים.  קדומים  מנופים 
צגת בשעות פתיחת הספריה: א' ב' ד' 
ה' 9:00-13:00 17:00-19:00, ו' -9:00

.04-9972662 .12:00
גל ריית המ רפאה במ רכז המסח רי בכפ ר 
ו רדים. מוצגת התערוכה 'פנים חדשות' 
י'  שכבת  האמנות,  מגמת  תלמידי  של 
בבית הספר אמירים. התערוכה פתוחה 
שבעות פעילות המרפאה במשך הקיץ.

גל ריית מגדל המים בנה ריה. 'על חבל 
אוצר:  סלע.  אילנה  של  תערוכה  דק' 
יהונתן בוהדאנה. נעילה ב-13.7.2013. 
שעות פעילות: ימים א-ה 9:00-13:00, 
ג-ה 16:00-19:00, שבת 10:00-14:00. 
04- נהריה.   ,12 ז'בוטינסקי  רחוב 
nahariyamuseums@  ,9511214

 .gmail.com
מעלות.  ב ר ר  ע"ש  אומנויות  מ רכז 
תערוכה קבוצתית רב תחומית העוסקת 
בספרים 'אמנות הספר'. נעילה ב-24.7. 
10:00- ד'  ג',  א',  פעילות:  שעות 
10:00- ה'  ב',   ,16:00-19:00  ,13:00
טלפון:  .11:00-13:00 שבת   ,15:00 

.04-9977150
תפן.  התעשייה  בגן  הפתוח  המוזיאון 
מוצגת תערוכת שטיחי קיר "ציור בשתי 
סטויאנוב.  סאשה  האמנית  של  וערב" 
מפגש  ייערך   12:00 בשעה  ב-22.6 
האמנית,  בהשתתפות  גלריה  ושיח 
הורביץ  תמר  האוצרת,  אופק  רותי 
חייקין  ונעמה  המשנה  אוצרת  ליבנה 
בגן  לצילום  הפתוח  המוזיאון  אוצרת 
.04-9109600 חי.  תל   התעשייה 

 .www.omuseums.org.il
מוזיאון עוקשי לאמנות עכו. התערוכה 
"מכתבים מנסיעה מדומה" על פי ספרה 
של לאה גולדברג. ב-5.7 בשעה 11:00 

המש אמנים  עם  גלריה  שיח  מייערך 
זמר. רחל  אוצרת:  בתערוכה.   תתפים 

 .razemer@gmail.com
ביוני  ב-22  ו רדים.  כפ ר  טל,  גל ריה 
'לאה  לתערוכה  חגיגית  פתיחה  תיערך 

גגולדבר - עוד חרוז אחד'. ציורים ורימ
שומים פרי יצירתה של המשוררת לאה 
גרינפלד. -054 עדי  אוצרת:  גולדברג. 

7542699. פרטים בעמוד 52.
גל ריית הקצה, נה ריה. מוצגת התערוכה 
'שוב ושוב אותו הנוף' של רות קסטנבאום 
. אוצרת לי רימון. התערוכה תינמ בבן-ד
על בשיח גלריה ב-11.7 בשעה 19:00 
עם האמנית. ימים ב' וה' 16:30-19:00, 
 11:00-13:00 שבת   ,12:00-15:00 ו' 
052-  ,04-9926819 מראש.  ובתיאום 

.2349527
טריאדה.  כב רי.  קיבוץ  שמי,  אטליה 
בתערוכה מציגים ינאי סגל ושחר סיוון 

לתע במיוחד  שנעשו  חדשות  מעבודות 
רוכה, לצד עבודות קודמות שלהם ושל 
שינדלר.  סמדר  אוצרת:  שמי.  יחיאל 
הכניסה חופשית. שעות פעילות: ג', ד' 
מראש  ובתיאום   11:00-15:00 ושבת 
בטלפון: 052-8840215, 04-9952709.
מוזיאון ב ר-דוד בקיבוץ ב רעם. פתיחת 
ב-5.7.13  תיערך  "מקודשת"  תערוכה  
הרמן  חנה  התערוכה  אוצרות  בנוכחות 
מוצגות  במוזיאון  ואמנים.  לנזיני  וסול 
העוסמ חוברות"  "ארבע   התערוכות:

באגף  יהודיות,   בעיניים  בקומיקס  קת 
הנוער מוצגת "לאה גולדברג המשוררת 
שאהבה לצייר" ותערוכת חפצי יודאיקה 
דוד  בר  מוזיאון  אוסף  בנוסף  הקבועה. 
מתארח בבית מני, ת"א בתערוכה "סלון 
יום   ,10:00-16:00 א-ה  ימים  צפון". 
וחג  שבת   ,10:00-14:00 חג  וערב  ו' 

.04-6988295 .10:00-16:00
העתי עכו  בחומה,  אוצ רות  רמוזיאון 

ילדים  משחקי   – וגלגלים  'דרכים  קה. 
משחקי  תציג  התערוכה  פעם'  של 
שקדמו  מהשנים  פופולאריים  ילדים 
עד  תוצג  התערוכה  המדינה.  להקמת 
שבת(  )כולל  יום  בכל  פתוח  ה-31.8. 
 .10:00-15:00 שישי   ,10:00-17:00 

כניסה: 12 ₪. 04-9911004.

מתוך "דרכים וגלגלים – משחקי ילדים 
של פעם", מוזיאון אוצרות בחומה

צילום: ארל'ה רודן

והגורל.  הזמן  ירושלים,  התנ"ך, 
השילוב בין חתיכות הנייר הגזורות 

מזכיר מלאכת מחש זו,  מבטכניקה 
בחלונות  ויטראז'  עבודת  של  בת 
והרנסנס,  הביניים  מימי  כנסיות 

מהעשויים חלקי חומרים שונים, זכו
כית וברזל, ליצירת שלמות חדשה. 
חלק מהקולאז'ים בנוי כחלון מלבני 
כותרת קשתית, בצורת  מוארך עם 

חלון כנסייתי.
גו הצניעה  שנותיה  ברוב  מבעוד 

ואף  הפלסטית  יצירתה  את  לדברג 
יצירתה  ליווי  על  לעיתים  ויתרה 

ליל וסיפוריה  )שיריה  מבציוריה 
אמנים  בידי  רוב  פי  על  אוירו  דים 
עבודות  שבהצגת  הרי  אחרים(, 
הקולאז' בתערוכות בשנים -1969
בירושלים  האמנים  בבית   1968
ובכפר מנחם, וברשימתה "תולדות 
של  מקומו  על  בה  שסיפרה  חיים" 
מסוים  רצון  התגלה  בחייה,  הציור 
אלה  עבודותיה  את  לחשוף  מצדה 
לקהל הרחב, כמו תיקון שמבקשת 
נמצאת  שהיא  בידיעה  המשוררת 
שנים  לאחר  חייה,  סוף  לקראת 
פרטי  כמעשה  בציור  עסקה  שבהן 

ואישי.
מבימיה האחרונים, בשארית כוחו
מתיה, ציירה גולדברג על הקיר הס

מוך למיטתה דמויות, נופים, קטעי 
זכרונות. הציור היה לה לנחמה עד 

לרגעיה האחרונים.
יוצרת,  הייתה  גולדברג  לאה 

יציר מכלול  רב-תחומית.  מאמנית 
נרחבים בשירה,  תה כולל תחומים 
מאמרי  תרגומים,  ספרים,  מחזות, 
חרוזי  ואף  ילדים  סיפורי  הגות, 
פרסומת מסחרית, שראו אור בחייה 

מוחלקם פורסמו לאחר מותה. במה
מלך השנים נכתבו ביוגרפיות, פור

סמו יומניה, ופורסמו עבודות מחקר 
רבות על יצירתה הספרותית.

ברי הפלסטית,  יצירתה  ממכלול 
זכה  לא  ובקולאז',  בציור  שום, 
לאותה תהודה כיצירתה הספרותית 
אל  מקרוב  במבט  אולם  הענפה. 
העושר בגוף יצירתה, אפשר לגלות 
סימבולית,  אמנותית עשירה,  שפה 
מצד  פנימי,  צורך  מתוך  שנעשתה 
גם  אחד כביטוי לרגש מתפרץ אך 

ליצי ומדויק.  מוקפד  תכנון  מכפרי 
דווקא  מיוחדת  משמעות  זו  רתה 
בכך שנעשתה מתוך חוויה רגשית, 
ואישית, לעיתים תוך מתן  פנימית 
מזור לכאב, ולא לצורך הצגה לקהל 
ביצירה  לראות  יש  לדעתי,  הרחב. 
השראה  מקור  מאותו  הנובעת  זו, 

משל יצירתה הספרותית, נדבך מש
מלים ובלתי-נפרד מהביטוי האמנו

תי הכולל ביצירתה.

המשך מעמוד קודם

mailto:nahariyamuseums@gmail.com
mailto:nahariyamuseums@gmail.com
http://www.omuseums.org.il
mailto:razemer@gmail.com
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תרבות תפתחו יומנים \הדס כרמונה

20.6v חמישי
מוסיקה. ברי סחרוף בהופעה חשמלית. 
ביום  כרטיס במכירה מוקדמת: 129₪, 
באולם   21:30 בשעה   145₪ המופע: 
המופעים בקיבוץ כברי. להזמנה: דורית 

.052-8011523
הרצאה וסרט. סקוטלנד אהובתי - מסע 
ארתור  סר  הסופרים  בעקבות  חוויתי 

רו וג'.ק.  סטיבנסון  רוברט  דויל,  מקונן 
ודייר  טול  כג'טרו  ענק  ולהקות  לינג 
ההרצאה  כהן.  בועז  מנחה  סטרייטס. 
בשעה 21:00 ואחריה ב-23:00 הקרנת 
חוצות של הסרט 'חלקם של מלאכים'. 

מבמסגרת חודש הממלכה הבריטית במ
 ,04-6710710 בטבריה.  הסקוטי  לון 

 .www.scotshotels.co.il
של  הבובות  תיאטרון  בובות.  תיאטרון 
הסבון  "בועות  את  מציג  טבע  חווידע 
שקמ  15 מחיר   ,3-6 לגילאי גלי".   של 

בשעה  בחינם.  מלווה  הורה  לילד.  לים 
16:00 בחווידע כרמיאל. 04-9081240, 

 .www.havayeda.org.il
מחול. להקת המחול הקיבוצית בשיתוף 
שקלים   10 מחול.  מסע  להקת  רקדני 
בשעות  בגעתון  זכרי  באולם  כניסה. 
ורכישת  הגעה  אישור  ו-18:30.   16:00
כרטיסים: 04-9859737, 04-9859740. 

מופעים נוספים ב-24 וב-25 ביוני. 
מארמ לבוב  מחווה  מופע   . המוסיק
 .50-60 כרטיס  ראסטה.  כח  עם  לי 
הפרה  בפאב  ב-20:30  דלתות  פתיחת 
,052-7765869 להזמנות:  ציון.   בשבי 

.052-3581619
לסין.  בית  תיאטרון  ואני,  מקסי  הצגה. 

מש ובבימויו.  מיטלפונקט  הלל  ממאת 
תתפים: יגאל נאור, מרים זוהר, שלומי 
טפיארו, נתי קלוגר ועוד. בשעה 21:00 
מעלות  הבמה  ואמנויות  תרבות  בהיכל 

תרשיחא. 04-9573050.
מוסיקה. דניאלה ספקטור. בשעה 22:00  

בחמדת ימים. 04-6989423.
21.6v שישי

ליאור  ד"ר  הארכיאולוגית  הרצאה. 
מגרוסמן תרצה על השמאנית מנחל חי

לזון. 20 שקלים. בשעה 11:30 בגלריית 
הקצה. 052-2349527, 04-9926819.

בריטית'. בראמ 'צלילי הפלישה   . עמופ
לארי  ומוזיקה:  נקניקיות  בירות,  נץ' 

פוגל במופע אקוסטי של השי מומינדי 
מרים הבריטיים שכבשו את העולם בש

נות ה-60 בליווי סיפורים. בשעה 12:00 
הבריטית  הממלכה  חודש  במסגרת 
 במלון הסקוטי בטבריה. 04-6710710,

 .www.scotshotels.co.il
איש  את  להציל   - קושניר  אבי  מופע. 
המערות. בשעה 22:00 בהיכל התרבות 

כרמיאל. 04-9881111.
לאריק  מחווה   -  18 מקלט  מוסיקה. 
איינשטיין. בשעה 22:00  בחמדת ימים. 

.04-6989423
22-23.6v

לסין.  בית  תיאטרון  ואני,  מקסי  הצגה. 
מש ובבימויו.  מיטלפונקט  הלל  ממאת 

תתפים: יגאל נאור, מרים זוהר, שלומי 
טפיארו, נתי קלוגר ועוד. בשעה 21:00 
מעלות  הבמה  ואמנויות  תרבות  בהיכל 

תרשיחא. 04-9573050.
22.6v שבת

. שיחה על סיפורי מסע לפמ תשבתרבו
מעוטות בהנחיית מרים פלג. עיון בסיפו

רים מוכרים ואהובים,
ות אלו  סיפורים  של  הרגשי  מתפקידם 

המתגבשת  האישיות  בעיצוב  רומתם 
ול סבים  להורים,  מיועד  הפעוט.  משל 

 11:30 בשעה  שקלים.   20 הרחב.  קהל 
,052-2349527 הקצה.   בגלריית 

.04-9926819
הסמ מציג:  טוליק  תיאטרון   . תשבתרבו
סדנת  ההצגה  בסיום  והגמדים.  נדלר 
ממוחזרים.  מחומרים  גמדים  יצירת 
ברעם,  דוד,  בר  מוזיאון   11:00 בשעה 

.052-4845791 ,04-6988295
 Savannah and the Stringz .מוסיקה
בשעה   .- Acoustic Power Trio

17:30  בחמדת ימים. 04-6989423.
25.6v שלישי

בריטית'. בראמ 'צלילי הפלישה   . עמופ

לארי  ומוזיקה:  נקניקיות  בירות,  נץ' 
פוגל במופע אקוסטי של השי מומינדי 
מרים הבריטיים שכבשו את העולם בש

נות ה-60 בליווי סיפורים. בשעה 21:00 
הבריטית  הממלכה  חודש  במסגרת 
 במלון הסקוטי בטבריה. 04-6710710,

 .www.scotshotels.co.il
קרקס. בכורה עולמית של מופע הקרקס 
חדשות'  הרפתקאות  'טרזן  המוסיקלי 
בשעה  ממוסקבה.  הגדול  הקרקס  של 
הבמה  ואמנויות  תרבות  בהיכל   18:00

מעלות תרשיחא. 04-9573050.
26.6v רביעי

שקלים.   50 טובים.  אמירם  סטנדאפ. 
הפרה  בפאב  ב-20:30  דלתות  פתיחת 
 ,052-7765869 להזמנות:  ציון.  בשבי 

.052-3581619
מחזמר. זוהרה אלפסייה. מחזמר מקורי 

הז של  הסוערים  חייה  על  מהמבוסס 
 20:30 בשעה  אלפסייה.  זוהרה  מרת 
,04-9829933 נהריה.  התרבות   בהיכל 

.04-9829733
27.6v חמישי

 - שמש  הפנינג  למשפחה.  פעילות 
ניסויים,  האסטרונומיה,  בראי  השמש 
בשעה   ,4-12 לגילאי  ועוד.  יצירה 
 16:00 בחווידע כרמיאל. -9081240 04,

 .www.havayeda.org.il
במופע  דון-יחייא  בני  עו"ד  מופע. 
"טובים השניים". בשעה 21:00. בהיכל 

התרבות כרמיאל. 04-9881111.
 Françoise - Paris מוסיקה. 
ימים. בחמדת    22:00 בשעה   .Jazz 

.04-6989423
28.6v שישי

כרטיס  אלברשטיין.  חווה  מוסיקה. 
המומ ביום   ,129₪ מוקדמת:  במכירה 
המומ באולם   22:00 בשעה   145₪ :פע
דורית  להזמנות:  כברי.  בקיבוץ  פעים 

.052-8011523
לוהטת.  אירית  קדירה  מופע. 
איריים  ומוסיקה  ריקודים  מופע 
וסולניות  בוראן  להקת  בביצוע 

חודש  במסגרת   21.00 בשעה  האירי.  למחול  תלתן  להקת 
,04-6710710 בטבריה.  הסקוטי  במלון  הבריטית   הממלכה 

 .www.scotshotels.co.il
מופע. פרדוקס - נמרוד הראל. בשעה 22:00 בהיכל התרבות 

כרמיאל. 04-9881111.
 מוסיקה. כחול. מוסיקה אירית וסקוטית. בשעה 22:00  בחמדת ימים.

.04-6989423
מופע תיאטרלי. מירה עוואד, עינת וייצמן ועוד במופע 'עיניים' 

מבעקבות שיריו של מחמוד דרוויש. בימוי: נורמן עיסא. כרטי
סים ב-60 שקלים בקתדרה 052-5224922 או בחנות המתנות 
"חנות בכפר" במרכז המסחרי כפר ורדים. בשעה 21:00 בהיכל 

התרבות מעלות תרשיחא. 04-9575796.
29.6v שבת

מקרקס. בכורה עולמית של מופע הקרקס המוסיקלי 'טרזן הר
פתקאות חדשות' של הקרקס הגדול ממוסקבה. בשעה 11:00 

בהיכל התרבות כרמיאל. 04-9881111.
מחזמר. מחזמר עפ"י הסרט "חגיגה בסנוקר" בבימויו של אורי 
פסטר ובכיכובם של זאב רווח, נירו לוי, מיקי קם ועוד. בשעה 

21:30 בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933, 04-9829733.
. בובתרצה מציגה: סיפורי דובים בהשראת סימ תתיאטרון בובו

פורי מ.י. שטקליס. לילדים מגיל 3. בשעה 11:00 בקרוואן ליד 
ככר 8 בכפר ורדים. טלפון: 052-3337299 ,04-9979401.

2-4.7v
ה-12.  בפעם  ייערך  בערבית  לתיאטרון  הפסטיבל  מסרחיד. 
רחוב  אירועי  גם  יתקיימו  השנה  הרגילה,  למתכונתו  בנוסף 
 פתוחים לקהל ברחבי עכו העתיקה. במרכז לתיאטרון של עכו.

.04-9919634 ,04-9913834
3.7v רביעי

שרית לכרטיסים:  שלומי.  תיאטרון  טיארות,   הצגה. 
04-9875183/4 או 050-2882117.

4.7v חמישי
בלט. רומאו ויוליה של הבלט הישראלי. בשעה 20:00 בהיכל 

תרבות ואמנויות הבמה מעלות תרשיחא. 04-9573050.
6.7v שבת

שבתסיפור. מפגש סיפור ויצירה למשפחה. והפעם 'טרופותי'. 
במוזיאון   .11:00 בשעה  מלווה.  שקלים   20 לילד.  שקלים   30

הפתוח בגן התעשייה תפן. 04-9872022, 04-9109609.
11.7v חמישי

'צילה'.  החדש  ספרה  על  קציר,  יהודית  הסופרת  עם  מפגש. 
בכפר בקתדרה   ₪  40 במחיר  מוקדמת  במכירה   כרטיסים 
052-5224922 או בחנות המתנות "חנות בכפר" במרכז המסמ

חרי כפר ורדים.

מירה עוואד. מעלות 28.6אבי קושניר. כרמיאל 21.6

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

חוה אלברשטיין. 
כברי 28.6

http://www.scotshotels.co.il
http://www.havayeda.org.il
http://www.scotshotels.co.il
http://www.scotshotels.co.il
http://www.havayeda.org.il
http://www.scotshotels.co.il
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ורדה

האחמ שישי  מימי  באחד   
רונים היה טקס חנוכה חגיגי 

משל הואדי הקסום. ראש המו
בהצהרת  הפתיע  שלנו  עצה 
אופנהף או שמא מחווה נאה 
לחיים יבין: חולצה מכופתרת 
בצילומי  קצרים.  ומכנסיים 
טקס גזירת הסרט עוד הצליח 
הצלם להסוות את הפיסלעך, 

שה הטיול  של  צילום  מאבל 
דלף  בוואדי  כך  אחר  תקיים 
קרסוליו  נראים  ושם  לורדה, 
ההדרם.  במלוא  הראש  של 

להנאתכן, בנות.
 העונה הראשונה של ליגת 
מאמאנט המקומית הסתיימה 
ברכות,  עם  חגיגי  באירוע 
איילת  וכאלה.  משחקים 
בשם  לברך  עלתה  המשך בעמוד הבאבוקובזה 

סיון מטייל מסיבה בלולה ברסיון גוזר סרט

     משה שוורץ
מעסה רפואי בכיר, מאסטר ברייקי-הילינג

מגוון עיסויים, טיפול אנרגטי, רפלקסולוגיה של הפנים

פינוק חדש
בכפר ורדים

חדר טיפולים
באוהל מונגולי מקסים

054-9571471 

אפשרות

למנויים, שוברי

מתנה לאירועים

מיוחדים

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

בניין סראיא, מרכז תרשיחא, 0545-202332

מסעדה ופאב על ראש הגג

בשישי
TOP VIEW BARTOP VIEW BARבצהרייםפתוח מ-12 ושבת

שנה
כבר מעל 20 

שירותי חקלאות מיוחדים

רכשו במחירים נוחים והתארגנו לעונת ההסקה
לפני שהמחירים עולים . . .

מצפה מתת, ד. נ. מרום הגליל מיקוד 13880
S h a c h a m c h e n @ g m a i l . c o m : אי מייל

קונים עכשיו
וחוסכים כסף רב

גיזום וכריתת עצים | גיזום עצים בטיפוס
גיזום עצים עם מנוף | העתקת עצים | פינוי גזם

אחזקות שטחים | הסדרת תעלות | ייעוץ אגרונומי
עצים להסקה | סנדות | מוצרי עץ גושני

גלגלי עץ | מדרכי עץ לגינה ועוד

עצים להסקה
סנדות • מוצרי עץ גושני

להזמנות: 052-6756335
חפשו אותנו בפייסבוק

לנו
הלקוחות ש

לא מתפשרים

על איכות

ועל הכמות

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

מגוון חופשות אטרקטיביות לקיץ ולחגים

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

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

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  

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

השחקניות, והבריקה עם כמה 
תובנות בנושא “מה זה להיות 
ורדה  מאמאנט”.  שחקנית 

מביאה מבחר:
לגלות שיש לך 300 הודעות 
בווטסאפ של הקבוצה בפחות 

מחצי שעה.
לגלות שאת יודעת לקלל טוב 

יותר ממה שחשבת.
לבלון  מחוץ  להפשיר  לצאת 

בחורף, להפשיר.
לעשות פיפי בין המכוניות.

שישי  יום  ארוחת  להכין 
יום  של  האימון  כי  בשעה, 
מסתיים  משחק  לפני  שישי 

רק בשש בערב.
להתבאס מהפסד.

מא של  שהמדבקה  מלוודא 
ירדה  מאנט על המכונית לא 
אותה  להחליף  מיד  כן,  ואם 

בחדשה.
 בכלל זו תקופה של טקסים  

הנו תזמורת  וגם  מוסיומים, 
הסיום  קונצרט  את  נתנה  ער 
שלה. בקטע הקלאסי הראשון 
הסביר המנצח והמנהל ראובן 
שלושה  יש  שליצירה  מלאך 
פרקים, שיש הפסקה בין פרק 
כפיים  מוחאים  ושלא  לפרק 

לש לא  ואכן,  הפרקים.  מבין 
אלה.  דברים  נשא מלאך  ווא 
זכו  הראשון  הפרק  בתום 
של  ואוהד  חם  לפרץ  הנגנים 
ראשו  ורק  כפיים,  מחיאות 
המסתובב של המנצח הפסיק 
אותן באיבחת מבט נוקב. בין 

כבר  לשלישי  השני  הפרק 
הייתה דממה.

 נוי משגב, רכזת שבט עפר 
כרכ נבחרה  ורדים,  מבכפר 

תנועת  מטעם  מצטיינת  זת 
הצופים. כבוד, וורדה בהחלט 
ורצה  נכון”  ב”היה  מברכת 

לעשות מעשה טוב.
 ועוד רגע של פרגון, הפעם 

מלפרויקט חביב ונחמד שמרי
צה המועצה בשיתוף המשרד 
להגנת הסביבה בגני הילדים: 
בעזרת  שמחים”.  “כיסאות 
יוצרים  הוד  רונית  האמנית 
מקוריים  כיסאות  הילדים 
מחומרים ממוחזרים. וכך יש 
יום הולדת, כיסא  להם כיסא 
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ורדה

מחמאות, כיסא מחשבה ועוד. 
שבו בבקשה.

 מה אתם אומרים על האויב 
מת הם  שלנו?  נורא  מהכי 

וחורבן,  הרס  לזרוע  כוונים 
פרי  כל  את  לגזול  עומדים 
בחצר  ממש  נמצאים  עמלנו, 
ממש  אם  שלנו,  האחורית 
נעצבן אותם הם יהפכו אותנו 
לחולים במחלות קשות. והכי 
נורא? בגלל כל מיני יפי נפש 
לפגוע  ככה  סתם  לנו  אסור 
שהם  למרות  בהם,  ולהרוג 
מהווים איום קיומי על שלום 
האזור. זה באמת נורא ואיום, 

מאבל ורדה ממש מסרבת לש
נוא את שפני הסלע.

המשך מעמוד קודם

הלוגו של "ציפורי לילה"שפני סלע

דוד פסיג עם אנשי 
התאחדות התעשיינים

צוות הגנים עם חלק מהכיסאות השמחים

צילום: אבי הירשפילד

בחנות כל אביזרי הקפה l חומרי ניקוי לאבנית l מקינטות 
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...

550ש"ח
בלבד

מבצע
syntia cappuccino

במקום

 5,000 ש"ח 

3,200 ש"ח

ר!
זו
בא

קה 
 הוותי

ונדיטוריה ביתית איכותית  ק

וגי המאפה  הזמנות מיוחדות
ל ס

כ

משק 83 מושב מעונה,
04-9979337

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

 

    
   

*6444

 צוות מקצועי בכוננות סיוע 24/7       טיפול אדיב ומסור
    ללא תשלום חודשי       טכנולוגיית תקשורת חדישה

יומומ חגג  בר  לולה  פאב   
מימי  באחד  אז  שלוש.  לדת 
שישי עשו יומולדת עם בירה 

מגולדסטאר, עוד כל מיני אל
מיצגים  רקדניות,  כוהולים, 
את  בהזדמנות  ופתחו  וכו' 

מתחם הקיץ. מזל טוב.
חומ לילה  ציפורי  תוכנית   
שבתקופת  שאומר  מה  זרת. 
החופש הגדול מחלקת הנוער 

פעי מארגנת  המועצה  משל 
הנוער  לבני  יומיומיות  לויות 
 3:00 עד   23:00 מהשעה 
לפנות בוקר. כשורדה הייתה 
נערה ועוד היו לה חברים, אז 
פעילויות  מיני  כל  גם עשינו 
ידענו  שבזמנו  רק  ליליות. 

מלהסתדר לבד, בלי שום מד
ריכים. כל מה שהיה צריך זה 

ואיזה  גורן, ספר של פושקין 
משות לקריאה  בלורית  מיפה 

פת.
פושקין  גורן,  אפרופו   
נחזור  שעוד  תחזית  יש  וכו', 
העתידן  עניפה.  לפעילות 
פסיג,  דוד  פרופ'  הנחשב 
התנבא באיזה כנס עסקי של 
שהיה  התעשיינים  התאחדות 
ידיעה  זו  )כן,  יעקב  בזכרון 

שי ורדה(,  של  החוץ  ממדסק 
היחידה  המדינה  היא  שראל 
את  לשלש  שהולכת  בעולם 
פי  על  ה-21.  במאה  עצמה 
 2,100 בשנת  שלו,  התחזית 
 24 ישראל  אוכלוסיית  תמנה 

ממיליון איש. ורדה רשמה, וכ
מעיתונאית חרוצה היא מבטי

חה לבדוק זאת בגיליון 1,440 

של א-לה כפר.
אבל  זאת,  ציין  לא  פסיג   
כמובן, התחזית שלו תתקיים 

מרק אם נפעל כולנו יחד בכו
ונצליח להת מחות משותפים 

גבר על האיום השפני.
 הקיץ הוא גם עונת ההופמ
מיני אמפי בכל  החיות  מעות 
ואיצט פארקים  מתיאטרונים, 

דיונים. מקורב למדור שכבר 
הספיק לראות מופע אחד חזר 
מדהימה:  תובנה  עם  לצפון 

כל הפרחות רוקדות מעולה.
לא  למה  אז  תובנה,  ואם   
פתגם נאה? בבקשה: מלחייה, 
יותר  הרבה   - מלח  בה  שים 

אפקטיבית.
 עמוק, לא? שבת שלום.
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מחיר למודעה בת 12 מילים, שני פרסומים: 65 ₪
4 פרסומים: 95 ₪ )המחירים כוללים מע"מ(

בתים למכירה

בכפר ורדים בשלב ב' במפלס 
אחד וילה גלילית קסומה 

ומיוחדת, 250/700 , 5 חד' + יח"ד 
 3 חד', חניה ונוף מקסים.

רחל 054-4735949.

בכפר ורדים בצעירה דו-משפחתי 
פינתי, 200/300 , 5 חד' + ממ"ד, 
יח' הורים מפנקת, חנייה מקורה 

וחצר. אפשרות גם להשכרה. 
רחל 054-4735949.

בכפר ורדים בשלב א' וילה 
מטופחת שטופת אור וירק, 5 

חד’ + פ. משפחה + פ.  עבודה, 
 197/530, חניה וחצר גדולה.

רחל 054-4735949.

בכפר ורדים, ברחוב מורן בשלב 
א’, וילה הגובלת בחורשה, 

173/590, 6.5 חד’ + פ. משפחה, 
נוף מקסים, גינה וחניה מקורה. 

רחל 054-4735949.

בכפר ורדים בשלב א' למכירה 
/ השכרה וילה במיקום מרכזי 

215/560, 5 חד' + מקלט, חנייה 
מקורה, גינה גדולה ומע' סולארית 

מניבה. 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 

דרושים

לפרטי בכפר דרוש תיכוניסט / 
סטודנט / חייל בחופשה לעזרה 

בתחזוקת הגינה. 077-7857861

לבריכה של כצל'ה דרושים/ת 
פיזיותרפיסטים שהם גם 

 הידרוטרפיסטים. לפרטים:
 050-4979832, נירה 

ל-dreadlocks בית אופנה 
דרוש/ה תופר/ת דוגמאות 
 למשרה חלקית. לפרטים: 

עדי 052-6907707 

ל"קציצה עגלגלה" דרושים 
עובדים למספר תפקידים. הופעה 

יצוגית, מוסר עבודה גבוה. 
לפרטים 0546-881085 

דרושים
 ברמנים\טבחים עם נסיון בתחום

 מלצרים בעלי הופעה יצוגית ותודעת שירות גבוהה
 תנאים טובים למתאימים

 קורות חיים: פקס 046881957
dahbor_aiman@hotmail.com

לקפה קפה סניף מעיליא

לריסה
מעצבת שיער

נשים • גברים • ילדים
אפשרות בבית הלקוח

050-7179525

נדב
מערכות מיזוג אוויר

ומערכות מיגון

052-5322099
nadav-ido@hotmail.com

שיווק * התקנה * תיקון
ייעוץ חינם בבית הלקוח

חדש!!!  
בבית האור המרפא

טיפול בגלי הלם ל:
הסתיידויות בכתף, בעיות דורבן, ירך , גב, נימול 

בידיים, טניס אלבו, בעיות ניווניות ועוד...
זכיין של רשת "רפואות"

בנוסף: טיפול בבעיות גב, צוואר שלד ועוד...
קרניו סקראל - לנשים בהריון

ועוד פלא:
חדש בצפון! מיטת הפלא למיגוון רחב של בעיות

בואו להתנסות ולחוות, טיפול הכרות ב-50 ש"ח בלבד
www.theskyspirit.co.il ,0545-600144 ,מיכה און

לפאב מסעדה באזור
דרושים

עוזר/ת טבח 
מלצרים w ברמנים

עבודה קבועה * 
תנאים טובים למתאימים

054-5202332

חדש למבוגרים
העשרה בצרפתית
מבלים בכיף ומשפרים את השפה

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

למאפייה בתרשיחא דרוש/ה 
בחור/ה חרוצ/ה בעל/ת רשיון 
נהיגה לעבודות ניקיון וחלוקה. 

לפרטים גידי 054-7633346 

דרושות עובדות לניקיון. 
052-6219797

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

חיפוש עבודה

בן 13 ידאג ויפנק את כלבכם 
במהלך חופשת הקיץ כשאתם 

לא בבית או סתם עסוקים... עומר 
058-6272271

נערה בת 15 אחראית, חברותית 
ותלמידה מצטיינת מעוניינת 

בעבודות ביבי סיטר, עזרה 

בשיעורי בית לכיתות א'-ו', וטיפול 
 בחיות מחמד.

עופרי 054-7451833 

שיעורים, קורסים ולימודים

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

www.arichim.com
054-6717761

michal@arichim.com
 סטודיו: שניר 100 כפר ורדים

המנין המשפחתי המסורתי  כפר ורדים
חוויה יהודית משפחתית משותפת

עדכונים נוספים בקולנו, באתר ובדף הפייסבוק

 21-22.6 פרשת בלק, 
בת מצווה שירה דרוקס

קבלת שבת   19:00
לימוד  8:45

תפילת שחרית  9:15

20-29.6 פרשת פנחס
קבלת שבת  19:00

תפילת שחרית   9:00

5-6.7 פרשת מטות מסעי
קבלת שבת   19:00

לימוד  8:45
תפילת שחרית   9:15

12-13.7 פרשת דברים
 בר מצווה רועי שטרן

ואוריה אדיב
קבלת שבת   19:00

תפילת שחרית   9:00

15.7, יום ב’
20:15 תפילות תשעה באב 



מרכז השינה והריהוט כברי
חנות המפעל

4 דקות מנהריה - חניה חינם בשפע
קיבוץ כברי 

 שעות פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00  שישי 10:00-14:00  טל. 04-9952658

21 14.6.201349   ˆ   ידיעות כרמיאל

15  Öko-Tex
Standard

1000  

מזרני 
סימנס - 

בקולקציה 
חדשה

ספת
ארוח

מבצע
השקה

20%
חדש מפולירון - הסדרה הטבעיתהנחה

לשינה מושלמת ממש כמו בטבע

חיסול פינות אוכל מתצוגה
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