
מתחם חדש, ספר חדש
חדשות

ארוחת צהריים מלאה 32 ₪   בלבד
סלטים, מרק, עיקרית בשרית וקינוח 

אכול כאוות נפשך!
הכי טעים והכי משביע.

TAKE AWAY אכול כאוות נפשך!

מסעדת נוף

אזור תעשייה תפן, בניין נוף )היציאה לכרמיאל(. 
פתוח: א-ה 16:00-11:30 04-9872606 

www.mqt.co.il :אתר

כשר מסעדת נוף

אתר האמנים באוויר
כל אמני הכפר מוזמנים להירשם חינם באתר 

www.kvart.co.il

בחודש הבא: שני 
גיליונות א-לה כפר

הגיליון הראשון יעסוק בנושא "סגנון חיים גלילי", 
והשני יהיה גיליון פסח חגיגי

ובמהלך חודש אפריל ייצאו שני גיליונות של "א-לה כפר". הגי
חיים  "סגנון  בנושא  ויעסוק   7.4 חמישי  ביום  יופץ  הראשון  ליון 

יופיעו מספר מאמרים שינסו לבדוק מה מיי זו  וגלילי". במסגרת 
בנוו תחומים  מספר  יסקרו  בגליל,   Life-Style ה נושא  את  -חד 
המעונ כותבים  נושאים.  במספר  מקצועיים  מאמרים  וכן  זה,  ושא 

הדוא"ל בכתובת  מאמריהם  את  להציע  מוזמנים  להשתתף   יינים 
.pnay@pnay.co.il 

שבוע לאחר מכן, ביום חמישי 14.4, יופץ גיליון הפסח של א-לה 
וכפר, שכרגיל בחגים יכלול חומרים רגילים כשלצידם ראיונות מיו

חדים וכתבות מיוחדות לחג.
ערב פסח יחול ביום שני ה-18.4.

בעכו העתיקה מושלם בימים 
של  מרהיב  עולמי  מתחם  אלה 

והמסדר השאזלי יאשרוטי. "זא
וויה", ספר חדש שכתב מדריך 
מספר  אריה,  בן  זאב  הטיולים 

הסו התנועה  ועל  המתחם  ועל 
מוסלמים  מיליוני  שמונה  פית, 
אהבה  של  בערכים  המאמינים 
וכיבוד האחר. בן זאב כותב על 
מזווית  היאשרוטים  השאזלים 

ואישית, בגוף ראשון, דבר המ
ייחד את הספר.

על  משתרע  החדש  המתחם 
למ בצמוד  דונם  חמישה  ופני 

צודה, וכולל אולמות מפוארים, 
שני כיפה  מקודשים,  וחדרים 

בסגנון  חצר  בעכו,  בגודלה  יה 
ותעלות  בריכות  עם  אלהמברה 
זורמים וקברים מקודשים.  מים 

והמקום יהפוך להיות אתר עלי
יה לרגל לחברי המסדר מרחבי 

העולם ולתיירים ישראלים.
לספר,  שלו  ההקדמה  בדברי 
כותב בן זאב: "סיפור היווצרותו 
יאשרוטי  השאזלי  המסדר  של 
באמצע המאה  ה-19 הוא פרק 
של  בתולדותיה  ומרתק  עלום 

וארץ ישראל. פרק שמאיר במק
שהיו  התוססים  החיים  את  צת 
בשנות  המתרס  של  השני  בצד 
הדרך  ואת  כיום,  וגם  המאבק 
שיכולה,  האסלאמית  הרוחנית 
אולי, להוות תשובה לקיצוניות 

הדתית שאנו עדים לה".
נפתח  טרם  החדש  המתחם 
ניתן  אך  בודדים,  למבקרים 

מאורג סיורים  בו  ולקיים 
ניתן  הספר  את  בקבוצות.  נים 
האינטרנט  באתר   לרכוש 

.www.rhazy.com

קורם  ורדים  כפר  אמני  אתר 
ועור וגידים. האתר באוויר, אמ
ונים רבים כבר נרשמו אליו וא

חרים ממשיכים להירשם.
שיתוף  במסגרת  הוקם  האתר 
לבין  האמנים  ועד  בין  פעולה 
יכול  בכפר  אמן  כל  "אשכול". 

ולהירשם חינם בקטגוריה המת
של  חשיפה  ולקבל  לו,  אימה 
יצירתו,  על  מילים  כמה  שמו, 
פרטי הקשר אליו וקישור לאתר 
המעוניינים  אמנים  אינטרנט. 
במסגרת  "מיני-סייט"  להקים 

והאתר יוכלו לעשות זאת בתש
ולום נוח מאוד, וליהנות מחשי

מכתובת  ואף  יותר  רחבה  פה 
ואינטרנט אישית. במסגרת שי

תוף הפעולה זכאים אמני הכפר 
לתנאים מיוחדים גם אם ברצונם 
להקים אתר מלא במסגרת אחד 

המסלולים שמציעה "אשכול". 
כפר  את  למתג  הוא  הרעיון 
ורדים ככפר אמנים, כאשר כל 
אמן נהנה מהחשיפה של הכפר 

וכולו ושל כל אחד מחבריו הא
מנים.

עבודות הבנייה והשיפוצים במתחם החדש. בתמונה הקטנה: הספר
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