
217 מרץ 2013  גיליון מספר

www.alakfar.co.il

תעזי בגישה אביבית | אפרת פלדמן על אביב בקריירה | דורית מזרחי על אביב של קטנטנים
מוני כורם על הגינה באביב | עירית יונה מבריאה באביב | ענת ואן טרינן מקשיבה | אייל כץ אוכל גם באביב
טוביה ארז בעיקר מתעטש | בן עמי מוסק מתעקש על חורף, אבל בניו-יורק | נירית אושר באביב טבעוני

זאב בן אריה על פולחן אביב במקדש מיוחד | יצחק יורש על פריחת האגו | ורדה עם ציטוטי אביב
וגם תרבות ותפתחו יומנים מקוצר, עד גיליון הפסח בעוד שבוע

גיליון נושא מיוחד

בא אביב

כליל החורש 1 מעלות, 054-4228649, 04-9575075

משפחת בלה מיה ולולה בר ישראלי מאחלים

חג אביב שמח
קבוע בלולה: בחמישי ג'אם במה פתוחה; בשישי מסיבה; שבת אלקטרונית

המבצע נמשך

אנחנו נבנה לך אתר אינטרנט חינם
ברכישת שתי שנות תחזוקה לפי 80 ₪ לחודש

פרטים בעמוד 53
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מעלות- מתחם קניון כוכב הצפון (צמוד למגה בול) ד 04-9971560
פתוח בימים א-ה 20:00-9:00 רצוף, ו' 14:00-9:00

סניפי כרמיאל:  מרכז ביג מאחורה, 04-9584044  שכונת רבין, 04-9584043 

עכו, הגדוד העברי 22, 04-9554888 • טבריה, מרכז ביג פוריה, 04-6734484 • קריית אתא, ביג, 04-8407333

חפשו אותנו ב

חומרי הדברה 
לכלבים וחתולים 
במחירי מבצע

• משלוחים חינם יום יום

• התחייבות למחירים הזולים ביותר

• מגוון גדול של מזון וציוד לבעלי חיים

• בעלי חיים 

• בקרוב מספרה!!!

חול מתגבש
במחיר שאסור לגלות

סניף מעלות

צוות עולם של חיות מעלות מאחל לקהל לקוחותינו  חג שמח וכשר
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שירות ואמינות ללא תחרות

ועוד עשרות מבצעים מפתים

חג שמח ופסח כשר
מרכז תרשיחא • טל’ 04-9971772 • פקס 04-9971771

₪ 15.90
10 ₪ בלבד

אג'קס לחלונות

₪ 16.90
10 ₪ בלבד

נוזל כלים קלין 1.5 ל'

מוצרי סנטמוריץ
לניקיון

  שניים
  ב-13 ₪

ירקות 

2 + 1 חינם
*הזול מביניהם

מצות
2.5 ק"ג

₪ 26.99 
 בלבד

יין תירוש 1 ליטר
של כרמל

בקבוק ב-18.99 ₪
2 בקבובים

ב-28  בלבד
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דשא סינטטי דגם אלטורו
25 מ”מ, 4צבעים

דשא סינטטי 
גוניור 10 מ”מ

להשיג בסניף מפרץ ופסגות ים בלבד

במקום: ₪45להשיג בסניף מפרץ ופסגות ים בלבד

למ”ר

₪55
במקום: ₪99

למ”ר

מלאי מוגבל!
במחיר מטורף 5 שנות 

אחריות

₪2490

₪449

מרגישים שבא 
האביב!

רוחב כיסוח 34 ס”מ, קיבולת 
מיכל איסוף 40 ליטר, כולל מסרק דשא לקנטים, 

מיועדת לשטחי דשא גדולים במיוחד.
דגם חדש!

₪219

גוזם שוליים
280W הספק

EASYTRIM 

כל כלי כלי

כל כלי כלי

כל כלי כלי

  גוזם דשא ושוליים
COMBITRIM

ART 26 

כל כלי כלי

450W הספק     
    קוטר חיתוך 26 ס”מ,

איכותי במיחוד

₪999

חרמש 
מוטורי ישר 
32.6 סמ”ק

₪695

חרמש 
מוטורי ישר 

POULAN
25 סמ”ק

מפוח מוטורי )בנזין( איכותי

26 סמ”ק, חזק וקל במיוחד, 
דוחף עלים בלבד, קל לתחזוקה, 
מתאים לגינות, גגות ושטחים 

גדולים במיוחד

₪599

₪759 ₪1290

₪589
עוצמת נשיפה: 300 קמ”ש

עוצמת שאיבה:800 מ”ק/לשעה
נפח שק איסוף: 45 ליטר
החזק מסוגו בשוק

התנעה קלה, 
מנוע 2 פעימות 
איכותי ביותר 

מפוח/שואב עלים
2500w 

בתוקף עד 15/3/13 או עד גמר המלאי * בכפוף לתקנון החברה אין כפל מבצעים הרשת שומרת את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת * ט.ל.ח המחירים כוללים מע"מ מכבדים את כל סוגי כרטיסי האשראי * התמונות להמחשה בלבד

יחיאל שזר בע”מ - סניף מפרץ חיפה 
שד’ ההסתדרות 182 טל. 04-8725104/5/6/7

שעות פתיחה א’-ה’ 6:30 עד 19:00 יום ו’ 06:30 עד 14:00

שזר - פסגות ים, סניף  קרית ים 
שד’ ירושלים 52 טל. 04-6890670

א’-ה’ 08:00 עד 21:00 יום ו’ 08:00 עד 14:30   

שזר - סניף קריון קרית ביאליק 
דרך עכו 192   טל. 04-8771297

א’-ה’ 09:00 עד 21:30 יום ו’ 08:15 עד 14:30 מוצ”ש 19:00 עד 22:00 
מרכזים טכניים לתעשייה, לבית ולגן

חפשו אותנו ב: www.shazartech.co.il  :בקרו באתרנו

 ROTAK 32R מכסחת דשא
1200W הספק

₪89 ₪44 
90

₪39 
90

 POULAN מכסחת דשא
5.5 כ”ס

תוצרת ארה”ב

רוחב כיסוח ”21
מנוע  BRIGGS & STRATTON ארה”ב, 

ארגז איסוף גמיש, 
גלגלים ממוסבים

דיסק 
נינג’ה מתכת 

בשווי
₪200 מתנה

מקצועי

מקצועי

ראונדאפ
תרכיז לקטילת עשבים

1 ליטר

EAGLE
power

EAGLE
power

 AHS 45-16 גוזם גדר חיה דגם
420W הספק

אורך להב 450 מ”מ, 
מרווחים בין השיניים 16 מ”מ

כל כלי כלי

גלגלת +צינור 20 מ’
גלגלת מורכבת + 20 מ’ צינור + 

מתקן תליה ואביזרים

מרסס גינה 
5 ליטר
כולל רצועת

נשיאה איכותית

₪439

בת
 ש

רת
ומ

 ש
שת

הר

בס”ד
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בתוקף עד 15/3/13 או עד גמר המלאי * בכפוף לתקנון החברה אין כפל מבצעים הרשת שומרת את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת * ט.ל.ח המחירים כוללים מע"מ מכבדים את כל סוגי כרטיסי האשראי * התמונות להמחשה בלבד

יחיאל שזר בע”מ - סניף מפרץ חיפה 
שד’ ההסתדרות 182 טל. 04-8725104/5/6/7

שעות פתיחה א’-ה’ 6:30 עד 19:00 יום ו’ 06:30 עד 14:00

שזר - פסגות ים, סניף  קרית ים 
שד’ ירושלים 52 טל. 04-6890670

א’-ה’ 08:00 עד 21:00 יום ו’ 08:00 עד 14:30   

שזר - סניף קריון קרית ביאליק 
דרך עכו 192   טל. 04-8771297

א’-ה’ 09:00 עד 21:30 יום ו’ 08:15 עד 14:30 מוצ”ש 19:00 עד 22:00 
מרכזים טכניים לתעשייה, לבית ולגן

חפשו אותנו ב: www.shazartech.co.il  :בקרו באתרנו

גריל גז מהפכני 3 מבערים

מקרני נירוסטה איכותיים, רשת לצליית 
הבשר מצופה אמאיל, פאנל נירוסטה, 2 מדפי 
צד מתקפלים, מד טמפרטורה וידית אחיזה 

גדולים, עגלת נשיאה ממתכת 
+ 4 גלגלים לניידות מהירה ונוחה.

הגריל מורכב ומוכן להפעלה, 
כולל וסת וצינור

דגם סידני בעל שטח צלייה גדול 
במיוחד  52x40 ס”מ  

בעיצוב חדשני 
ובמחיר מיוחד

₪799 לא כולל בלון גז
כולל צינור ווסת

R

₪1899
מורכב ולא בקרטוןאצלנו הגריל מגיע 

גריל גז 3 מבערים נירוסטה
 דגם קמברה

רשת צליה יצוקה באיכות גבוהה 60x48 ס”מ, הצתה 
אלקטרונית, דיפיוזרים לפיזור חום אחיד, מגש לאיסוף 

שומנים מנירוסטה, ארון לאיחסון ומדפים מתקפלים.

לא כולל בלון גז
כולל צינור ווסת

R

המטבח שלנו אצלך בחצר
גריל גז דגם אוסטרלי
 4 מבערים כולל כיור
+ ברז וכירת בישול.

 מבנה משולב נירוסטה בעיצוב חדשני כולל עגלה מסיבית עם גלגלים, 
דלתות לסגירה הרמטית, 

 שטח צליה 63x50 ס”מ, הצתה אלקטרונית, דיפיוזרים לפיזור חום אחיד, 
מגש מנירוסטה לאיסוף שומנים.

תצוגה 
בסניף שזר מפרץ 

ופסגות ים.

מורכב ולא בקרטוןאצלנו הגריל מגיע 

קנייה והחלפת
 מיכלי גז תיקניים

לפיקניק 
בסניף המפרץ

ופסגות ים  בלבד!

לבית הלקוחאפשרות הובלה 

₪4990
8990 ש”ח

R

מחיר מטורף בשזר!

כולל צינור ווסת

לא כולל בלון גז

גריל גז 4 מבערים משולב 
נירוסטה + כירת צד דגם 

 MAREDO

גריל גז 3 מבערים משולב 
 MAREDO נירוסטה  דגם

עמיד בכל תנאי 
מזג האויר

לגריל 2 מבערים

לגריל 3 מבערים

לגריל 4 מבערים

כיסוי לכל סוגי הגרילים

חזק במיוחד!

₪99
₪109
₪119

אוהל מחנאות 4 אנשים

₪99
במקום ₪149

אוהל 6 אנשים 
₪169

כיסוי איכותי ל 8-6 כסאות

עמיד בפני אבק ולחות ובכל תנאי 
מזג אויר: שמש,  גשם.
עשוי מבד פוליאסטר. 

שתי ידיות נשיאה להרמת הכיסוי. 
שרוך לסגירה והידוק הכיסוי.

₪89צבע שחור.
במקום ₪149

מידות:
גובה 116 ס”מ
רוחב 47 ס”מ
עומק 60 ס”מ

גריל )ברביקיו בנוי( 
תוצרת איטליה

תצוגה בסניפים 
שזר מפרץ, ושזר 

פסגות ים

תצוגה בסניפים 
שזר מפרץ, ושזר 

פסגות ים

מידות שטח צליה: 
65 ס”מ אורך,
 36 ס”מ רוחב.

₪1490₪999

₪1590

במחיר 
גריל אבן לחצר מטורף!

דגם קרמן 
כולל בסיס

דגם חדש ודקורטיבי, בנוי 
מתערובת בטון קלה, כולל 
ארובה לקליטת עשן,  רשת 

מתכווננת ל - 3 גבהים, 
מתאים לפחמים ובולי עץ, 
מידות שטח צליה: אורך 

54 ס”מ,  
רוחב 34 ס”מ.

₪2090

לא כולל בלון גז
כולל צינור ווסת

R

לא כולל בלון גז
כולל צינור ווסת

R

הגדולמרכז הגרילים
 בצפון!

אין חג בלי גריל!

 45x49  שני מבערי ברזל יצוקים, שטח צליה
ס”מ מחולק לשתי רשתות צליה, מנגנון הצתה, 

מד טמפ’, וסת צינור ופחמי אבן.

גריל גז דגם אוסטרלי 
2 מבערים

גריל גז 
דגם אוסטרלי 

3 מבערים ב- ₪1299

מורכב ולא בקרטוןאצלנו הגריל מגיע 

₪999
לא כולל בלון גז
כולל צינור ווסת

R

לא כולל הובלה

מורכב ולא בקרטוןאצלנו הגריל מגיע 

מורכב ולא בקרטוןאצלנו הגריל מגיע 

מד טמפרטורה.
מכסה מקומר 
לשמירת החום.

2 מדפים מתקפלים.
3 מפזרי להבה לפיזור 

אחיד של החום.
רשת צלייה יצוקה.

שטח צלייה 50X64 ס”מ

מידות : 130x240x210ס”מ,שני חלונות עם רשת נגד חרקים 
לאוורור מקסימאלי,יתדות לעיגון, רצפה תפורה לגוף האוהל,

עשוי מבד פוליאסטר, מוטות פיברגלס 8.5 מ”מ, כולל תיק נשיאה.

* לא כולל הרכבה ושינוע

* לא כולל הרכבה ושינוע

מד טמפרטורה
מכסה מקומר 
לשמירת החום

מדף צד מתקפל
4 מפזרי להבה לפיזור 

אחיד של החום
רשת צלייה יצוקה

שטח צלייה 64x50 ס”מ
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משולחן
המועצה

www.kfarvradim.com :מידע נוסף באתר המועצה המקומית כפר ורדים

ספריית כפר ורדים

ועד מועדון הזהב בשיתוף
עם ספרית כפר ורדים

מפגש עם הסופרת

אלונה פרנקל
יום שישי 5.4 בספרייה

כניסה 20 ₪
)השאלת ספרים עד השעה 10:30 בלבד(

המרכז לגיל הרך מזמין קטנטנים בגילאי 1-4
יום רביעי 20/3 בשעה 17:00 במאר"ג

כרטיסים מוזלים בריכישה מראש במשחקייה
פרטים באתר המועצה ואצל דורית מזרחי 054-6530066

הפעילות החלה!
* בשישי 15.3 לא יתקיים מפגש, 

חוזרים לפעילות ביום שישי 22/3 ומידי יום שישי בשעה 8:30

גלריה טל

תערוכת דוד מסר

בדרכו 
תוצג עד 30.4.2013

   בפסח ויום העצמאות פתוח בנוסף לימי שלישי ושבת:

   שלישי פסח 26.3 בשעות 11-14.    
   חול המועד 27-28.3 בשעות 11-14

   שבת 30.3 בשעות 11-14
   שלישי אסרו חג 2.4 פתוח בשעות 17-19

   וכן פתוח יום שלישי 16.4 יום העצמאות בשעות  11-14

חנות סיפורי בדים שמחה להודיע על 
מכירת חיסול של בגדי חורף במחירים נוחים

חג אביב שמח!
ראש המועצה, חברי המועצה ועובדיה

סרטים בסינמטק
היכל התרבות מעלות

יום שני 18.3.13 בשעה 18:00
סטארבק – תורם סדרתי

יום שני 18.3.13 בשעה 20:00 
מולייר על אופניים

www.katedra.org.il עדכונים באתר קתדרה בכפר

הספרייה בפסח תהיה סגורה
מיום ב' 25.3 )ערב פסח( עד 2.4 )המימונה(

חוזרים לפעילות ביום רביעי 3.4

בהרחבת שעות קבלה:
בימים א' ב' ד' ה' הספרייה תהיה פתוחה

משעה 9:00 עד 13:00

חג שמח
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43   8.2.2013   ˆ   ידיעות הצפון

קיבוץ כברי - שעות פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00  שישי 10:00-14:00  טל. 04-9952658
4 דקות מנהריה - חניה חינם בשפע

מרכז השינה והריהוט כברי
חנות המפעל

ניתן להזמין במידות שונות

ארונות קיר 
פתיחה והזזה

ברכישת מזרון סימונס  דגם לייק
קבלו כורסת טלויזיה במתנה!

דגם: לואי

דגם: אלון צרפתי

מבצעים 
לפסח

פינות אוכל 
לחג

החל מ-₪2990

מבצעים 

בקנית מזרון סילי  או סימונס 
50% הנחה על הבסיסים

דגם: אביר

לכבוד החג
שפע מבצעים

חג שמח
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תנוחי, מאמי, תנוחי, אנחנו כבר נעבוד בשבילך
ובסוף זה גם לא יעלה לך

מבצע מיוחד!

אנחנו נבנה לך אתר אינטרנט חינם
ברכישת 24 חודשי תחזוקה ב-80 שקלים לחודש

המבצע הכי משתלם בישראל:
ובנוסף,  עלות הקמה,  ללא  יפהפה  לך אתר  נקים  אנחנו 
תחרותי  במחיר  ושירות  תחזוקה  של  שנתיים  לך  נספק 
עלייך  שיהיה  )תשלום  בחודש  שקלים   80 של  ביותר 
לשלם ממילא גם אם תקימי 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 תהיי מספיק זריזה )המבצע 
הוא לזמן מוגבל( נבנה עבורך יופי של אתר ללא תשלום 

ותבטיחי לעצמך שנתיים של תפעול מלא במחיר נמוך.

חייגי עכשיו חינם
1800-800-401

 www.eshkoll.com פרטים נוספים באתר
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פרקטים     וילונות     מוצרי הצללה    
Æטפטים     שטיחים ועוד

ירושלמי¨ כרמיאל¨ החרושת ∏¥¨ ±∑±∏≥≥≠∞∞∏≠±
info@yerushalmyÆcoÆil    wwwÆyerushalmÆcoÆil    

ÆÆÆהטרנדים החדשים בעיצוב לאביב

חג שמח°
הגיע מבחר חדש של פרקטים°



| גיליון 218 מרץ 2013  14    |

"בואו לקנות אותנו בתפן..."
י היצירות של

*מתאים לתנור, למיקרוגל ולמדיח. 

פתוח: א-ה 10-15, שבת וחג 11-15 | גן התעשייה תפן, מבנה מס’ 1

www.nurit-n-uri.com  ,052-8659922 לתיאום: אורי  052-2487850,  נורית

הכניסה לסטודיו בלבד אינה כרוכה בתשלום ואינה מקנה כניסה למוזיאונים

צילומים: אבי הירשפילד
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תיווך בכפר 054-4735949
רחל רובין ייעוץ ושיווק נדל"ן, אדריכלות ועיצוב פנים

בשלב א' וילה מוארת 
ומטופחת, 5 חד'

+פ.משפחה+פ.עבודה, 
197/530, חנייה

וחצר גדולה.

בכפר ורדים-חירם

בשלב א' במרכז
כפר ורדים וילה 215/560,

5 חד'+מקלט, חנייה 
מקורה, גינה גדולה

ומע' סולארית מניבה.

כפר ורדים-משעול הסחלב

וילה פינתית, מטופחת 
ומוארת 200/380, 6 
חד’+ממ”ד, אפשרות 

ליח’ נפרדת, מחסן וגינה 
מטופחת.

בכפר ורדים-בצעירה

וילה מרווחת ומוארת 
הגובלת בשטח ירוק. 

235/1170. 6 חד' + פינת 
משפחה, כניסה ממפלס 
הכביש. חנייה וחורש טבעי

כפר ורדים-שניר

בשלב א’, קרוב למרכז, 
וילה מוארת ומרווחת מאוד, 
205/540, 6 חד’+מקלט, 

 מרפסות, חצר גדולה 
וחנייה מקורה.

כפר ורדים-רותם

קרוב למרכז וילה מושקעת 
מאוד 350\168, 

4 חד' +ממ"ד ופ. משפחה, 
חנייה מקורה וגינה

כפר ורדים-שלב ב’

וילה מרווחת ומוארת 
240/600, 6 חד’ )ל-4 חד’ 
צמודים שירותים ומרפסת(, 
גינה, חניה גדולה וסגורה 
עם כניסה ישירה לבית.

בכפר ורדים -לוטם

בשלב א’, וילה הגובלת 
בחורשה, 173/590, 6.5 

חד’+פ. משפחה, נוף מקסים,
גינה וחניה מקורה.

בכפר ורדים-מורן

ברח’ ללא מוצא וילה 
במפלס אחד, כניסה 

ממפלס הכביש, 125/345, 
4 חד’, מחסן, חנייה וגינה 

מקסימה.

בכפר ורדים- גל

ברחוב ללא מוצא וילה 
במפלס אחד מושקעת 

ומוארת מאוד, 200/670, 
5 חד', מחסן גדול, חנייה 

מקורה ונוף מרהיב

כפר ורדים-כזיב 

במקום פסטורלי, וילה 
פונקציונלית במפלס אחד, 
5 ח’ 159/500 + 250 מ”ר 

נוספים לבניית צימרים, 
חניה ונוף מרהיב

בגיתה

וילה מרווחת הגובלת 
בשטח ירוק 248/650, 
אפשרות חלוקה לשתי 

יח”ד, חניה מקורה, גינה 
ונוף

כפר ורדים-לוטם
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פתח דבר ניר שילה
 eyal@pnay.co.il  המעוניינים להשתתף במדור יפנו לדוא"ל

פתיחה

עורך ומנהל
אייל כץ

מייסד ועורך אחראי 
ניר שילה

ארבל הלוי עיצוב: 

הוצאה לאור  
דולב 3, מגדל תפן 
לדואר: ת.ד. 1036 
כפר ורדים 25147

טל 04-9977474 
פקס 050-8961838
 info@alakfar.co.il
www.alakfar.co.il
www.eshkoll.com

בגליל  קהילתיים  ביישובים  מופץ 
תפן,  א.ת.  ורדים,  כפר  המערבי: 
צוריאל,  חדשה,  פקיעין  חוסן, 
לפידות,  מתת,  אבירים,  אלקוש, 
גיתה,  לבון,  חלוץ,  הר  תובל,  פלך, 
יחיעם,  געתון,  יעקב,  עין  מעונה, 
כליל,  חרשים,  הגליל,  זיו  הילה, 
שלומי,  שלומית,  מצובה,  כברי, 
לימן.  עמי,  בן  מעלות,   בצת, 
אחראים  אינם  והמו“ל  המערכת 

לתוכן המודעות המסחריות.
פורימון אביבי

פורים הוא אולי החג שמסמל את המעבר מהחורף לאביב, וגם השנה התקיימו בכפר העדלאידע 
המסורתית והפורימון של הצופים. הפורימון )בתמונה ששלחו אלינו פעילי שבט עפר( התקיים השנה 

במתכונת שונה: מיד בתום העדלאידע בחורשת הבר-בת. בשבט עפר סיכמו את השינוי כהצלחה.

ניסן,  חודש  של  תחילתו 
חאביב בפתח, מזג האוויר החו

להפכפכות  מקומו  מפנה  רפי 
ימי שרב מתחלפים  האביבית. 
עוד  וכנראה  קרירים  בימים 

נכונו לנו גם גשמי זעף.
לחודש, אשר  שלושה שמות 
במרכזו ניצב חג הפסח: חודש 

חניסן, חודש האביב וראש חוד
שים. השם ניסן נשתרש בשפה 
גולי  של  שובם  עם  העברית 
בבל לארץ והוא נזכר פעמיים 
במקרא )אסתר ג’, ז’ ; נחמיה, 
מזכיר  הוא  בצלצולו  א’(.  ב’, 
בחודש  ואכן  “ניצן”  השם  את 
עת  בארץ,  נראו  “הניצנים  זה 
הזמיר הגיע וקול התור נשמע 

בארצנו”.
עונת  את  מציין  אביב  השם 
התבואה.  מבשילה  בה  השנה, 
היותו  על  מרמז  גם  זה  שם 
השנה:  חודשי  למניין  הראשון 

חאביב – אב י”ב, כלומר אב לש
חודש  השנה.  חודשי  נים-עשר 
ניסן נקבע ראש חודשים, כי הוא 

אבו יצאו  בו  הגאולה,  חחודש 
האנושות  כי  אף  ממצרים.  תינו 
נולדה בחודש תשרי, עולה ערך 
הגאולה על ערך היצירה. משום 
הראשון  להיות  ניסן  נבחר  כך 
לחודשי השנה, והחל בו מונים, 
לפי התורה, את שאר החודשים.
וע האביב  חודש  את  ח“שמור 

שית פסח לה’ אלוהיך” )דברים 
ניסן  חודש  של  רובו  א’(.  ט”ז, 
הוא חג ושמחה. חג הפסח הוא 

חהחג היחיד בשנה שדיניו ומנה
גיו אינם מוגבלים לתקופת החג 
על  גם  משתרעים  אלא  עצמו, 
הימים שלפני החג וגם על אלה 

שלאחריו. 
ברק,  דודו  של  בשירו  אסיים 
לאביב  ובתפילה  אביב,  חגיגת 

קריאה נעימהקסום מלא פריחה ושלווה.
 ואביב פורח

אנשי הכפר

גיליון פסח של א-לה כפר יופץ ביום חמישי 21.3. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום ראשון 17.3

בחרמון נמס השלג
 בחצי הלילה

 בחרמון זורם לו פלג
 בחצי הליל.

אבא שם על הר השלג
 בחצי הלילה,

 שר שירים על נס ופלא
 עם כל ישראל.

 האביב שוב צוהל
 ואיתי משתולל,

 איזה לילה, איזה לילה
 איזה לילה, איזה ליל. 

 בבקעה תמר פורח 

חגיגת אביב / דודו ברק

 בחצי הלילה, 
 הירח שם זורח, 

 בחצי הליל. 
 שם אחי וודאי שומע 

 בחצי הלילה, 
 את שירנו השמח 

 כאן בישראל. 

 האביב שוב צוהל... 

 במדבר הולך החושך 
 בחצי הלילה, 

 שקט הס בארץ גושן 
 בחצי הליל. 

 לדודי עיני נחושת 

פריחת כליל החורש  בשער: 
בכפר ורדים  

בן עמי מוסק צילום: 

 בחצי הלילה, 
 וגם הוא חוגג כמו ש... 

 כל בית ישראל. 

 האביב שוב צוהל... 

 ואני יושב בבית 
 בחצי הלילה, 

 עם נרות וגביע יין 
 בחצי הליל. 

 וכוכב מאיר עיניים 
 בחצי הלילה, 

 לי מוסר ברכת שמיים 
 ולכל ישראל. 

האביב שוב צוהל...
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במקום 5,490 ₪ רק 3,850 ₪במקום 3,590 ₪ רק 3,190 ₪
* כתוספת לרסיבר ממגוון הרסיברים

במקום 5,770 ₪ רק 3,850 ₪
* כתוספת לרסיבר ממגוון הרסיברים

Pioneer VSX-827-k

WWW.SHIGIDAR.COM | 04-9986971 | שד' נשיאי ישראל 100 כרמיאל

סט רמקולים
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תֵעזי\תמרה מורגנשטרן

מכורה
לגישה חיובית*

* לא כולל שבתות, חגים, חורף, ושעתיים אחרי היקיצה



| גיליון 218 מרץ 2013 19 |



| גיליון 218 מרץ 2013  20    |

קריירה

אביב השירה שלי
רגע לפני גיל 40 עזבה אפרת פלדמן משרה קבועה בחיקה החמים של מערכת 

החינוך, וניסתה להפוך לזמרת. כנגד כל הסיכויים, הצליח לה
אפרת פלדמן

החח אז   ,2007 היה בשנת  זה 
החלום  בעקבות  ללכת  לטתי 
להיות  מקצועי.  באופן  ולשיר 

זמרת. 
אמא  הייתי  כבר  נבין,  שרק 
ותק  שנות   11 עם  לשלושה, 
ובת  החינוך  במשרד  וקביעות 
ל"כוכב  גיל  בדיוק  לא  נו,   .39

נולד"...
אמירות  התווספו  זה  ולכל 
ותגובות שונות: "לעזוב משרה 
"את  כאלה?".  בזמנים  קבועה, 
הבמה  על  לעמוד  נבוכה  לא 
להפוך  מה  "בשביל  בגילך"?. 
לא  למקצוע?  נחמד  תחביב 
חולף!".  שיגעון  הרי  זה  חבל, 

ועוד...
יותר  הרבה  שמעתי  אני  אבל 
ואת  מבפנים,  הקולות  את  חזק 
הקולות של המשפחה שלי, של 
חברים שתמכו ופרגנו כל הזמן, 

ושל המורה לפיתוח קול:
"זה ממש עכשיו או אף פעם 
יש  ומסוגלת.  אמיצה  את  לא. 
לך את זה". ועוד חיזוקים שבאו 
מאהבה ומאמונה ביכולת שלי. 
קשת  ספר  בית  מנהלת  ענת, 

ומוע אהובה  ודמות  חלשעבר 
לי  אמרה  מאוד,  ידי  על  רכת 

חוז שאיני  לה  חכשהודעתי 
שבתון,  שנת  אחרי  ללמד  רת 
שההליכה בעקבות החלום היא 

שאפ ביותר  האמיץ  חהדבר 
המחירים,  כל  עם  לעשות,  שר 
כך.  על  אותי  מעריצה  ושהיא 

מילותיה ליוו אותי זמן רב. 

קריוקי גורלי

הכל התחיל איפשהו בסביבות 
חברה  אותי  הזמינה  אז   .2001
מהכפר להשתתף בערב קריוקי 

שהתקיים במבצר יחיעם, מתוך 
להיכנס  ארצה  שאולי  מחשבה 
ורדים,  בכפר  שנבנית  ללהקה 
שרוצים  פלוס   30 בני  להקת 
קטן  חלום  ולממש  יחד  לשיר 

ואולי כישרון חבוי. 
הקריוקי עשה את שלו.  ואכן 
להיפגש  התחילה  הקבוצה 

דלי מוסיקלי מקצועי.  חבניהול 
לי של  ישן  זיכרון  מראשי  חתי 

בתקופת  קצר  קול  פיתוח  מוד 
הצנחן"  ל"בית  נסיעה  התיכון, 

הת צבאית,  ללהקה  חלבחינות 
האקסקלוסיבי  למועדון  קבלות 
של להקת פיקוד צפון ו...ויתור!

השירה  הגיעה   18 בגיל  כך, 
חלמגירת האהבות הקטנות של
והמשכ חולפות,  חוויות  חצידן 

האחרות  בתכניותיי  הלאה  תי 
טיול  "אמיתי",  צבא  לחיים: 

ני גופני,  חינוך  לימודי  חגדול, 
מעבר  עבודה,  ילדים,  שואים, 

לכפר ורדים. 
הכפר,  להקת  אחרת",  "זווית 
של  מקומית  הרפתקאה  הייתה 
נסגרה  אשר  עד  שנים,  כשלוש 
בינתיים  תקציב.  חוסר  מפאת 
הספקתי להידלק על הרעיון של 
לשיר  ליסוע  והמשכתי  שירה, 
בלהקת "דרכים" שקמה בישוב 

גדול,  היה  המאמץ  שמשית. 
אבל אני כבר הייתי שבויה.

הרכב נולד

כשח  ,2007 שנת הגיעה   ואז 
ממשרד  שבתון  שנת  מימשתי 
החינוך. הצלחתי להכניס אליה 
מקצועיים,  קול  פיתוח  לימודי 

חותוך כדי השנה גמלה בי ההח
החינוך  משרד  את  לעזוב  לטה 
את  וברצינות  מקרוב  ולבדוק 

החלום. 
קצת  הייתה  באמת  זו  טוב, 

חוצפה! 
החלטתי היתה בהחלט שנויה 

חבמחלוקת. אבל לא אצל הקרו
ורק  אך  קיבלתי  מהם  לי.  בים 

תמיכה וחיזוקים. 
לפי מהמורה  מחמאות  חלצד 
הראשו ומהשותפים  קול  חתוח 
ומ רבות  שהיו  להופעות,  חנים 

מהחברים  מהמשפחה,  עצימות 
חהקרובים ובעיקר התמיכה המ

דהימה מבן הזוג היקר שלי דני. 
לגבות  צריך  היה  כמובן,  הוא, 
כלכלית את הצעד שלי, שכלל 

חז לצורך  מהבית  חהיעדרויות 
רות והופעות. כל אלו אותתו לי 

שאני לא הוזה. 
הופעות  אלה  היו  בתחילה 
נמוך  בשכר  או  בהתנדבות 

הרא שותפיי  יצרנו,  חמאוד. 
ויאיר  רוזנברג  )סידני  שונים 
נושא  ערבי  ואני,  בוקסבאום( 
וניסינו להביא אותם אל הקהל, 
כזו  לפחות  מסוימת,  בהצלחה 
ושאיפה  ביטחון  לי  שהקנתה 

להמשיך ולהתמקצע.
ורדים  כפר  מאנשי  הפרגון 
היה גדול, ובסוף 2008 הוזמנתי 
להעלות גרינפלד  עדי  ידי  על 

אפרת על הבמה. שרה, משחקת על הבמה,
מתנועעת ומממשת את כל כולי
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בגלריה  לוין  חנוך  משירי  ערב 
בן  לאבי  פנינו  ואני  יאיר  טל. 
שעבר  ששמענו  גיטריסט  דב, 
לעבוד  הסכים  אבי  לכפר. 
על  לעבוד  והתחלנו  איתנו, 
לאט  לאט  המשונים.  החומרים 

וב עצמם  בחומרים  חהתאהבנו 
עבודה יחד. 

הערב  עלה   2009 בינואר 
לי  היה  מכן  ולאחר  הראשון, 

חברור שזה מה שאני רוצה לע
יום שלי בתור עבו ביום  חשות 

דה. 
ומאז- למעלה מארבע שנים, 
תכניות  על  יחד  עובדים  אנחנו 
באולמות  שעולות  איכותיות 
יכול  שאמן  ביותר  הטובים 
לשאוף להופיע בהם. אבי, יאיר 
של  הגרעין  את  מהווים  ואני 

למ מצטרפים  ואלינו  חההרכב, 
טרות השונות נגנים נוספים.

הערב  עלה   2009 בינואר 
לי  היה  מכן  ולאחר  הראשון, 

חברור שזה מה שאני רוצה לע
יום שלי בתור עבו ביום  חשות 

דה.
ומאז- למעלה מארבע שנים, 
תכניות  על  יחד  עובדים  אנחנו 
באולמות  שעולות  איכותיות 
יכול  שאמן  ביותר  הטובים 
לשאוף להופיע בהם. אבי, יאיר 
של  הגרעין  את  מהווים  ואני 

למ מצטרפים  ואלינו  חההרכב, 
טרות השונות נגנים נוספים.

המחיר

חשיהיה ברור, כפי שאני אומ
קשה  עבודה  זוהי  תמיד:  רת 

המור עבודה-  כל  כמו  חממש 
המחירים:  ולצידה  רבה,  כבות 
בתחילת הדרך יש חוסר יציבות 

חוחוסר ודאות לגבי כמות ההופ
מול  להתפרנס  והיכולת  עות 
לאחר  גם  הגדולה.  ההשקעה 

באפש ביטחון  יותר  חשרכשתי 
החזרות  נשארו  להתפרנס,  רות 
בערבים, יציאה להופעות בסופי 
וחזרה  ארוכות  נסיעות  שבוע, 
הביתה בשעות הקטנות. תכניות 
המשפחה נקבעות הרבה פעמים 

לפי לוח ההופעות.
על  לשמור  צריך  הזמן  כל 
הבריאות  על  הקול,  איכות 
חולה  להיות  לעניין  לא  )ממש 

מוזמ הופעות  שלוש  חכשיש 
נות בשבועיים הקרובים(, קשר 
אחרים,  נגנים  ועם  ההרכב  עם 
חומרים  על  מעמיקים  מחקרים 
וקטעי  השירים  ובחירת  למופע 
הנגינה, הימצאות בשטח ושיווק 
אני  אלה  כל  ואת  פוסק.  בלתי 

עושה בעצמי.
המחירים  גם  קיימים 
ה"נסתרים", אלו שלא מדברים 

חעליהם הרבה, אבל הם שם: קי
נאות קטנות של מי שקשה להם 
מחסומים  פורצת  אותי  לראות 

אפרת פלדמן )עומדת משמאל( עם המשפחה התומכת.
מימין: דני, עדי, רותם וענבר

אירועי מרץ 2013

טלפקס: 9829733/9829933
חפשו אותנו בפייסבוק

סוסים על כביש גהה
הצגה של תיאטרון בית לסין.

מחזה ישראלי חדש מאת סביון ליברכט
שחקנים: ליאת גורן, יורם טולדנו, 

מיכה סלקטר, דפנה רכטר, יובל שרף, אור בן מלך.

ימים א-ה 10-14/3 בשעה 20:30

"פיתויים, סיגריות ומוסיקה"
אהבותיה של אמה ברדק 

קונצרט מיוחד של התזמורת הקאמרית 
הקיבוצית ותזמורת נתניה, באווירה תקופתית

מפריז של תחילה המאה העשרים.

מוצ"ש 16/3 בשעה 20:30

האריה הרעמתן הגי'רפה גם
הצגת ילדים עפ"י ספרו של דב אלבוים 

יום ב' 18/3 בשעה 17:30

החתלתול והעכברון
הצגה בשפה הרוסית

שבת 30/3 בשעה 12:00

www.hhn.co.il המשך בעמוד הבא
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בדרך  כולם.  את  מכירים  בה 
חיוביות,  הן  המשמעויות  כלל 

אך לא תמיד. 
את  עוברים  דבר  של  בסופו 
משפחתי  איתי  הזו  ההרפתקה 

הנפלאה וחבריי.

שיווק וחלום
ורדים  בכפר  שהחיים  כמובן 
ושיווקי  פרסומי  מקדם  לא  הם 
פה  המגורים  אבל  אחת.  מספר 
שאני  זה  עצם  ובעיקר  בכפר, 
לא מחפשת את הפרסום עצמו, 
כמות  את  לווסת  לי  מאפשרים 

מעו שאני  למידה  חההופעות 
לחיים  ושמתאימה  בה  ניינת 
לא  אני  מזמרת,  חוץ  כי  שלי. 
וזכותי  חובתי  על  מוותרת 

להיות אמא במשרה מלאה. 
כש רבה  שהשמחה  חכמובן 

בכפר,  להופעה  הזמנה  מגיעה 
סדרת  במסגרת  הופעה  כמו 
או  שעברה,  בעונה  משוררים 
העצמאות  יום  לכבוד  הופעה 

הוותי מועדון  שהזמין  חהקרוב 
שמורה  החמה  הפינה  קים. 
לכפר, אך הלוח מתמלא בעיקר 

בהופעות מחוצה לו. 
כעת כבר מזמינים אותי לשיר 
באירועים  בטקסים ממלכתיים, 
פרטיים, כזמרת אורחת באירועי 

מוסיקה ועוד. 
שבהן  "יובש"  תקופות  יש 
הופעות,  הזמנת  להניע  קשה 
בגלל  האחרים,  עיסוקיי  בגלל 
בשיווק,  האמיתי  הניסיון  חוסר 
לעומת  עייפות.  בגלל  סתם  או 

חזאת יש תקופות עמוסות וצפו
מתאזנת  והשנה  בהזמנות,  פות 

בין שני הקצוות. 
שיווקי שאוסף  דיסק  הוצאתי 
עושה  שאני  דברים  כמה 
שירים  שני  גם  כמו  בהופעות, 
מקוריים שכתבתי והולחנו. יש 

לי עוד שירים רבים, חלקם כבר 
בה "חלום  עדיין  וזה  חהולחנו, 

מתנה" - להעלות ערב משיריי 
המקוריים. 

ואנחנו עסוקים
משקיעה  אני  הנשמה  את  אז 

שא איכות  בתכניות  חבעיקר 
לעומק,  עליהן  עובדים  נחנו 
כך  מוסיקלית.  מפיק  ושאבי 
את  שנים  ארבע  במשך  הרצנו 
"זו שעה נפלאה", וכרגע אנחנו 
מריצים את "מכאן" ומעלים את 
- ברכט  הערב "אהבה בגרוש" 
לראשונה  עלה  הערב  וחברים. 
בחמדת ימים, וכבר נמכרו שש 

הופעות שלו מראש. 
רפ כבר  לנו  יש  לאלה  חפרט 

אותו  חומרים,  של  רחב  רטואר 
חאנחנו מציעים למי שפונה ומ

או  בקש מוסיקה לאירוע פרטי 
להופעות במסגרות שונות.

נמח אני   ,45 בגיל  היום, 
אני  האמיתי שלי:  באביב  צאת 

מת הבמה,  על  משחקת  חשרה, 
כולי  כל  את  ומממשת  נועעת 
חומרים,  בחירת  של  בתהליך 
בהם,  להופיע  מקומות  בחירת 
על  מחדש  יום  כל  ומאושרת 

ושלק לי  שניתנה  חההזדמנות 
הזדמנות  הידיים.  בשתי  חתי 
כל  את  באמת  לממש  מאוחרת 

מה שאני. 
ההופעות על הבמות הטובות 
עכו,  צוותא, תיאטרון   - ביותר 
חמדת ימים, תיאטרון גבעתיים, 

מוכי רבים,  ובישובים  חי  חתל 
שב מחדש  פעם  בכל  לי  חחות 

את  לחיות  שזכיתי  נכון,  חרתי 
החלום שלי, ושזכיתי במשפחה 

ומפרגנים  שמאפשרים  וחברים 
לי את כל זה.

הזה  שהחלום  ספק  לי  אין 
בלי  להתממש  היה  יכול  לא 
שלי,  המרכזיים  השותפים  שני 

בה ולקראתי  איתי  חשהולכים 
לקדם  כדי  מקרים,  מאוד  רבה 
הבשורה  את  ולהביא  הופעות 
בוקסבאום  יאיר   - שצריך  לאן 

ואבי בן דב. 
בהזדמנויות  אלינו  מצטרפים 
שונות גם ג'ורג' סמעאן, גלעד 
אפרת, עדי דרוקר, כולם נגנים 

מופלאים. 
חעד סוף מאי הקרוב נהיה עסו

קים בהופעות מוזמנות וסגורות 
"אהבה  "מכאן",  התכניות  עם 
שהוזמנו  וטקסים  בגרוש" 

חאליהם. קופה פתוחה היתה בי
נואר בחמדת ימים, ותהיה בבית 
 )ZOA( בת"א  אמריקה  ציוני 
ב-2 במאי עם התכנית "אהבה 

בגרוש". 

המסקנה
פוסקת  הבלתי  העבודה  לצד 
על עצמי, על השירה ושיווק של 
ממשיכה  אני  שלנו,  התכניות 

החו בפעוטוני  תנועה  חללמד 
רש, קשר אחד ויחיד שאני עוד 

חמקיימת עם עולם לימוד התנו
עה, שאני מאוד אוהבת. 

ספק שלאחר שאסיים  לי  אין 
את תקופת ההופעות שלי )טוב, 
יגיע מתישהו...(, אחזור  זה  גם 
ללמד תנועה למבוגרים, אהבתי 

המקצועית הראשונה.
יכולה  אני  ויחיד  אחד  מסר 

בפר שנמצא  מי  לכל  חלהעביר 
שת דרכים מקצועית:

אל תוותרו על החלום. 
חיש מחיר, ללא ספק, אבל הר

ווח עצום, והחיים לא ממתינים.
הם קורים עכשיו. 

אתר ההרכב
www.trioma.co.il

קריירה

המשך מעמוד קודם
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מבחר בגדי המעצבים הגדול בישראל

אביב בשדרה

רוצה להראות אחרת?
רוצה להיות שונה?

בשדרת המעצבים 
מיטב המעצבות תחת קורת גג אחת

במחירים הטובים ביותר!!!

רוצה ייחודי? - מעצבות ישראליות!
רוצה המוני? - רשתות בינלאומיות!

תנאים מיוחדים לחברות מועדון השדרה ומצטרפות חדשות

20
13

רשימת סניפים - נתניה: פנקס 45 א.ת ישן נתניה רעננה: התעשייה 21 )מול קניון רננים( א.ת רעננה כפר ביאליק: רחוב החקלאים 
פתח תקווה: הסיבים 18 א.ת קריית מטלון עמק הירדן: מול כנרת, צומת צמח

טל. 1-700-701-101
ט.ל.ח

*למעט החנות ברעננה

רונן חן

חגית טסה

עירית נוי
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