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בלי רשת ביטחון \נירית אושר

בלב משהו  האביב   כילידת 
אצלי. נפתח  תמיד   ובנפש 
 האביב השנה נחגג אצלי בסימן
ומרתק חדש  עולם   טבעונות, 
לאחרונה אליו   שנחשפתי 
 ומתאגר אותי בכל יום מחדש.

הטבעונות האחרונים   בימים 
הציבורי היום  לסדר   פרצה 
הבקר ראש  של  המיצג   עם 
כדם הצבועים  והמים   הכרות 
למרות ועדיין,  אביב.   בתל 
בנושא, האקטואלי   השיח 
המראה אם  בטוחה  לא   אני 
למישהו גרם  באמת   המחריד 
מי הרי  טבעוני.  להיות   להפוך 
 שמלכתחילה תומך בנושא כבר
 עשה את הבחירה שלו והפסיק
 לאכול מן החי, ומי שלא רואה
גם מתות,  חיות  אוכל   שהוא 
 מיצג מזעזע שכזה לא יגרום לו

 לראות.
הרגשתי המיצג  את   כשראיתי 
 שאני נחלקת בדעתי. מצד אחד,
רציתי התחברתי.   כטבעונית, 
העיניים את  יפתח   שהעולם 
יום יום  שקורה  ממה   ויזדעזע 
המטבחיים, בבתי  שעה   ושעה 
 רק כדי שאנשים ימשיכו לאכול
 בשר. מצד שני הבנתי מהר מאוד
 שזו לא הדרך לתוצאה הרצויה,
היא הרצויה   בהנחה שהתוצאה 
זעזוע לשם הזעזוע,  לא גרימת 
 אלא שינוי בהרגלי התזונה של
את לחמול  בחירה   האנושות, 

 בעלי החיים שסביבנו.
לעולם שלי  החיבור  את   אני 
בעקבות התחלתי   הטבעונות 
גארי של  המפורסמת   ההרצאה 
בעלי זכויות  פעיל   יורופסקי, 
טבעונות על  שמרצה   החיים 
על ומסביר  העולם   בכל 
ההיבטים בכל   משמעויותיה 
 האפשריים. גארי אף ישב בכלא
 על שחרור בעלי חיים כלואים,
עד ללכת  שמוכן  אחד   והוא 
ולשלם עם האמונה שלו   הסוף 

 את המחיר.
בעיניי חן  מצא  שבעיקר   מה 

בשלות לטבעונות
בשום שלב לא החלטתי שלעולם לא אוכל בשר, ביצים או חלב. כל יום אני מקבלת 

חוויה מחודשת וטובה של הבחירה שלי, לכן אני ממשיכה לבחור כך שוב ושוב

אדם מולי  שראיתי  הוא   בגארי 
כזה ובדרכו,  בעצמו   בטוח 
 שיודע בביטחון מלא שיגיע יום
טבעונית, תהיה  האנושות   וכל 
יהיה  ואין מה לחשוש שזה לא 
 כך. לכן גם אין מה לדחוף בכוח

את מי שאינו מוכן לזה עדיין.
שקיבלתי התחושה   דווקא 
לי, חדש  שהיה  מידע   הרבה 
 שפקחו את עיניי אך לא כופפו
לבחור אותי  והכריחו  ידי   את 
שעשתה התחושה  היא   אחרת, 
לבחור לי  וגרמה  ההבדל   את 

בטבעונות.
להגיד יודעת  לא  באמת   אני 
בהרצאה צופה  הייתי  אם   שגם 
האפקט בחיי,  אחרת   בתקופה 
כאילו מרגיש  זה  זהה.   היה 
בו בחיי  בשלב  הגיע   ההרצאה 
 הייתי מוכנה להכיל את המידע
לנסות וללכת  הזה  העולם   על 

דרך אחרת.
הוטמעה שהטבעונות   הסיבה 
 כל כך חזק בחיי בוודאי קשורה
 לכך שלא החלטתי בשום שלב,
 שלעולם לא אוכל בשר, ביצים
כי וראיתי  ניסיתי,  חלב.   או 
 טוב. כל יום אני מקבלת חוויה
הבחירה של  וטובה   מחודשת 
לבחור ממשיכה  אני  לכן   שלי, 

מאוד גם  לכן  ושוב,  שוב   כך 
שאחזור שהסיכוי  לי   ברור 
 אחורה שואף לאפס. כי גם עם
הבשר לטעם  געגועים   יצוצו 
קרה( לא  ממש  כה  שעד   )מה 
ימות חי  שיצור  מצדיק  לא   זה 
תאווה איזו  לי  לספק   בשביל 

 נוסטלגית.
המעשים יום  חל   השבוע 
 הטובים. אני אישית לא מאמינה
 גדולה בציוני ימים כאלה, תמיד
 זה מרגיש לי מאולץ. אה, היום
אם הטובים.  המעשים  יום   זה 
טוב. משהו  ואעשה  אמהר   כך, 
 לא ככה אני פועלת. אני רוצה
טוב עושה  אני  שאם   להאמין 
עושה בהגדרה  אני   לעצמי, 
 טוב לסובבים אותי. אבל ברור
שלי היומיומית   שהבחירה 
את ממצה  טבעונית,   להיות 
 יום המעשים הטובים. הנה, רק
 אתמול מנעתי סבל מכמה פרות

 ותרנגולות. שיחקתי אותה.
מאמינה אני  גם  גארי  כמו   אז 
תהיה והטבעונות  יום   שיבוא 
של היחידה  המזון   בחירת 
 האנושות. אני שמחה מאוד על
עכשיו כבר  בחרתי  שאני   כך 
ילדיי את  ולגדל  כך   לחיות 
 בצורה הזו. אני לא רואה צורך

אחרת, לבחור  לאחרים   לגרום 
שאפשר מאמינה  לא  גם   ואני 
את לפתוח  למישהו   לגרום 
שאינו מה  ולראות   העיניים 

  בשל לראות.
שביצעו במתיחה  כמו   בדיוק 
כל שם  בברזיל,   בסופרמרקט 
 מי שביקש בשר חזיר טחון ראה
 את הקצב לוקח חזרזיר ומכניס
שזו כמובן  הטחינה.   למכונת 
 הייתה מתיחה ולחזיר לא אונה
אנשים התחרפנו. אבל  רע,   כל 
 אחת הלקוחות הגדילה לעשות,
 היכתה את הקצב וכינתה אותו
אתם איך  חברים.  הלו,   רוצח. 
הטחון הבשר  שמגיע   חושבים 
דווקא המתיחה  לסופר שלכם? 
ההכרה את  אצלי  חיזקה   הזו 

 שכל דבר מגיע בעתו.
 גם אני במשך שנים קניתי חזה
 עוף בלי לחשוב על התרנגולת
 ששחטו בניגוד לרצונה. הניתוק
להמשיך לי  איפשר   הרגשי 
 להיות צרכנית של מסע הקטל
מוכנה הייתי  כאשר  ורק   הזה, 
שאני לכאב  רגשית   להתחבר 
כפי הייתי בשלה  בחיי,   חוויתי 
לסבל רגשית  להתחבר   הנראה 
 ולטרור שעוברים בעלי החיים.

להתחבר יכולה  בהחלט   אני 
 לתחושת חוסר האונים שמלווה
מחאת מנהיגי  את  הסתם   מן 
 ראש הבקר בתל אביב. בהרבה
 תחומים בחיי הרגשתי לא פעם
יכולה לא  שאני  אונים   חוסר 
ולגרום במציאות   לשלוט 
אבל אחרת.  להתנהג   לאחרים 
 אני מבינה שהדבר הטוב ביותר
 שאני יכולה לעשות הוא לדבוק
דוגמה להוות  שלי,   בעקרונות 
את לרענן  ולהמשיך   אישית, 
 המטבח שלי עם שלל מתכונים
 טבעוניים מעוררי תיאבון. אביב

שמח.
 

לתגובות:
nirit.osher@gmail.com
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רק אתמול מנעתי סבל מכמה פרות
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סטודיו BEJA מארח:

שוק אביב
22-3-13

מושב מעונה

בואו לחגוג איתנו את יום 
האביב הראשון באירוע

מיוחד במינו, צבעוני ושמח 

שוק אומנים ומלאכות יד
מוזיקה חיה
פרפורמנס
אוכל טוב

יין 

 שישי 22 במרץ 
 17:00-10:00

מושב מעונה
רח' הכרמל - משק 52

בבית האבן מול הר בטח
studiobeja@gmail.com

במסגרת היום הפתוח נשמח 
להציג בפניכם את התחומים 

המגוונים המצויים במשכ”ל:
ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, 

הוראה מתקנת, הכנה לבגרות )אף 
לתלמידי חט”ב ותיכון( בקבוצות 

קטנות ובאופן פרטני, אסטרטגיות הוראה, העשרה 
אינסטרומנטלית, טיפול רגשי הכולל מוסיקה, תנועה, 

פסיכותרפיה אמנות ויצירה.
לאחרונה אף הוספנו תחומים חדשים:

טיפול באמצעות אומנויות לחימה בבעיית קשב וריכוז 
והיפראקטיביות, טיפול בעזרת מאמן כושר ומורה לחינוך 

גופני בסרבול תנועתי ושיפור יציבה. 

לוח זמנים:
16:45 התכנסות ברחבת המשכ”ל.

17:00-17:30 דברי פתיחה על ידי מנהלת משכ”ל 
גב’ זהבה ספרא, ולאחר מכן שיח פתוח שיתאפשר 

אף באופן יחידני ופרטי, עם צוות המטפלים והמורים. 
שאלות, תשובות הסברים ועוד. 

בהמשך יערכו שלושה סבבים של הדגמות בחדרי 
הלימוד והטיפול, על פי בחירה אישית של המשתתפים. 

לו”ז סבבי ההדגמות:
סבב ראשון 17:30-17:45. 

סבב שני 18:00-18:15. 
סבב שלישי 18:30-18:45.

 
מצפים לראותכם,
צוות משכ”ל

יום פתוח
משכ”ל כפר ורדים

אנו מתכבדים להזמינכם

ליום פתוח שייערך במשכ”ל כפר ורדים
ל-א’ דר”ח אייר תשע”ג, בתאריך 10.4.13

רח’ אשכר ● טל’ 04-9573970
miskal@miskal.org ● www.miskal.org :דוא”ל

הזמנה
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זאב בן אריה*

מקדש האדם בדמנהור נחשב, 
העולם  מפלאי  לאחד  ובצדק, 
התת- המקדש  זהו  זמננו:  של 
יצירת  בעולם,  הגדול  קרקעי 
מקדשי  ברוח  אמנותית  מופת 
אולמות  של  מ"ר   7,000 קדם. 

מז מוזאיקות  ובהם  -מרהיבים 
מתכות  משיש,  יצירות  כוכית, 
ואבן, פסלים, ציורים, מנדלות, 
כדורי  ואפילו  סתרים,  מעברי 

בדולח מלאים נוזל אלכימי. 
שמי  הוא  יותר  שמפליא  מה 

-שהקים אותו הייתה קהילה רו
חנית ברוח העידן החדש, המונה 
אנשים.  מאות  כמה  הכול  בסך 
בכוחות  המקדש  את  בנו  הם 
עצמם. לפי אמונתם הוא נמצא 
קווי אנרגיה  במקום מפגש של 
המרשתים את כדור הארץ, ולכן 
משפיע אנרגטית על כל העולם 
באבן  ספר  הוא  המקדש  כולו. 
ואמונתם,  תורתם  את  המבטא 
המסורות  חידוש  משום  בו  יש 
העולם  מקדשי  של  המאגיות 
של  מקדשים  ובראשם  העתיק 

מצרים.

קהילה ייחודית
קהילת דמנהור הוקמה בשנת 
של  תלמידים  ידי  על   1976
אוברטו ארודי, הידוע גם בשם 
בבלנגרו  נולד  הוא  "פלקו". 
מגיל   .1950 בשנת  שבאיטליה 
על- יכולות  בעל  היה  צעיר 
את  דופן.  יוצאות  חושיות 

כי את  וכן  הרוחניים  -מחקריו 
הוא  האמנותיים  שרונותיו 

הרגי למסגרות  מחוץ  -פיתח 
את  פלקו  הקים  ב-1975  לות. 
עתיק  מצרי  לידע  הורוס  מרכז 
למצרים  תפיסתו  לפי  בטורינו. 
מתקדמת  וטכנולוגיה  ידע  היה 
במרכז  מאטלנטיס.  שהגיעה 

הטא קלפי  את  לימדו  -הורוס 
מצ מאגיה  אסטרולוגיה,  -רות, 
נוס ומקצועות  אלכימיה  -רית, 

פים. מקרב תלמידי בית הספר 
האזוטרי התגבש גרעין שביקש 

-להקים יישוב בו יחיו לפי העק
רונות הרוחניים שפלקו מלמד. 

-גרעין זה התיישב בעמק הואל
Valchiusella[ שלרג- ]קיוזלה 
לי האלפים, כניסיון בדרך חיים 
ואנושיים  רוחניים  סוציאליים, 

חדשים. 

אחד,  יישוב  איננה  הקהילה 
-אלא פדרציה של קהילות המ
-פוזרות על פני שטח גדול. יחי
-דת הבסיס היא המשפחה המו
-רחבת הנקראת "נוקלאו", ומו

נה כעשרים איש, מעין קומונה. 
להוות  יכולות  משפחות  כמה 
עולה  לא  שגודלה  קהילה, 
הקהילות  כל  איש.   200 על 
מאוגדות בפדרציה של דמנהור 

לדמ "אומה".  גם  -הנקראת 
משלהם,  שלטון  שיטת  נהורים 
אמונות משותפות, צורת ארגון 

לי מסגרות  ייחודית,  -חברתית 
-מוד משתפות, ואף מטבע מש

להם. למעשה הם מדינה בתוך 
מדינה. 

השראה פתאומית
חפירת המקדש התחילה בפרץ 
של השראה פתאומית שנחה על 
הליליים  הטיולים  באחד  פלקו 
באזור. הוא ישב עם קבוצה של 
תלמידים מסביב למדורה ביער, 
עת כוכב נופל גילה לו שעליהם 
להתחיל לחפור במקום שבו הם 
נמצאים. לימים התגלה שמקום 
המדויק  המיקום  הוא  החפירה 

הט הלוחות  בין  המפגש  -של 

ואירופה.  קטוניים של אפריקה 
שבמקום  אלא  בלבד,  זו  לא 
האדמה  מתוך  פורץ  זה  מפגש 
הקרוי  מינרל  של  נדיר  עורק 
את  חפרו  הדמנהורים  מלוניט. 
מקדשם בדיוק ברוחב עורק זה, 
מיליון  מ-300  יותר  בן  שהוא 
שנה. פלקו לא יכול היה לדעת 
משהו  זאת  ובכל  מראש,  זאת 

בתוכו ידע. 
בור  נחפר  הראשון  בלילה 

-בעומק של מטר, החפירה המ
שיכה בלילות הבאים וממשיכה 
הם  הראשון  בלילה  היום.  עד 
שלאחר  בלילות  בידיים,  חפרו 
במכוש,  להשתמש  החלו  מכן 
גם  נקנו  לבסוף  ואזמל,  פטיש 
מכונות קידוח ידניות – קונגו. 
הרא השנים  עשרים  -במשך 
בח החפירה  התנהלה  -שונות 

שאיות. החפירות היו מתבצעות 
בלילות. כל לילה היו האנשים 
יוצאים לחפור בחסות החשיכה. 
בקונגו  להשתמש  כשהתחילו 
קולות  עם  הרעשים  את  הסוו 
של מסורי עצים. ככל שהעמיקו 
אל בטן ההר הלך ונבנה מקדש

קדושה מתחת לאדמה
 סיפורו של מקדש תת קרקעי מופלא בצפון איטליה 

ושל קהילת דמנהור המיוחדת, שלפני כמה שנים פתחו עצמם לעולם

חו"ל

המשך בעמוד הבא

אולם האדמה, ההיסטוריה האנושית במקדש האדם בדמנהור
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הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

עכשיו הזמן
 להסרת כתמים 

ומיצוק העור
 בטכנולוגית 

Aria SHR  אור פולסי

P.M.E. ענת ויצמן, קוסמטיקאית פרא-רפואית

הסרת שיער ללא כאבים

הגשם והקור חזרו...
מומלץ לעשות פילינג קוסמטי עמוק

וטיפולי אנטי-איגי'נג לחורף
הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

ניתן לרכוש שובר מתנה

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

ערבי נשים  שחיה נפרדת 
 התעמלות במים  צימרים יוקרתיים

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

בנוסף
 טיפולי הידרותרפיה פרטניים, קבוצתיים או רומנטיים.

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

בריכה מחוממת
בבריכה של

צוות 
מוסמך

 אישייחס

ד 
קו

 ה
את

ק 
רו

ס
כה

רי
בב

ה 
צפ

ו

הטאבון של טוביה

טול הטאבון של טוביה

 מטאבון מוסק בעץ, 

בכפר האקולוגי כליל

קדירות • חרב בשרים
דגים ומנות צימחוניות

נוף מטעי זיתים והים התיכון
 שעות פתיחה: שני עד חמישי 18:00-23:00 

שישי, שבת וחגים 13:00-23:00
 לפרטים והזמנות: ניר גבעתי

www.tul.co.il w nirtuvia@yahoo.com
054-4794472
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חו"ל

מדהים. תהליך החפירה היה גם 
וגילוי  פנימית  העמקה  תהליך 

הדרך הרוחנית של הקהילה.
 

מאבק משפטי
חפירות  של  שנים   20 לאחר 
גדול  שחלק  לאחר  חשאיות, 
גילה  מהמקדש כבר היה מוכן, 

המ המבנה  דבר  את  דהו  -מאן 
סתורי לרשויות, שפחדו באותו 

-הזמן מפני כתות משיחיות. כו
חות גדולים של משטרה פשטו 
לסגור  כוונה  מתוך  המקום  על 
אותו, אלא שהם לא מצאו את 

הפתח למקדש.
-ברגע דרמטי אחד, לאחר שה

תובע הכללי של פיאמונטה איים 
לפוצץ  הולכים  שהם  פלקו  על 
החליט  ההר,  בתוך  נפץ  חומר 
הפתח  מקום  את  לגלות  פלקו 
והזמין את התובע להיכנס איתו 
שעה  ולאחר  נכנסו,  הם  פנימה. 
האיש  יצא  במקדש  ביקור  של 
חיוור והכריז שיעשה כל שלאל 

ידו כדי שהוא לא ייהרס.
נמרץ  וציבורי  משפטי  מאבק 

-הוביל לחקיקת חוק מיוחד בפ
את  ששימר  האיטלקי  רלמנט 

לבי פתוח  הוא  ומאז  -המבנה, 
מראש.  בתיאום  קבוצות  קורי 
גילוי  בדבר  ראו  דמנהור  אנשי 
בתחילת  הגורל.  יד  המקדש 
לעולם,  סגורים  היו  הם  דרכם 

החלי הם  הגילוי  עם  -אולם 
וכיום  עצמם  את  לפתוח  טו 
פעיל  וביקור  לימוד  מרכז  זהו 
של  שלוחות  שהקים  ביותר, 
בכל  ותומכים  דמנהור  קהילות 

לה הוא  החזון  העולם.  -רחבי 
לכדי מקדש  את המקדש  רחיב 
עשרה(,  )פי  יותר  הרבה  גדול 
המין  לכל  רוחני  מרכז  שיהווה 

האנושי. 

אדם  של  חפץ  או  פסל  גית, 
שלו  קבועה  נוכחות  על  שומר 

נו נשמרת  וכך  מקום,  -באותו 
במקדש  הקהילה  חברי  כחות 

במשך כל הימים.

עוד בדמנהור
בנוסף למקדש מתחת לאדמה, 
יש ברחבי העמק היפה מקדשים 
וחלקם  ידועים  חלקם  נוספים, 
לא ידועים, ביניהם מקדש פתוח 
מעל האדמה בו מתנהלים טקסי 

-נבואה בלילות ירח מלא, ומע
גל אבנים ענק בנוסח סטונהנג' 
מתנהלים  בו   ,]Stonehenge[
טקסי הימים הסולאריים. היער 
טופח  למקדש  מעל  ההר  שעל 

-כיער מקודש והוא נחשב להר
חבה של המקדש ואנטנות שלו 

כלפי היקום.
מופלא  מקום  הוא  דמנהור 
עליסה  של  שילוב  בו,  לבקר 
בארץ הפלאות, מקדשי מצרים, 
ורוחניות.  אומנות  של  וחגיגה 

לבד.  זאת  אלא שקשה לעשות 
הש מחייבת  למקדש  -הכניסה 

תתפות בקבוצת לימוד כלשהי, 
-וכדי להכיר את הקהילה, האמ

ויצירת  בבניית  העסוקים  נים 
שעומ התורה  ואת  -המקדש 

יד  צריך  הדברים  מאחורי  דת 
בקבוצה.  והשתתפות  מכוונת 

-מיזם „איטליה המקודשת“ מו
ציא קבוצות לחוויית עומק של 
שבוע, או לביקורים קצרים של 
יומיים שלושה, כחלק ממסלול 
נבנתה  התוכנית  באיטליה. 

-בשיתוף עם אנשי דמנהור ומא
הרוצות  לקבוצות  גם  פשרת 

לצאת לבד, בדגש זה או אחר. 
המקודשת  איטליה  באתר 
תמ-   www.sacreditaly.co.il
קי דמנהור,  על  הסברים  -צאו 

והצעות  הקהילה  לאתר  שור 
לטיולים.

טיולים,  מדריך  הוא  הכותב 
היסטוריון ומיסטיק

המשך מעמוד קודם

מרכז רוחני
אנשי דמנהור קשורים למקדש 
הוא  נפשם.  ובכל  מאודם  בכל 
מהווה חלק מהותי מאד מהחיים 
שלהם ואעז ואומר אף מישותם. 
האירועים החשובים של החיים 
אפר  המקדש,  בתוך  מתרחשים 
יומם  במקדש.  נטמן  המתים 
מושא  המקדש  משמש  ולילה 
למידה.  מחשבה,  לגעגועים, 
עסוקים  אנשים  ולילה  יומם 

-בבניינו. הוא המקום שבו מתב
צעות פעילויות חברתיות, כגון 

ופעי ומפגשים,  -קונצרטים 
מדיטציות  כגון  רוחניות  לויות 
בהקשר  אסטראליים.  ומסעות 
לאביב, יום השוויון, 21 במרץ, 
הוא יום חג במקדש ומתקיימים 

בו טקסים של חיבור לאדמה.
במסדרונות  רבים  במקומות 

למ ניתן  המקדש  -ואולמות 
חברי  של  קטנים  פסלים  צוא 

המא התפישה  לפי  -הקהילה. 

חדר אדמה תחתוןאולם המראות, האולם הגדול במקדש

http://www.sacreditaly.co.il
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תבשילים דרוזיים מסורתיים
בהכנה ביתית

הגיעו אורחים? מכינים אירוע או ארוחת חג? סתם לא מתחשק לבשל?
ב”אלמנסף” תמצאו מאכלים טעימיים לכל טעם ולכל כיס

אירועים עד 50 איש

בכניסה לינוח, 1500 מ’ מכיכר מס’ 5 לכיוון ינוח בצד שמאלבכניסה לינוח, 1500 מ’ מכיכר מס’ 5 לכיוון ינוח בצד שמאל

אלמנסף
קיטרינג מסעדה

אלמנסף
קיטרינג מסעדה

להזמנות: האני 054-5966590; אלהאם 050-9972016להזמנות: האני 054-5966590; אלהאם 050-9972016
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יוֹרש

אני  לפעם,  מפעם  כדרכי 
משתף אתכם בהגיגים, גם של 
וגם של דאגה. לפעמים  חדווה 

-זה מתבטא בצורה גרפית, לפ
בשילוב  ולרוב  מילולית  עמים 
תרבות  על  הפעם,  אמצעים. 
על  הישראלים,  שלנו,  השיחה 
המילוליים,  והגסות  העדנה 

-עליהם, ולא על האלימות הפי
זית, שגם בעניינה יש הרבה מה 

לומר!

אני ואני ואני
האחרו הבחירות  -מערכת 

במיוחד.  אותי  ריגשה  לא  נה 
מבי הייתה  היא  זאת,  -לעומת 

כפי  מאוד,  עד  ומטרידה  כה 
שהייתה, אני מניח, עבור רבים. 
והפרשנויות  הפרסומים  אופי 
ואחריה,  במהלכה  לקראתה, 
ושוב  שוב  לחשוב  אותי  הביאו 
והיוהרה  השחצנות  כמויות  על 
שהושפרצו עלינו במהלכה. עוד 

ההצה בליל  באזני  -מהדהדים 
ים המילים, ההתחייבויות  רות, 
של  שפע  שהכילו  וההבטחות, 
וזוויות,  שינויי עמדות, כיוונים 
יריבים  בושה.  או  היסוס  ללא 

-מושמצים הפכו לידידים, שות
ליריבים. אבדו  ובני-ברית  פים 

-משמעויות וקשר בין מה שנא
מר אמש, לבין מה שנאמר היום 
שאולי  למה  ביחס  גם  וכנראה 

ייאמר וייעשה מחרתיים. 
ונזרק לחלל  בכל מה שנאמר 
מככב לו וחוזר על עצמו בעיקר 
ועוד  "אני"  ושוב  "אני"  המונח 

-פעם "אני". לי קצת חבל, שמי
לים כמו "אנחנּו", לא שומעים 
כמעט, או בעצם בכלל! כל זאת 

נכתב בטרם הוקמה הממשלה.
-ולנו, שאתמול, לקראת הבחי

ואחרי  חיזרו אחרי דעתנו  רות, 
מושג  שום  אין  שלנו,  הקולות 
אם הנאמר הוא ביטוי של דעת 

לו כי  )שנראה  הצוותים  -חברי 
קטו בפזיזות מ”שאריות” ואולי 

על היעלמותה של הענווה מחיינו, ואיך הביאה היעלמות זו לפריחתו של 
הפוליטיקאי העכשווי, גינוני טקס נלעגים ואלימות פיזית ומילולית

במקריות, לקראת הבחירות(, או 
מפיו  חפוזה  יחיד  החלטת  שזו 
שלרוב  הראשי,  ה”ֶאגו”  של 

העמיד את עצמו בראש! 
עליה  שתהליך  לכל  ברור 

אגר פרסום  מחייב  -לכותרות 
סיבי. כך היה וכנראה תמיד גם 
יהיה. כך גם ברור שאם אדם או 
עצמם,  את  ישבחו  לא  קבוצה 
קהל  או  שציבור  לצפות  אין 
את  ויקדם  יתמוך  אחר  או  כזה 

למי כלל,  בדרך  אבל  -עניינם. 
מקוב הייתה  לא  זכרוני,  -טב 

שחצנית  “פטפטת”  אצלנו  לת 
ענ בהעדר  כל-כך  -מאופיינת 

ווה. אני זוכר מעט מאוד מקרים 
שבהם מועמדים השמיעו כמות 

כזו של רהב והלל עצמי. 

הכי טוב
היה  נחשב  נאורה  בחברה 

להתה תרבותי  ולא  -לוולגרי 
דר, להפגין ולהשוויץ בתכונות 

בכו ולא  בעושר  לא  -עצמך. 
ולא  בשכל  לא  ביופי,  לא  שר, 
במסורת  האמירה  ברוח  באופי, 
היהודית: “יהללך זר ולא פיך”, 
קלות  ומעוות  מצטט  שאני 
דהיינו,  קמוצה!  וו  עם  ל”ולא” 
אם זר לא מהלל אותך, הלל את 

עצמך!
קוריוז:  אוסיף  חיפה  כיליד 
ביותר  היוקרתי  בית-הספר 
שלא  ה”ֵריאלי”,  היה  בחיפה 
שתלמידיו  לאמור  היה  ניתן 
הצטיינו בענווה יתרה. אבל על 
עם  תפור  סמל  נשאו  החולצות 

המילים “הְצנע ָלָכת”.
בדי לי  מזכיר  עצמי  -הלל 

חה ישנה, שלמיטב זכרוני היא 
ודן  חפר  חיים  של  קובץ  מתוך 
כפי  אותה  מצטט  בן-אמוץ. 
השימוש  למרות  זוכר,  שאני 
מהר  רץ  “איציק  כשלי:  בשם 

מאוד. בקושי הישגתי אותו”!
אפרופו חינוך, מדברים הרבה 
של  ההתנהגות  נורמות  על 

של  זו  על  המצוי”,  “הישראלי 
“הדור הצעיר” ועל העדר כבוד 
)תלוי איך מפרשים  או רספקט 
רבים  האלו(.  המושגים  את 
סברו פעם, שהדגם לחיקוי הוא 

ובריט בכלל  אירופה  -אירופה. 
ניה בפרט היו סמל והייתה להם 
מיוחדת  בינלאומית  השפעה 

במינה.
היה  שמקובל  למרות  זאת 
סגידה  לבריטים  דווקא  ליחס 
וסנוביזם  מלכותיים  לגינונים 
שהיו ל”שם נרדף” להתנשאות 
שהמונח  סברה  )יש  ויוהרה 
חיבור  היא   ,snobe “סנוב”, 
 “ האנגלית  המילים  שתי  של 
 .Noble -ו As - ”כמו” ו”אציל
שהעדר  הוא,  לעניינינו  הקשר 
צניעות או ענווה בלשון התיאור 
נחשבו  הבריות,  של  העצמי 
תרבות  להעדר  וביטוי  לסממן 
וביטוי לקיומם של וולגריות או 

המוניות אצל הדוברים.
נכון שגם בעולם הפרסום של 

-פעם, המפרסמים והיצרנים שי
ושירותיהם  מוצריהם  את  בחו 
ואפילו את עצמם. אבל לא היה 
מקובל להגזים בתיאור ענייניך 
כטובים יותר משל האחרים או 

האירו בעדנה  טובים”.  -כ”הכי 
פית “של פעם”, נדיר היה שגוף 
יהלל את עצמו, דוגמת החברה 

-האמריקאית “סי.בי.אס” שסיס
 We are the best,“ מתה הייתה
ביותר(,  הטובים  )אנו   ”C.B.S
של  השחצניות  כהצהרותיו  או 
)הרבה  עלי  מוחמד  המתאגרף 
 I“ בפרקינסון(  שחלה  לפני 
am the Greatest” )אני הכביר 

מכולם(.

מושמצת ומבוקשת
טלוויזיה  במשדרי  צפייה 
וביקורים בחו"ל השאירו אצלי 

"נדי שכיניתי  מה  של  -רושם 
שהרבה  מצאתי  טעמים".  דת 
האיפוק  מתרבות  מהעדנה, 

ה"אירופו-בריטיים" של העבר, 
ארצות  תרבות  על  השפיעו 
מהקולניות  והרבה  הברית; 

התר את  שאפיינו  -וההמוניות 
בות האמריקאית זלגו והתמזגו 

בתרבויות שאר העולם. 
אירו אותה  גם  כי  -ונראה, 

של  לחיקוי  מודל  שהייתה  פה, 
היא  אף  ונימוסים",  "הליכות 

איננה מה שהייתה!
קשר  ובלי  עם  כהכללה,   
שארצות- סבור  אני  לעניינינו, 
היותה  למרות  כאומה,  הברית, 

שיד הנדיבות  האומות  -אחת 
מושמצת  המודרני,  בעידן  ענו 
העולם  של  גדולים  בחלקים 

-ומשמשת נושא לביקורת שלי
לית. באותה עת, רבים, בודדים, 
חברות ואומות שלמות, מחקים 
ואף  כמותה  להיות  ושואפים 

להשתייך אליה!

מחזה מגוחך
האמור  לכל  נזעק  הייתי  לא 
דווקא עכשיו, אלמלא הייתי עד 
לאחרונה למחזה שהטריד אותי 

-והעצים את המודעות שלי לנו
שאי כבוד, רספקט, התנהגויות, 
מינהגים, טקסים ומעשים. ביום 

החד הנבחרים  של  -ההשבעה 
את  פתחתי  שלנו,  לכנסת  שים 

ניג ופתאום  הטלוויזיה  -מקלט 
מרשים  מוזר,  מחזה  לעיניי  לה 
וזר. הייתה זו שורה של פרשים 
או  כידונים  נושאי  סוסים,  על 
הם  קישוטים.  ושלל  דגלים 
במערך  קוממיות  לאיטם  צעדו 

ומתנ הצידה  הודפים  -מסודר, 
שאים מעל לכל שאר היצורים 
בשלב  שבסביבתם.  האנושיים 

-מסוים הסתבר שהיו אלה שוט
רים רכובים עם כובעי “קאובוי” 
וזרים, שהיוו “משמר  גנדרניים 

וסו “ִטקִסי  ליווי  רכוב”,  -כבוד 
המדינה  נשיא  של  לכבודו  ִסי” 
אדום  שטיח  אל  בדרכו  שלנו 

-צר וארוך שהוביל אל בנין הכ
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נראה  המחזה  בירושלים.  נסת 
מדהימה.  כ-”ָפאנָטאִזָייה”  היה 
לשניות חשבתי שזו טעות שלי 

-בתחנה, שזו סצינת של “קָוול
שלא  אופרה  מאיזו  רָיה-קלה” 
זו  ושאולי  קיומה,  על  ידעתי 

מה שובבה  היתולית  -סצינה 
הקולנוען  של  הסהרורי  סרט 
ברון  סשה  האמריקאי-יהודי 
המנטליות  על  המלגלג  כהן, 
ָקָזחסָטנית דמיונית,  של מדינה 
לעצמה  ומפנטזת  המתגנדרת 

שהיא מעצמה.
לקיומם  לועג  או  כופר  אינני 
של טקסים, ובוודאי לא לצורך 

הנ את  משרה,  נושאי  -לכבד 
רק  מוטרד  אני  והמעמד.  שיא 
מההגזמה. מעצם הרעיון ליצור 
מחזה גנדרני, מגוחך, ראוותני, 

מאוד מפואר ולגמרי מיותר.
אין  רבים  שבעיני  בטוח  אני 
בכך שום דופי. יש אולי אפילו 
מי שנהנה מההצגה. אני חשתי 
בושה. עבור הנשיא שלנו, עבור 
בהצגה  והמשתתפים  הנוכחים 

-הגנדרנית של גינונים של מלו
כה ב”כאילו ממלכה”.

-הטרידה וקוממה אותי התופ
-עה של “פנטזייה גנדרנית בזב

זנית”, מצגת של “הכל בסדר”, 
ושעשו “לחם  הכיפאק”,  -“על 
-עים” להמונים, בה בשעה שכו

כלכליות,  לגזירות  מצפים  לנו 
שוררים  ובאוויר  ריקה,  הקופה 

מצוקה ודאגה.

משחקי מלכות
הדברים האלה אינם התנשאות 
הם  לצבור.  לעג  אינם  גם  שלי, 
עמי,  לבני  ודאגה  צער  מביעים 
שישלטו  ומצפים  המבקשים 
בדיוק  ומלכים.  מנהיגים  בהם 
כמו אבותינו מימי התנ”ך, שרצו 
מלוכה, למרות אזהרת הנביא: “ 

-זה יהיה משפט המלך אשר ימ
לוך עליכם, את בניכם יקח ושם 
לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני 
ח’  פרק  א’  )שמואל  מרכבתו” 
רחבים  ציבורים  יש   .)11 פסוק 
שיימצא  מצפים  שבתמימותם 
אותנו,  שיסחוף  כריזמטי  מנהיג 

והוא גם זה שיגאל אותנו.
בסקרנות  לצפות  יכול  אני 

במסד ב”אוָונטות”,  -ובהנאה 
רים ובטקסים של חיילי משמר 
המלכה הבריטית, אפילו במידה 
של עניין )מהול בבהלה( באלו 
של הצבא-האדום, הסיני או זה 

תמיד  אבל  קוריאה.  צפון  של 
ובמודעות  בהסתייגות  זה  יהיה 

מגו משחקים  הם  שאלה  -לכך 
שמ אנושיים  ביצורים  -חכים 

לכבוד  כבובות  אותם  פעילים 
תמותה  בני  שליטים  בשם  או 

שאינם “בני אלים”.
לכבד  ממש  אוכל  לא  לעולם 
תוארי  מלוכה,  כמו  מושגים 
אבירות, אצולה, ראשי מדינות, 
ממלכות, שבטים, ראשי כתות, 
שבני  תארים  ואמונה,  עדות 
תמותה נטלו בכוח או זכו בהם 

בירושה.
בעיניי  היא  לכאלו  סגידה 
כאלו  ומבישה.  מביכה  בורות 

-הם בעיני גם גינוני שררה מל
במיוחד  כותיים-מלאכותיים, 
שהוקמה  שלנו,  כמו  בארץ 
וזיעה,  דם  בהרבה  ושהושקתה 

-שנטעו ושתלו בה זרעים ואש
-ליה של תקווה שתהיה לכל אז
רחיה, ארץ שוויונית וגם שווה.

ובהקשר לאותו מצעד מיותר, 
רק חסר היה שמעל לראש כבוד 

ושלכו אפיריון  יישאו  -הנשיא 
בעיהם של הבוקרים-השוטרים 

יצמידו נוצות של טווסים.

כבוד ורספקט
-רבים וודאי יחלקו עלי, ויטע

נו במידה של צדק ש”רספקט” 
ו”כבוד” הם היינו הך. אני חש 

-שיש הבדל משמעותי בין הש
חש  שאינני  דברים  יש  ניים. 
אני  אבל  כבוד,  שום  אליהם 
מוכן בהחלט לכבד אותם. לשם 
המשל, סמלים, דגלים ומנהגים, 
מקומיים או זרים. אפשר שאדם 

-יהיה עד להנפת דגל של מדי
נה זרה והשמעת ההמנון שלה, 
בעמידה  אותם  יכבד  וברצון 
אליהם  לחוש  מבלי  ובשתיקה, 
יהיה  זה  כבוד.  של  שמץ  שום 
של  כיבוד  רספקט,  של  אקט 
מנהג ובהחלט לא בשל תחושה 

של כבוד. 
בטלפון  אשוחח  לא  בסופר 

-כשמעניקים לי שירות של חי
או  בקופה  תשלום  גבינה,  תוך 
אעצור  בכניסה.  בטחוני  בידוק 

-או אוותר לנהג המנסה להשת
לב בדרך, לאדון או גברת בפתח 
של  מחוות  יהיו  אלה  הדלת. 
רספקט למנהג, לכללים, לזכות 
שלא  וודאי  הזולת,  של  קיומו 

המשך בעמוד הבא

אגו יורש, 2013, במיוחד למאמר זה
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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

34 שקלים בלבד
מסעדת נוףמסעדת נוף

אוכל שטעים לאכול במחיר שכיף לשלם

ביטוי של כבוד מיוחד.
-ה”רספקט”, שאני מצפה מה

שיחה  לבן  שיתנו  הוא  בריות 
שהוא  משפט  סופו  עד  לסיים 

לזו שיאפשרו  לבטא,  -מנסה 
שיזיזו  צר,  במעבר  לעבור  לת 
הצידה את עגלת הקניות שלהם 

-בסופרמרקט, שיחנו את המכו
-נית שלהם בחניה על פי המסו

מן ולא באלכסון.

קורס לאלימות
-כולנו מודעים להשפעת מש

ההתנהגות  על  הטלוויזיה  דרי 
-היומיומית של רובנו. אנו מוש

ומובנים,  פעים מהרבה בחינות 
במיוחד מטרידה ההשפ -אולם 
-עה על הגידול, ההפצה וההאד

רה של האלימות.
סרטים  בתופעה  מאשימים 
פעולה  סרטי  מערבונים,  כמו 

ליל אנימציה  סרטי  -ואפילו 
כביכול.  וחביבים  תמימים  דים 
לומדים  הצופים  במרביתם 
פגיעות  חבטות,  של  שקורבן 
קם  ונוראות,  איומות  ומכות 
גם  ולנוע  להתקיים  וממשיך 
יותר  מהן.  ונפגע  שחטף  אחרי 

מכך, סרטים אלימים בידוריים, 
יצירות מתחום אמנות הקולנוע 
גם  דוקומנטריות,  עבודות  ואף 
אלימות,  מגנים  מרביתם  אם 
יש בהם כאלה שמהווים  עדיין 
רבים  לאלימות.  קורסים  ממש 
והדגמה  המחשה  כוללים  מהם 
וויזואליות לשיטות מתוחכמות 
עינויים,  פגיעה,  הונאה,  של 

שוד והריגה. 

חברה צרחנית
מתייחסת  הפעם  כוונתי  אבל 
המילולית,  לאלימות  יותר 
של  השיחה  ולתרבות  לרעש 
בקול  לדיבור  הישראלי המצוי, 
רם וצרחני בכלל ובעיקר כמובן 

לתר בעיקר  הציבורי.  -במרחב 
בות השיחה או ה”רב-שיח” של 
לתכונה  שהייתה  הישראלים 
אופיינית לציבור ונתמכת במה 

הטל במשדרי  ונשמע  -שנצפה 
וויזיה.

-אני כבר לא מדבר על כך שר
-בים מדברים מהר, מחברים מי

לים ומעוותים ביטויים. “שבוע” 
הייתה  “אהבה”  ל”ז’בוע”,  הפך 
ל”אאבה”, “כבר” ל”גבר” ועוד. 
נכון שזו רק לשון עממית, אבל 

-מדי פעם ניתן להבחין גם בק
ריין שמתבטא כך. 

השי תרבות  על  מדבר  -אני 
כללי  באופן  שנעלמה.  חה 

שמר בכך  שיחות  -מאופיינות 
בית הדוברים לא נותנים לאיש 
נכנסים  ממש  משפט,  לסיים 

בטל מראיין  זה.  לדברי  -זה 
לתחום  מומחה  שזימן  וויזיה 

ומנ לדבריו  פורץ  לו,  -מפריע 
עצמו  שהוא  בכך  להרשים  סה 
קולניים  שיאים  בנושא.  בקיא 

-מיוחדים רשמה לחובתה התוכ
-נית “פופוליטיקה”. מה שהתר

חש בה, כמו שמתרחש גם היום 
בהרבה דיונים בטלוויזיה, נקרא 
בז’רגון שלי “קֹול דאִלים, ָגִבר".

רספקט!
נסיים בנימה חיובית. הדברים 
האמורים עסקו בעיקר בתרבות 
שבה  בצורה  שלנו,  המילולית 
מתנהלים חילופי דברים, שיחות 
ודיונים. וודאי שאלה מושפעים 

המת מכל  השראה  -ושואבים 
אלינו  ומשודר  יום  מדי  רחש 
כך  לכל  שהייתה  מהטלוויזיה, 
מול  אולם  בחיינו.  דומיננטית 
אל  הרספקט  חוסר  הקולניות, 

אלינו  גם  ולטעמי  מרואיינים 
גם דוגמאות הפו יש  -הצופים, 
-כות: תוכניות שבהן מופגן רס

פקט רב הראוי לשבחים רבים, 
גם אם נמזגת בו מידת מה של 
מתיקות וחנופה. בכולן מצויים 

-לא רק רספקט רב, אלא גם פר
גון ואחווה בין רוב המשתתפים, 
אפילו אם בחלקם הם מבוימים, 
נעשו ביודעין בנוכחות צוותים 
וגם אם עברו עריכה  ומצלמות 

מצנזרת. 
ופר הדדית  עזרה  כזו,  -אחווה 

ב"ָמאסֶטר- הוצגו  ליריבים  גון 
ֶשף" ונעשו גם על ידי מתחרים 
מאוכזבים. זהירות רבה, רגישות 
בשפע  שררו  טובה  רוח  והרבה 
ואפילו בהגזמה מבורכת ב"ּבית-
מיוחד  רספקט  למוסיקה".  ספר 
לאנשים בכל מיני דרגים, כולל 
או  נחשבים"  ה"פחות  לאלה 
ושודרו  הוקלטו  "השקופים", 
ב"ּבוס ּבהסוָואה". כאמור, גם אם 

מצו נבחרים,  קטעים  אלה  -היו 
ומלאכותיים  מבויימים  נזרים, 
ערך,  להם  יש  עדיין  בחלקם, 
דפוסי  על  והשפעה  משמעות 
ההתיחסות לזולת. הלוואי שירבו 

ויהוו דגם לחיקויים!

יורש

המשך מעמוד קודם

שפה גבוהה ופשוטה יורש, 2005אני ואני יורש, 1998
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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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כל הדרכים לחדש את הבית
האביב הוא הזמן הטוב ביותר לחדש את הבית. והכתובת הטבעית היא ירושלמי

תוכן שיווקי

אנח לערך  מהחיים  תשליש 
לי  נראית  זו  בשינה.  נו מבלים 

תסיבה מספקת כדי להשקיע במ
זרון איכותי ונוח. במרכז השינה 
מה  כל  יעשו  בכברי  והריהוט 
שניתן כדי שתוכלו לישון בכיף 

ובנוחות מקסימלית.
נפתח  והריהוט  השינה  מרכז 
התת הוא  שנים.   12 כ -לפני 
אחת  מזרונים  של  כבזאר  חיל 
הגוברת  הדרישה  אך  לתקופה, 
את  הפכו  למזרונים  והשוטפת 
הבזאר התקופתי למרכז השינה 

האיכותי של האיזור. 
התצוגה  לאולם  תגיעו  אתם 
המיומן  והצוות  כברי  בקיבוץ 
נסתרות  את  לגלות  לכם  יעזור 
הכי  המזרון  השינה שלכם. מה 
את  יהפוך  מה  עבורכם?  נכון 

ההב ומה  לעריבה?  תהשינה 
למזרון  לטקס  מזרון  בין  דל 
כל  על  מענה  תקבלו  קפיצים? 

הת הניקיונות  בפתח,  תהאביב 
חילו לתפוס תאוצה וזה העיתוי 
המושלם לחדש גם את הבית. אז 
בואו לקפוץ על גל ההתחדשות 

תעם שטיחי ירושלמי, החנות שת
העיצוב  פתרונות  את  לכם  מצא 

המתאימים לכם אישית. 
והמ תאולם התצוגה המרשים 

רווח, הממוקם בכרמיאל, מזמין 
את  ולדגום  להתרשם  אתכם 
בתחום  ביותר  העדכני  ההיצע 
הטפטים  הוילונות,  הפרקטים, 
ירושלמי  שטיחי  והשטיחים. 
ומתמחה   1994 משנת  פועלת 
ללקוחותיה  לאפשר  ביכולת 
את הפתרונות הכי נכונים והכי 
ועם  נינוחה  באוירה  מתאימים 

חופש פעולה מירבי. 
ירו תכיצד זה עובד? בשטיחי 

שלמי לא מחזיקים מלאי גדול, 
לכם  למכור  אותם  שמאלץ 
הקיים.  המלאי  מתוך  דווקא 
צוות החנות מאפשר לכם ללכת 
לבחור  הגדולים,  החלומות  עם 
רוצים  שאתם  מה  את  בדיוק 
הכספיות  ליכולות  ובהתאם 
ירושלמי  בשטיחי  כי  שלכם. 

לישון בכיף
 מרכז השינה בכברי מציע מזרונים, מיטות, חדרי שינה וילדים, כורסאות טלוויזיה 

ועוד, במחירים נוחים ובהתאמה מירבית ללקוח

השאלות, ישנות וחדשות.
במשך השנים התרחב ההיצע 
גדול  מבחר  בחנות  יש  וכיום 
של רהיטים, בעיקר חדרי שינה 

תוחדרי ילדים. במקום ניתן לה

שינה  חדר  מבצע  במחירי  שיג 
קומפלט מהמיטה, דרך המזרון, 
עוד תוכלו  ועד השידה.  הארון 
והריהוט  למצוא במרכז השינה 

טל כורסאות  מבחר  תבכברי 

פתרונות  ילדים,  חדרי  וויזיה, 
אירוח, מזנונים לסלון בעבודת 

יד ועוד מגוון מוצרים. 
בתחום המזרונים, שהם ליבת 
החנות, מרכז השינה הוא חנות 

תהמפעל של פולירון. אולם בנו
במחירים  במקום  נמכרים  סף 
נוחים מזרונים של כל המותגים 

מגי המזרונים  כל  תהמובילים. 
עים עם 15 שנות אחריות ועם 
גמישות מירבית מצד המוכרים 
לטובת הלקוח. בנוסף למחירים 
התחרותיים מציע המקום תנאי 

תשלום נוחים במיוחד.
אומרת  המקום,  בעלת  ענת, 
שמבחינתה הכי חשוב שהלקוח 

ייצא מרוצה, ושיישן טוב.
בשעות  א-ה  בימים  פתוח 
ו'  יום  רצוף,   10:00-20:00
השינה  מרכז   .10:00-14:00
04- כברי,  בקיבוץ  והריהוט 

 .052-6940956 ,9952658

עובדים, בכל אחד מהתחומים, 
עם שלושה עד שבעה יבואנים 
השוק  את  שמביאים  גדולים 
לארץ.  והבינלאומי  האיכותי 
לליין  כבולה  אינה  החנות  וכך 
את  לכם  להשיג  ויכולה  מסוים 
זה  ואין  עבורכם.  שנכון  מה 
עם  בלקוח  מדובר  אם  משנה 

מבוסס  בלקוח  נמוך,  תקציב 
חידוש  לעשות  שרוצה  יותר 

ציבו בחברה  או  בבית  תמהותי 
קשבת,  אוזן  ימצאו  כולם  רית. 
מקום חם ומרווח עם שפע של 

פתרונות ואפשרויות. 
המ מתוך  נעשית  תהבחירה 
מוח דוגמאות  שבחנות,  תבחר 

שיות וגם בעזרת תוכנת הדמיה 
מיוחדת. אולם התצוגה מאפשר 
ללקוחות להתרשם מהשטיחים 
דוגמאות של  ממגוון  הקיימים, 

וחי טפטים  וילונות,  תפרקטים, 
פויים, ולהגיע להחלטה נכונה. 

תההתמדה והאמונה בשיטת הע
ירושלמי  את  הפכה  הזו,  בודה 
גם  באזור  הדומיננטי  לגורם 

וגם לבתים פר תבקרב מוסדות 
טיים.

מבצעים  יש  שתמיד  וכמובן, 
הוא  הנוכחי  הלהיט  ייחודיים. 

תוילונות מסוג לייט סקרין, שב
נויים בצורת פסים המאפשרים 

בנו האור.  מידת  את  תלהתאים 
משטיחים  ליהנות  תוכלו  סף, 

עבודת יד ב-50% הנחה. 
צוות החנות מחכה לכם בימים 
א-ה מ-9:00 בבוקר עד 20:00 

בש שישי  וביום  רצוף,  תבערב 
9:00-14:00. ביום ג' החת  עות
 .14:00-16:00 בין  סגורה  נות 
1800- כרמיאל,   48 החרושת 
 ,04-9888086  ,228-171

 ,www.yerushalmy.co.il
ובפייסבוק. 

וילון לייט סקרין, המאפשר לווסת את כמות האור
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אירועים בשבועות הקרובים:

פתיחת הגלריה במתכונתה החדשה
תצוגה חדשה הכוללת: ציורים, רישומים,

עבודות הדפס, קרמיקה שימושית, פסלים,
מגוון תכשיטים )כסף, זהב וזכוכית(, עבודות

סריגה ססגוניות, פיסול בנייר ועבודות פסיפס

שבת 16.3 החל מ-11:00 בבוקר
הקהל מוזמן

יריד אומנויות של אמני הגליל
חוה"מ פסח, יום שישי 29.3

בשעות 10:00-14:30

רחוב אשכר, ליד בית ספר קשת )הצריף הירוק(
שעות פתיחה: ימי חמישי 16:00-19:00;

שישי 10:00-13:00, שבתות 11:00-14:00
בחוה"מ פסח: יום ראשון 24.3,

ובימי רביעי עד ראשון 27-31 במרץ
בשעות 11:00-13:00

ניתן לפתוח בתיאום מראש
ולהזמין הדרכות וביקורים בבתי אמנים 
לבירורים ותיאומים: רינה 052-3350205

www.kvart.co.il
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צרכנות
להתלבש מתוצרת הגליל

רשת האופנה dreadlocks  לנשים עברה למעלות. לאחר 9 שנים 
של צמיחה, עברה הרשת מקיבוץ צבעון למטה החדש במעלות 
באזור התעשייה קורן. במבנה המרשים בו שוכנת החברה כעת, 
מעוצבות הקולקציות ומיוצרים הבגדים. במקום נפתחה גם חנות 
חדשה ומפנקת  המעוצבת ברוח המאפיינת את שאר חנויות הרשת. 
המורכבת   2013 אביב/קיץ  חג  קולקציית  נכנסה  אלו  בימים 
לרשת,  אקסלוסיביים  מודפסים  מבגדים  דגמים,  של  רב  ממבחר 

מבחר  סריגים, כותנות, ומדגמים המתאימים לאביב ולחג.
"השנה שמנו דגש על הגדלת מספר הדגמים הנתפרים במידות 
גדולות יותר", מספרת עדי, המעצבת והבעלים. "שיפרנו את רמת 
הבדים שאנו מייצרים על מנת לשמור על מראה רענן של הבגד 
לאורך זמן. בשנה האחרונה עשינו מהפך   ומ-100% ייצור בחו"ל 

עברנו לייצר את מרביתה המוחלט של הקולקצייה בגליל".
www.dread� ,04-6980978 ,13 אזה"ת קורן במעלות  החרושת

locks.co.il, ובפייסבוק.

הברקה קולינרית לפסח
מה דעתכם על טורטיות ונאצ'וס בתקופת הפסח? ואולי אפילו ממש 
מפעל  בוניטה",  "לה  אפשר.  ההפתעה,  למרבה  החג?  בארוחת 
ונאצ'וס  טורטיות  עכשיו  מייצר  מכרמיאל,  המצליח  הטורטיות 
ליהנות,  לכולנו  שמאפשר  מה  הרבנות,  בהשגחת  לפסח  כשרים 

ולמי שמארח - להפתיע את אורחיו במאכל מקורי.
כמו בכל השנה, גם הטורטיות של פסח משווקות במגוון טעמים 
וגדלים, ומצטיינות בגמישותן ועמידותן. הנאצ'וס מיוצרים מקמח 

תירס וכשרים לאוכלי קטניות.
רח’ החרושת 48/ג אזור תעשייה כרמיאל, 04-9884316, -050

.www.labonita.co.il ,7177148

ניקיון שטיחים וריפודים
חברת סלונית לניקוי שטיחים וריפודים יצאה במבצע לקראת הפסח 
- 15% הנחה לקוראי א-לה כפר. אבל ההנחה היא רק הבונוס, 
מתגאים  בחברה  הבית.  והתחדשות  הניקיון  כמובן  הוא  והעיקר 
שטיחים  לנקות  וביכולת  ומפתיעות,  מתקדמות  עבודה  בשיטות 
לעומק ולהעיק להם מראה מרענן, וכן להפוך ריפוד דהוי ומלוכלך 

לריפוד שנראה ממש חדש. 
לפרטים והזמנות 1-800-300-373. 

דוגמה לחידוש 
ריפוד בסלונית
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כל הדרכים לחדש את הבית
האביב הוא הזמן הטוב ביותר לחדש את הבית. והכתובת הטבעית היא ירושלמי

תוכן שיווקי

אנח לערך  מהחיים  תשליש 
לי  נראית  זו  בשינה.  נו מבלים 

תסיבה מספקת כדי להשקיע במ
זרון איכותי ונוח. במרכז השינה 
מה  כל  יעשו  בכברי  והריהוט 
שניתן כדי שתוכלו לישון בכיף 

ובנוחות מקסימלית.
נפתח  והריהוט  השינה  מרכז 
התת הוא  שנים.   12 כ -לפני 
אחת  מזרונים  של  כבזאר  חיל 
הגוברת  הדרישה  אך  לתקופה, 
את  הפכו  למזרונים  והשוטפת 
הבזאר התקופתי למרכז השינה 

האיכותי של האיזור. 
התצוגה  לאולם  תגיעו  אתם 
המיומן  והצוות  כברי  בקיבוץ 
נסתרות  את  לגלות  לכם  יעזור 
הכי  המזרון  השינה שלכם. מה 
את  יהפוך  מה  עבורכם?  נכון 

ההב ומה  לעריבה?  תהשינה 
למזרון  לטקס  מזרון  בין  דל 
כל  על  מענה  תקבלו  קפיצים? 

הת הניקיונות  בפתח,  תהאביב 
חילו לתפוס תאוצה וזה העיתוי 
המושלם לחדש גם את הבית. אז 
בואו לקפוץ על גל ההתחדשות 

תעם שטיחי ירושלמי, החנות שת
העיצוב  פתרונות  את  לכם  מצא 

המתאימים לכם אישית. 
והמ תאולם התצוגה המרשים 

רווח, הממוקם בכרמיאל, מזמין 
את  ולדגום  להתרשם  אתכם 
בתחום  ביותר  העדכני  ההיצע 
הטפטים  הוילונות,  הפרקטים, 
ירושלמי  שטיחי  והשטיחים. 
ומתמחה   1994 משנת  פועלת 
ללקוחותיה  לאפשר  ביכולת 
את הפתרונות הכי נכונים והכי 
ועם  נינוחה  באוירה  מתאימים 

חופש פעולה מירבי. 
ירו תכיצד זה עובד? בשטיחי 

שלמי לא מחזיקים מלאי גדול, 
לכם  למכור  אותם  שמאלץ 
הקיים.  המלאי  מתוך  דווקא 
צוות החנות מאפשר לכם ללכת 
לבחור  הגדולים,  החלומות  עם 
רוצים  שאתם  מה  את  בדיוק 
הכספיות  ליכולות  ובהתאם 
ירושלמי  בשטיחי  כי  שלכם. 

לישון בכיף
 מרכז השינה בכברי מציע מזרונים, מיטות, חדרי שינה וילדים, כורסאות טלוויזיה 

ועוד, במחירים נוחים ובהתאמה מירבית ללקוח

השאלות, ישנות וחדשות.
במשך השנים התרחב ההיצע 
גדול  מבחר  בחנות  יש  וכיום 
של רהיטים, בעיקר חדרי שינה 

תוחדרי ילדים. במקום ניתן לה

שינה  חדר  מבצע  במחירי  שיג 
קומפלט מהמיטה, דרך המזרון, 
עוד תוכלו  ועד השידה.  הארון 
והריהוט  למצוא במרכז השינה 

טל כורסאות  מבחר  תבכברי 

פתרונות  ילדים,  חדרי  וויזיה, 
אירוח, מזנונים לסלון בעבודת 

יד ועוד מגוון מוצרים. 
בתחום המזרונים, שהם ליבת 
החנות, מרכז השינה הוא חנות 

תהמפעל של פולירון. אולם בנו
במחירים  במקום  נמכרים  סף 
נוחים מזרונים של כל המותגים 

מגי המזרונים  כל  תהמובילים. 
עים עם 15 שנות אחריות ועם 
גמישות מירבית מצד המוכרים 
לטובת הלקוח. בנוסף למחירים 
התחרותיים מציע המקום תנאי 

תשלום נוחים במיוחד.
אומרת  המקום,  בעלת  ענת, 
שמבחינתה הכי חשוב שהלקוח 

ייצא מרוצה, ושיישן טוב.
בשעות  א-ה  בימים  פתוח 
ו'  יום  רצוף,   10:00-20:00
השינה  מרכז   .10:00-14:00
04- כברי,  בקיבוץ  והריהוט 

 .052-6940956 ,9952658

עובדים, בכל אחד מהתחומים, 
עם שלושה עד שבעה יבואנים 
השוק  את  שמביאים  גדולים 
לארץ.  והבינלאומי  האיכותי 
לליין  כבולה  אינה  החנות  וכך 
את  לכם  להשיג  ויכולה  מסוים 
זה  ואין  עבורכם.  שנכון  מה 
עם  בלקוח  מדובר  אם  משנה 

מבוסס  בלקוח  נמוך,  תקציב 
חידוש  לעשות  שרוצה  יותר 

ציבו בחברה  או  בבית  תמהותי 
קשבת,  אוזן  ימצאו  כולם  רית. 
מקום חם ומרווח עם שפע של 

פתרונות ואפשרויות. 
המ מתוך  נעשית  תהבחירה 
מוח דוגמאות  שבחנות,  תבחר 

שיות וגם בעזרת תוכנת הדמיה 
מיוחדת. אולם התצוגה מאפשר 
ללקוחות להתרשם מהשטיחים 
דוגמאות של  ממגוון  הקיימים, 

וחי טפטים  וילונות,  תפרקטים, 
פויים, ולהגיע להחלטה נכונה. 

תההתמדה והאמונה בשיטת הע
ירושלמי  את  הפכה  הזו,  בודה 
גם  באזור  הדומיננטי  לגורם 

וגם לבתים פר תבקרב מוסדות 
טיים.

מבצעים  יש  שתמיד  וכמובן, 
הוא  הנוכחי  הלהיט  ייחודיים. 

תוילונות מסוג לייט סקרין, שב
נויים בצורת פסים המאפשרים 

בנו האור.  מידת  את  תלהתאים 
משטיחים  ליהנות  תוכלו  סף, 

עבודת יד ב-50% הנחה. 
צוות החנות מחכה לכם בימים 
א-ה מ-9:00 בבוקר עד 20:00 

בש שישי  וביום  רצוף,  תבערב 
9:00-14:00. ביום ג' החת  עות
 .14:00-16:00 בין  סגורה  נות 
1800- כרמיאל,   48 החרושת 
 ,04-9888086  ,228-171

 ,www.yerushalmy.co.il
ובפייסבוק. 

וילון לייט סקרין, המאפשר לווסת את כמות האור
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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 תפתחו יומנים \נירית אושר

 14.3 חמישי
במרכז   11:45 בשעה  טיארות.  הצגה. 
לתיאטרון בשלומי. 04-9875183/4, -050

2882117, שרית. 
תיאטרון סיפור. הסנדלר והגמדים. לגילאי 
4-8 בשעה 17:00 בספרית כפר ורדים. 20 

שקלים, מלווה חינם. 04-9972662. 
הצגה. לה פטיט אלן. בשעה 19:00 במרכז 

לתיאטרון בשלומי. 04-9875183/4,
 050-2882117 שרית. 

המרכז   .20:00 בשעה   .iDoll הצגה. 
לתיאטרון של עכו. 04-9914222.

בשעה  ורטיגו.  המחול  ללהקת   20 מחול. 
20:30 בהיכל התרבות כרמיאל. 95 שקלים. 

 .04-9881111
הצגה. סוסים על כביש גהה. תיאטרון בית 
לסין. בשעה 20:30 בהיכל התרבות נהריה. 

.04-9829933
בהיכל   21:30 בשעה  גושן.  נתן  מוסיקה. 

התרבות כרמיאל. 79, 99 שקלים.
 .04-9881111 

דלתות  פתיחת  הבובות.  בית  מוסיקה. 
ב-20:30 בפאב הפרה, שבי ציון.
80-90 שקלים. 052-7765869,

.052-2657872
בשעה  גשר.  תיאטרון  ונער.  יונה  הצגה. 
21:00 בהיכל התרבות מעלות. 110 שקלים. 

 .04-9573050
דילן.  לבוב  במחווה  דור  דניאל  מוסיקה. 

בשעה 22:00 בחמדת ימים. 60 ש"ח.
 .04-6989423

 15.3 שישי
בהיכל   20:30 בשעה  בשן.  יגאל  מוסיקה. 
התרבות כרמיאל. 95 שקלים. 04-9881111. 
מוסיקה. נורית גלרון. בשעה 22:00 בחמדת 

ימים. 90 שקלים.04-6989423. 

 16.3 שבת
ורדים  כפר  אמני  גלריית  חגיגית.  פתיחה 
 11:00 בשעה  חדשה.  בתצוגה  מתחדשת 
ברחוב  הירוק(  )הצריף  בגלריה  בבוקר 

אשכר. לפרטים 052-3350205.
בשעה  גשר.  תיאטרון  ונער.  יונה  הצגה. 
21:00 בהיכל התרבות מעלות. 110 שקלים. 

 .04-9573050

 21:00 בשעה  החלל.  את  למלא  סרט. 
כרמיאל. 30 שקלים. -04 התרבות  בהיכל 

 .9881111
. פיתויים, סיגריות ומוסיקה. אהבו- טקונצר

בהיכל   20:30 ברדק. בשעה  אמה  תיה של 
התרבות נהריה. 04-9829933.

 17.3 ראשון
הבימה.  תיאטרון  המלחמה.  שרי  הצגה. 
בשעה 21:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 95 

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

 .04-9573050

 18.3 שני
והג'ירפה.  הרעמתן  האריה  ילדים.  הצגת 

בשעה 17:30 בהיכל התרבות נהריה.
.04-9829933

. נטע פלוצקי, במסגרת פסטי- הסדנת תנוהע
בל הברווז של מתנ"ס שלומי. בשעה 18:00 
במרכז לתיאטרון בשלומי. 04-9875183/4, 

050-2882117, שרית. 
סרט. סטארבק – תורם סדרתי. בשעה 18:00 
בהיכל התרבות מעלות. כניסה 35 ₪ כולל 

קפה ומאפה. 052-5224922.
 20:00 בשעה  אופניים.  על  מולייר  סרט. 
בהיכל התרבות מעלות. כניסה 35 ₪ כולל 

קפה ומאפה. 052-5224922.
במעבדה  ניסויים  סדנת  ילדים.  פהעילות 
בעקבות משה בתיבה. מה צף ומה שוקע? 
 15 כרמיאל.  טבע,  בחווידע   17:00 בשעה 
 ,1599-550-990 חינם.  מלווה  שקלים, 

.054-7206348
לקראת  יצירה  פעילות  ילדים.  פהעילות 
פסח. 17:30-18:15 בקומת הכניסה במרכז 
ללא  כניסה  מעלות.  סנטר",  "צים  הקניות 

תשלום. 

 19.3 שלישי
בריאים  שוקולדים  הכנת  שוקולד.  סדנת 
לילדים ולהורים. אצל חגית לידרור, יישוב 

כליל. 052-6464884. 
דלתות  פתיחת  פרץ.  יפתח  הרצאה. 

ב-20:30 בפאב הפרה, שבי ציון.
.052-2657872 ,052-7765869

 20.3 רביעי
עם  אוהב.  שלולי  דברים  ילדים.  הצגת 
לולי.  מערוץ  והחברים  שלזינגר  ליאורה 
1-4. בשעה 17:00 במארג כפר ור-  לגילאי
30 שקלים ברכישה מוקדמת, 40 שק-  דים.

לים בכניסה. דורית 054-6530066. 
דלתות  פתיחת  צברי.  רועי  סטנדאפ. 
ציון. 40 שק- הפרה, שבי  בפאב   21:00 -ב

לים. 052-7765869, 052-2657872.
העתיקה.  למצרים  המסע  ילדים.  הצגת 
הק- במרכז  הכניסה  בקומת   17:30-18:15
ללא  הכניסה  מעלות.  סנטר",  "צים  ניות 

תשלום. 
במרכז   16:00 בשעה  טיארות.  הצגה. 

לתיאטרון בשלומי. 04-9875183/4,
050-2882117 שרית. 

 21.3 חמישי
לפי- מחווה  מופע   –  echoes  . המוסיק
בפאב  ב-20:30  דלתות  פתיחת  פלויד.  נק 

הפרה, שבי ציון. 100-110 שקלים.
.052-2657872 ,052-7765869

. בית הבובות. בשעה 22:00 בחמ- המוסיק
דת ימים. 70 שקלים. 04-6989423. 

 22.3 שישי
הצגה. "מתוק חמוץ, מתוק" בשעה 20:30 

בזיקית בתפן. 04-9872111. 
בחמדת   22:00 בשעה  בשן.  בני  מוסיקה. 

ימים. 60 שקלים. 04-6989423. 

פתיחה בגלריה. כפר ורדים, שבת 16.3
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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. לקונצרטים 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.

מוסיקה קאמרית בצהרי שישי - עונה שביעית
בכנסיית המלון הסקוטי בטבריה ימי שישי, שעה 11:30

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

מרץ 2013

אפריל 2013

מאי 2013

במהלך העונה יקחו חלק טובי ההרכבים מהארץ ומחו“ל

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

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

ביצוע:
Beatrice Berrut (שוויץ) - 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
"אקפלה נקודה"

מופע מוזיקלי של קלאסיקות ישראליות
לצד קלאסיקות לועזיות, והכל - ללא ליווי של כלים.

ביצוע: 
"ְקִוינָטה וחצי".

3 מאי
באך – הסונטות לויולה דה-גמבה וצ'מבלו.
שלוש הסונטות של באך שנכתבו במקור לצ'מבלו
וויולה דה-גמבה, מהוות את פסגת ספרות הויול.

שלוש פנינים יחודיות המאחדות את
מגוון הז'אנרים והסגנונות של הבארוק.

ביצוע:
מירנה הרצוג – ויולה דה-גמבה, דוד שמר – צ'מבלו.

להזמנות: 04-6710710 
בקרו אצלנו: www.scotshotel.co.il | הצטרפו לעמוד שלנו  המלון הסקוטי 

21595_El Ha Kfar_concerts_165x235mm_final.indd   1 3/11/13   5:19:11 PM
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ורדה

גיליון נושא, וכרגיל 
ורדה צריכה לתת מדור 

מיוחד ובשבוע הבא 
מדור רגיל. אז כרגיל 

המדור המיוחד מורכב 
מציטוטי אביב, ונתחיל 
בציטוטים של אישיות 

דגולה.

מסמל  האביב  מכל  "יותר    ˆ
עבורי את קיצה של שנת החורף 

המתוקה". )ורדה, 2013(.

ˆ  "ואם כבר מדברים, אז גם את 
עונת  סוף  היתושים,  שובם של 
הגולל  וסתימת  התות-שדה, 
ארוכים  לבגדים  האפשרות  על 
)ורדה,  ומסתירים".  שמסווים 
מועדים שונים בין אמצע המאה 

ה-20 לתחילת המאה ה-21(.
וגם  נוספים  בציטוטים  ונמשיך 
קטעים משירים, אבל עם חידוש 
מרענן. כי בכל זאת אביב וצריך 
להתחדש קצת לא? ובכן, הפעם 
גם ציטוט ודם פרשון, תגובה או 

-הגיג אסוציאטיבי של ורדה. ונ
שבעת לכם שלא הייתי טורחת 
היו  ובשירונט  בוויקיציטוט  אם 

קצת יותר חומרים.
ˆ  "אהבה ופרחים אינם שורדים 

-אלא אביב אחד". )פייר דה רו

עיצוב אירועים, צימרים, 
זרי כלה ומכוניות

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

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

חג שמח ופסח כשר
אורנה והצוות

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

פתוח: ימים שני עד רביעי מ-18:00 עד השעות הקטנות 
 יום חמישי מ-12:00 עד השעות הקטנות 

שישי שבת מ-10:00 עד השעות הקטנות בראשון סגור
בניין סראיא, מרכז תרשיחא, 0545-202332

מסעדה ופאב על ראש הגג

בסופי
שבוע

TOP VIEW BARTOP VIEW BARקונטיננטליתארוחת בוקר 

• 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

נינון דה לנקלוח'ליל ג'ובראן
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ורדה

המשך בעמוד הבא

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

נסארד. אהבות ארוכות היו לו, 
למנוול(.

כיום  כמוה  טובה  "מילה    ˆ
ורדה  אז  רוסי.  )פתגם  אביב". 

שותקת(.
אפי בגלות,  אנו  "כאשר    ˆ-

קסמו".  את  מאבד  האביב  לו 
)פתגם רוסי, ללמדך שליהודים 

אין פטנט על הנושא(.
אביב  תמיד  הוא  "הדמיון    ˆ
ורדה  שילר.  )פרידריך  נצחי". 
איננו  לעולם  דמיון  חולקת. 

תמיד לא משנה מה(.
בשנה  אחד  אביב  "קיימים    ˆ
בחיים".  אחת  פעם  ונעורים 
עוד  ורדה  בובואר.  דה  )סימון 

מחכה לפעם האחת שלה(.

-ˆ  "אני מעביר את החורף בכו
חו של האביב". )שארל דה לין. 

תעביר, תעביר(.
באהבת  נמדדת  "הבריאות    ˆ
דיוויד  )הנרי  והבוקר".  האביב 

-תורו. מדהים כמה קל היום לה
כניס ציטוט לוויקיפדיה(.

ˆ  "כזהו מנהגו של עולם כאן 
את  בכנפיו  נושא  הזמן  למטה. 
האביב, את הסנונית, את הימים 
ואת החיים". )אלפרד דה מיסה. 

כנפיים חזקות, אין מה לומר(.
חלומות  הם  האביב  "פרחי    ˆ
מספרים  אנו  שעליהם  החורף 
שולחן  ליד  בשבתנו  בבוקר, 
ח'ליל  )ג'ובראן  המלאכים". 
החלומות  על  מעניין,  ג'ובראן. 

-שלה ורדה מספרת בערב, בש

�����������������������������������������
��������������������������������������������������

���������������������������gnamir@cabri.org.il

Ò˜ÈËÓÒÂ˜ Ô‚Ò˜ÈËÓÒÂ˜ Ô‚

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

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

תחנת סיכה ורחיצה
מוראד ליוס

תחנת רחיצה * סיכה ושמנים
תיקון אגזוזטים

הוותיק באזור
אזור תעשייה מעיליא

052-4447394 ,04-9977710

אהוד בנאי
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ורדה

המשך מעמוד קודם

הפסיכולוגית  כורסת  על  בתה 
שלה, ותכף אחרי זה היא חווה 

פרידה מעוד 450 שקל(.
ˆ  "הבה נתאונן על התורים ועל 
אלא  מתנשקים  שאינם  היונים, 

-באביב". )נינון דה לנקלו. בחו
רה כלבבה של ורדה. כל משפט 
שמתחיל במילים "הבה נתלונן" 
נינון,  זה.  את  לה  עושה  פשוט 

אני איתך, הבה נתלונן(.
שבה  העונה  הוא  "האביב    ˆ
את  להבין  מתחילים  הבחורים 
מה שהנערות ידעו כל החורף". 

)או הנרי. להבין מה?(.
ˆ  "סנונית אחת אינה מבשרת 

ונ )אריסטו,  בוא האביב".  -את 
-כון שזה משפט שכולכם הכר

שזה  ידעו  מכם  כמה  אבל  תם, 
של אריסטו?(.

תישאר  מצריים  "יציאת    ˆ
לנצח האביב של העולם כולו". 
)הרב קוק, וברור שעל המשפט 
בכל  כמעט  קונצנזוס  יש  הזה 

העולם(.
בן  הוא  האביב  כאן  "כי    ˆ
יומיים / כאן האביב ימות צעיר. 
/ כל מי שעוד יושב בבית / הוא 
שמר,  )נעמי  נזיר".  או  פיסח 
שיושב  מי  המעודכת  ובגרסה 
נזיר,  או  פיסח,  או  הוא  בבית 
לאיזה  רגיש  או סתם  ורדה,  או 

פרח(.

המופע של
ד"ר שטות

כי מותר לצחוק
מופע • הרצאות • גיבוש

אירועים • ימי הולדת

        שווה לעשות לייק

mail@drshtoot.co.il
www.drshtoot.co.il

054-3911663

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

היכן נפגשים האמנים והספורטאים, הצרכנים 
והצרחנים, החילוניים והדתיים, האכפתניקים והציניים, 

המשטרה והפורצים, הירוקים והנדל"ניסטים?
בעמוד החדשות של   בעמוד החדשות של   

היכן נפגשים "בית מושקע
למכירה" ו"מלונה למסירה"?

בלוחות המודעות של    

היכן נפגשים

באתר                   ב"מוסדות הכפר"!באתר                   ב"מוסדות הכפר"!

היכן נפגשים "מועדון הזהב"
עם "הגיל הרך"?

היכן נפגשים 
האינטלקטואלים 

וחובבי הבידור הקל?
בלוח האירועים של    

אם לא תגלשו, איך תדעו?

www.kfarnik.co. i l

בלוחות המודעות של    

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  

מועדים לשמחה!

הרב קוק'אביב', של בוטיצ'לי
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ורדה

 - בוטיצ'לי  של  "'אביב',    ˆ
ציור מפורסם של אחד מגדולי 
מונה  )וויקיפדיה  הרנסאנס". 
האביב.  בתחום  אמנות  יצירות 

למ תמונות  גם  צריכה  -וורדה 
דור, לא?(.

-ˆ  "עונה שכזאת שטוב בה לה
שתגע / אהבה - אביב / אביב 
כי  צירילין,  )שאול  אהבה".   -

החיים זה לא רק סוכר(.
ˆ  "נעבור את החורף ואחר כך 
נראה / באביב, באביב". )מיכה 
שטרית. וגם הוא מיטיב לבטא 

את הגישה של ורדה לחיים(.
צמרתו  צובע  "כשהאלמוגן    ˆ
שהאביב  יודעים  אז   / אדום, 
)ברוריה  הלום"  כבר  הגיע 

יופי של טיפ  ויש כאן  שוייצר, 
מצליח  ממש  שלא  מי  לכל 

לזהות את חילופי העונות(.

ˆ  "פתאום נפל עלי אביב / ישר 
גולדהירש.  )אילן  האויר"  מן 
מסתבר שלפעמים יש הפתעות 

בחיים, תיזהרו(.

 / הסדר?  את  נעשה  "איפה    ˆ
)אהוד  שעברה".  בשנה  כמו 
"האביב  שירו  מתוך  בנאי, 
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אז ורדה הולכת להתכונן לסדר, 
כך  כל  להיות  כבר  ותפסיק 

ˆצוהל, טוב?

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

מיכה שיטריתהרב קוק

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

מבחר דילים לפסח
לעשרות יעדים ובמגוון מחירים

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

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
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

בכפר ורדים במשעול הסחלב 
בשלב א', וילה 215/560, 5 

חד'+מקלט, חנייה מקורה, גינה 
גדולה ומע' סולארית מניבה. רחל 

.054-4735949
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, ברח' חירם בשלב 
א' וילה מוארת ומטופחת, 5 

חד'+פ.משפחה+פ.עבודה, 
197/530, חנייה וחצר גדולה. 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 

דרושים

למאפייה בתרשיחא דרוש/ה 
בחור/ה חרוצ/ה בעל/ת רשיון 
נהיגה לעבודות ניקיון וחלוקה. 
לפרטים גידי 054-7633346

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

 0522-831916

מקשיבים לקולך, דרושים: זמר עם 
שליטה בגיטרה אקוסטית, בסיסט, 

גיטריסט, קלידן, סקסופוניסט 
ומתופף. 050-4296676
 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. )אוריה 
u.barmeir@ ,217-222 ,בר מאיר

)gmail.com
חדש במעלות!  מרכז להב"ה 

– קורסים במחשבים חינם לכל 
הגילאים לפרטים והרשמה: -04

9997210 )116-127, חינם, לתת 
בולד על קורסים במחשבים חינם(.

לפאב מסעדה באזור
דרושים

עוזר/ת טבח 
מלצרים w ברמנים

עבודה קבועה * 
תנאים טובים למתאימים

054-5202332

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

חדש למבוגרים
העשרה בצרפתית
מבלים בכיף ומשפרים את השפה

מיועד לדוברי צרפתית בסיסית ומעלה
דינה 054-6261963 )לא בשבת(
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בריאות מן הטבע
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חוזרת ₪ Vip .1,490,000 נדל"ן 
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במעלות בבמרכז העיר דופלקס 

8 חדרים, קרוב לישיבה, כולל 
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ואן גוך המטופחת וילה 5 חד’ 
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052-3032121
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בשלב א', וילה 215/560, 5 

חד'+מקלט, חנייה מקורה, גינה 
גדולה ומע' סולארית מניבה. רחל 
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9997210 )116-127, חינם, לתת 
בולד על קורסים במחשבים חינם(.

לפאב מסעדה באזור
דרושים

עוזר/ת טבח 
מלצרים w ברמנים

עבודה קבועה * 
תנאים טובים למתאימים

054-5202332

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

חדש למבוגרים
העשרה בצרפתית
מבלים בכיף ומשפרים את השפה

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

בניין קליה, מתחם נופים, א.ת תפן )בכניסה לתפן מכיוון כרמיאל(
haiman@012.net.il 050-6981573 ,04-9872606 לפרטים

משרדים לבעלי מקצועות חופשיים 
ומשרדים להיי טק בכל הגדלים

התאמת•משרדים•מושלמת	•
כניסה•מיידית	•
מחירים•סבירים	•
נוף•מדהים	•
מיזוג•אויר•מלא	•
תחזוקת•בניין•מלאה•במחיר•השכירות	•
חנות•נוחות	•
מסעדה•בשרית•l•חניה•בשפע•l•שמירה•היקפית	•

הבניין•מאוכלס•ברובו•l•אפשרות•לחלוקה•
גם•לשטחים•קטנים

שנה טובה!

 מתאים גם להשכרהלהשכרה

למחסנים 

בגישה ישירה 

מהקרקע

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

 אספקה לכל הארץ

חג שמח 
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שיטות 

מודרניות 

לשמירה על 

הבד והבגד

מטבחכולל בגדי בגדי עבודה, כביסת

10% הנחה
לכל הזמנה 

מ-50 ₪
ומעלה

מומחים 

בניקוי 

ריפודי סלון, 

שטיחים 

ווילונות

ניקוי יבש l כביסה וגיהוץ l גיהוץ קיטור l תיקוני תפירה

מורד הגיא 100, קניון לב כרמיאל, קומת מסעדות
טלפקס: 04-9988751, נייד )ליאה(: 054-47211254

שירות עד הבית
לקוחות מוסדיים ופרטיים

חג שמח
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