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פתוח ימים שני עד שבת 19:30-9:30 רצוף | א.ת. מעיליא, מול עאסי סנטר. 04-6785222

נברשות ואהילים ● פורצלנים עבודת יד ● קריסטלים ● תאורת חוץ 
תאורה מודרנית ● גופי תאורה שקועים ● ספוטים ● תאורה לילדים ● ועוד

אולם ומלואו של תאורה

מבצעים 

חמים 

לפסח!
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חדשות

נירית אושר
מנהלת  היא  ספרא  זהבה 
מינואר  החל  החדשה  המשכ"ל 
בככ מתגוררת  ספרא   .20133

לשלושה  אם  נשואה,  רמיאל, 
לפני  לשניים.  וסבתא  ילדים 
פרישה  פרשה  שנים  כשלוש 
שנות  כ-30  אחרי  מוקדמת 
ספרא  החינוך.  במשרד  עבודה 
ראשון  תואר  לימודי  סיימה 
בספרות ובתיאטרון עם תעודת 
העברית  באוניברסיטה  הוראה 
במדעי  שני  תואר  בירושלים, 

בירוש שכטר  במכון  כהיהדות 
לים ותואר נוסף בביבליותרפיה 

באוניברסיטת חיפה. 
שו תפקידים  מילאה  כספרא 

החינוך.  במשרד  ומגוונים  נים 
כהיא החלה כמורה ומרכזת מק

תוכניות  והובילה  ספרות,  צוע 
תחומי  המשלבות  ייחודיות 

ספ אמנות,  כמו  שונים  כדעת 
והיסטוריה. בהמשך דרכה  רות 
כמדריכה  שימשה  המקצועית 
הוראה,  לאסטרטגיות  מחוזית 

והר לימוד  תוכניות  כבניית 
העצמת  של  בנושאים  צתה 

קונפלי ניהול  עבודה,  כצוותי 
ולמידה  הערכה  תהליכי  קטים, 
במסגרת  למידה  ואסטרטגיות 
האוניברסיטה הפתוחה, מכללת 

אוהלו ומכללת שאנן. 
גם בזמנה הפנוי עסקה ספרא 

כבעולמות הקשורים לחינוך ות
כרבות. בין השאר ניהלה את מו

התרבות  בהיכל  התרבות  עדון 
פעילותו  שבמסגרת  כרמיאל, 
סופרים  של  שיח  ערבי  הנחתה 

כויוצרים עם הקהל. היא גם לי
למבוגרים  יוצרת  כתיבה  מדה 
העממית  הקתדרה  במסגרת 
במסגרת  נוער  ולבני  בכרמיאל 

נוער שוחר דעת. 
אותך  מכשיר  זה  מכל  מה 

לניהול המשכ"ל?
של  מהתחום  מגיעה  "אני 
ואמנות,  למידה  אסטרטגיות 
לנושאי  מאוד  מתחברת  ואני 
ניהולית,  ומבחינה  המשכ"ל. 
במשרד  עבודתי  שנות  במהלך 
 135 של  צוות  ניהלתי  החינוך 

יום הדולה 
מיוחד  ערב  הדולה”,  “יום 
לנשים בהריון, יתקיים בכפר 
אפריל.  בתחילת  ורדים 
האירוע יתקיים בבמרכז חלב 
ודבש שמרכז המסחרי, יתחיל 
כוללת  והתוכנית  ב-139:30 

הק ומעגל  סדנה  כהרצאות, 
לנשים  מיועד  האירוע  שבה. 
שמתעניינת  מי  וכל  בהריון 

יק וכל המשתתפות  כבנושא, 
בלו מתנות. ההריוניות יוכלו 
מקצועי  הריון  צילום  לקבל 

של הצלמת ליאת גוטיארז.
ביום  יתקיים  הדולה  יום 
 חמישי 4.4. לפרטים נוספים:
,077-55136692 ,054-42913278 

.054-54552613

 ריטריט
לצמיחה פנימית

יגיעו  פסח  המועד  בחול 
מט זוג  חלוץ  להר  כמספרד 

מנוסים,  אלטרנטיביים  פלים 
כהחיים בחבל אנדלוסיה בספ

רד. זיזה פרננדס-שגיא ויאיר 
שגיא. 

הם  וציורית  שקטה  בחווה 
משלבים בין אומנויות הריפוי 

מנה הם  האדמה.  כועבודת 
ומג אקולוגיים  חיים  כלים 

בנוסף  ושקדים  זיתים  דלים 
זיזה  כמטפלים.  פרנסתם  על 
הרגל,  כף  בקריאת  מתמחה 
יצירתי  וביטוי  רפלקסולוגיה 
אנרגטי  ואיזון  בדיקור  ויאיר 

של מרכזי האנרגיה וההילה.
האחרונות  השנים  ב-20 

עבו שיטת  השניים  כפיתחו 
גוף-נפש  לאיזון  ייחודית  דה 
ואישית,  קבוצתית  בעבודה 
בבלגיה,  מלמדים  הם  אותה 
יוון, אנגליה פורטוגל וספרד.

זיזה ויאיר יקיימו ב תאריך 
29 במרץ בהר חלוץ, ריטריט 
והתחברות  פנימית  לצמיחה 

לעצמך מההתחלה.
צורן גליה   לפרטים: 

 ,054-48851302
 .galiatsoran@gmail.com 
ויאיר זיזה  של   לאתר 
www.healing-retreats-

.spain.com

ניהלתי  מקצוע,  כרכזת  אנשים 
את  לי  ויש  שונים  פרויקטים 
כדי  הדרוש  הניהולי  הרקע 

לסייע ולתרום את חלקי".
מהם האתגרים העומדים בפניך 

בניהול המשכ"ל?
שימור  הוא  הראשון  “האתגר 
צוות  מונה  המשכ”ל  הקיים. 
המון  המגלה  ואיכותי  מעולה 
אני  להעשרה.  ומכוונות  נתינה 

האנו למרקם  מתחברת  כמאוד 
ההשק הצוות,  אנשי  של  כשי 

המקצועית,  ההתפתחות  עה, 
לצרכי  וההקשבה  המוסריות 
והן  הרגשי  בהיבט  הן  הילדים 
בהיבט המקצועי. האתגר השני 
הוא הרצון שלי לפתח יותר. כי 
תמיד אפשרא להרחיב תחומים 
נוספות  נקודות  על  ולחשוב 
שאפשר להציע לקהל הרחב”. 
פעי לגבי  מטרות  הצבת  ־האם 

לות המשכ"ל?
תה בענין  מדובר  כ"מבחינתי 

ליכי ולא מיידי. אבל הנושא של 
הכנסת נושאים נוספים בהחלט 
הרחבנו  כבר  הפרק.  על  עומד 

כאת המענה במתמטקה גם לתל
מידי תיכון, וכרגע אנו חושבים 
על הרחבה דומה גם באנגלית. 
אחת המטרות שלי היא להוסיף 
טיפול בעזרת אומנויות לחימה 

לילדים עם הפרעת קשב וריכוז 
על  מדובר  היפראקטיביות.  או 
תחום די חדש ומתפתח ואנחנו 
בהחלט רוצים להתפתח בכיוון 
הוא  שנבחן  נושא  עוד  הזה. 
לילדים  גופני  חינוך  של  מענה 
של  לחיוק  תנועתי,  סרבול  עם 

יציבה, עמידה נכונה וכדומה".
לאור  עזבה  הקודמת  המנהלת 
תלמידי  שחרור  בנוהלי  שינוי 
לשיעורים  "קשת"  ספר  בית 

הלימו יום  במהלך  ־במשכ"ל 
דים. מה עמדתך בנושא?

"כל הגישה שלי היא לנהל את 
כהמקום מכאן ועכשיו. אני עוס

קת בהווה ובעתיד. כיוון שאנו 
עובדים מול בתי הספר באיזור, 

הבו אבן  הוא  הפעולה  כשיתוף 
לשמחתי,  ביותר.  החשוב  חן 
כל  עם  פעולה  שיתופי  קיימים 

כהמנהלים בבתי הספר בכפר ור
דים ומחוץ לכפר ורדים".

יכו אומר שתלמידים  זה  ־האם 
לים לצאת משיעורים כדי לקבל 

שיעור פרטני במשכ"ל? 
הטיפול  את  שמקבל  "תלמיד 
הכי  בדרך  אותו  מקבל  אצלנו, 

נכונה וטובה עבורו". 

יום פתוח
עם  להכרות  פתוח  יום 
רביעי  ביום  יתקיים  המשכ"ל 
137:00- בשעות  באפריל   130
ספרא  מוזמן.  הציבור   .139:00
לתת  היום  "מטרת  מסבירה: 
אפשרות לכל התושבים באיזור, 
למתעניינים בתחומים השונים, 

החי ולאנשי  ולילדים  כלהורים 
להתרשם,  לראות,  לבוא,  נוך, 
שאלות.  ולשאול  להתנסות 
היום הפתוח יתחיל בשיח פתוח 

יכ ובהמשך  המטפלים,  כעם 
לול שלושה סשנים של טיפולי 

כהתנסות חווייתיים: הוראה מת
וקלינאות  בעיסוק  ריפוי  קנת, 
הפתוח  ליום  מעבר  תקשורת. 
אני זמינה לשאלות ופניות של 
בדרך  עת.  בכל  הרחב  הציבור 
ראשון  בימים  נמצאת  אני  כלל 
ובימים  וחמישי משעות הבוקר 
שני ושלישי משעות הצהרים". 

על הפרק: טיפול בעזרת 
אומנויות לחימה

זהבה ספרא, המנהלת החדשה של המשכ"ל, מספרת על תפיסת 
עולמה ועל התוכניות לעתיד, ומתחמקת באלגנטיות מהשאלות 

על המשבר עם בית ספר קשת

זהבה ספרא. אני עוסקת 
בהווה ובעתיד
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מתחם אירועים ענק ברגבה
אחוזת סנדרין שתיפתח במאי הקרוב תכלול גן 

אירועים, שני אולמות, אולם כנסים, בית כנסת ומתחם 
חנויות, ובעתיד גם מלון ספא 

מתאא שיוזמיו  סנדרין",  "אחוזת  בקרוב  תיפתח  רגבה  םבמתח 
רים כ"מתחם האירועים הגדול בארץ". המתחם יכלול גן אירועים 
סביב האקוודוקט ההיסטורי, שני אולמות מפוארים, אולם כנסים, 

בית כנסת ומתחם חנויות.
בימים אלו מסתיימת בנייתו של המתחם. "אחוזת סנדרין" משתרעת 
על שטח של כ-50 דונם, שבמרכזם, כאמור, האקוודוקט )אמת מים(, 

משאב טבע היסטורי מהתקופה הרומית העתיקה ופנינה תיירותית. 
גן האירועים ערוך לאירועים של עד 1100 איש. שני האולמות יהיו 
מפוארים, כאשר אחד מהם, "Chateau", יכיל עד 500 איש והשני, " 

Palais", יכיל עד 800 איש. 
צלם,  כמו  האירועים  בענף  שירותים  נותני  יכלול  החנויות  מתחם 
אולפן הקלטות, סטודיו לעיצוב שמלות כלה ועוד, וכן מלון בוטיק 
יוקרתיות,  אירוח  סוויטות   76 ויציע  שנתיים  תוך  תושלם  שבנייתו 
ספא, בריכה, וחדר כושר, וייתן מענה בין השאר גם לאורחי האחוזה 

שמגיעים מרחוק. 
על התכנון האדריכלי והעיצוב הופקד האדריכל האיטלקי המוביל 

הנריקו מיפו, ששאב את השראתו מטרנדים ועיצובים אירופאיים. 
האירוע הראשון ייצא לדרך ב-28 במאי, וזוגות מאושרים רבים כבר 

הבטיחו את מקומם במתחם. 
.www.sandrine.co.il אתר המתחם

אימון משמעותי ב-20 דקות
אימון חדשנית מוצגת לראשונה בישראל  Smartfit  - שיטת 

והסניף הראשון נפתח בתפן.
המשיגה  ואינטנסיבית,  חדשנית  אימון  שיטת  הינה   Smartfit
וממוקד  קצר  באימון  משמעותיות  ובריאותיות  גופניות  תוצאות 

של 20 דקות בלבד. 
האימון הגופני של SmartFIT נעשה בליווי צמוד של כירופרקט, 
תוך שימוש בציוד משקולות ייחודי, ומטרתו היא חיזוק ובנייה של כל 
שרירי הגוף. כתוצאה מהאימון והשיפור בכושר הגופני מואצים בגוף 
תהליכים מטבוליים רבים. האצה זו מובילה לשינויים ניכרים בבריאות, 
סוכרים  רמת  ויסות  והשלד,  השרירים  מערכת  חיזוק  כמו  בתחומים 
ושומן בדם, שיפור במדדי צפיפות העצם וגם תרומה לירידה במשקל. 
ועולה  כירופרקטית  וויס,  נועה  ידי  על  לישראל  הובאה  השיטה 

דחדשה מאנגליה, שנחשפה לשיטה במרכזים באירופה ובארצות הב
"הייחוד של Smartfit הוא בהתאמה האישית לצרכים  נועה:  רית. 

השי ובריאותית.  גופנית  רמה  בכל  כמעט  אחד,  כל  של  דולמטרות 
לאנשים  וגם  מפציעות,  להימנע  הרוצים  לספורטאים  מתאימה  טה 
בגיל העמידה שרוצים לשמור על תפקוד גוף אופטימלי ועל ידי כך 

להימנע מבעיות שריר ושלד". 
 EL בבניין  תפן,  התעשייה  באזור  הפסח  לאחר  יפתח  המקום 
למפגש  להגיע  יהיה  ניתן  הפתיחה  לרגל  דולב.  שברחוב   PATIO

התנסות ללא התחייבות.

הדמיה של אחוזת סנדרין. מתחם האירועים הגדול בארץ

הקפיצה הגדולה של העסק שלך
לא תעלה לך כלום!

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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מהיבואן ישירות  ושטיחים  וילונות  פרקטים, 

וילונות ושטיחי מרי, כפר יסיף, 04-9562589, 04-9561610
www.miri-group.co.il | eliasmiri@bezeqint.net | 050-2487470

וילונות ושטיחים
50% הנחה

ZEBRA וילונות
350 ₪ למ"ר
כולל הובלה והתקנה

הפרקט האיכותי של                , גרמניה
במבצע חסר תקדים לזמן מוגבל 

89 ₪ למ"ר - כולל הובלה והרכבה

אופנה מקורית גלילית
עבשבו שעבר התקיימה תצוגת אופנה מרהיבה בה הושקה קולקד

.dreadlocks ציית קיץ 2013 של אופנת הנשים
למעלות,  מצבעון  משכנה  מקום  את  לאחרונה  העתיקה  החברה 
 .)13 )החרושת  קורן  התעשייה  באזור  מרשים  במבנה  והתמקמה 

הייצור, העיצוב, הלו ומחלקות  דבמבנה ממוקמים משרדי החברה 
גיסטיקה, וכן חנות המפעל. עדי ויורם וינבר, בעלי החברה, ביצעו 
את הצעד לאחר שלפני כשנה העתיקו את מקום מושבם מצבעון 

למצפה הילה.
Dreadlocks מונה כיום שמונה סניפים של חנויות רשת, ונמצאת 
במספר גדול של חנויות עצמאיות בכל רחבי הארץ. הרשת מעצבת 
בגדים נוחים וצבעוניים מבדים שהודפסו במיוחד עבורה ומייצרת 

את הקולקציות במרביתם המוחלט כאן בגליל.
ובחד  www.dreadlocks.co.il האינרנט באתר  להתרשם   ניתן 

נות, הנמצאת בסמוך לסוכנות סובארו.
בצילום: המעצבת עדי וינבר בחברת שתיים מהדוגמניות בתצוגת 

האופנה.

ליפן עם יפנית

המעצבת עדי וינבר בחברת שתיים מהדוגמניות בתצוגת האופנה.

חדשות  כלכליות

דצי'זורו פרמינגר, תושבת כליל, היא יפנית הנשואה לישראלי ומ
תגוררת בישראל כבר מעל 24 שנים. פרמינגר מנהלת קייטרינג יפני 
מוצלח ועובדת כמדריכה במוזיאון היפני בחיפה, טיקוטין. לקראת 
חופשת הפסח פרמינגר מארגנת טיול ביפן, אותו תלווה כמדריכה.

"מדובר בחווית טיול אחרת לחלוטין, המיועדת למי שלא רוצה 
לבקר רק במקומות המתויירים, אלא להכיר מעט מיפן של היפנים, 
להתארח  השאר  בין  המקום,  תושבי  מבלים  בהם  במקומות  לבקר 

ולסעוד אצל משפחה יפנית אותנטית".
פרמינגר מחפשת קבוצה של עד 10 אנשים, שרוצים להכיר את 
הנסיעה השנתית שלה  במסגרת  ביפן,  היא מבלה  בדרך שבה  יפן 
למולדתה. הטיול המוצע הוא של 12 ימים ומתוכנן לתחילת אפריל. 

המעוניינים מוזמנים לפנות אל צ'יזורו  052-2696562, 
 .chizurup@gmail.com

נירית אושר

פתוח בימים שני עד שבת מ-8:30 עד לשעות הערב 
גשר הזיו, 052-8313202 

ג’ה מוס בית אוכל ואירועי תרבות

חומוס / חומוס פול טחינה l שקשוקה
טאלי הודי l צ’אנה מאסלה

קוסקוס l מלבי
ועוד מגוון תבשילים ומאכלים

הרצאות l מוסיקה 
ג’אמים l אירועי תרבות 

לבלות ביחד עם משהו טעים

אפשרות לאירועים
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הז ורדים.  מכפר  לספורטאי  תקדים  דחסר 
כייה במקום הראשון השבוע, מציבה אותו 
 XMA-דירוג ספורטאי ה למעשה בראש 

בעולם בקטגוריית הגיל שלו.
אבירם  רמי  המאמן  אצל  מתאמן  שי 

העו באליפות  הספורט.  אגודת  דבמסגרת 
זכה  בסלובקיה  שהתקיימה  האחרונה  לם 
יצא  באירלנד  לתחרות  השני.  במקום  שי 
במטרה לנצח את המתחרה הבריטי שזכה 
במקום הראשון, והצליח לגמול לו בנקמה 

ספורטיבית.

חדשות ספורט

עופר יעקב
מרתון תל אביב ומ ד 

קצי חצי מרתון ו-10 ק"מ הוא 
אומ בארץ.  המושקע  דהמרתון 

המירוץ  הוא  טבריה  מרתון  נם 
אין  אבל  ישראל,  של  הרשמי 

הספו להפנינג  אותו  דלהשוות 
של  והצבעוני  המדהים  רטיבי 
תל אביב. קרוב ל-32,000 איש 
בחלקים  העיר  ברחובות  רצים 
העיר  בתוך  והחדשים,  הישנים 
ועל קו החוף, רובם ככולם עם 
מנגנות  להקות  זהה,  חולצה 
תקליטנים  המסלול,  לאורך 
מקפיצים את הרצים והאדרנלין 

מורגש באוויר.
 2013 אביב  תל  מרתון  אל 

ור כפר  רצי  "קבוצת  דהגיעה 
מקצה  יעדים:  שני  עם  דים" 
ק"מ.   10 ומקצה  המרתון  חצי 
לחלק מהרצים הייתה זו הפעם 
במרוץ.  שהשתתפו  הראשונה 
הפעם  של  להתרגשות  בנוסף 
מזג  גם  כידוע  היה  הראשונה, 
שאף  קיצוני,  באופן  חם  אוויר 
מיכאל  של  מותו  לאסון  הוביל 
מיכאלוביץ' ופגיעות חום בקרב 

רצים רבים אחרים.
עמדו  הרצים  כל  לשמחתי 
סיימו  כולם  מזה:  ויותר  ביעד 
כולם  המיועדים,  המקצים  את 
וחלקם  בשלום  אותם  סיימו 
הגדול עם הרגשה פיזית טובה 
זה  הפנים.  על  גדול  וחיוך 
באמת לא ברור מאליו, גם לאור 
לאור  וגם  בתקשורת  התיאור 

למרות החום ולמרות האסון
בצל האירועים הקשים שליוו את מרתון תל אביב, רצי כפר ורדים עמדו במשימה. 

עופר יעקב, שמאמן קבוצת ריצה בכפר, על חוויותיו מהאירוע

ניצחון גדול באירלנד

והאמבולנ ההתעלפויות  דריבוי 
סים מכל עבר, עוד בטרם נודעו 

מימדיו של האסון. 
הרצי בשיא  עבדה  דהקבוצה 

בשטח.  נראו  והתוצאות  נות 
מי שהכין את עצמו לאורך זמן 
)ולא נזכר לרוץ ב"קטנה" ברגע 

שו באופנים  התאמן  דהאחרון(, 
וכד'(  נפח  ריצות  )עליות,  נים 
בתל  היעד  לקראת  והתכוונן 
נתקל  ולא  פירות  קצר  אביב, 
בהרחבה  שתוארו  בקשיים 
היה  יפה  הארצית.  בתקשורת 
וקטן  כפרי  מישוב  איך  לראות 
רצים  קבוצת  מגיעה  בגליל 
העבודה.  את  ועושה  רצינית 
את  לראות  היה  יותר  עוד  יפה 
חברי הקבוצה תומכים זה בזה, 
שמחים אחד על התוצאות של 
להתחבק  כדי  ומחכים  השני 
אחרי המאמץ האדיר שהשקיעו.
דור  התפתח  ורדים  בכפר 

דצעיר של רצים שהתאמנו בש
בועות האחרונים לקראת ריצת 
4.2 ק"מ. חלקם נסעו יום קודם 
לתל אביב וחלקם השכימו קום 
ונסעו לתל אביב )יצאו מהכפר 
בסביבות 3:00 בבוקר( בתמיכה 
מלאה של ההורים. כולם סיימו 
שלהם  המירוץ  כאשר  בשלום 
הגדול  החום  בשעות  הוזנק 
אהרוד דור  בבוקר.   9:00  אחרי

ביץ', עמית כהן, נטע גושן, הדר 
עופרת, שקד הוד ורותם פלדמן 

)שרץ עם אחיו עדי ואביו דני(.
בש המתעניינים  לכל  דתודה 

הפירסומים  עם  הרצים  לום 
חיממה  האיכפתיות  בתקשורת. 

את הלב! 
חצו  המרתון  חצי  מקצי  את 
גלי  הראשונה:  בפעם  בגבורה 

פל אורלי  דוד,  איריס  דגושן, 
טין, אורלי פרנקל ואמנון צורי 
שוסטר. רצות נוספות שרצו את 
החצי הן ענבר בירן, שרונה שלו 
מאייר ויעל שטרן. את המקצה 
שחר  לראשונה  חצו  ק"מ   10

דורדי ודליה דוידסון ואיתם דו
רון כדורי, רוית לסקוב, יהודית 

כהן, עמית נטע ובנו לירן. 

***

רצים נוספים מהכפר )שאינם 
עופר(  של  בקבוצה  מתאמנים 

המר בשני  באירוע  דהשתתפו 
חקים - חצי מרתון ו-10 ק"מ. 
רץ  יחיאלי  סיון  המועצה  ראש 
את חצי המרתון יחד עם אשתו 
את  ליווה  שטרן  שרגא  סוניה. 
יאיר  יאיר מור,  יעל. גם  אשתו 

טבר אנטון  אייל,  ואחיו  דפררו 
סקי ורון יפהר רצו חצי מרתון. 
השתתפו  ק"מ  ה-10  במקצה 
יואב  פלטין,  אורי  מאייר,  ג'וש 
גלילי, הדס דורי בר משה, יעל 

עמיר ואחרים.
כמו ששמתם לב המשפחתיות 
היא גורם דומינטי בריצה, וכבר 
הסתמן לו גם הדור הבא כאשר 
 840 רצה  ה-9  בת  פלטין  זיו 

מטר.

עכשיו הזמן
 להסרת כתמים 

ומיצוק העור
 בטכנולוגית 

Aria SHR אור פולסי

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

ניתן לרכוש שובר מתנה

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

טיפולי פנים על פי שיטת ד"ר דב קליין
עם תכשיריו הקוסמטיים הפארא-רפואיים

לכבוד פסח: 25% הנחה
בקניית תכשירים

חג שמח!

הסרת שיער ללא כאבים

שרונה שלו מאייר, אורלי פרנקל, רוית לסקוב, עופר יעקב ושחר ורדי

כש לפני  זכה  ורדים  מכפר  רימון  אשי 
איר באליפות  הראשון  במקום  אבועיים 

פורום  מיוזיקל  במקצוע  הפתוחה  לנד 
נחשבת לאחת התא זו  (XMA(. אליפות 
חרויות היוקרתיו בעולם בתחום אומנויות 

הלחימה.
רימון, סגן אלוף העולם עד גיל 16 בענף 

פו מיוזיקל  במקצוע  הלחימה  דאומנויות 
שוד מארצות  מתמודדים   12 הקדים  רום, 
בהופעה  והרשים את שופטי התחרות  נות 
בהישג  מדובר  ושוטפת.  נקייה  שי רימוןמקצועית, 

במשרד  הוחלט   2005 בשנת 
התרבות והספורט להקים רשות 
הקשור  בכל  שתטפל  מיוחדת 

דבספורט הנשים בישראל. הוק
שגיבשה  ציבורית  ועדה  מה 
נתונים והמליצה למשרד מספר 
הוקמה  השאר,  בין  המלצות. 

לס נפרדת  רשות   - ד"אתנה" 
כספים  הוזרמו  הנשים,  פורט 

דייחודיים לספורט הנשים, והט
מונתה  אובזילר  ציפי  ניסאית 
ליועצת מיוחדת לשרה לעינייני 

ספורט.
שינוי  חל  האחרונות  בשנים 
הנשים,  לספורט  בהתיחסות 
מצוינים.  להישגים  זכה  שאף 
קורזיץ,  לי  היא  בולטת  דוגמה 
רצופות  פעמים  שלוש  שזכתה 
רוח  בגלישת  העולם  באליפות 
ימים(  מספר  לפני  )האחרונה 
גרפה  דוידוביץ  מעיין  וחברתה 

את מדליית הארד. 
קבוצת  קיימת  ורדים  בכפר 
12- בגילאי  בכדורסל  ילדות 
ילדות  בליגת  המשחקת   14
זו  איגוד הכדורסל. קבוצה  של 
"הולכת" אחרי קבוצת הנערות 
בליגה  מאד  שהצליחה  שלנו 
לפני מספר שנים ומשכה צופים 

הקבו קשת.  ל"בלון"  דרבים 
צעדיה  את  עושה  הנוכחית  צה 

דהראשונים בעזרת המאמנת דו
רית בר-חן תושבת הכפר. 

לתושבי  בקריאה  פונים  אנו 
לבוא  השיכבה  ולבנות  הכפר 
החדשה  הקבוצה  את  ולעודד 

להצט מצפים  כן  וכמו  דשלנו, 

לפעילות  נוספות  בנות  רפות 
באגודת הספורט.

ורוצות.  משתדלות  הבנות 
הראשונה  השנה  שזו  העובדה 
שטף  על  מקשה  בליגה  שלהן 
יותר  להשקיע  צריך  המשחק. 
אך  הכדורסל,  יסודות  מבחינת 

דאנו בטוחים שישי עתיד לספו
רט הנשי בכפר ורדים. באגודה 

דיש בנות צעירות מכיתה א' ומ
עלה המתאמנות כדורסל ביחד 
עם הבנים ומגלות יכולת טובה. 
אם יתמידו צפוי שנצליח לבנות 

קבוצות על טהרת המין היפה.
המתאמנות  הנערות  מספר 
בטניס גבוה ממספר הבנים וזה 
ניתן  בכדורגל  גם  מפתיע.  לא 

שהחלי אחת  ילדה  דלמצוא 
טה שזה מתאים לה ומשתלבת 

הייטב עם הבנים.
הגענו  הלחימה  באומנויות 
זכתה  שפיר  הילה  להישגים. 

שעב בשנה  ישראל  דבאליפות 
בנות ההחלקה האומנותית  רה, 
שלנו הרהיבו את הצופים בטקס 
אולימפיאדת  של  הפתיחה 
בעומר  בל"ג  שנערכה  הילדים 

האחרון בנתניה.
לפתח  מאד  מעוניינים  אנחנו 

ור בכפר  הנשים  ספורט  דאת 
דים ומקווים להגדיל את מספר 

דהילדות והנערות העוסקות בפ
עילויות השונות, לקראת עונת 

להצ מקווים  הבאה  דהפעילות 
ליח לממש את רצוננו זה.

אורי בר צורי,
מנהל אגודת הספורט

קבוצת הבנות בכדורסל בפעולה              צילום: בן עמי מוסק

בואנה הבנות
מה קורה בספורט הנשים בכפר

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
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חדשות איכות סביבה 

נירית אושר
של   )217( פברוא  בגיליון 
על  כתבה  פורסמה  כפר  א-לה 
כתוצאה  באזור,  האויר  זיהום 

בא המפעלים  של  ומפעילותם 
הכתבה  תפן.  התעשייה  זור 
כפי  הדברים  עיקרי  את  מציגה 
של  הרביעי  בדו"ח  שמופיעים 
אליהם  הזיהומים  לגבי  אל"ס, 
האפידמיולוגית  חשופים.  אנו 
אגאי-שי  קרן  ד"ר  הסביבתית 
הציבור  לבריאות  מהקואליציה 

ומסבירה מה עומד מאחורי הח
ריגות הגבוהות שמציג הדוח. 

חריגות של עד 100% מהתקן 
של עופרת

לג עלולה  לעופרת  ו"חשיפה 
השפעות  של  רחב  למגוון  רום 
בריאותיות, כולל השפעות נוירו 
בעיקר  מוות  התפתחותיות, 
כתוצאה ממחלות לב וכלי דם, 
פגיעה בתפקוד הכליות, עלייה 

ופ ובלחץ דם, פגיעה בפוריות 
העובר  המתפתח.  בעובר  גיעה 

והמתפתח, תינוקות וילדים קט
במיוחד להשפעות  פגיעים  נים 
שמערכת  מכיוון  עופרת,  של 

מת אצלם  המרכזית  והעצבים 
ופתחת בקצב מהיר. בנוסף, יל

דים סופגים עד 70% מהעופרת 
הנצרכת, וזאת לעומת מבוגרים 
שסופגים רק כ-10% מהעופרת 
הנצרכת. הוועדה המשולבת של 
וארגון  העולמי  בריאות  ארגון 
הארגון  וכן  והחקלאות,  המזון 
לבטיחות מזון האירופאי, קבעו 
להשפעות  בטוח  סף  שבהעדר 

מעקב

מחלות לב 
וכליות ופגיעה 
בתפקוד המיני

מה עלול לקרות לנו כתוצאה מזיהום 
האוויר שנכפה עלינו, כפי שעולה מהדוח 

האחרון של אל"ס? האפידמיולוגית 
הסביבתית ד"ר קרן אגאי-שי מפרטת 

את הסכנות

בריאותיות של עופרת לא ניתן 
הת לכן,  נסבל.  מינון  ולקבוע 

קנים שמומלצים על ידי ארגון 
ושאומצו  העולמי  הבריאות 

למ מבוססים  הישראלי,  ובתקן 
ועשה על יכולות אנליטיות וטי

פוליות ולא על הגנה מהשפעות 
בריאותיות שליליות".

 12,860% עד  של  חריגות 
בחומרים אורגנים נדיפים

אורגנים  לחומרים  "חשיפה 
לגירוי  לגרום  עלולה  נדיפים 
ראש,  כאבי  וגרון,  אף  עיניים, 
בחילות,  הקואורדינציה,  איבוד 

ובמער בכליות  בכבד,  ופגיעה 
כת העצבים המרכזית. חומרים 

לג יכולים  מסוימים  ואורגניים 
רום לסרטן בבעלי חיים, חלקם 
כגורמים  ידועים  או  חשודים 
בנזן  )כגון  אדם  בבני  לסרטן 
יש  זאת  עם  בוטדיאן(.  ו-1,3 

כימיק של  היכולת  כי  ולציין 
לים אורגניים לגרום להשפעות 
בין  מאוד  משתנית  בריאותיות 
לאלו  מאוד,  רעילים  אלו שהם 
בריאותית  השפעה  ללא  שהם 

אח מזהמים  עם  כמו  וידועה. 
ההשפעה  ואופי  ההיקף  רים, 
בגורמים  תלויים  הבריאותית 
החשיפה  רמת  כולל  רבים, 

ומשך זמן החשיפה".
720% מהמוו  חריגות של עד

תר בחלקיקים
של  הבריאותית  "ההשפעה 

קשו לחלקיקים  והחשיפה 
החלקיקים  במקור  ישירות  רה 
אדם(,  ידי  מעשה  או  )טבעיים 
ככל  הכימי.  ובהרכבם  גודלם 
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שהחלקיק קטן יותר, הוא יחדור 
הנשימה,  למערכת  יותר  עמוק 
למוח.  להגיע  יכול  ואף  לדם 

לה עלולים  קטנים  וחלקיקים 
כיל מתכות, וסופחים תרכובות 
לעומת  מסרטנות,  אורגניות 

והחלקיקים הגדולים שבשל גו
ודלם אינם חודרים לעומק מע

בעלי  יהיו  ולכן  הנשימה  רכת 
השפעה שונה על הבריאות. לפי 

וארגון הבריאות העולמי, מבחי
ונה בריאותית אין סף בטוח לח
ושיפה נשימתית לחלקיקים הק

טנים. כמו כן, ישנן אוכלוסיות 
הב להשפעות  יותר  ושרגישות 

ריאותיות של החשיפה, בעיקר 
0-10(, אוכלוסייה מבוו )ילדים 
גרת )מעל גיל 64(, אוכלוסייה 
בעלת תחלואת רקע )נשימתית 

ולבבית(, ונשים בהריון".

גן התעשייה בתפן. המועצה: לא יכולים להתחייב על מלוא 
הסכום )למפעלים ולאתרים המצולמים אין קשר לכתבה(

ובאותה כתבה טען דובר רשות המים כי מועצת תפן היא זו שמ
עכבת כספים ולכן מעכבת את פתרון בעית זיהום המים על ידי 

השפכים התעשייתיים של מפעלי תפן. 
תגובת מועצת תפן: "שר התמ"ת אישר עוד באמצע שנת 2012 
19.5 מיליון שקו  את השתתפות המשרד במימון הפרויקט בהיקף

במינהלת  שונות  בוועדות  תכניות,  באישור  עיכובים  עקב  לים. 
בסוף  רק  סופיים  אישור  לשלבי  למעשה  יצא  הפרויקט  הביוב, 
2012, אז לצערנו הוקפא התקציב, בהנחיית החשב הכללי, בגלל 
הקדמת הבחירות. מינהלת הביוב דרשה כי המועצה תתחייב על 
כל המימון )חלקה של תפן( דהיינו על 35 מיליון שקלים המהווה 
70% מסך הפרויקט, למרות שעל פי סיכומים קודמים אמור חלק 
מתקצוב הפרויקט להגיע ממשרד התמ"ת )19.5 מיליון שקלים( 

וממינהלת הביוב )מענק בהיקף 8 מיליון שקלים(.
מאחר והתקצוב הוקפא בהנחיית החשב הכללי, אין באפשרות 

בי חסמים  כי  לנו  צר  זה.  סכום  העברת  על  להתחייב  והמועצה 
רוקרטיים, שאינם באחריותנו, מונעים את קידום הפרויקט. ראש 
וקורא לכל מי  המועצה ימשיך להילחם להשגת המימון הנדרש 
שנושא איכות הסביבה קרוב לליבו לדרוש משר התשתיות ומשר 
התמ"ת, בממשלה הנכנסת, את הפרויקט בעדיפות עליונה לטובת 

שמירה על הטבע והסביבה באזור".
ממשרד התמ"ת לא התקבלה תגובה עד לסגירת הגיליון. 

מועצת תפן: החשב הכללי הקפיא 
תקציבים לפרויקט קו הביוב

MSW ,נחמה באר
ליווי ויעוץ בעיתות משבר

• טיפול כאן ועכשיו סביב מטרה ברורה

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

• התקדמות  בהתאם לקצב אישי

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

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

   ∞¥≠∂∏∏≥∏±∞
למידע ופרטים

www.mbizcenter.co.il

החברה 
הכלכלית 
לפיתוח 
מעלות 
נותנים לך כלים להצלחהתרשיחא

הזדמנות חד פעמית 
לעסקים בתחילת הדרך

מרכז עסקים
מעלות תרשיחא
להקים¨ לצמוח¨ להרוויח

שכר דירה מסובסד
משרד חדש מרוהט ומצויד

יעוץ וליווי עסקי לאורך הדרך

ni
lly

st
ud

io
.c

o.
il 

כיתת הדרכהחדר ישיבותמחשוב ותקשורת משרד מרוהטשכירות מסובסדת ייעוץ עיסקי

אם אתה יזם¨ או עסק קיים ©עד שנתיים®¨ 
השואף להצליח ולקדם את עסקך ≠
בוא לקבל ממרכז העסקים מעלות 

תנאים מצוינים להצלחה°

 מורה מנוסה ומקצועית

 מלמדת בכל הרמות
כולל אקדמאים וליקויי למידה

04-9997652 ,050-6574905

English שפת אם
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אייל כץ

קורס שזירת פרחים 
בהדרכת אורנה טלמוק¨ בעלת החנות רות ופרח במעלות

 Æהקורס מיועד לכל אוהבי הפרחים הרוצים לעסוק בעיצוב ואומנות השזירה באופן פרטי או מקצועי
Æאין צורך בניסיון קודם

שזירת פרחים
קורס מקצועי ומהנה להקניית עקרונות 

שזירת פרחים¨ סגנונות קלאסיים ומודרניים¨ אופן 
הטיפול בפרח ושימורו¨ כללי עבודה נכונים¨ שימוש נכון 

בצבעים¨ עומק ושיווי משקל של סידור ועוד כולל התנסות 
 Æבפועל במגוון רחב של טכניקות עיצוב ושזירה

נותנים לך כלים להצלחה
w w w . m b i z c e n t e r . c o . i l מרכז עסקים

מעלות תרשיחא

דברו אלי בפרחים

לפרטים∫ ענת קאים
∞¥≠∂∏∏≥∏±∞

maalot@matigalil.org.il

חפשו אותנו בפייסבוק
מטי מעלות

פתיחת 
הקורס 
≥Æ¥Æ±≥
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חדשות

המועצה  של  המחירים  השוואת  אתר 
מרכו עתה  כולל  לצרכנות  גהישראלית 

לים גם מאזור הגליל. זאת בזכות שיתוף 
לפיתוח  הרשות  עם  המועצה  של  פעולה 

הגליל. 
 האתר:

 ,www.consumers.org.il/category/semel 
של  לפי מפתח  מחירים  להשוות  מאפשר 

ומוצ מרכולים  יישובים,  בארץ,  גאזורים 
רים. 

במסגרת  מתאפשרת  המחירים  השוואת 
פרויקט סמ"ל - סיירת המועצה לצרכנות. 

לה לצרכנים  לעזור  כדי  הוקם  גהפרויקט 
שוות מחירים בין רשתות השיווק ולהציג 
עבורם היכן הכי כדאי לערוך את הקניות. 
הסקרים נעשים ברחבי הארץ כולל כ-50 
סופרים ברחבי הגליל. לקראת החג יכנסו 
לסקר מוצרים מיוחדים לפסח כדי לסייע 
היכן  מושכלת  החלטה  לקבל  לצרכנים 

עדיף להם לערוך את הקניות לחג.
מידי שבוע עורכים סיירי סמ"ל השוואת 
שיווק  בנקודות  מוצרים  סלי  מחירים של 
שונות. באתר המועצה לצרכנות יכול כל 
גולש לקבל מידע חינם על סל קניה של 
40 מוצרים, כולל מוצרים ייחודיים לפסח, 

הגג באזור  שונות  מכירה  נקודות   50 -מכ
ליל: קריית שמונה, טבריה, עפולה, מגדל 
העמק, כרמיאל, חצור הגלילית, צפת ועוד 

ועוד.
גבדיקה של המצאי באזור הגליל המער

בי מעלה כי הרשימה בינתייםחלקית. כך, 
למשל, באזור מעלות כפר ורדים מופיע 
יישוב אחד בודד - ירכא, ובו מרכול אחד 

המ הגליל  באזור  סנטר.  עאסי   - גבודד 
אל  דיר  היישובים:  מופיעים  רבתי  ערבי 
אסד, ירכא, כפר יסיף, כרמיאל, מעיליא, 
בכל  ורגבה.  עכו  המפרץ,  עין  נהריה, 
היישובים הללו יש בסך הכל 15 נקודות 

מכירה.
המוצרים  כל  של  מחירים  בהשוואת 
כאשר  כ-40,  )כאמור,  באתר  הקיימים 
מוצר חסר מחשבים את הממוצע של שאר 
ביותר  הזול  המקום  כי  יוצא  המרכולים(, 
הוא סופר סל דיל עין המפרץ, עם מחיר 
ממוקם  סנטר  עאסי  שקלים.   459.20 של 
במקום הרביעי עם סל של 484.53 שקלים, 
ביותר  היקר  המרכול  יותר.  יקר  כ-5.5% 
יהודה  מזון  מרכז  הוא  זו  רשימה  מתוך 
שקלים,   515.42 של  סל  עם  בכרמיאל 

כ-12.24% יותר מהסל הזול ביותר.

שנה   50 חוגגת  עמים”  “נס  קהילת 
בג נוסדה  הקהילה  לקרקע.  גלעלייתה 

נוצרים  מתנדבים  ידי  על  המערבי  ליל 
מרחבי אירופה בשנות השישים. היה זה 
ביום השני של חג הפסחא 1963, אחרי 

גהכנות מרובות, משפחה שוויצרית צעי
רה, עלתה על קרקע בגליל המערבי. היו 
גל  מתוך  הראשונים  המתנדבים  אלה 
גדול של מתנדבים שיבואו בעקבותיהם. 
הרעיון המרכזי של התנועה היה, לפתוח 
דף חדש ביחסי יהודים-נוצרים בעקבות 
זוועות מלחמת העולם השנייה והשואה. 
המתנדבים למדו על השורשים היהודיים 

הצ במדינה  ותמכו  הנוצרית,  דתם  גשל 
עירה בהקמת פרויקטים חקלאיים שונים 
הטכנולוגית  מהתשתית  חלק  היוו  אשר 

לחקלאות בארץ.

האחרונים  העשורים  חמשת  במשך 
מאות נשים, וגברים אירופאים חיו, למדו 
על  ללמוד  תשוקה  מתוך  בכפר,  ועבדו 
התרבות  ההיסטוריה,  על  ישראל,  ארץ 
והאוכלוסייה שבה, ולתרום באופן מעשי 
והדתות  התרביות  בין  ולפיוס  להבנה 
במדינה. כתוצאה מכך, משנת 2002, נס 
עמים הפך מקום מפגש לקבוצות שונות 

מהאזור העוסקות בדיאלוג.
לב,  ברוחב  מארח,  שבכפר  המלון 

ובמלו באירוח  העיסוק  אלה.  גקבוצות 
העבודה  של  התווך  לעמוד  הפך  נאות 
עמים  נס  היום,  עד  בכפר.  היומיומית 
אנשים ממקומות  יכולים  בו  הינו מקום 
כשווים  להרגיש  העולם,  מרחבי  שונים 

בין שווים בנינוחות ובשלווה.

בתקופת החגים הקרבה יחולו שינויים 
בימי פינוי אשפה ביתית:

הפינוי המתוכנן ליום שלישי 26/3/13, 
חג פסח, יוקדם ליום שני 25/3/13 )ערב 

החג(.
הפינוי המתוכנן ליום שלישי 16/4/14 
– חג יום העצמאות, יידחה ליום רביעי 

.17/4/14
המועד  בחול  תגבור  מתוכנן  כן  כמו 

פסח.
אין שינוי בפינוי גזם וגרוטאות.

השירות  את  לשפר  מנת  על  בנוסף, 
החגים,  לקראת  העומס  את  ולהפחית 
הכפר יחולק לשלושה אזורי פינוי אשפה 
והאשפה  כבעבר,  לשניים  ולא  ביתית 

תפונה בימים ראשון, שלישי ושישי.
פירוט הרחובות נמצא באתר המועצה.

 אפשר להשוות מחירים
גם בגליל

אתר השוואת המחירים של המועצה לצרכנות כולל עתה גם את 
הגליל. בינתיים, רבים מהמרכולים המרכזיים לא כלולים באתר

כפר  המקומית  המועצה 
אלף   850 תשקיע  ורדים 

כיכר בצו גשקלים בהקמת 
בכניסה  ארבל-תבור,  מת 
גייסה  המועצה  ב'.  לשלב 
לפרויקט  מהמימון   70%

והית התחבורה  גממשרד 
תכ המועצה.  במימון  גרה 

פורסם  הושלם,  הכיכר  נון 
מכרז פומבי ויש קבלן זוכה 
חוזה  לאחרונה  נחתם  עמו 

געבודה. תקופת ביצוע הפ
רויקט הינה כשלושה וחצי 
לתחילת  כשהצפי  חודשים 
בשבועיים  הוא  העבודה 

הקרובים. 
תאפ שתיבנה  גהכיכר 

שמאלה   הפונים  לכל  שר 
להשלים  ארבל  מרחוב 
בטוחה  בצורה  הפנייה  את 

תנו להאטת  תגרום  גיותר, 
עה בקטע הכביש של רחוב 
להפחתת  ותוביל  תבור 
רעש של מכוניות חולפות, 
הסמוכה,  בשכונה  בעיקר 

כיכר חדשה

בניית  הוותיקה.  השכונה 
לפרויקט  מתחברת  הכיכר 
הצמתים  במקור  הטיפול 
ידי  על  בכפר  הבעייתיים 

גמעגלי תנועה שנחשב לפ
תרון המומלץ על ידי משרד 
התחבורה ויועצי התנועה. 

אר כיכר  לבניית  גבנוסף 
המועצה  אישרה  בל-תבור, 

תק ורדים  כפר  גהמקומית 
 950 של  )תב"ר(  נוסף  ציב 
כיכר  לביצוע  שקלים  אלף 

לשכונה  בכניסה  נוספת  
גהחדשה – שכונה ד'. המו

תכנון  בשלבי  נמצאת  עצה 
החודש  ובמהלך  מתקדמים 

פומ מכרז  תפרסם  גהקרוב 
במ נמצאות  התכניות  גבי. 

שרד מהנדס המועצה וניתן 
להגיע ולהתרשם מהן. 

ראש המועצה סיון יחיאלי 
פועלת  המועצה  כי  מסר 
על מנת לסיים את הבנייה 
בלוח הזמנים הקצר ביותר, 
כדי לצמצם את אי הנוחות.

תוכנית הכיכר החדשה בצומת תבור ארבל

חגיגות 50 שנה לקהילה 
הנוצרית ב”נס עמים”

שינויים בהרגלי הפינוי
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לידגחדש
דגים טריים ישר מהים

 מבחר דגי ים טריים מצוננים: דניס, לוקוס, סלמון, 
ג’רבידה, פרידה, סרדינים, אינטיאס ועוד

דגים חיים l דגי בריכה l קפואים l ועוד...

תרשיחא, קניון סיטי סנטר )מול מרקט זול הווארי( 
הזמנות בטלפון 057-7265493

בהנהלת דודו לוי
דייג בנשמה כבר 20 שנה

צוות לידג מאחל
לכל תושבי האזור

חג שמח
ומזמין אתכם ליהנות
ממבחר דגים טריים
ושפע של מבצעים

לקראת החג

חדש חדש!

דגים חיים

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

הפקות דפו�

מראי� אות�, רואי� אות�
� �����������
� ���������������
� �������������
� ������������

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

שירותי� נו�פי�
� ������������������
� ��������������������������
� ���������������������
� �����������������

אינטרנט

פר�ו�

��������������������������������������������������
��������������������������������������������������
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אותך רואים אותך, מראים

נחיתהאינטרנט דפי • הקמת אתרים הקמת •
אתרים קידום • פורטלים הקמת •

פנאיפרסום מגזין התיירות • מו“ל כפר עיתון א-לה מו“ל •
www.pnay.co.il פנאי התיירות פורטל מפעילי •

ודפי ורדים call אשר הטלפון מדריכי מו“ל •

הפקות
דפוס

ועוד ספרים קטלוגים • פלאיירים • גלויות ביקור • כרטיסי
- והדפסה • עיצוב קופי-רייטינג • • עריכה כתיבה שירותי

גג אחת קורת הכל תחת

שירותים
נוספים

ציבור ויחסי ייעוץ תקשורתי ומיתוג • לוגו עיצוב •
תוכן והפקת כתיבה • אינטרנט בנושאי ייעוץ •
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פסח

שעי נדמה  האחרונות  ובשנים 
צוב שולחן החג הפך ללא פחות 
חשוב מהאוכל עצמו. תור הזהב 

ושל חנויות העיצוב לבית, בשי
ולוב עם שלל כתבות החג המת

סטייל  הלייף  בתכניות  פרסמות 
ובאתרי האינטרנט נטעו בנו את 
התחושה שהציפייה היא שנושיב 
את יקירנו סביב שולחן שתמונתו 
יכולה להדר שער במגזין כרומו.

)ואף  עשרות  להוציא  במקום 
מאות( שקלים על פרטי עיצוב 
הצעות  מספר  הנה  מהודרים, 

בע האביב  חג  שולחן  ולעיצוב 
הסדר  שבסיום  פורחים,  ציצים 
אפשר להעניק כמתנה לאורחים 
להמשיך  או  למארחים,  או 
שבועות  מפריחתם  ליהנות 

ארוכים לאחר החג. 

סחלבים 
לזוג  מעבר  הרבה  צריך  לא 
סחלבים כדי להפוך כל שולחן 
את  להתאים  מומלץ  לאלגנטי. 
ואת  הסחלב  של  הפריחה  צבע 

אל של  לצבעים  העציץ  וצבע 
)מפיות,  בשולחן  אחר  מנטים 

ראנר או מפה(.

פרחי העונה
עשרות צמחים פורחים עכשיו 

וניחו מרהיבים  צבעים  ובשלל 
חות משכרים. באמצעות שילוב 
)קרמיקה,  מתאימים  כלים  של 
חרס, מתכת או עץ( ניתן לייצר 
אפקטים מרהיבים וריחניים על 

שולחן החג. 

קוקטיילים של צמחים
במחיר של סידור פרחים ניתן 
צמחים,  של  קוקטייל  ליצור 
בבית.  או  בגינה  ימים  שיאריך 
ניתן לשלב צמחים לפי צבעים, 
לשחק בגבהים ובסוגי הפריחה 

וואפילו לשלב צמחי תבלין רי
חניים. 

טיפ: אם אתם מתכננים לעצב 
שאח”כ  בצמחים  השולחן  את 
אין  בגינה,  לשתילה  מיועדים 

עצי או  בכלים  וצורך להשקיע 

סדר צומח
שולחן סדר פורח, פרחים לאכילה וקינוח 

שמוגש בעציץ. כמה רעיונות יפים וטעימים 
שמחברים את סדר הפסח לחג האביב

ניתן פשוט לע וצים מהודרים: 
טוף את עציץ הפלסטיק הפשוט 
תואמים  בצבעים  בד  בשאריות 
יוטה  בבד  או  למפיות/לצלחות 

למראה טבעי. 

לאכול פרחים
מלשלב  יותר  מתאים  ומה 
האביב?  חג  בארוחת  פרחים 
להלן רשימה )חלקית( של פרחי 

צבעו חגיגיות  שיוסיפו  ומאכל 
נית לכל מנה על שולחן החג. 

אמנון ותמר: פרחיו הצבעוניים 
מאוד(  ועדין  מתקתק  )טעמם 

וב סלטים  לקישוט  ואידיאלים 
מיוחד להפיכת כל מנה אחרונה 
למעוצבת ומרשימה, ממש כמו 

במסעדת שף.
הורוו הפרחים   : החור שכליל 
דים-סגולים בעלי טעם מתקתק 
מתאימים  עדינה.  חריפות  עם 
לשלב  )ניתן  קינוחים  לקישוט 

ואת הפרח גם בתוך בלילת קינו
חים לבנים כמו פנה-קוטה, מוס 
שוקולד לבן וכד'( וכן להוסיפם 
לסלטי עלים עם רוטב מתקתק. 
: טעמם של פרחי הרוזו ןרוזמרי
ומרין הסגולים הוא גרסה מעוד

נת יותר לטעמם של עלי הצמח, 
ווניתן להחליף את גבעולי הרו
וזמרין בפרחים בכל מתכון. מו

תפוחי  לתיבול  במיוחד  מלצים 
לאחר  בתנור.  ובשרים  אדמה 
נדיבה  כמות  לפזר  יש  האפייה 

של פרחים לקראת ההגשה.
: טעמם של פרחיו הלו רשום רב

השום  משיני  יותר  עדין  בנים 
ומזכיר במעט את העירית. ניתן 
בשרים  סלטים,  עימם  לתבל 
מוקפצים  או  אפויים  וירקות 
)וגם כאן מומלץ להוסיף לאחר 

הבישול/אפיה(.
הצהובים- פרחיו  הנזיר:  כורבע 
וטעם  חריף  ריח  בעלי  כתומים 
מתאימים  לצנונית.  הדומה 

וכ ירוקים  לסלטים  ולהוספה 
תוספת פרחונית לירקות שורש.
המרהיבים  הפרחים  צרבעוני: 
בעלי טעם עדין ומתקתק מעט, 

נית ויציבותם,  גודלם  וובשל 
כמובן,  למילוי. אפשר,  גם  נים 

עימם  ולקשט  לסלטים  להוסיף 
צלחות הגשה. 

לרבנדר: פרחי הלבנדר הסגולים, 
והניחוח  הייחודי  הטעם  בעלי 

ולתי לקישוט  מתאימים  והעז, 
בול קינוחים ולתיבול ממרחים, 

רטבים וחמאה. 
סיגליות: פרחי הסיגליות בעלי 
ייחודית.  טעם מתקתק וארומה 

ומ סלטים  לקישוט  ומתאימים 
שקאות. 

הצהובים  פרחיו  רבר:  חרדל 
ולקישוט  לתיבול  מתאימים 

חרד טעמם  ומאפים.  וסלטים 
החרדל,  ממרחי  יותר  ועדין  לי 
וניתן להוסיף אותם לכל מתכון 

המכיל חרדל. 
המו הביגוניה  לפרחי   : הרביגוני
)דומה  חמצמץ  טעם  רהיבים 
מתאימים  והם  לחמציץ(  מאוד 
לשילוב בסלטים ובמאפים, וכן 

לקישוט צלחות הגשה. 
הגדולים  פרחיו  המרוקליס: 
בטעמם  מזכירים  והמרשימים 

ובצ במראם  ומשדרגים  וחסה, 
בעם כל סלט. 

פרו לקטוף  מומלץ   : ל רבשימו 
חים רק בגינות שאתם מכירים 
לא  בהן  שהפרחים  ויודעים 

מרוססים.

קוביות קרח פרחוניות
לשדרוג  וגאוני  פשוט  פטנט 
על  השתייה  קנקני  של  מראם 

שולחן החג: 
הקרח  ממגש  שליש  ממלאים 

קט פרחים  ומוסיפים  ובמים 
פרחים  כותרת של  עלי  או  נים 
למשך  ומקפיאים  יותר  גדולים 
כשעה, עד שהקרח קופא במעט 
המים  פני  על  צפים  )העלים 

בהק אותם  "ללכוד"  יש  וולכן 
יציבים,  שהעלים  לאחר  פאה(. 
הקוביות  מגש  את  ממלאים 

במים ומקפאים שנית. 
מעניקים  הפרחים  לב:  שימו 
ולכן  הקרח,  לקוביות  טעם  גם 
בפרחים  להשתמש  מומלץ 
שטעמם  בכאלו  או  מתקתקים 
מתאים לשתייה )כליל החורש, 

אמנון ותמר, סיגליות'(.

מוגש מטעם משתלת גליל צמחים: www.galilp.com באתר רעיונות ומתכוים נוספים

 קינוח בעציץ

ומעוצבת  מקורית  דרך 
במקום  וטעים:  מהיר  לקינוח 
מגישים  אישיות,  בכוסיות 

למ חרס.  בעציץ  המוס  ואת 
עלה מפזרים “אדמה” אכילה 
עציץ.  בכל  פרח  ו”שותלים” 

בעו משתמשים  ובמקור, 
יצירת  לצורך  אוראו  גיות 
שוקולד  גם  אולם  ה”אדמה”, 
ואגוזים יוצרים אפקט מרשים 

וכשר לפסח. 
מרכירבים:

צנצנת נוטלה קטנה )350 גר’(
2 מיכלי שמנת מתוקה
100 גרם שוקולד מריר

מסוכו פקאן  אגוזי  גרם   100
רים

קטנים  חרס  עציצי   8-10
בה משתנה  המנות  ו)מספר 

תאם לגודל הכד(
חצאי תותים כמספר הכדים

8-10 פרחים
קשי שתייה כמספר הכדים

הכנה
המתו השמנת  את  ומקציפים 

מוסיפים  יציבה.  לקצפת  קה 
בעדי ומקפלים  הנוטלה  ואת 
נות עד שמתקבל מוס אחיד.

לגובה  הקשים  את  גוזרים 
תות  חצי  מניחים  העציצים, 

ונוע כד  כל  ובמרכז קרקעית 
צים בו את הקש. ממלאים את 
כך  השוקולד,  במוס  הכדים 

שהקש ייוותר יציב במרכז.
השוקולד  את  טוחנים 
ואת  מזון,  במעבד  והאגוזים 
ה”אדמה” שמתקבלת מפזרים 

מעל המוס. 
הקשים  בתוך  פרחים  נועצים 

ומגישים.

מתכון

סחלב. מקנה אלגנטיות לשולחן הסדר
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חוויות מהטיול
מסעדת אדלינה בכברי שומרת על רמתה הגבוהה לאורך שנים

ולא מפסיקה להפתיע. השיא הפעם הייתה מנה של פילה טונה בליווי קלמארי,
אבל גם בדרך לשם היה כיף גדול

שניצל עם רביולי
 פינגוין היא מסעדה בת 73 המנוהלת על ידי דור רביעי, עם תפריט המשלב

 מנות מסורתיות עם מנות מעודכנות. יצאתי לאכול )שוב( במסעדה המיתולוגית,
שכל מקומי וכל תייר חייב להגיע אליה )ואחר כך להגיע שוב(

אייל כץ
בכברי  אדלינה  מסעדת  את 

טו שנים  כמה  כבר  מכיר  דאני 
היא  המלבבת  והמסקנה  בות, 
שזו מסעדה ששומרת על רמה 

ות שנים  לאורך  מאוד  דגבוהה 
מיד מספקת חוויה. 

אכלתי באדלינה כמה פעמים 
כסועד מן המניין ומספר פעמים 

דלצורך כתיבת מדור זה, במסג
נוהג  שאני  העומק  תחקירי  רת 
לעשות לפני כתבות עיתונאיות 
חשובות )משום מה, במדור הזה 
רוחב(.  תחקיר  לרוב  מתקבל 

דאני תמיד נהנה שם, ומכל הח
וויה: מהאוכל, כמובן, אבל גם 
מהאווירה, מהאירוח של הצוות, 
ומהמבנה  משם  שנשקף  מהנוף 
המסעדה  נשמה.  שכולו  היפה 
שוכנת בבית התרבות הישן של 

דקיבוץ כברי ששופץ מבלי לפ
דגוע באופיו, כשגם בפנים נות

פינה  נים כבוד להיסטוריה עם 
היסטו לצילומים  דהמוקדשת 

ריים מחיי הקיבוץ.
נשמרת,  שהרמה  רק  ולא 
הם  גם  נשמרים  והרוח  הסגנון 
זאת,  עם  ויחד  השנים.  לאורך 
קטנים,  חידושים  פעם  בכל  יש 
מנות  בתפריט,  קלים  שינויים 

דחדשות וכל מיני הפתעות שמ
כניסים עוד עניין לחוויה. 

כמנת פתיחה הלכנו על "טיול 
הכוללת  זוגית  מנה  טאפס". 
והיא  טאפסים,  של  נאה  מבחר 
היו  טיול.  חווית  מספקת  אכן 
מופלא  סלמון  סביצ'ה  שם 
בקר  קרפצ'יו  עדינה,  בכבישה 
נהדר בתיבול של מלח אוקיינוס 
גס וגרד של גבינת פרמז'ן, סלט 
סלק עם גבינת מונצ'גו מצוינת, 
פטה  גבינת  עם  קלוי  פלפל 

דעזת טעם, קרם חציל עדין וט
עים, מאפה מבצק פילו ממולא 
עם  שמוגש  קלוי  וחציל  בבשר 

גרגירי חו ירוקה, סלט  דטחינה 
וטוסט  קלמארי,  וראשי  מוס 
גאודה  וגבינת  תמר  עם  בריוש 
מישראל  טיילנו  וכך  מותכת. 
לסקנדינביה, מאיטליה לספרד, 
מהים לרפת ומשם לשדה. יופי 
כשלוקחים  במיוחד  טיול,  של 

הדס כרמונה
חש לפינגוין,  דכשהגענו 

הלקוחות  לא  שאנחנו  בתי 
האידיאליים שיציגו את פינגוין 
פינגוין  הרי  תפארתה.  במלוא 
מרק  שמכינה  כמסעדה  ידועה 
פינגוין"  ו"שניצל  מצוין  גולש 
צלחת  ומכסה  דק  דק  שעשוי 
צמחונית.  בכלל  ואני  ענקית, 
טועה.  שאני  לגלות  שמחתי 
ולמרות  הצמחוניות  למרות 

דשבעלי "צמחוני שבדרך" לפי
נגוין יש הרבה מה להציע לנו, 
לחבר'ה.  לספר  מה  יש  ולנו 

צמחו "גם  שהן  שלנו,  דהבנות 
ניות וגם בשריות", מכירות כבר 
הספגטי  ואת  הפיצה  את  מזמן 
בולונז של המקום ונהנות מהם 
הבולונז  את  מחדש.  פעם  כל 
שלהם אפילו אני זוכרת לטובה, 

דמהתקופה שאכלתי בשר. בקי
מתאימה  פינגוין  מסעדת  צור, 

לכולם.
לאנשים  כיאה  סתם.  ולא 

המס את  שמנהלים  דהרציניים 
ולמסו רביעי)!(  דור  זה  דעדה 

)הבריטים,  השנים  ארוכת  רת 
בפינגוין  ישבו  מהמנדט,  ההם 

במ התפריט  לשכרה(,  דושתו 
ומ נבחרים  והמתכונים  דסעדה 

לאמיר  לב.  בתשומת  בוצעים 
אופנהיימר, המנהל של המקום 

דוהנין של המייסדים, חשוב שי
אנשים  לפינגוין  להגיע  משיכו 
שיושבים שם כבר 40-50 שנה 

אותו בנחת ונהנים מכל ביס. 
לחם  מוגש  הזו  הכבודה  ליד 
שום  קונפי  עם  שמגיע  הבית, 
זה  חלילה  לא  )הישראלי, 
קולות  עושה  שבקושי  המיובא 
זית.  שמן  ומטבל  חריף(  של 
חם,  והוא  במקום  נאפה  הלחם 
טרי וטעים במיוחד. כל המנות 
אסטטיקה,  הרבה  עם  מוגשות 
על כלים לבנים בעיצוב פשוט 
ונקי, כשעלי אמרנטוס אדומים 

מוסיפים למראה ולטעם. 
הקו מהמסע  שנרגענו  דאחרי 

טיול  )בינינו?  המסעיר  לינרי 
הטפאס הזה יכול להוות ארוחה 
העיקריות.  הגיעו  עצמה(  בפני 
מנה  מהתפריט  בחרה  מיכל 
צמחונית - ריזוטו ברוטב שמנת 
מאורז  עשוי  הריזוטו  ופטריות. 
צרובים  ירקות  עם  ומוגש  בר, 
כמו ברוקולי, בצל, לפת קישוא 
ובטטה. זוהי מנה נהדרת. מיכל 
לא  אני,  וגם  מאוד,  עד  נהנתה 

יור גארי  אומות  חסיד  דבדיוק 
שוב,  טעמתי  טעמתי,  פסקי, 
ואחר כך עוד פעם כדי לראות 

שזה אמיתי.
מתוך  עיקרית  בחרתי  לעצמי 

בקרוב  צעירים.  וגם  )אמיתי( 
מתחם  האחורית  בחצר  ייפתח 
לצעירים עוד יותר )בני עשרים 

ומשהו( לערבי שישי.
מנת  הגיעה  שהזמנו  אחרי 

שנא טריות  לחמניות  דפתיחה: 
פות במקום מבצק מקומי, זיתים 
מתובלים בטוב טעם וצ'ימיצ'ורי 

דשמעורר געגועים לסטייק. המ
נות שהזמנו הגיעו בדיוק בזמן. 
סלט בתיה שמורכב מעלי בייבי 
וחסה רעננים, גבינת פטה ועוד 
וינגרט בלסמי  הפתעות ברוטב 
מצוין, פטריות שמפניון טריות 

דמוקפצות בחמאת שום, יין ופ
טרוזיליה, קרפצ'יו חציל בלאדי 
בגריל על מצע טחינה, מעוטר 

במי ורביולי  חציל  דבקוביות 
לוי גבינה ברוטב שמנת פסטו. 
להזמין  אם  שהתלבטתי  האמת 
שמנת,  בלי  הפסטו  רוטב  את 
אבל החלטתי ללכת על הגרסה 

דהמלאה, ולא התאכזבתי. השמ
המנה,  על  להכביד  במקום  נת, 
תוספת  מעודנת.  אותה  עשתה 
של בצל מטוגן ופריך שקיבלנו 
כמובן,  פריכה  מצוינת,  הייתה 

ולא שמנונית. 
עם  מילקשייק  הזמנו  לקינוח 

שט ולעצמנו  לילדות  דקצפת 
קצת  זאת,  בכל  תפוחים.  רודל 
מתוקה  היתה  העוגה  מסורת. 
לידה  מסורתי,  באופן  וטעימה 

המ לאיזון  פירות  סלט  דהוגשו 
מצוינת.  ווניל  וגלידת  תיקות 

סיום נהדר לארוחה.

וזו הייתה  המיוחדים של היום, 
אחת ההחלטות היותר מוצלחות 
שלי בעת האחרונה. המנה היא 
פילה טונה עם קלמארי וראשי 

בשפ או  ים  המון  דקלמארי, 
תם של חסידי הריאליטי ההוא 

"מנה מהמעמקים".
נת שלושה  נחו  הצלחת  דעל 

שנצרבו  טונה  של  עבים  חים 
דקלות על הגריל ותובלו בעדי

נות במלח אוקיינוס גס. חגיגה 
ביס  וטעמים בכל  של מרקמים 
איכותיים  היו  הקלמארי  וביס. 
ובושלו בדיוק במידה בתוך ציר 
דגים סמיך. השילוב בין פירות 
הים לדג האיכותי הגיע לשיאים 
בכל  מומלצת  חוויה  טעם,  של 

לב לחובבי הז'אנר.
ביין  לוו  והעיקריות  הטיול 
קברנה סוביניון של יקב ססלוב, 

דיין מצוין של אחד מיקבי הבו
טיק הטובים בישראל. לפני כמה 
שנים עבר היקב מאייל שבשרון 
למושב צוריאל שבגליל, מרחק 
כך  מכברי,  נסיעה  שעה  רבע 

דשחוץ מהאיכות יש כאן גם קו
רטוב של לוקאל פטריוטיות.

למרות שכבר היינו די מלאים, 

אוהבת  שאני  הסיבות  אחת 
לשבת בפינגוין הוא החלל של 
שטח  על  המתפרס  המסעדה 
שני  שונות,  פינות  וכולל  גדול 
מפלסים ומרפסת קדמית. בדרך 

בפ לשבת  מעדיפה  אני  דכלל 
הנוחות,  הכורסאות  על  רונט, 
וללגום  הרחוב  על  להסתכל 
נקרא  )הקפה  מקורי  אילן  קפה 
אילן  אמיר,  של  אבא  שם  על 
אופנהיימר, ומגיע בכוס זכוכית 
פשוטה, בלי ידיות, בדיוק כמו 

מא כשהבנות  אוהבת(.  דשאני 
אפשר  אז  הסבלנות  את  בדות 

לח ולהיכנס  איתן  דלהסתובב 
חנות  במתחם:  הנמצאות  נויות 
כלי  חנות  וצעצועים,  ספרים 

בית וחנות יינות. 
דתפריט המסעדה כולל גם ארו

משי קינוחים.  על  ויתרנו  דלא 
של  עניין  איננה  עיתונאית  מה 
חזקה  הדיווח  חובת  בכך,  מה 
מהכל ואם כבר תחקיר רוחב אז 
עד הסוף. מיכל בחרה בעדינות 
בניחוח  קטאלאנה"  ב"קראמה 

דלימון וקינמון, שזו הגרסה הס
טעימה  ברולה,  לקרם  פרדית 
אני  קלילה.  יותר  וקצת  מאוד 
והזמנתי  קור  הארד  על  הלכתי 
מוס שוקולד ולרונה, שהיה בעל 
אבל  מתוק  עשיר,  קרמי  טעם 
במידה, וחותמת איכות לארוחה 

שכולה חוויה.
הוגנים,  באדלינה  המחירים 
הגלם  בחומרי  בהתחשב  בטח 

המס של  וברמתה  דהאיכותיים 
עדה. התפריט כולל גם הצעות 
טיול  כמו  במיוחד,  כלכליות 
טעימות  ארוחת  זוגי,  טאפס 
לזוג וגם עסקיות בימים שני עד 

חמישי מ-12:00 עד 18:00.

אדלינה, קיבוץ כברי
04-9523707

* הכותב היה אורח המסעדה

כריכים,  בלינצ'ס,  בוקר,  חות 
מנות  סלטים, טוסטים, מרקים, 
עיקריות מגוונות )ממוקפץ ועד 
המבורגרים,  פילה(,  מדליוני 

בפינ איטלקיות.  ומנות  דדגים 
גוין יש תפריט מיוחד לילדים, 

דקינוחים ומשקאות שונים, ואפ
 .Take away לעשות  שרות 
מזמינים   Take away-ה את 
פינגוין"  בדוכן הפיצה "בא-לי 

שבחוץ. יש גם משלוחים.

שד' הגעתון 31, נהריה.
 .04-9920027

למשלוחים: 04-9924252.

* הכותבת הייתה אורחת
המסעדה

חלק מהטאפסים באדלינה. מאיטליה לספרד, מהים לרפת ומשם לשדה                 צילום: אייל כץ

הכניסה לפינגווין. סועדים צעירים לצד לקוחות של 50 שנה
צילום: יח"צ

יצאו לאכול

כשר

 
 04-9872606 16:00-11:30

www.mqt.co.il

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

36 שקלים בלבד

חג כשר ושמח
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תרבות האירוח
ארוחה באוהל זידאן היא חוויה טעימה ומשביעה והזדמנות נפלאה להכיר את הבדואים של הגליל

אייל כץ
אוהל זידאן הוא קודם כל מקום 
של יחס חם ומשפחתיות. קבלת 

־הפנים, אירוח שהוא חלק מתר
בות, שיתוף הפעולה של כל בני 

והגש האוכל  בהכנת  ־המשפחה 
גם  כמו  מהחוויה,  חלק  הם  תו, 
גדולים  חללים  המיוחד.  המקום 

צבעו שטיחים  מרובדי  ־וחמים 
מז על  ישיבה  פינות  עם  ־ניים, 

רונים או סביב שולחנות, כשכלי 
פולקלור  וחפצי  נרגילות  נגינה, 

שונים הם חלק מהדקורציה.
את האוהל מפעילים בני משפחת 
סלאמה.  הבדואי  מהכפר  סוועד 
ותכף  הנהדרת,  לארוחה  מעבר 

להת הזדמנות  זו  אליה,  ־נגיע 
הג תושבי  לבדואים  ־וודע קצת 

ליל. מצבם טוב בהרבה מזה של 
הכפר  מבני  רבים  בנגב.  אחיהם 
השונים  הביטחון  בגופי  עובדים 
ומג"ב(,  שב"ס  משטרה,  )צבא, 
אחוז גבוה של צעירים וצעירות 
וגם  גבוהים  ללימודים  יוצאים 

־אחוז הנשים העובדות גבוה יח
סית. סאהר, שאירח אותנו, סיפר 
פיתוח  ברמת  עצמו  הכפר  כי 

־גבוהה, כאשר חלק מזה ניתן לז
־קוף להשתייכותו למועצה האזו

רית משגב.
־היינו ארבעה, ובשל גילנו המו

הח"מ,  של  הגב  ובעיות  פלג 
גדול,  שולחן  בשולחן.  בחרנו 
שעד מהרה התמלא בשפע אדיר, 
לכמות  גם  להספיק  היה  שיכול 
נבחרת  רעבתנים.  של  כפולה 
הסלטים כללה סלט עלי עולש, 

סלט  שומר,  עם  חוביזה  סלט 
חצילים  סלט  טבולה,  ירקות, 
בטחינה, וחומוס ביתי עשוי גס, 
עם מעט מאוד טחינה ומעורבות 

קלילה של תבלינים.
לשול הגיעו  הממולאים  ־באגף 

עלי  עם  קערות: האחת  חן שתי 
המסורת  כמיטב  ממולאים  גפן 
שהמכסה  ממולאים  וקישואים 
ממולא,  גפן  עלה  הוא  שלהם 
והקערה השנייה כללה קישואים 
 - שונה  בסגנון  ממולאים  חמים 

עם בשר טחון. 
טסים  שני  קיבלנו  לעיקריות 
עוף  תבשיל  מקלובה,  גדולים: 

וירקות, ומנ ־עם אורז, צנוברים 
סף - תבשיל בשר כבש עם אורז, 
נוספת  עיקרית  וגזר.  צנוברים 
מעולות  בשר  קציצות  הייתה 
הארוחה  כל  עגבניות.  ברוטב 
רגילות,  טריות  בפיתות  לוותה 
פיתות עם זעתר ופטאיר - בצק 

ממולא בעלי מנגולד.
טעים.  היה  הכל   - הגזמה  בלי 
גלם  בחומרי  השימוש  ניכר 
של  והמיומנות  וטובים,  טריים 

־תמאר, האמונה על הכנת המאכ
לים יחד עם אם המשפחה פטמה, 
מורגשת בכל ביס. אני התלהבתי 

־במיוחד מסלטי העולש והחובי
שנקטפו  מעלים  היו  שניהם  זה. 
בעדינות  תובלו  היום,  באותו 
ומיוחד.  מרענן  בטעם  והצטיינו 
החומוס היה מיוחד במרקמו הגס 
וטעמו העדין והממולאים פשוט 

מעולים.
יכלה  כל אחת משתי העיקריות 
עצמה.  בפני  כארוחה  לשמש 

הנשים אהבו יותר את המקלובה 
עם העוף, ואילו הגברים חגגו על 

האיכו כשהבשר  הכבש,  ־מנסף 
תי מעניק מטעמו לאורז בצורה 
מופלאה. אל כל אחת מהן ניתן 
הבשר  קציצות  את  להוסיף  היה 
ולקבל תערובת טעמים מיוחדת.
סופג אותן  בעוואמה,  ־קינחנו 

כמעט  וקלילות,  מטוגנות  ניות 
שף"  "מאסטר  שצופי  חלולות, 

־זכו להתוודע אליהן באחת התו
לטעום,  גם  זכינו  אנחנו  כניות. 
כאשר בגירסה של תמארה מוגש 
לימון  קליפות  עם  העוואמה 
העוואמה  ונהדרות.  מסוכרות 

לווה בתה צמחים חם וחזק, סיום 
כמה  של  מהנה  לבילוי  הולם 

שעות.
לארוחות  מתאים  המקום 
וגדלות,  קטנות  קבוצות  של 
ואפשר  סוג,  מכל  לאירועים 
לתאם לינה באוהל וגם ארוחות 
בוקר. בכל מקרה מומלץ לתאם 
כמה שעות לפני שמגיעים, אבל 
גם אם תפתיעו לא תצאו בקיבה 

ריקה.

אוהל השלום, כפר סלאמה,
04-6784613

סאהר והמנסף.
בשר הכבש מעניק 

מטעמו לאורז
צילום: אייל כץ

אוכל ומסעדות

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

פתוח
בכל ימות החג וחוה”מ

חג שמח!

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

בהקפה
 מכירה 

ם וחברות
למשרדי

חג כשר ושמח

נשנושים
)חוץ  בשבוע  ערבים  שישה  עתה  פתוחה  בכליל  טול  מסעדת 

דמראשון(. המסעדה נפתחת משש בערב עד אחרון הסועדים, וב
13:00. במהלך חול המועד תהיה המסד -שישי, שבת וחג החל מ

עדה פתוחה מידי יום.

במינימרקט ואטליז חדיד, על הכביש הראשי של מעיליא, ניתן 
איכותיות,  שונות  נקיניקיות  סטייקים,  מובחר:  לבן  בשר  להשיג 
מעיליא,  ועוד.  מיוחד  עץ  בעישון  מעושנת  פסטרמה  נקניקים, 

כביש ראשי, 04-9979016

מסעדת קציצה עגלגלה במעונה תהיה סגורה במהלך חול המועד. 

במהלך  פתוחה  תהיה  ורדים  כפר  של  המסחרי  במרכז  לחמים 
דהחג, תמשיך להגיש מאפים וארוחות בוקר, אך במהלך חול המו

עד לא יימכרו במקום כיכרות לחם.

בישולים דרוזיים מסורתיים
הסד בינוח.  לאחרונה  שנפתח  מסעדה  קייטרינג  הוא  "אלמנסף" 
מנסף,  כמו  ביתית,  בהכנה  מסורתיים  דרוזיים  תבשילים  הוא  גנון 
אלמנסף  ועוד.  סלטים  כבש,  בשר  למיניהם,  ממולאים  מקלובה, 

דערוך לספק אוכל למשפחה או לזוג, וגם לאירועים של עשרות מש
תתפים. המסעדה ממוקמת על הכביש הראשי מכפר ורדים לינוח, 

דוהיא תהיה פתוחה לסועדים מידי יום וגם לאירועים. המחירים ית
חילו מ-40-50 שקלים לארוחה בשרית פשוטה, אך המסעדה תציע 
גם מנות מתוחכמות מבשר יקר יותר. בעלי המסעדה מבטיחים כי 
גם ארוחה איכותית כיד המלך לא תעבור את ה-100 שקלים לסועד. 
הקייטרינג כבר פועל וניתן להזמין ארוחות, המסעדה תחל לפעול 

בימים הקרובים. לפרטים: האני 054-5966590,
אלהאם 050-9972016, 054-8300732.

כשרות לקייטרינג כאמלה
הערבי,  מהמטבח  גורמה  במאכלי  המתמחה  כאמלה,  קייטרינג 

דקיבל לאחרונה תעודת כשרות, ועתה יכולים ליהנות ממנו גם שומ
דרי כשרות. הקייטרינג מציע אוכל לאירועים ולשמחות, סדנאות בי

שול ולאחרונה גם אירוח אותנטי בבית משפחתה של כאמלה בדיר 
מג‘יד 054-4397451,  אל אסד. לפרטים: כאמלה 054-4368070, 

ליאורה 054-7719850.יימכרו במקום כיכרות לחם.

מסעדת קציצה עגלגלה

יצא לאכול / אייל כץ
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אייל כץ

סיאנס
כך העלינו את רוחו של בוב מארלי.

סיפור קטן ומשל על ספקנות, אמון ואמונה
כמו  ונחרצים  אכזריים  היינו 
להיות.  יכולים   19 בני  שרק 
הכל  הזה.  הסיאנס  שטויות, 
מאמינים  לא  פסקנו,  חארטה, 
לכל הסיפורים ואין באמת דרך 

הח אבל  המתים.  עם  דלתקשר 
בפלוגה התעק דברים החדשים 

שו: זה עובד, אם רק עושים את 
חבר'ה  ואנחנו, שבעה  נכון.  זה 
עליהם  ירדנו  הוותיקים,  מחדר 
את  קיבלו  הם  הזדמנות.  בכל 
הירידות בהכנעה מתנשאת של 
יודעי דבר, והבטיחו: רק תיפול 
המתאימה  ההזדמנות  בידינו 

לתק שאפשר  לכולכם  דונוכיח 
שר עם רוחות של מתים.

 ,1981 קיץ  באה.  ההזדמנות 
צבאי  במתקן  פלוגתי  נופש 
"סדרת  אז  שכונה  מה  בעכו, 
כינסו  שהחשיך  איך  נופש". 

דאותנו שלושת המאמינים והכ
מואר  חשוך,  לחדר  אותנו  ניסו 
באור נרות. על הרצפה היו לוח 
כחולה  פלסטיק  וכוס  אותיות 

דשלוו מחדר האוכל הצבאי שב
מתקן. ישבנו סביב הלוח מלאי 
מצב.  שאין  בטוחים  חיוכים, 
ראובן, גבר שבגברים ומתקשר 
הרצפה  על  ישב  כבר  מדופלם, 
מחכה לנו, ומאיץ: יאללה כבר, 
יודעים  לא  ותראו שאתם  שבו, 

הכל.
טקסי  היו  תקופה  באותה 
סיאנס נאיביים שכאלה סוג של 
נוער  בני  בקרב  מקובל  בילוי 
וצעירים. בכל חבורה היו כאלו 
והציוד, כמו  ש"ידעו לתקשר", 
שכבר הבנתם, היה פשוט וזול: 
כל  כתובות  ועליו  בריסטול 

בש נרות  כוס,  הא"ב,  דאותיות 
לכבות  ואפשרות  האווירה  ביל 
את האור. וכמובן, היה צורך גם 

בחבורה של מאמינים. 
סי שמעתי  עבד?  זה  דהאם 

מדהימים",  "דברים  על  פורים 
לי  "סיפר  פלוני  בר-מינן  ואיך 
דברים שאף אחד אחר לא יכול 
לדעת", אך בכל הטקסים בהם 
נכחתי באופן אישי לא קרה דבר 
שבאמת הדהים אותי או ערער 
בממבו- שמדובר  בטחוני  את 

ג'מבו ושטויות במיץ. 
הטקסים הללו התנהלו בכמה 

אופנים שונים, עם עיקרון אחד 
באמ נעשה  התקשור  דמשותף: 

צעות הכוס, שמטיילת על לוח 
משפטים  וכותבת  האותיות 
כל  זזה?  הכוס  איך  שלמים. 
על  אצבע  מניחים  המשתתפים 
והאנרגיה המשותפת של  הכוס 
כולם גורמת לה לזוז על הלוח. 
במיוחד,  צבעוניים  בתיאורים 

הייתה  הרוח  שכאשר  שמעתי 
מתרגשת הכוס הייתה זזה כמו 
במהירות  הלוח  על  משוגעת 
עצומה, "עד שבקושי הבנו מה 

היא כותבת".
מזמנים?  מי  של  רוחו  ואת 

דכאן היו הדעות חלוקות. אסכו
לה אחת  גרסה שצריך מישהו 

במ אליו  להתכוונן  דמוכר, 

באופן  אותו  לזמן  הריכוז,  לוא 
שאלות  לשאול  ואז  מיוחד 
שנוגעות אליו. אחרים טענו כי 
עדיף לקרוא לרוח כלשהי, ואז 
יש סיכוי גבוה שרוח המקורבת 
עברה  שבדיוק  הנוכחים  לאחר 

לח להצטרף  תחליט  דבסביבה 
גיגה. במקרים כאלו, חלק נכבד 
זהותה  לבירור  הוקדש  מהטקס 

של הרוח.
לזמן  שיש  הגורסים  בין  גם 

דאדם מוכר היו כללים לא אחי
חייב  זה  כי  טענו  חלק  דים. 

דלהיות אדם קרוב למישהו מה
בה הסתפקו  ואחרים  דנוכחים, 

אחרים  פוסקים  שטחית.  כרות 
לפחות  לחלוף  שצריכה  קבעו 

לתק שניתן  עד  מהמוות  דשנה 
שר, ואילו אסכולה אחרת טענה 
קל  יותר  קרוב  שהמוות  שככל 
יותר לתקשר עם רוחו של המת.
המשתתפים  בין  יש  אם  ומה 
זה  מאמינים?  שאינם  כאלה 
מפריע, הסכימו כולם, אבל אם 

דלמתקשר עורך הטקס היו קש
הבא,  בעולם  טובים  ממש  רים 
ניתן היה להתגבר גם על קטני 
אמונה ולהוכיח להם שהרוחות 
מתות  בינינו,  מסתובבות  אכן 
ורק  מישהו,  עם  לדבר  )ברור( 

המ ההזדמנות  את  דמחפשות 
תאימה.

הפליאו  ואגדות  סיפורים 
ומ עמוקות  שיחות  על  דלספר 

מזמן  עם חברים שכבר  רתקות 
אבות  לתמיד.  אותנו  עזבו 
וסבתות, אחים  ואימהות, סבים 
מעולם  מפורסמים  ואחיות, 
האמת ועוד. לעתים, כך על פי 
הרוח  הסתפקה  לא  הסיפורים, 

דבכוס ובלוח האותיות, וכל הנו
כחים כאחד שמעו את קולו של 
המת נישא בחלל החדר ומדבר 

עם הנוכחים.
לבחור  מאיתנו  ביקש  ראובן 
לקרוא  כדי  אלינו  שקרוב  מת 

דלו. נקבנו בשמו של בוב מאר
לי, וראובן הבהיר שיהיה קשה. 
רק  מת  המפורסם  הרגאי  זמר 
כמה חודשים קודם לכן, בחייו 
הוא לא היה ידוע כדובר עברית, 
ולכן יש סיכוי שלא ירצה לבוא, 
ואם יבוא, אולי יתקשה קצת עם 

ואז זה קרה. הכוס התחילה לזוז. בהתחלה 
בתנועה כמעט בלתי מורגשת. ראובן הגביר 
את קולו רומז לכולנו לעשות כמוהו. נכנסנו 

לאקסטזה: "בווווב מאאאארלי", קראנו 
בהתלהבות, יודעים שהוא כאן, איתנו, בחדר, 

 ותכף מתחיל לדבר איתנו בעברית,
"בווווווב מאאאארלי"

ירדנו עליהם בכל 
הזדמנות. הם קיבלו 

את הירידות בהכנעה 
מתנשאת של יודעי 

דבר, והבטיחו: 
רק תיפול בידינו 

ההזדמנות המתאימה 
ונוכיח לכולכם 

שאפשר לתקשר עם 
רוחות

תא אם  "אבל  הא"ב.  דאותיות 
מינו ותתרכזו, אפילו רק קצת", 
אמר ראובן וכולו אמונה יוקדת, 

"תראו שהוא יגיע". 
מישהו  אם  פעולה.  שיתפנו 
היה רואה אותנו אז, היה בוודאי 

גברב עשרה  מצחוק.  דנקרע 
יושבים   ,19 בני  מגודלים  רים 
שני  של  לאורם  חשוך  בחדר 
על  אצבע  כולם  מניחים  נרות, 
כוס כתומה הפוכה מפלאסטיק 
"בווווב  דרמטי:  בקול  וקוראים 

מאארלי. בווווב באאאארלי".
מילימטר.  זזה  לא  הכוס 
לא  איש  לציון  ראוי  באיפוק 
זרק בדיחה ואיש לא הפסיק את 

דהקריאה. ראובן אמר שכל הפ
רעה יכולה להרוס, ואנחנו היינו 
נחושים: נראה לו שזה לא עובד 
פעולה  משתפים  אנחנו  אם  גם 

עד הסוף.
התחילה  הכוס  קרה.  זה  ואז 
כמעט  בתנועה  בהתחלה  לזוז. 
הגביר  ראובן  מורגשת.  בלתי 

לע לכולנו  רומז  קולו  דאת 
נכנסנו לאקסטזה:  כמוהו.  שות 
קראנו  מאאאארלי",  "בווווב 
בהתלהבות, יודעים שהוא כאן, 
מתחיל  ותכף  בחדר,  איתנו, 
לדבר איתנו בעברית, "בווווווב 
מאאאארלי". ואכן, הכוס החלה 
ברורה,  ובצורה  בביטחון  לזוז 

שמה פעמיה לעבר האות ר'.
הכוס,  את  הזיז  מוטי  "זה 
היה  אותך!".  קלטתי  ראיתי, 
את  ששבר  דוד  של  קולו  זה 
"נשבע  המיסטית.  האווירה 
מוטי  ענה  אני!",  לא  זה  לכם, 

התח פשוט  וראובן  דהמבועת, 
רפן: "למה, למה?", זעק לעבר 
דוד כולו רותח. "הוא כבר היה 
מה  ואתה,  מארלי!  בוב  כאן, 
אתה עונה לו בכלל?", צעק גם 
יותר לא  "טוב, טוב,  על מוטי. 
נדבר", הבטיח דוד. "אבל נשבע 
לכם שראיתי איך הוא מזיז את 

הכוס".
ד"זה אבוד", רטן ראובן. "עכ

אותו  לשכנע  שעות  ייקח  שיו 
לא  הכל".  הרסתם  שוב.  לבוא 

הט וכל  השכנועים,  כל  דעזרו 
כשטענו  גם  נכשלו.  קטיקות 

גמו מאמינים  אנחנו  דשעכשיו 

TASCHEN הוצאת ,MARLEY בוב מארלי בהופעה. מתוך עטיפת הספר

בראובן  כשהטחנו  וגם  רים, 
זה  למה  תירוץ  יהיה  שתמיד 
לחדש  סירב  הוא  הצליח,  לא 
הוכחתי  "מבחינתי  הטקס.  את 
לכם", התריס בקול שבור, "ואם 
עכשיו,  גם  מאמינים  לא  אתם 

בר התפזרנו  בעיה שלכם".  דזו 
ההיה  ראובן  מעורבים.  גשות 
לא  ואנחנו  ופגוע,  מובס  כולו 

באמת הרגשנו מנצחים.
יחד  יצאנו  הערב  בהמשך 

שו תפסנו  סמוכה,  דלקפיטריה 
בעל  להתווכח.  והמשכנו  לחן, 
הזמנה  לקח  העייף  הקפיטריה 
ולכבוד הקליינטורה שהתנחלה 
אצלו בערב של אמצע שבוע גם 

המש הטלוויזיה.  את  דהדליק 
כשמתוך  בלהט,  להתווכח  כנו 
מוכרים.  צלילים  עלו  המקלט 
 One good thing about"
music", שר הקול החם במקצב 
הרגאי הסוחף. קפיטריה במרכז 
מצ'וקמק  טלוויזיה  מקלט  עכו, 
ואיך  וידאו,  למכשיר  מחובר 
בוב  של  חיה  הופעה  שהגענו, 
מוחשית  הוכחה  היש  מארלי. 

יותר?
ראובן התשובה  מבחינתו של 
זרחו, הוא  עיניו  הייתה ברורה. 

דשילב ידיו על חזהו ולחש בה
תרגשות: "אתם רואים?".

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

ODEA GIRO PLUS

₪ 3,199  
  ₪ 3,750  ×

 

NESSPRESSO

 

4,399
& 3,599

טוחנת
ODEA GIRO PLUS

₪ 3,199  
  ₪ 3,750  ×

 

NESSPRESSO

 

מבצע חג משתלם במיוחד:

מכונת

B-espresso
+ 100 קפסולות

במחיר מיוחד לפסח

& 650

חג שמח!
VERO צוות קפה
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שם עין \בן עמי מוסק

מרכז מבקרים ו"תיקון" בוכרי
שרה הייל מוכרת לי מהתקופה בה עבדה 
ורדים.  כפר  הספורט  באגודת  כמזכירתי 
היטב  השתלבה  בתשובה,  חזרתה  למרות 
בניהול אגודת הספורט. שמאומה לא הפריע 
שבת"  שומר  "שלא  בארגון  לעבוד  בעדה 
באגודה.  הילדים  לפעילות  היטב  ולדאוג 
לרבים מאתנו שרה מוכרת כחברה במאבק 

להקמת המקווה בכפר.
כששמעתי  הופתעתי  לא  האמת  למען   

דששרה החליטה לעבור עם משפחתה למע
דלות, מאחר שהרגישה שאינה מסוגלת לש

מור על אורח חייה הדתי בכפר. אולם צעד 
זה לא מנע ממנה לבצע "תיקון" אחר לעניין 
שבבוכרה  סמרקנד  מהעיר  הבוכרי  מוצאה 
בכפר  להקים  החליטה  ולכן  באוזביקיסטן. 
להסברת  שופר  שיהווה  מבקרים  מרכז 

יהדות בוכרה והנצחתה.
ובמה התיקון? רגע כבר אגיע. 

יל ואת  שבע  בגיל  לארץ  עלתה  דשרה 
השנים  במהלך  עפולה.  בעיר  עברה  דותה 
ניסתה להתרחק מזהותה הבוכרית ולדבריה 
אף הדגישה "אני לא בוכרית נקודה". היא 

בקיבוץ  בנח"ל  שירתה  לצה"ל,  התגייסה 
"הצ אברהם  בעלה  את  והכירה  דיזרעאל 

דיק" )לא מזכירים למתגייר את עברו(, עמו 
נסעה לאנגליה והתחתנה בחתונה אזרחית. 
לאחר חמש שנים גברו געגועיה לארץ והזוג 
החליט לחזור. "רציתי שילדיי יגדלו בארץ 
היא  קצרים",  מכנסיים  עם  יחפים  וירוצו 

מסבירה.
חני בקיבוץ  המשפחה  התגלגלה  דבארץ 

לכפר  לעבור  החליטו  ולבסוף  בגיתה,  תה, 
ורדים. הם קנו מגרש והחליטו לבנות בית 
עגול, "בית רחם ", בית אנרגטי, אשר נבנה 
בעלה,  של  ידיו  במו  אך  מהנדס,  בפיקוח 
בנים,  שלושה  הייל  לזוג  שנים.   3 במשך 
השני  בצה"ל,  קרבי  שירות  מסיים  הבכור 

מסיים תיכון ובן הזקונים בכיתה א'.
עסקים  במנהל  ראשון  תואר  בוגרת  שרה 
באנגליה. אחרי 15 שנות נישואים, החליט 
בעלה להתגייר, והוא מנמק: "אני רוצה מה 
שיש ליהודים - את הקדוש ברוך הוא". הוא 
התורה"  "אש  הכותל  בישיבת  ללמוד  החל 

וקיבל הכשר על יהדותו. 

את  גם  להביא  אברהם  הצליח  בהמשך 
שרה לידי החלטה להעמיק את יהדותה ואף 
לשמוע  היה  מעניין  בתשובה.  חזרה  היא 
שעל פי ההלכה, לאור זאת ששניהם הפכו 
נדרשו להתחתן שנית  ליהודים דתיים, הם 

והפעם בחתונה כדת משה וישראל.
ההתכחשות  לאור  הנוסף?  התיקון  ומה 

"התעו שרה  הבוכרי,  למוצאם  ילדיה  דשל 
היא  למקורותיה".  "לחזור  והחליטה  ררה" 
ובחנה את כל שניתן  החלה לחקור, למדה 
אין  כי  שנוכחה  לאחר  בוכרה.  יהודי  לגבי 
המורשת  את  שיתאר  בוכרי  מוזיאון  בארץ 
של יהודי בוכרה, החליטה להסב את הבית 
העגול בכפר לבית בוכרי על כל מרכיביו. 
הבית משמש כיום כמרכז מבקרים ומוזיאון 

להדרכה והטמעת סיפור יהודי בוכרה.
עם  שרה  נפגשה  הרעיון  הגשמת  לצורך 
ראש המועצה, וגייסה אותו לרעיון להקמת 
המוזיאון. סיון קיבל באהדה את הרעיון ולא 
הייתה צריכה לשכנעו, והוא הבטיח לסייע 
בכל הנדרש להקמת מרכז המבקרים )שרה 
העובדה  לאור  מתגובתו,  חששה  כי  מודה 

לה במאבק  שותפה  דשהייתה 
קמת מקווה, ושמחה לגלות כי 

חששה לחינם(. 
הירוק  האור  קבלת  לאחר 
ממשפחתה  לאסוף  שרה  החלה 
אך  ועוד,  ביגוד,  כלים,  ציוד, 
במיוחד אספה וליקטה סיפורים 
בכפר  הבוכרי  הבית  מרתקים. 
ע"ש  נקרא  פליאה",  "מרכז 

דביתם של שרה ואברהם שנפט
רה כמה חודשים לאחר הלידה. 
מתחילת  לפעול  והחל  המקום 

השנה.
פריטים  מוצגים  במקום 

מס העולים  ידי  על  דשהובאו 
ונתרמו למרכז.  ובוכרה  מרקנד 

כמה דוגמאות:
סוזני - תפירה על בד מחוטי 

משי לתליה על הקיר.
שרקומים  חלוקים   - ג'ומה 
בחוטי  מדהימות  בדוגמאות 

כסף וזהב לאירועי שמחה.

קלפוק - כיפה בוכרית.
פלטקי - כיסוי ראש לנשים.

קורפצ'ה - שמיכה שעליה היו 
ליל  ימי  בשני  ומסבים  יושבים 

הסדר וישנים.
ללי - מגש לבירור אורז.

לנטילת  נטלה   - טובה  אוף 
ידיים ומים אחרונים.

גדולה  עץ  תיבת   - סונדוק 
צבועה  מתכת  בקישוטי  רקועה 
את  להביא  לכלות  ששימשה 

הנדודיה ביות חתונתה.
המבקרים  במרכז  המבקרים 
מתכבדים בצ'וי קווט - תה ירוק 

בקערית בוכרית.
הביקורים  השבוע  במהלך 
שישי  ובימי  מראש  בתיאום 
10:00- בשעות  פתוח  הבית 

.12:00

לתיאום: שרה
.050-6303231
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ברברה

חג שמח!
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