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בלי רשת ביטחון \נירית אושר

כולנו מסובים?
דוגמה קטנה איך נכשלת מערכת החינוך להציג בפני הילדים את רוח החג, ובמקום 

זה עסוקה בניהול סדר סתמי כהלכתו, ובאותם רגעים מראה לילדים בדיוק מה 

המשמעות של "לא כולנו מסובים"

אני לא חסידה גדולה של חג 
למען  חג  אף  של  לא  הפסח, 
מנסה  כלל  בדרך  אני  האמת. 

מאחו שעומד  במה  דלהתעמק 
ברוב  זה  ולצערי  הסממנים,  רי 
המקרים קידוש של מלחמות או 
קורבנות. ואני לא בעד שניהם.

יכולה להבין את  אני בהחלט 
לילדים שלי לס דהחיבור שיש 

ממני החג. להתחפש בפורים זו 
דצעקת השנה, להדליק נרות ול

זלול לביבות וסופגניות זה כיף 
הכיתה  ילדי  עם  ולשבת  גדול 
עושה  יודע"  מי  "אחד  ולשיר 

דלהם את זה. לכן, כל כך התע
דצבנתי כששירה סיפרה שבמה

לך הסדר השכבתי בבית הספר, 
אני  בכיתה.  לבדה  ישבה  היא 
מודה שבתחילה לא התרגשתי. 
שירה היא ילדה מאוד עצמאית, 
בוגרת ודעתנית, ופעמים רבות 
עצמה  עם  לבלות  בוחרת  היא 
ועם ספר טוב, על פני חברה של 
ילדים. אבל הפעם זה לא ממש 
היה המקרה, ואין ספק שלא זו 

רוח החג.
מכ שבו  בבית  גדלה  דשירה 
העד ואת  רצונותיה  את  דבדים 

הידע  את  מביאה  והיא  פותיה, 
גם  עצמה  לגבי  שלה  הנרחב 

דלמסגרות האחרות בהן היא נמ
צאת ובכללן בית הספר. שירה 
בסדר  ישיבה  מקום  חיפשה 
הפסח שכלל את שלוש כיתות 
ד' והמקום שנותר פנוי לא מצא 
חן בעיניה. המורות - לא אחת, 
אלא לפחות שתיים - באטימות 
החינוך,  למערכת  האופיינית 
האפשרות  את  רק  לה  הציעו 

דהקיימת. אחת אף הגדילה לע
שות, בניתוק מוחלט ממאפייני 
הגיל, והציעה לה לשבת ליד בן 

מכיתה אחרת. 
הלו? את מבינה שהם בכיתה 

לגמ לא  עוד  ובנות  ובנים  דד' 
בצופים  אפילו  ביחד?  הולך  רי 

דהבינו את זה ויצרו קבוצות נפ
קטנים  עדיין  שהם  בגלל  רדות 
מדי. אף מורה לא חשבה לרגע 
להבין את הצרכים של הילדה, 
אחרים,  פתרונות  לה  להציע 

לברר איתה מה מפריע לה. הרי 
אלא  שיעור,  בעוד  מדובר  לא 
שלא  למה  חגיגה,  של  בסוג 
תשב היכן שנעים וטוב לה ? אף 
ניתן להזיז  מורה לא בחנה אם 
כיסא  עוד  להוסיף  ילדים,  שני 
ולאפשר לכל הילדים הנוכחים 

להיות מסובים בסדר. 
וקצת  טיפונת  לחשוב  במקום 

יכו לא  אפילו  )אני  דלהשתדל 
לה לקרוא לזה "להתאמץ"(, הן 
שלא  האופציה  את  לה  הציעו 
ששירה  עד  נעימה,  לה  היתה 

ולע לכיתה  להיכנס  דהחליטה 
שות סדר עם עצמה. היא ישבה 
אכלה  שעתיים,  במשך  לבד 
הכנתי  שאני  החג  מטעמי  את 
מי  "אחד  עצמה  עם  שרה  לה, 
יודע" והתאכזבה לגלות, אחרי 
שהסאגה הסתיימה, שאפילו יין 
נותר  לא  אוהבת  שהיא  תירוש 

לה.
שירה.  על  לרחם  צורך  אין 
עשתה  שלה  הבחירות  את  היא 

בבית  רבים  באירועים  כמו 
חיר שהיא  כמו  בדיוק  דהספר, 

האישית  בהערכה  שטות  טטה 
ממנה.  תרד  שהמורה  כדי  רק 
הדבר היחיד שאפשר להגיד על 
שירה, שכבר בגילה הצעיר היא 
מבינה את כל תחלואי מערכת 
שלעיתים  מבינה  היא  החינוך. 

דעדיף לה להתנתק רגשית בסי
טואציות כאלה כדי לשמור על 
עצמה ובכל זאת לפעול על פי 
צו ליבה. ואני בטוחה לחלוטין 
שירה  של  המופלאות  ביכולות 
בחירותיה  את  בעצמה  לבחור 
ולדבוק  לפתחה,  שמונח  ממה 
במי שהיא. כן, גם אם זה אומר 

לשלם מחיר כלשהו. 
דאבל במקרה כזה, אני לא יכו

לה שלא לשאול את עצמי איפה 
ה"חינוך"  זה  הפסח?  חג  רוח 
שבית הספר כל כך מתגאה בו? 
לעוד  הפך  פסח  סדר  גם  הרי 

עו שהמורות  מעצבנת  דמטלה 
באמת  ולא  "וי",  עליה  שות 

מע אפילו  ואולי  דמתחברות 
למהות  הילדים  את  לחבר  זות 
מאחורי  שעומדת  האמיתית 

ההגדה בארמית, היין והחסה. 
להעביר  וכדי  לכבודכם,  אז 
החינוך  למערכת  ברור  מסר 
בית.  שיעורי  עשיתי  הכושלת, 
לכם  הרי  שהתכוונתי,  בלי 

דרשה קלה על פסח.
חג  וההלכה  התלמוד  פי  על 

מר דברים  שני  מייצג  דפסח 
העובדה  הוא  הראשון  כזיים. 
חורין.  לבני  מעבדים  שהפכנו 

דעל פי התלמוד הירושלמי "כו
לנו מסובים" זו הדרך המרכזית 

בה האכילה  כי  זה,  את  דלציין 
של  דרכם  למעשה  היא  סבה 
גם  מובנים,  בשני  החורין.  בני 
באמצעות דרך הישיבה ובעיקר 
בישיבה סביב השולחן בצוותא. 
שבאה  השני  המרכזי  והדבר 
"צא  הוא  ללמדנו  פסח  הגדת 

לי בעיקר  מתייחס  זה  דולמד". 
לדים, שכמינהגם לומדים מכל 

ממה  רק  ולא  רואים  שהם  מה 
לראות.  עיניהם  את  שמכוונים 
כך נאמר, על פי הפרשנות, כי 
בשאר הלילות "אנו אוכלים בין 
יושבים ובין מסובים", בישיבה 
בנחת,  או  בחטף  בעמידה,  או 
אבל בלילה המיוחד הזה כולנו 
ולא  ובהסבה.  בנוחות  יושבים 

הרביעית שאמו הקושיה  דסתם 
עוס ילד  ידי  על  להישאל  דרה 

מטרת  מסובים".  ב"כולנו  קת 
ואת  אותנו  לעורר  הקושיות 
הילדים לשים לב להתרחשויות 
עוד  הסדר.  שבליל  המיוחדות 
נועד לתת  ליל הסדר  כי  נאמר 

דביטוי לקולות המושתקים, לק
רוא דרור למשועבדים ולהעצים 
את מי שקולו לא נשמע תדיר. 

איך  קטנה  דוגמה  לכם  והנה 
החינוך  מערכת  נכשלת  שוב 
רוח  את  הילדים  בפני  להציג 
יותר  עסוקה  זה  ובמקום  החג, 
כהלכתו,  סתמי  סדר  בניהול 
לעובדה  הדעת  את  לתת  מבלי 

דשברגעים אלו ממש מראה לי
לדים בדיוק מה המשמעות של 

"לא כולנו מסובים".
לא  בטלוויזיה  שצופה  מי 
מהתשדירים  להתחמק  יכול 
לקראת החג שעוסקים בהזמנה 
של חיילים בודדים ועניי העיר 
מי  אצל  הפסח  סדר  את  לחגוג 
שידו משגת. המסרים המרכזיים 
שהחג אמור להעביר לדור הבא 
אינם מצה במקום לחם וחיפוש 
אפיקומן, אלא חברותא, ישיבה 
בצוותא והיכולת לראות גם את 

הקטן, החלש, האחר. 
אחרת,  ילדה  באה  והנה 
מיוחדת, שלא מוכנה לוותר על 
לא  היא  נעים.  לה  שיהיה  כך 
רוצה לשבת במקום שיעשה לה 
מי  שיודעת  אמיצה  ילדה  רע. 
היא יותר מכל מורות בית הספר 
נשמה  עם  קטנה  ילדה  יחדיו, 
ענקית שמעזה לעמוד על שלה 
הפסח  סדר  את  לחגוג  ומצפה 
ליהנות  לה  שיאפשר  באופן 
ממנו, ולא רק להיות חלק כנוע 

וכבוי מהמערכת.
דוהיא ילדה, שגם אם לא מב

דטאת במילים, תשמח אם המו
רה תעזור לה למצוא מקום אחר 
שתוכל  כדי  רצונה,  לשביעות 
להסב עם חבריה לסדר הפסח. 
להרחיק  מעדיפה  המורה  אבל 

דדיעות אחרות. כנראה שזה מע
שלא  ילדה  לראות  ברמות  צבן 

דנכנעת למוסכמות, ילדה עוצמ
תית יותר מהמורה,  שלא מוכנה 
to suck it up במשך שעתיים, 
שהכל  שווא,  מצג  להציג  כדי 

בסדר כאשר בעצם ממש לא.
של  הבטוח  המקום  לשמחתי, 
שירה הוא בבית. שם בעלי ואני 
עושים מה שאנחנו יכולים כדי 
לראות אותה, לאפשר לה להיות 

מי שהיא ולבטא את עצמה.
בעיקר  זה  הספר,  בית  ולגבי 
הזדמנות  ופספוס  שלהם  הפסד 
אותנטית להעביר לילדים מסר 
על לב החג. ואחר כך בית הספר 
מסיר אחריות ומתפלא שילדים 
לא?  איך  לאחרים.  מתנכלים 
זה ה"צא  רגשי  וניכור  אטימות 
ולמד" העיקרי שמעבירים להם. 
הלמידה המרכזית שהתלמידים 
רוכשים בבית הספר היא שמה 
שהם מרגישים תמיד משני למה 

ש"צריך" לעשות. 
ההז היא  למידה  דומבחינתי, 

דמנות שלי בכל יום לבחון את 
אני  מה  לבדוק  מחדש,  עצמי 
מרגישה לגבי אירועים שקורים 
לי, מה נעים לי ועושה לי טוב? 
בימי  לי,  שמאפשרת  למידה 
לראות  חג,  בימי  גם  כמו  חול 

זול את  יותר  מעט  פעם  דבכל 
תי, להיות ערה למה שחשוב לו 
ועושה לו טוב ונעים. וזו מהות 

החג, לא? 
חג חירות שמח!

לתגובות:
nirit.osher@gmail.com

לא סתם הקושיה הרביעית עוסקת ב"כולנו מסובים"
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צלצלת - תיקנת!

ידידיה טדגי

צלצלת - תיקנת!

פתרון לכל בעיה, שירות 24 
שעות ביממה )לא בשבת(

ידידיה 050-8219130

מתקין דודים וגופי חימום

אינסטלציה 
פתרונות לכל בעיות המים והביוב 

חשמל, פיקוד ובקרה

עבודות בנייה ושיפוצים
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המטע את  מייצרים  אחלקם 
מים שלהם ממש בתוך הבית, 
אחרים התארגנו במקום סמוך 

משו מכנה  ולכולם  אלביתם, 
כל  קודם  באים  הם  אחד:  תף 
כך  אחר  ורק  גדולה,  מאהבה 
בגליל  להתפרנס.  גם  מנסים 
מספר  מתגוררים  המערבי 

שמצי ביתיים,  מזון  איצרני 
סושי,  גבינות,  קרקרים,  עים 
אייל  נוספים.  ומאכלים  פסטה 
ואני  הסיטרואן  המצלמה,  עם 

איצאנו לסיבוב בין אנשים שה
גשימו חלום, ומאוד ישמחו אם 

גם אתם תבואו לטעום.

על טהרת הטבע
חגית לידרור, כליל

בבית אבן קסום המשקיף אל 
חגית  ומבשלת  גרה  נפלא  נוף 

דלידרור. לידרור הפכה את הבי
שול לדרך חיים. היא חיה בתוך 

דהטבע ומבשלת את הטבע. כמ
טפלת ומעסה היא מכניסה את 
יכולות הטיפול שלה אל האוכל 

אותו היא מכינה. 
השאר  בין  מתמחה  לידרור 
Raw food, המבוד -בשיטת ה
ססת על אוכל טרי, לא מבושל 
על טהרת המטבח הצמחוני. כך 

דהתכבדנו מיד עם בואנו באספ
רסו שעשוי בשיטה זו, על בסיס 
פולי קקאו טבעיים והיה טעים 

שו ממוס  טעמנו  עוד  דברמות. 
על  עשוי  הוא  גם  ובננה,  קולד 

פי אותה טכניקה. 

דוגמאות.  רק  כמובן  אלו 
רחב  מגוון  מציעה  לידרור 
מטבלים  מיני  בישולים,  של 
מטבל  בית.  מאפה  וקרקים 
עם  )פסטו  ה"פסטרוזיליה" 
את  שבה  כמובן(  פטרוזיליה, 
וחוסל  הביתה  אליי  נדד  ליבי, 
הבריאים  הקרקים  יומיים.  תוך 
על בסיס גרעינים וקמח כוסמין 
מטבל  גם  לחיך.  תאווה  פשוט 
והטפנד  המיובשות  העגבניות 

זיתים היו מעולים. 
מהמאכלים  ששבענו  אחרי 
שהכינה, יצאנו לטעום עוד קצת 

דישירות מהטבע, ממש כאבותי
שגבעול  הידעתם  הלקטים.  נו 
סלרי?  מזכיר  חרצית ממש  של 
ביותר?  טעים  העירית  ושפרח 
ופרחים  עלים  עם  קינחנו  אז 
וחזרנו לשמוע מה עוד לידרור 
ארוחות  מבשלת  היא  מציעה. 
שלמות לתושבי האזור ולאורחי 
צימרים, כמובן בהתרעה של 24 
סדנאות  מעבירה  היא  שעות, 
בישול המתבססות על קינוחים 
מאכלים  או  ובריאים  טבעיים 
צמחוניים, הכל על פי הדגשים 

הסד הסדנה.  משתתפי  דשל 
בביתה,  לרוב  מתקיימות  נאות 
אך היא תגיע גם אליכם, ובכל 
תיהנו  הסדנה  בסיום  מקרה 
יחד.  שבישלתם  מהמאכלים 
אישית,  מותאמות  הסדנאות 
המבוקשות  הסדנאות  אחת  אך 
היא סדנת הורים וילדים כיפית 

במיוחד ליצירת שוקולד. 
 160-350 הסדנאות  עלות 
שקלים למשתתף, תלוי בכמות 

הד ובמצרכים  דהמשתתפים 

המטב הקרקרים,  את  דרושים. 
לים ועוד מטעמים ניתן לקנות 

וב חמישי  בימי  בכליל  דבשוק 
שוק האיכרים בכפר ורדים בימי 

שישי. 
טלפון: 052-6464884, 

אפייסבוק: חגית לידרור – בי
שולים. טיפולים. דרך חיים.

אגדה יפנית 
צ'יזרו נושינו, כליל

טוקיו,  ילידת  נושינו,  צ'יזרו 
שנים   24 לפני  לכליל  הגיעה 

דביחד עם בעלה הישראלי. הש

ניים הכירו ביפן, שם גם נישאו 
לזוג  הבכורה.  ביתם  את  וילדו 
חמישה ילדים. הקייטרינג שלה 
יפני  לבישול  קורס  מתוך  נולד 
במוזיאון  להעביר  החלה  אותו 

"הת בחיפה.  טיקוטין  דהיפני 
הראשון  הקורס  של  למידים 
בביתם,  לבשל  אותי  הזמינו 
לתפוס  התחיל  לאט  לאט  וכך 

מס שלי",  הקייטרינג  דתאוצה 
פרת צ'יזרו.

נושינו מציעה חוויה קולינרית 
דותרבותית מיוחדת במינה, המ

השקטות  הלכותיה  את  שלבת 
האורחים  הכנסת  והמחויכות, 

היפ והטעמים  הדופן  דיוצאת 
בביתו  לבשל  מגיעה  היא  נים. 
המצרכים  כשאת  המזמין  של 

מחו חלק  איתה.  מביאה  דהיא 
מרי הגלם היא מקפידה לרכוש 
השנתי  הביקור  במהלך  ביפן, 

שלה שם.
מכ צ'יזרו  האחרונה  דבתקופה 
דניסה קבוצות סועדים אליה הבי

היפני  בסגנן  נמוכה,  ישיבה  תה. 
המסורתי, וכמובן אוכל יפני של 
בארץ  וגדלה  שנולדה  טבחית 
אפשרות  גם  יש  העולה.  השמש 

דלרכוש מאכלים, אבל צריך לה
זמין מראש ולהגיע לקחת.

המטבח של נושינו כולל מגוון 
דסוגי סושי, סלטים יפניים מעו

יפניות  ועוד מנות  לים, מרקים 
דגמנו  אנחנו  ובשר.  דגים  של 

דסלט של פטריות שיטאקי מתו
שהיה  ומיסו  בשושמשום  בל 
גרים  אתם  אם  משובח.  פשוט 
באיזור  מתארחים  או  בגליל 

ור לכפר  במערב  נהריה  דשבין 
דים במזרח, אפשר להזמין את 
נושינו ולזכות בחוויה מיוחדת, 
מציעה  נושינו  וטעימה.  שונה 
מחירים  בטווח  מגוון  תפריט 
כולל  שקלים   200-280 של 
שישה  למינימום  לאדם,  מע"מ 

אנשים. מי שרוצה להעשיר את 
ההכרות עם המטבח היפני יכול 

בי לסדנת  צ'יזרו  את  דלהזמין 
שול של כשלוש שעות. בסדנה 
תהליך  כל  את  צ'יזרו  מלמדת 
משטיפת  החל  הסושי,  הכנת 
האורז עד חיתוך הדגים. הסדנה 
כאשר  ומסתיימת  מעשית  היא 
מהמאכלים  נהנים  המשתתפים 
שקד  250 הוא המחיר   שהכינו. 
לים למשתתף, מינימום שמונה 

אנשים.  
יש גם אפשרות להזמין קורס 
 4-8 של  יותר,  ארוך  בישול 
מפגשים. 200 שקלים למשתתף 

הבית של 
המאכלים

 הם מנהלים מפעל מזון לכל דבר,
 רק שפס הייצור שלהם נמצא בבית

 והם עובדים כמעט לבדם. סיבוב טעים
בין יצרני מזון ביתיים מהסביבה

לפגישה, 10-12 משתתפים.
להזמנות של ארוחה או טייק-
לפחות  להתקשר  מומלץ  אווי 

24 שעות מראש. 
להזמנות ותיאום:
.052-2696562 

מוסיקה של 
פטוצ'יני

פסטה בלה, כברי
בקיבוץ כברי פגשנו את חביב 
מערבב  כשהוא  אסדו-סיני, 
במרץ סיר ענק של רוטב שמנת. 
פסטה  שמאחורי  הטבח  חביב, 

צ'יזרו נושינו.
קייטרינג, ארוחות,

Take Away
וסדנאות

צילום: אייל כץ

חביב אסדו-סיני
והרביולי.

צבעי הפסטות
מתקבלים מירקות

צילום: אייל כץ

נילי אלדר, "תנילי קרקר",
עם מעשה ידיה.

מבחר תיבולים אורגניים
צילום: בן עמי מוסק

מרכז המבקרים
של עידן הפרי.
תהליך הייבוש

שומר על הערכים
התזונתיים

צילום: ניר שאנני
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לרו משדכים  מסננים,  דמוכן 
ובתיאבון.  מראש,  שהוכן  טב 
משפחתית  בארוחה  ניסה  אייל 

וש צבעים  חמישה  דפטוצ'יני 
לושה סוגים של רביולי: רביולי 
סגול  בצל  תרד,  במילוי  תרד 
בטטה  רביולי  תיבול,  ועשבי 
ורביולי  בטטה,  קרם  במילוי 
ועשבי  גבינות  ארבע  במילוי 
תיבול. ארבעת סוגי הפסטה זכו 

רט שני  עם  שונים  דלשידוכים 
שמנת  בלה:  פסטה  מבית  בים 
ומוצרלה ורוטב בטטה עם שמן 

חי סועדים  שישה  ונענע.  דזית 
ציונים  נתנו  וכולם  הכל,  סלו 

שנעו בין טוב מאוד למצוין.
דאת הפסטות מוכר חביב בעי

קר למסעדות ובתי קפה, אך גם 
מוזמנים.  הפרטיים  הלקוחות 
ומגיעים  מזמינים,  מתקשרים, 
לכברי לקחת. אפשר גם לפגוש 
אשתו  איריס  את  או  חביב  את 
האיכרים  בשוק  שישי  בימי 

בכפר ורדים.
קשר:

 ,052-4448706 ,04-9952389
ובפייסבוק פסטה בלה.

חקלאי פיקח
עידן הפרי, בצת

עידן הפרי נולד מאהבה, רצון 
הזוג  של  העולמות  בין  לחבר 
למדה  עידן  אישח.  ונדב  עידן 
חקלאי  הוא  ונדב  מזון  הנדסת 

שמ בצת,  ממושב  רביעי  דדור 
וכך,  בננות.  מטעי  בעיקר  גדל 
על ידי שילוב הידע של שניהם, 
הקימו בני הזוג עסק של פירות 
סוכר,  בלי  בריאים.  מיובשים 

דבלי גלוטן, בלי חומרים משמ
רים או צבעי מאכל. הכל נעשה 
טבעי.  ו-100%  יד  בעבודת 
טעים.  ממש  גם   - חשוב  והכי 

קונפי גם  למצוא  ניתן  דבמקום 
תה  חליטות  גרנולות,  טורות, 

דוהכל סביב הפירות שהם מגד
דלים במטעים שלהם או של חק

לאים מקומיים בגלילי המערבי. 
דתהליך הייבוש הייחודי שפי
דתחו מתבסס על ייבוש בטמפר

טורה נמוכה בתנור, השומר על 
המינרלים  התזונתיים,  הערכים 

המא את  שבפרי.  דוהויטמינים 
כלים שמייצרים בני הזוג אפשר 
של  המבקרים  במרכז  למצוא 
בצת,  מושב  בקצה  הפרי  עידן 

האבו ועצי  הבננות  מטע  דבין 

בשוק  שלהם  בדוכן  וגם  קדו, 
מידי  ורדים  כפר  של  האיכרים 

יום שישי.
שעות פתיחה: א-ה -10:00

17:00, ו' 10:00-14:00,
שבת 10:00-17:00.

משק אישח, מושב בצת,
,054-8089061

  .www.idanfruit.co.il

 גבינת עזים
משפחתית

גלילי מחלבת בוטיק 
אבירים

שרית  הגיעו  שנים   30 לפני 
והתחילו  לגליל  ובעלה  רגב 
"לפני  שרית:  צאן.  עדר  לגדל 

לע החלטתי  בערך  שנים  דשש 
שות משהו נוסף. נסעתי לצרפת 
ללמוד על ייצור גבינות. שהיתי 
את  ולמדתי  חוות  במספר  שם 
כל התהליך מרגע החליבה ועד 
נסעתי  בהמשך  הגבינה.  ייצור 
חזרתי  באיטליה.  גם  להשתלם 
ליישם  והתחלתי  הידע  כל  עם 
אותו עם חלב העיזים מהמרעה 
שלי. מדובר בעשייה משפחתית 

בלה, היה עד לאחרונה מוזיקאי, 
התחבר  שנה  כחצי  לפני  ורק 

מהתקו הנושנה  לאהבתו  דשוב 
פה שבה הכיר את עולם המטבח 
האיטלקי. חביב: "לפני 20 שנה 
הדרך  כמלצר,  התחלתי  בערך 
ולאט  של מוזיקאים להתפרנס, 
בתחום.  יותר  התעמקתי  לאט 
ולמדתי  לעבוד במטבח  עברתי 

את רזי הבישול האיטלקי".
פסטה בלה, שנולדה מהאהבה 
מבחר  ללקוחותיה  מציעה  הזו, 
וטורטליני  רביולי  פסטות,  של 
צבעוניים עבודת בית. הצבעים 
נוצרים  הפסטות  של  השובבים 

דעל ידי שימוש בירקות ובחומ
צבעי  ללא  בלבד,  טבעיים  רים 
מאכל או חומרים משמרים. גם 
ממולאים  והטורטליני  הרביולי 
בתערובות של ירקות עם עשבי 

דתיבול או גבינות עם עשבי תי
בול. בנוסף, מציעה פסטה בלה 
מבחר רטבים מוכנים שישתלבו 

עם הפסטות. 
בפ מאחסנים  הפסטות  דאת 

ריזר הביתי )שלא יידבק( ואופן 
אחד  כל  יהפוך  הפשוט  ההכנה 
מהפריזר,  מוציאים  על:  לטבח 
ומכניסים  מהאריזה  מוציאים 
כשזה  רותחים.  מים  עם  המשך בעמוד 60לסיר 

הגבינות של דנה לב. כל התהליך ידניגבינות של משק חפר

בתוך יער ירוק בין אורנים 
שוכן אוהל מונגולי מקסים 

ובו חדר טיפולים.

באווירה נעימה וייחודית 
תוכלו להתענג בשעה של 
פינוק ורוגע לגוף ולנפש.

מחירי פתיחה אטרקטיביים 
ליחידים ולזוגות.

עיסוי ייחודי ב-4 ידיים

054-9571471 

     משה שוורץ
מעסה רפואי בכיר, מאסטר ברייקי-הילינג

מגוון עיסויים, טיפול אנרגטי, רפלקסולוגיה של הפנים

פינוק חדש
בכפר ורדים

אפשרות

למנויים, שוברי

מתנה לאירועים

מיוחדים

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
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העדר,  את  מגדל  בעלי  מלאה. 
אני אחראית על ייצור הגבינות, 
ילדינו משתלבים,  שלושת  וגם 
כל אחד לפי כוחו. הבכור למד 
מוסיף  כמובן  וזה  ביוכימיה 

מש הבנים  אחד  שלנו,  דלידע 
ווק את התוצרת והשלישי עובד 

במחלבה".
מג מייצרת  גלילי  דמחלבת 

וון גבינות קשות ורכות ביניהן 
ברי,  פיקורינו,  גאודה,  גבינת 
ועוד.  מורבייה  קממבר,  תום, 
אייל, שטעם מספר סוגים בשוק 
וגם  ורדים  כפר  של  האיכרים 
וגבינת  גבינת תום  רכש לביתו 
קממבר, מעיד שמדובר בגבינות 

פשוט מצוינות. 
הדוכן  של  המטרות  אחת 

אמצ בלתי  קשר  היא  דבשוק 
וקבלת  הלקוחות  קהל  עם  עי 

פרג "אנשים  שרית:  דמשוב. 
פידבקים  קיבלתי  לגבינות,  נו 
לחו"ל  לנסוע  צריך  לא  שכבר 
טעימות  גבינות  מצאנו  והנה 
פה בארץ. יש גם כאלה שרוצים 
גבינות יותר מסריחות או יותר 
מבחינתי  זה  בטעמים.  עמוקות 

חלק מתהליך הייצור". 
להשיג  אפשר  הגבינות  את 
טיב  מרקט,  טבע  עדן  ברשת 

ובמעדניות  מרקט  סטופ  טעם, 
בנוסף,  אביב.  בתל  מובחרות 
חנות  נפתחה  שנה  כחצי  לפני 
לממכר התוצרת בבזאר התורכי 
ימות  כל  פתוחה  החנות  בעכו. 

השבוע, כולל שישי ושבת.
 ,072-249490 ,04-9870849

.www.galilee-cheese.com

החברים התלהבו 
משו טעים, בן עמי

קונדיטוריה  היא  טעים  משו 
בעו שמתמחה  וביתית  דקטנה 

גיות ובעוגות מחומרים יבשים. 
בחושות,  עוגות  כולל  המבחר 
עוגיות בוטיק מיוחדות, עוגיות 
מקמח  טחינה  עוגיות  בריאות, 
ועוד.  סוכר  ללא  עוגיות  מלא, 
"אני  מספרת:  וולף-רוס  נועה 

שעו כמו  העוגיות  את  דמכינה 
שים בבית. הכל עבודת יד עם 

דהפרודוקטים הכי יקרים ואיכו
דתיים, ללא שימוש באבקות וב

תחליפים".
משו טעים נולדה לפני ארבע 
כתחביב.  שהחל  במה  שנים 

לקו משיכה  לי  הייתה  ד"תמיד 
לינריה", אומרת נועה. "עבדתי 
מסעדות,  מנהלת  כמלצרית, 

ניהול קייטרינג ועבודה בצמוד 
לאחד השפים. לפני ארבע שנים 
עבדתי,  שלא  תקופה  הייתה 
ויצא שכל היום ביליתי במטבח 
וכמה  צעיר,  זוג  היינו  ואפיתי. 
אז  יכולנו לאכול?  עוגיות כבר 
התחלתי לחלק בעסק של בעלי, 
וביקשו  אנשים טעמו, התלהבו 
שלי,  החלום  היה  זה  לקנות. 
שבמקום  אמר  התומך  ובעלי 
שאהפוך  עדיף  עבודה,  לחפש 

את האהבה שלי לעסק". 
של  והעוגות  העוגיות  את 
נועה אפשר להשיג בדוכן בשוק 
ו',  בימי  ורדים  בכפר  האיכרים 

ופ במשגב,  מעדניות  דבמספר 
ולהגיע  להזמין  להתקשר,  שוט 

למושב בן עמי לקחת.
נועה וולף-רוס, משו טעים, 

מושב בן עמי 050-4767273.

יצרנים נוספים
 כי לא אצל כולם

הצלחנו לבקר

עוגות קסומות, מעלות
לא התחילה  גדעון  דעמנואל 

פות עוגות קסומות דרך הילדים 
גדעון:  שנים.  שש  לפני  שלה 

ד"הבן שלי היה בן שלוש והתח
לתי לקשט עוגות לימי הולדת. 

הילדים הת דההורים של חברי 
שאכין  ולבקש  להתעניין  חילו 
זה  לאוזן  ומפה  עוגה,  עבורם 

דהתגלגל לעסק של עוגות מעו
צבות עם בצק סוכר".

לפני  לגליל  הגיעה  גדעון 
היא  ועכשיו  כשנה מתל אביב, 

לתו מוצריה  ממגוון  דמציעה 
רוצים  אתם  אם  האיזור.  שבי 
להזמין  מומלץ  מעוצבת  עוגה 
אפשר  אבל  מראש,  ימים   3-4
חמאה  מעוגיות  גם  ליהנות 

שוקו כדורי  בסוכר,  דמצופות 
לד מקושטים ועוד. הדגש הוא 
המעוצבות  העוגות  על  כמובן 
לאירועים מיוחדים: ימי הולדת, 
עבור  וגם  מצוה  בת  מצוה,  בת 
את  גם  למבוגרים.  מסיבות 
בשוק  לפגוש  אפשר  עמנואל 
בימי  ורדים  בכפר  האיכרים 

שישי.
קשר: 054-664239. 

תנילי קרקר, כפר ורדים
היה  אלדר  נילי  של  המהפך 
מפתיע: ממורה נערצת לשל"ח, 
קרקרים.  לאופת  הפכה  היא 
המשך בעמוד 62

גבינות מתיישנות במחלבת גלילי
צילום: יח"צ

נועה וולף-רוס
בדוכן של "משו טעים"

בשוק האיכרים של
כפר ורדים

צילום: יח"צ

המשך מעמוד 58

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

 אספקה לכל הארץ

www.pnay.co.il טיול בצפון מתחיל ב
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שלי  מהאהבה  "התחלתי  לב: 
אחת  עז  לקחתי  חיים.  לבעלי 
הזמן  ועם  אחת  עוד  כך  ואחר 
גדלתי". את המוצרים של דנה 

בסו אצלה  לרכוש  דאפשר 
בית  בקיבוץ  בכליל,  שבוע  פי 

בי כליל  של  ובמאפיה  דהעמק 
מים א', ג', ו-ה'.

ליצירת קשר: 052-6342859

שמן הזית של שפרה
איינשטיין, בצת

12 שנים ששיפרה איינד  כבר
שטין מייצרת שמן זית מהזיתים 

דשגדלים בכרם הזיתים של המ
שפחה במושב בצת. איינשטיין: 
"אני מקפידה מאוד על השמן, 
שהחומציות  שמן  מוכרת  לא 
כיוון ששמן  המותר.  שלו מעל 
מי  בשמש,  שומרים  לא  זית 
להגיע  מוזמן  לרכוש  שרוצה 

אליי לבצת". 
 18 של  במיכלים  נמכר  השמן 

4 ליטר. אם אתם רוד  ליטר או
צים 2 ליטר, יש להזמין מראש. 
במיכלים  למכור  ההחלטה  גם 
משיקולי  נובעת  יותר  גדולים 
הזית.  שמן  איכות  על  הקפדה 
שפחות  כמה  שעדיף  מסתבר 
השימוש.  שלב  עד  בו  לגעת 
 ,050-9808225 ,04-9809666

משק 12 במושב בצת. 

הגבינות של עדנה, משק 
חפר, אבירים 

מתנהלים  חפר  ועדנה  אייל 
דקצת אחרת. אייל, בין שאר עי

סוקיו, מגדל את העיזים וחולב 
הג את  מייצרת  ועדנה  דאותן, 

מחלב  הן  הגבינות  כל  בינות. 
והמבחר  בית,  תוצרת  עיזים 
רכות, חצי קשות  גבינות  כולל 
וקשות, גבינת חלומי, יוגורטים 

טבעיים ללא תוספות.
לרכוש  אפשר  הגבינות  את 
בשיטת  באבירים  חפר  במשק 

התוצרת  כל  הפתוח.  המקרר 
עצמי  שירות  במקרר  נמצאת 
על  מחירים  יש  הבית,  בחצר 
עם  קופה  אפילו  יש  הגבינות, 
עדנה  עודף.  לקחת  קטן  כסף 
בשיטת  עובדים  חפר  ואייל 
עובד.  שזה  ומסתבר  האמון 
כל אחד יכול להגיע 24 שעות 
לקחת  בשבוע,  ימים   7 ביממה 
עובד  זה  ולשלם.  שיש  ממה 
להם כבר למעלה משבע שנים.
פי לערוך  מוזמן  שרוצה  דמי 

הדיר  ליד  אבירים  ביער  קניק 
ב"דיר קפה" של משפחת חפר, 
מטבח  עם  פיקניקים  מתחם 
מצרכים  שכולל  מאובזר  שדה 
הדרושים לפיקניק, ערכת קפה 

דועוד. גבינות כבר הבנתם שקו
יינות  גם  יש  ולידן  לבד,  נים 

שניתן לרכוש באותה שיטה. 
ליצירת קשר: 052-5832632, 

.www.makombalev.com

דאלדר, תושבת כפר ורדים הח
ליטה בגיל 50 ואחרי 25 שנים 
במערכת החינוך לעבור לאהבה 
השנייה שלה אחרי אהבת הארץ 
אלדר  קרקרים.  אפיית  והטבע, 
הקרקים  את  להוציא  החליטה 
מהבית אל כלל הצרכנים. וכך, 

דבקומה העליונה של ביתה, הת
חילה לאפות. 

קרקר"  "תנילי  של  הקרקרים 
דכוללים קרקרים מקח לבן וקר

קרים מקמח כוסמין אורגני. כל 
חומרים  ללא  נאפים  הקרקרים 

ומש מאכל  צבעי  דמשמרים, 
מגיעים  הקרקרים  אפייה.  פרי 
של  אורגניים  תיבולים  במבחר 
קצח, זעתר, בצל, אניס, קינמון 
גם  ליהנות  ניתן  בנוסף,  ועוד. 
לחמים  אלדר,  של  מהלחמים 
מקמח כוסמין ומגרעיני כוסמין 

מונבטים. 
לטעום  אפשר  הקרקים  את 
בשוק האיכרים של כפר ורדים 
ואפשר   ,9:00-14:00 ו',  בימי 
להגיע ישירות למאפיה בתיאום 

דטלפוני, או לקבל משלוח הבי
תה. 

קשר: 052-3772907,
,www.tnilicracker.com

או בפייסבוק: תנילי קרקר.

יוגורטים וגבינות דנה לב, 
כליל

לב  דנה  של  הקטנה  המחלבה 
דפועלת כבר כעשר שנים, כשה

דגש הוא על עבודה ידנית בכל 
שמ מה  הייצור,  תהליך  דשלבי 

תהליך  בית".  של  "טעם  בטיח 
דהחליבה הוא ידני, וכך גם הפיס

טור והגיבון הסופי. דנה מייצרת 
עיזים.  לחלב  שקשור  מה  כל 

דחלב, יוגורט, גבינות רכות, גבי
קשה,  ספרדית  לבנה,  צאן,  נות 
קממבר עם עלי גפן ועוד, והכל 

ללא חומרים משמרים.

חגית לידרור מלקטת.המשך מעמוד 60
לגבעול החרצית טעם

של סלרי
צילום: אייל כץ

כרמיאל א.ת.   4 הבנאי 
0 4 - 9 0 8 - 2 5 7 0
0 5 2 - 6 6 - 8 8 - 7 1 9
www.homkor.co.il

שיווק והתקנה
קמין עץ | קמין גז

למי שמחפש חום
קמין סנטר - פתרונות חימום מתקדמים

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

מבצע מיוחד!

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

המבצע הכי משתלם בישראל:
ובנוסף,  עלות הקמה,  ללא  יפהפה  לך אתר  נקים  אנחנו 
תחרותי  במחיר  ושירות  תחזוקה  של  שנתיים  לך  נספק 
עלייך  שיהיה  )תשלום  בחודש  שקלים   80 של  ביותר 
לשלם ממילא גם אם תקימי את האתר בעצמך(. המחיר 
הזה כולל אחסון אתר, גיבוי, אבטחה, מימון דומיין פרטי 
והכי חשוב - שירות עדכונים לתכנים שבאתר באמצעות 
שירות הלקוחות שלנו! אז אם תהיי מספיק זריזה )המבצע 
הוא לזמן מוגבל( נבנה עבורך יופי של אתר ללא תשלום 

ותבטיחי לעצמך שנתיים של תפעול מלא במחיר נמוך.

חייגי עכשיו חינם
1800-800-401

 www.eshkoll.com פרטים נוספים באתר
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דואר נכנס info@alakfar.co.il \ תגובות | דעות | יצירות

דודי שינה
)תיעוד היסטורי של לילה לבן(

אריה שטרן

אחת אחר חצות
מתחת לשמיכת הנוצות

הרדיאטור מחמם
לא מצליח להירדם

הפלנטה מחשיכה
מגשש בחשיכה

רוצה להדליק את האור
לא מוצא ת'כפתור

משפשף ת'עיניים, קצת מבולבל
אולי אכלתי משהו מקולקל?

אולי לא שתיתי מספיק?
רגע, איפה שמתי את התיק?

קצת עצבני וקצת מוטרד 
מסתובב מצד אל צד

יותר מידי קפאין?
חסר לי איזה ויטמין?

צופה בערוץ שלושים ושלוש
הוקלט לפני שני עשורים מראש

חגיגות 100 שנה לתל אביב
לא עזר, אבל חביב

הולך למטבח לשתות מים
מרטיב קלות ת'לחיים

לעשות פיפי, גם זה חשוב
לא שתית מספיק, חבוב

האשה כבר מזמן ישנה
מקופלת בתנוחה משונה

השעה מאוחרת
ספק חולמת, ספק מחייכת

השעה שלוש
מתחיל באינטרנט לגלוש

איך אצליח לקום מחר בזמן?
יום עמוס יש לי ביומן

מביט בתמונות של הנכדים
ומדמיין אותם ישנים

יצורים תמימים
מלאכים קטנים

כבר ארבע לפנות בוקר
זה בטח יעלה לי ביוקר

אולי אפתור איזה תשבץ
במחשבה שניה איני חפץ

מפעיל ת'מחשב, עכשיו שקט
כדאי לעבוד על הפרויקט

פותר אחת ושתיים
אלגוריתם שהעסיק אותי 

מהצהריים

וכבר הגיע השעה חמש
יום המחרת כבר ממשמש

מכין כריך עסיסי ומתחיל 

לנשנש
לך כבר לישון, טיפש

פותח טלויזיה לראות חדשות
הסתיימו השידורים בכל 

הרשתות
שיקופית חיוורת בערוץ הראשון 

הם כבר מזמן הלכו לישון

מציץ לרחוב, ליל ערפילים
פנסי הרחוב החיוורים 

דממה, צרצר חרוץ מצרצר
רחש רקע של המקרר

נורות אדומות קטנות 
ממכשירי האלקטרוניקה 

אייל  של  לכתבתו  בהתייחס 
השכנים  בשמאל,  “הכפר  כ”ץ 
217(, רציי  בימין” )א-לה כפר
הכתבה  כותב  בפני  להציג  תי 
אותן  של  שונה  קצת  חישוב 
על  מסתמך  החישוב  עובדות: 

הטבלה המוצגת בעמ’ 37.
אייל הציג, משום מה, את “יש 
ו”התנועה”  , “קדימה”  עתיד” 
טעות  שמאל.  כמפלגות 
מרכז  מפלגות  הן  בידו!  אלה 
מפלגות  ולא  ועניין  דבר  לכל 

שמאל.
יאם נחבר את התוצאות באחו

24(, “הליי )זים של “יש עתיד” 
כוד ביתנו” )13(, “התנועה” )9(, 
ו”קדימה”   )4( היהודי”  “הבית 
ימין   מרכז  שגוש   נראה   )2(
כלומר  אחוזים.    52 מקבל  

במ אלא  בשמאל  איננו  יהכפר 
רכז וימינה. אם תוסיפו לכך גם 

את ש”ס והחרדים, תראו שגוש 
בכפר  מקבל  דתיים  ימין  מרכז 

55 אחוזים. 

יתרה מזו: בדיקה של תוצאות 
החל  ורדים  בכפר  הבחירות 
נתונים  פי  )על   1996 משנת 

בעיתון  שהתפרסמו  מפורטים 
מצ בכפר”(  “קורא  יהמתחרה 

ביעה על עליה עקבית של גוש 
מרכז ימין דתיים באופן הבא:

דתיים  ימין  מרכז  גוש   1996
מקבל 30 אחוזים.

1999 35 אחוזים.
2003 48 אחוזים. 
2006 53 אחוזים.  

נוי אם  אחוזים )גם   65  2009
כל  את  זו  בשנה  מקדימה  ציא 
את  ונשאיר  העבודה  פורשי 
פורשי הליכוד נקבל יותר מ 50 

אחוזים(.
2013 55 אחוזים.

הכל עניין של של איך מציגים 
הכפר,  איפה  אז  העובדות.  את 

יבשמאל או בימין? ישפטו הקו
ראים.

בברכה
איתן ראם

הכפר דווקא בימין
מנדטים*אחוזיםהרשימה

2734עבודה

2430יש עתיד

1418מרצ

1316הליכוד ביתנו

911התנועה

45הבית היהודי

23קדימה

23ארץ חדשה

-5לא עברו את אחוז החסימה**

מנצנצות
כאילו אומרות "אנו השולטות" 

בבית הזה אחרי חצות

מרחוק יללת שועלים
ורעש מחוגי השעונים
מתחיל להיות קצת קר
חייב להיות רענן מחר

אור מעבר יוצר צללים 
במסדרון ליד השירותים

ניידת עם פנסים מהבהבים
מסיירת בחוץ לתפוס גנבים

שש בבוקר, אור ראשון 
בוקע מבעד לתריסים שבסלון
תרנגול קורא מהשעון המעורר

העולם משכים ומסתער

ולפתע אני חש
שאני גמור, ממש מותש

משהו בין שיתוק לחידלון
סוף סוף אני הולך לישון

השארתי הודעה בתא הקולי
שהיום לצערי, באופן טוטלי 

וכללי
אינני מבחין בין שמאל לימין

ולכן לא אהיה זמין
החל מ-16/3

תערוכה: "ארבע חוברות - יוצרים קומיקס בעיניים יהודיות"
עידו שמי, גרי גולדשטיין, יובל כספי, אליהו סידי.

 אוצרת: סול לנזיני. | אירוע חגיגי 
יערך ב-20/4 בשעה 13:00 | כניסה חופשית

21/3 יום חמישי בשעה 20:00
"סדר בבלאגן" - סדר פסח במשפחה ובקהילה

שיחה ולימוד על הגדת פסח. מרצה: אורי הייטנר | כניסה חופשית

27-29/3/13
לכל המשפחה: הדרכה פעילה במוזיאון לפסח.

"והגדת לבנך - ארבעה בנים וידעת לשאול"
בכל יום בשעה 11:00 | עלות כניסה למוזיאון

30/3 שבת בשעה 17:30
"לאסוף או לחדול" - אירוע פרידה מהתערוכה. מפגש על כוס קפה.

אוספים ואספנים ומה שבינהם | כניסה חופשית

6/4 שבת בשעה 11:00
פתיחת תערוכה: "ליגה טרזין" - גיא רז

הצלם מרצה על תערוכתו | כניסה חופשית

13/4 שבת בשעה 11:00
תיאטרון אמצע החודש - הצגה ויצירה לכל המשפחה

תיאטרון קרטון מציג: "נסיך צפרדע"
סדנת תלבושות ממוחזרות משקיות ניילון | אירוע בתשלום

מוזיאון בר-דוד לאמנות ויודאיקה קיבוץ ברעם
שעות פתיחה: א'-ה', שבתות וחגים 10:00-16:00 ו' וערבי חג 10:00-14:00

טל. www.bardavid- museum.org.il | 04-6988295/003 | מצאו אותנו ב-

מרץ אפריל במוזיאון בר דוד

www.arichim.com
054-6717761

michal@arichim.com
 סטודיו: שניר 100 כפר ורדים

דפוס הפקות   l פרסום   l אינטרנט  אתרי 

אינטרנט
• הקמת•אתרי•תדמית	
• הקמת•פורטלים•ותפעולם	
• 	www.pnay.co.il•מפעילי•פורטל•פנאי

פרסום
• ייעוץ•תקשורתי•ויח”צ	
• קופירייטינג	
• מיתוג•ועיצוב	

הפקות דפוס
•מכרטיס•ביקור•

עד•קטלוגים•וספרים

שירות בכל שלבי הפקה:
•רעיון,•כתיבה,•צילום,•

עריכה,•עיצוב,•הדפסה

www.eshkoll.com
4747799-40
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תרבות אירועי פסח \ נירית אושר

המוזיאון הפתוח בתפן
 פסח של

תרבות ואמנות
מציע  בתפן  בפתוח  המוזיאון 
מגוון פעילויות בהשראת פסח, 
כיסאות.   של  מרכזי  מוטיב  עם 
פעילות  תתקיים  למשל  כך 

בי הכוללת  והכסאות"  י"סשה 
"ציור  בתערוכה  ומפגש  קור 
בשתי וערב" של סשה סטויאנוב 
הכסאות.  בעקבות  והפעלה 
הילדים  הצגות  במוזיאון:  עוד 
פשקה",  סבתא  של  "הקרקס 
)תיאטרון  סימון"  של  "הנעלים 
אורנה פורת(, "אבן לב העולם", 

י"סיפורים מארץ קולילי", "הג
ברת הראשונה במדינת טעיתי", 
יתקיימו  בנוסף,  "פירורים". 
הרגילות:  המוזיאון  פעילויות 

תערו חשיבה,  משחקי  ימתחם 
המועד  בחול  ועוד.  הגלגל  כת 
ה-1  עד  במרץ  מה-26  פסח, 
10:00- השעות:  בין  באפריל, 
כניסה  ומעלה.   3 מגיל   .15:00
שקלים.   15 הצגה  שקלים.   35
 ,04-9109609  ,04-9872022

 .www.omuseums.org.il

אגם מונפורט, מעלות תרשיחא
 מסורת של 
פיסול באבן

הביי הפסטיבל בגליל”   “אבן 
במעי מתקיים   , לפיסו לנלאומי 

סדר באירועים
חג החירות הגיע. חירות לילדים זה בטוח, להורים קצת פחות. אז כדי לבלות 

בנעימים כמעט שלושה שבועות של חופשה, להלן מקבץ מאירועי האזור לרגל החג

23. מיקוד הפי -לות זו השנה ה
רנסנס, הת הוא  יסטיבל השנה 
הפ במסגרת  ובריאה.  יחדשות 

סטיבל יהיו תערוכות פיסול של 
יצירה,  סדנאות  מחו”ל,  אמנים 
ירידים, מופעי לוליינות, הצגות 
סירות  השטת  תחרות  לילדים, 
של  מוסיקליות  והופעות  בטון, 
של  ו”הפרוייקט  אפללו  קובי 
ללא  האירועים  כל  רביבו”. 
הרחב.  לקהל  ופתוחים  תשלום 
מיום רביעי עד שבת ה-27-30 

מע מונפורט,  באגם  יבמרץ 
 ,04-9574004 לות-תרשיחא. 

.www.maltar.org.il

קניון צים סנטרס מעלות
לחגוג עם בוב ספוג

יתקיימו  מעלות  של  בקניון 
פעילויות לילדים הישר מערוץ 
ניקולודיאון. מתחם וונדר פטס, 
ההיתולי  המתחם  ודייגו,  דורה 
באיפור  מתחם  ספוג,  בוב  של 
של בוב ספוג ומתחם אומי זומי 
הפעילויות  הגופים.  וחבורת 
ללא תשלום. ימים ד’ ו-ה’ -27
28 במרץ בשעות 11:00-14:00 

ו- 16:00-19:00.

חווידע טבע, כרמיאל
במובן גפן

יפעילות חול המועד פסח תע
“אגדת   והיין.  הגפן  בסימן  מוד 

מהג פעילות  הגפן”,  יבריאת 
ד’ 27  יום  פן ועד בקבוק היין. 
פעיי  .10:00-12:00  במרץ
שלי”,  ביין  מתחבא  “מי  לות 
סדנת ניסויים על תהליך ייצור 
ה’ 28 במרץ -10:00 יום  היין. 
הפעילויות  15 שקלים.   .14:00
טבע,  בחווידע  הגילאים.  לכל 
,1599-550-990  כרמיאל. 

.054-7206348

ראש הנקרה
יציאת מצרים

הנקרות  בין  מצרים  יציאת 
לילדים  מיוחדות  פעילויות   -
ולמבוגרים: כתב חידה, סיורים 
בין  אומנותי  ומיצג  מודרכים 

מצ מכות  עשר  של  יהנקרות 
בדמות  שחקן  בהדרכת  רים 
“שף-שף  ובנוסף,  רבנו  משה 
פני  את  יקבל  הגשר”  ליצן 
הכניסה  בגשר  כבר  הילדים 

כר מתנהלים  באתר  ילאתר. 
בנקרות.  מודרכים  סיורים  גיל 
נוסף(  )בתשלום  לשלב  ניתן 
ורכבים  אופניים  טיולי  עם 
החוף.  טיילת  לאורך  חשמליים 
פסח,  המועד  בחול  הפעילויות 
באפי ה-1  ועד  במרץ   26 -מה
בין השעות 11:00-16:00.  ריל 
בחופשת  פתוח  התיירות  אתר 
ביום   ,9:00-18:00 בין  הפסח 
ו’ ובערב החג השני עד 16:00. 

,073-2710100  לפרטים: 
 .www.rosh-hanikra.com

פארק מורד הקישון 
להתחבר לנחל

בפאי ייערך  אבי  בהפנינג 
במפ הקישון  נחל  מורד  ירק 

הפעילות  במסגרת  חיפה,  רץ 
הקהילה  וחיבור  הנחל  לשיקום 

מודר סיורים  במקום  ילקישון. 
המים  עופות  על  ותצפית  כים 
פינות  תיפוף,  סדנאות  בנחל, 
ויצירה בשטח לילדים,  הפעלה 

המ לכל  ופעילויות  יהרקדה 
יום  חופשית.  הכניסה  שפחה. 
ה’, ה-28 במרץ בשעות -9:30
הדיג. במעגן  בפארק   13:00 

,info@kishon.org.il 
 .050-6911448 ,04-8404404

חיפה
דאלי והחלל

חיפה  הקונגרסים  במרכז 
המפורסמת  התערוכה  תתקיים 
יותר  עם  דאלי,  סלבדור  של 
הפי מקוריות,  יצירות   500 -מ
עלות יצירתיות והצגה לילדים.

במדעטק חיפה תוצג תערוכת 
 Beyond“ הבינלאומית  החלל 
את  המציגה   ,”Planet Earth
החזון של עתיד המסע האנושי 

במערכת השמש ומעבר לה. 

פעילות במסגרת פסטיבל אבן בגליל באגם 
מונפורט         צילום: יח”צ 

ההצגה הגברת הראשונה במדינת טעיתי, 
שתוצג במוזיאון תפן         צילום: אילן ארבל

פסח בראש הנקרה

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 
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תערוכות
תרבות \ נירית אושר

בנהריה.  המים  מגדל  גלריית 
נגד  אמנים  "די!  התערוכה 

פעו שיתוף  פרי  ואלימות" 
מאזור  אמנים  כ-40  של  לה 
חמישי  ביום  תיפתח  הצפון 
 .19:00 בשעה  במרץ  ה-21 
בשבת  תינעל  התערוכה 
פעילות:  שעות  במאי.  ה-4 
ג-ה   ,9:00-13:00 א-ה  ימים 
10:00- שבת   ,16:00-19:00
ז'בוטינסקי  רחוב   .14:00
 ,04-9511214 נהריה.   ,12

nahariyamuseums@
 .gmail.com

ומרכז אומנויות ע”ש ברר מע
והציור  הפיסול  תערוכת  לות. 
ברני  של  קוסמית”  “השראה 
ה-27  ד’  ביום  תפתח  פינק 
בפתיחה   ,19:00 בשעה  במרץ 
העיר  ראש  במעמד  חגיגית 
שלמה בוחבוט ופסלי פסטיבל 

הת בגליל”.  “אבן  והפיסול 
ה-23  ה’  ביום  תינעל  ערוכה 
ג’,  א’,  פעילות:  שעות  במאי. 
16:00-  ,10:00-13:00 ד’ 
 ,10:00-15:00 ה’  ב’,   ,19:00
טלפון:  .11:00-13:00  שבת 

 .04-9977150

תערוכת  בכברי.  הגלרייה 
הצילומים “אנשים בעמק” של 
ה-6  בשבת  תינעל  לניר  בועז 
יתקיים  גלריה  שיח  באפריל. 
 .13:00 בשעה  הנעילה  ביום 
שעות פעילות: יום א’ -16:00
11:00-14:00, שבת  ו’   ,19:00
מראש  תיאום   .11:00-15:00

לקבוצות 052-8011252. 

. מוו םגלריה נגה, קיבוץ יחיע
בצב “מנגינה  התערוכה  וצגת 

יואב  עים” של המוסיקאי ד”ר 
נטע. התערוכה תינעל ביום א’ 
פתיו שעות  באפריל.   14 -ה
 .11:00-16:00 ושבת  ו’  חה: 
במשך השבוע בתיאום מראש. 
shavit-no-  .052-3750120

 man@yechiam.org.il,
 .www.noga-gallery.co.il

הת בגן  הפתוח  והמוזיאון 
תערוכת  מוצגת  תפן.  עשייה 
שטיחי קיר “ציור בשתי וערב” 
של האמנית סאשה סטויאנוב. 

גלריה בהשתתפות האמ ושיח 
הצייר  סטויאנוב,  סאשה  נית 

הת ספר  מעצב  קאשי,  ומוש 
והאוצרת  מלכא  כפיר  ערוכה 
בשבת  יתקיים  אופק,  רותי 

 .12:00 בשעה  באפריל  ה-13 
שקו  40 גלריה: לשיח   כניסה 
ביולי  תינעל  התערוכה  לים. 
www.  .04-9109600  .2013

 .omuseums.org.il

גלריית הספרייה, כפר ורדים. 
“נו...מה  התערוכה  מוצגת 
הלאה?” של אלה מגדה ויהודר 
גולן  אביבית  אוצרת:  שוץ. 
שוץ. ימים א’, ב’, ד’, ה’ -9:00
ו’  יום   ,17:00-19:00  ,12:00

.04-9972662 .9:00-12:00

מוצו ורדים.  כפ  טל,  רגלריה 
מוקדם  “בדרכו”  גת התערוכה 
ומאוחר ביצירתו של דוד מסר. 
באו  30 ב תינעל  -התערוכה 
גרינפלד.  עדי  אוצרת:  פריל. 

 .054-7542699

גלריית הקצה, נהריה. מוצגת 
דרור  של  “שריטה”  התערוכה 
יתקיימו  שבת  מדי  אוסלנדר. 

התערו בתערוכה.  ומפגשים 
באו  20 ה בשבת  תינעל  -כה 

ללא  לתערוכה  הכניסה  פריל. 
 20 למפגשים:  כניסה  תשלום. 
16:30- וה’  ב’  ימים  שקלים. 
12:00-15:00, שבת  ו’   ,19:00
11:00-13:00 ובתיאום מראש. 
 .052-2349527 ,04-9926819

ראה הרחבה.

ואטליה שמי, קיבוץ כברי. מו
צגת התערוכה “צורה ודיאלוג” 
התערוכה  ריקמן.  תמרה  של 
של  עבודותיו  עם  מתכתבת 
חופשית.  הכניסה  שמי.  יחיאל 
ושבת  ד’  ג’,  פעילות:  שעות 
מראש  ובתיאום   11:00-15:00
04-  ,052-8840215 בטלפון: 

.9952709

בקיבוץ  בר-דוד  מוזיאון 
 30 חגיגות  במסגרת  ברעם. 

התערו מוצגת  למוזיאון  ושנה 
שתי לחדול”  או  “לאסוף  וכה 

ימים   .2013 במרץ  ב-31  נעל 
א-ה 10:00-16:00, יום ו’ וערב 
וחג  שבת   ,10:00-14:00 חג 

.04-6988295 .10:00-16:00

הגטאות.  לוחמי  בית  מוזיאון 
הצילומים  תערוכת  מוצגת 
אריאל  של  שחור-לבן”  “יער 
בסוף  תינעל  התערוכה  ינאי. 
מוצגות  במקביל   .2013 מרץ 
והתערוכה  פישר  ליונה  מחווה 
אורו של   "BLIND SPOT"

אמצע  עד  התערוכה  סבר.  לי 
9:00- א-ה  ימים  פברואר. 
מוו לקבוצות  ו’  ימי   .16:00
.04-9958080 בלבד.   זמנות 

 .www.gfh.org.il

 8“ גלריה לקרמיקה עכשווית 
‘אומ פינתנו  במסגרת  וביפו”. 

נים מקומיים בתפוצות’: הילדה 
מירום, אמנית קרמיקה תושבת 

תערו את  מציגה  ורדים,  וכפר 
ביפו.  בחומר”  “אמנית  כתה  

במה גם  מוצגת  והתערוכה 
שעות  פסח.  המועד  חול  לך 
 ,10:00-18:00 א-ד  פעילות: 
10:00- ו’   ,10:00-22:00 ה’ 
שוק   ,13 פנחס  רחוב   .14:00
הפשפשים, יפו. 03-5278488.

בני הצייד, בני לניר, מתוך אנשים בעמק בגלריה כברי
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