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מה מביא את מושיק 
גלאמין לכפר ורדים?

פרטים בעמודים 22-23 ובשער האחורי

בס"ד

www.alakfar.co.il

www.alakfar.co.ilאַ-לָה כפר

עיתון כפר ורדים והסביבה

באחריות  המועצה  ראש  את  מאשים  איילון  יורם  המועצה  חבר 
לו  ויש  הנדל"ן.  במחירי  ולקיפאון  המס  הטבות  לביטול  אישית 
ושיווק שלב  בתי החולים הסיעודיים  בנושא  נוקבת  ביקורת  גם 
ג'. סיון יחיאלי: חלק מהטענות מביכות, איילון מנותק מהנעשה 

בכפר ורדים  << אייל כץ, 12

מוריד את הכפפות

העולם והאופנה
תמיר ניב מכפר ורדים 

ורעייתו מעצבת האופנה 
ג'ין לי מסינגפור משווקים 
את מותג האופנה שלהם 

GINLEE בישראל, סין 
ובסינגפור

<< קרן דרוקמן אדיב,  38

לאלף חבר
בכלבייה בצבעון מגדלים 

כלבי נחייה, מאלפים אותם, 
מתאימים לעוורים וגם 

דואגים להם לבית חם עם 
פרישתם לגמלאות
<< הדס כרמונה, 42
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Kfarvradimhouses.co.ilלפרטים נוספים ולצפייה בנכסים כנסו לאתר:

דרושים: במעלות: דירת גן 4-5 חד' • דירת 3 חדרים כולל ממ"ד, גישה נוחה                                               בכפר ורדים: וילה במפלס אחד 5-6 חד' • בתים קטנים

בכפר ורדים-דרור

בשכונה הצעירה, 
קרוב לביה"ס, פעוטון 
ומגרשי משחקים, וילה 

6 חד'+ממ"ד, 195/317, 
מרפסת דק גדולה וחניה 

מקורה וסגורה.

לאוהבי טבע, במיקום 
מרכזי, וילה איכותית 
ומעוצבת, 179/833, 
גובלת בחורש ושצ"פ 

ויושבת על מגרש גדול, 
מישורי ומושקע, כניסה 

נוחה ממפלס הכביש

בכפר ורדים-סער

ברח' ללא מוצא שתי 
יחידות דיור נפרדות 

הפונות לנוף, 235/695, 
5.5 חד'+פ.משפחה 
עם כניסה ישירה 

מהכביש+מעטפת יחידה 
נפרדת, 2.5 חד' עם יציאה 
לחצר, מחסן ושלוש חניות 

.

בכפר ורדים-יערה

בשלב א' ברח' שקט 
ומרכזי, וילה מפתיעה, 

מוארת ומרווחת במיוחד, 
6 חד', 217/656, אפשרות 
לקליניקה/יח"ד עם כניסה 
נפרדת, גינה מקסימה עם 

בריכה, פרטיות וחניה.

בכפר ורדים-משעול הנורית
להשכרה

במרכז הכפר וילה מוארת 
במפלס אחד, 160/310, 
5.5 חד’, חצר מרוצפת 
וסגורה, מרפסת הפונה 

לחורש וחניה.

כפר ורדים-גולדן ויליג'
להשכרה

לבני +55, וילה חדשה 
הפונה לנוף מקסים, יחידה 
עליונה, 100 מ"ר, 3 חד' עם 
פטיו ומרפסת, יחידה תחונה 
2 חד' עם גינה, ניתן להשכיר 
את כל הוילה או כל יחידה 

בנפרד, כניסה במאי.

בכפר ורדים-שניר
להשכרה

במרכז הכפר יח"ד 
מרוהטת ומרווחת במפלס 
הכביש, 60 מ"ר, סלון+2 

חד' גדולים, מטבח מסודר, 
מרפסת הפונה לחורש 
ורחבת כניסה גדולה.

בכפר ורדים-רותם

בשלב א’ במיקום מרכזי, 
וילה משופצת הכוללת 
7 חד’, 243/635, 4 חד’ 
במפלס אחד, גינה ונוף, 

בנוסף, יח”ד מרווחת 3 חד’ 
עם כניסה ישירה ממפלס 

הכביש, מחסן וחניה.

בכפר ורדים-ארבל

וילה מרווחת, 9 חד' 
כולל 2 יחידות עם 

כניסה ממפלס הכביש, 
,280/640 

גינה גדולה ומקסימה, 
מרפסות, חניה ונוף.

בכפר ורדים-כזיב

ברח' ללא מוצא, וילה 
הפונה לנוף מקסים, 

300/720, 4 חד' במפלס 
אחד עם כניסה ישירה 
מהכביש ומהחנייה, 

בנוסף, 2 יח"ד מניבות, 
מחסן מרווח וחצר גדולה.

בכפר ורדים-אירוס

ברח' ללא מוצא וילה 
מרווחת ומושקעת 

מאוד, 6.5 חד'+ממ"ד, 
280/678, אפשרות ליח' 

דיור, גינה מטופחת, 
מרפסות הפונות לנוף 

וחנייה מקורה.

בכפר ורדים-חרצית

במיקום מצוין, וילה 
מרווחת הבנויה בבניה 

קלה ואיכותית, 300/700, 
הכוללת חלל אירוח גדול 
במיוחד הפונה לנוף ועוד 
4 חדרי שינה, בנוסף יח”ד 
2 חד’ עם כניסה נפרדת, 

גינה וחניה מקורה

בכפר ורדים-מורן

בשלב א’ במרחק 5 דק’ 
הליכה מביה”ס והמרכז, 

וילה פינתית, מוארת 
ומשופצת הפונה לנוף 
מקסים, 240/530, 5 

חד’+פ.משפחה, בנוסף 
סטודיו 45 מ”ר עם כניסה 

ישירה ממפלס הכביש, גינה 
מקסימה וחנייה.

בכפר ורדים-לוטם

בשלב ב’ וילה 
פונקציונאלית,  6 חד’ 

ומחסן, 222/600, כניסה 
ישירה ממפלס הכביש, 
 מרפסת הפונה לנוף, 
גינה מטופחת וחניה

בכפר ורדים-שניר

במיקום מצויין, וילה 
במפלס אחד, 168/716, 

יחידה עיקרית 4 
חד’+יח”ד 2 חד’ מרווחים, 

גינה גדולה ומטופחת, 
אחוזי בנייה נוספים וחניה 

מקורה וסגורה.

בכפר ורדים-יערה

במיקום מרכזי וילה 
איכותית ומרווחת 

עם חלוקה מצוינת, 
290/800, 5 ח’ +פינת 
משפחה, 2 מרפסות 

הפונות לנוף, + יחידת 
חניה וגינה גדולה.סטודיו לזוג עם גינה, 

הושכר

בכפר ורדים-דישון

 ברח’ ללא מוצא, 
וילה איכותית, מרווחת 
ומעוצבת, 281/688, 5 
חד’+פ.משפחה, בנוסף, 
יח”ד 2 חד’ עם כניסה 

נפרדת וללא מדרגות, נוף 
וגינה מטופחת.

בכפר ורדים-מירון

וילה מושקעת, מעוצבת, 
מוארת ומרווחת הגובלת 

 בחורש, 300/676,
5 חד' עם סויטת הורים 
מפנקת+יח"ד מרווחת 3 
חד', חניה מקורה וסגורה 

ונוף מרהיב 360°. 

בכפר ורדים-גולדן ויליג'

באחוזה לבני +55, דירת 
4 חדרים וגינה, 110 מ', 
מתחם סגור ומאובטח 
24/7, כולל מרכז קניות 

ובילוי ומרכז רפואי. 
ללא עמלת תיווך

בכפר ורדים-רותם

במרכז הכפר, ברח' 
ללא מוצא, וילה מוארת 

הפונה לחורש, 232/968, 
7 חד'+פ.משפחה, חצר 

מקסימה עם ג'קוזי 
וחנייה.

במעלות- שד’ ירושלים

במיקום מרכזי, דירה 
משופצת ומושקעת, 4 

חד’ 74 מ”ר+מעטפת 60 
מ”ר בטאבו, קומה 2/2,  
צנרת, סנטרים, מטבח 
חדשים, חלונות כפולים 

וחניה. להכנס ולגור.

וילה איכותית ומרווחת 
הפונה לכיוון דרום עם 

100% נגישות, 253/653, 
6 חד'+פ.משפחה הפונים 
לנוף, אפשרות לחלוקה 

לשתי יח"ד נפרדות, גינה, 
מחסן ושלוש חניות. 

בכפר ורדים-זויתן

שרון שי
שירותי משרד
שיווק ופרסום 
054-9507675

יפעת סיאג 
ישובי הסביבה 
052-2256825

במעלות- השומר

דירה משופצת מושקעת 
ומעוצבת, 3 חד’, 78 

מ”ר, קומה 3/3, צנרת, 
סנטרים, מטבח חדשים, 

להכנס ולגור כניסה 
מיידית.

בכפר ורדים-רותם

מעלות - קטיף
להשכרה

ביפה נוף, יח”ד מרוהטת 
ונעימה, 3 חד’, 60 מ”ר, 
מרפסת מרוצפת, חצר 

 גדולה וחניה, 
כניסה מיידית.

מעלות - קטיף
להשכרה

 
ביפה נוף, יח”ד עם כניסה 
נפרדת במפלס הכביש, 2 
חד’, 50 מ”ר, כולל מים 

וארנונה.

בניין משרדים  145 מ"ר היושב 
על צומת דרכים ומחולק ל-3 
משרדים גדולים )יש אפשרות 

גם ליותר משרדים(,מניב 
ובמיקום מצוין, קרוב לביטוח 
לאומי, עירייה, ועדה, 3 חניות 

פרטיות וגישה לנכים.

במעלות-הארזים 

במיקום מצויין, וילה 
איכותית ומרווחת עם 
חלוקה נוחה ונכונה, 6 
ח', מרפסת גדולה עם 
נוף, חצר גדולה וחניה 

מקורה.

בחוסן-הדולב

הושכר

בחוסן-הנחל
בהרחבה, וילה איכותית עם 
כניסה נוחה, מחולקת לשתי 
יחידות נפרדות, כל יחידה 

כוללת סלון, מטבח ושני חד', 
גינה מטופחת ומושקעת, ג'קוזי, 

מחסן וחניה. ניתן להשתמש 
כיחידה אחת

בכפר ורדים-בשור
בותיקה, במיקום מצוין, שתי 

יחידות דיור. דירה עליונה 
מרוהטת קומפלט עם כניסה 

ישירה ממפלס הכביש, 3 
חד'+ממ"ד, חניה וחצר, קומה 
תחתונה 1.5 חד' + חצר. מצוין 

להשקעה.

בכפר ורדים-שניר

בשלב א' במיקום מרכזי 
 וילה מוארת ומרווחת,

 7 חד', 240/720,
 גינה גדולה ומטופחת
וחניה מקורה וסגורה.

לפרטים נוספים ולצפייה בנכסים כנסו לאתר:

כפר ורדים מעלות והסביבה

Kfarvradimhouses.co.il

ללקוחות המשרד דרושים: במעלות: דירת גן 4-5 חד'                                                                     בכפר ורדים: וילה במפלס אחד 5-6 חד'. וילה 5 חד'+יח"ד עם לפחות 3 חד'. בתים קטנים.

מוכרים נכס?
הבטיחו לעצמכם

טיפול אמין, מקצועי והוגן

שיווק במגוון ערוצים

 לפרטים: רחל כהן-רובין
054-4735949

בותיקה, במיקום מצוין, שתי 
יחידות דיור. דירה עליונה מרוהטת 
קומפלט עם כניסה ישירה ממפלס 
הכביש, 3 חד'+ממ"ד, חניה וחצר, 
קומה תחתונה 1.5 חד' + חצר. 

מצוין להשקעה.

בכפר ורדים-בשור

במיקום מרכזי, דירה משופצת 
ומושקעת, 4 חד’ 74 מ”ר+מעטפת 
60 מ”ר בטאבו, קומה 2/2,  צנרת, 
סנטרים, מטבח חדשים, חלונות 

כפולים וחניה. להכנס ולגור.

במעלות- שד’ ירושלים

בכפר ורדים-חצב

בשלב ב' וילה איכותית 
ומוארת הפונה לנוף הררי, 

212/640,  6.5 חד'+פ. 
משפחה, גינה מושקעת 

 ומטופחת וחניה. 
פינוי גמיש

בכפר ורדים-מירון

וילה מושקעת, מעוצבת, 
מוארת ומרווחת הגובלת 

 בחורש, 300/676,
5 חד' עם סויטת הורים 
מפנקת+יח"ד מרווחת 3 
חד', חניה מקורה וסגורה 

ונוף מרהיב 360°. 

בכפר ורדים-רותם

במרכז הכפר, ברח' 
ללא מוצא, וילה מוארת 

הפונה לחורש, 232/968, 
7 חד'+פ.משפחה, חצר 

מקסימה עם ג'קוזי 
וחנייה.

בכפר ורדים-דישון

 ברח’ ללא מוצא, 
וילה איכותית ומרווחת 

מאוד , 281/688, 5 
חד’+פ.משפחה, בנוסף, 
יח”ד 2 חד’ עם כניסה 

נפרדת וללא מדרגות, נוף 
וגינה מטופחת.

בכפר ורדים-משעול הנורית
להשכרה

במרכז הכפר וילה מוארת 
במפלס אחד, 160/310, 
5.5 חד’, חצר מרוצפת 
וסגורה, מרפסת הפונה 

לחורש וחניה.

בכפר ורדים-מור
להשכרה

וילה חדשה ופינתית בסוף 
רח’, מושקעת, מרווחת 
ומוארת במפלס אחד, 
170/650, 5 חד’+פ. 

משפחה, מרפסות, גינה, 
חנייה ונוף.

בכפר ורדים-שניר
להשכרה

במרכז הכפר יח"ד 
מרוהטת ומרווחת במפלס 
הכביש, 60 מ"ר, סלון+2 

חד' גדולים, מטבח מסודר, 
מרפסת הפונה לחורש 
ורחבת כניסה גדולה.

בכפר ורדים-יקינטון
להשכרה

ברח' ללא מוצא יח"ד 
נעימה ומרוהטת ליחיד/

 זוג, סלון+ח.שינה, 
מטבחון וגינה.

בעין יעקב
להשכרה

בשלב ב' וילה איכותית 
ומוארת הפונה לנוף הררי, 

212/640,  6.5 חד'+פ. 
משפחה, גינה מושקעת 

 ומטופחת וחניה. 
פינוי גמיש

מעלות - קטיף
להשכרה

 
ביפה נוף, יח”ד עם כניסה 
נפרדת במפלס הכביש, 2 
חד’, 50 מ”ר, כולל מים 

וארנונה.

מעלות - קטיף
להשכרה

ביפה נוף, יח”ד מרוהטת 
ונעימה, 3 חד’, 60 מ”ר, 
מרפסת מרוצפת, חצר 

 גדולה וחניה, 
כניסה מיידית.

במעלות- השומר

דירה משופצת מושקעת 
ומעוצבת, 3 חד’, 78 

מ”ר, קומה 3/3, צנרת, 
סנטרים, מטבח חדשים, 

להכנס ולגור כניסה 
מיידית.

בכפר ורדים-רותם

בשלב א’ במיקום מרכזי, 
וילה משופצת הכוללת 
7 חד’, 243/635, 4 חד’ 
במפלס אחד, גינה ונוף, 

בנוסף, יח”ד מרווחת 3 חד’ 
עם כניסה ישירה ממפלס 

הכביש, מחסן וחניה.

בכפר ורדים-ארבל

וילה מרווחת, 9 חד' 
כולל 2 יחידות עם 

כניסה ממפלס הכביש, 
,280/640 

גינה גדולה ומקסימה, 
מרפסות, חניה ונוף.

בכפר ורדים-כזיב

ברח' ללא מוצא, וילה 
הפונה לנוף מקסים, 

300/720, 4 חד' במפלס 
אחד עם כניסה ישירה 
מהכביש ומהחנייה, 

בנוסף, 2 יח"ד מניבות, 
מחסן מרווח וחצר גדולה.

בכפר ורדים-אירוס

ברח' ללא מוצא וילה 
מרווחת ומושקעת 

מאוד, 6.5 חד'+ממ"ד, 
280/678, אפשרות ליח' 

דיור, גינה מטופחת, 
מרפסות הפונות לנוף 

וחנייה מקורה.

בכפר ורדים-חרצית

במיקום מצוין, וילה 
מרווחת הבנויה בבניה 

קלה ואיכותית, 300/700, 
הכוללת חלל אירוח גדול 
במיוחד הפונה לנוף ועוד 
4 חדרי שינה, בנוסף יח”ד 
2 חד’ עם כניסה נפרדת, 

גינה וחניה מקורה

בכפר ורדים-רותם

ברח’ ללא מוצא, וילה 
איכותית ומשופצת עם 
כניסה נוחה, 178/833, 

5.5 חד’+פ.משפחה, גינה 
גדולה ומושקעת הגובלת 

בשצ”פ וחניה.

בכפר ורדים-מורן

בשלב א’ במרחק 5 דק’ 
הליכה מביה”ס והמרכז, 

וילה פינתית, מוארת 
ומשופצת הפונה לנוף 
מקסים, 240/530, 5 

חד’+פ.משפחה, בנוסף 
סטודיו 45 מ”ר עם כניסה 

ישירה ממפלס הכביש, גינה 
מקסימה וחנייה.

בכפר ורדים-מורן

בשלב א' במיקום 
מצויין, קרוב למרכז, 

וילה מרווחת ומוארת, 
7 חד'+פ.משפחה, 

230/720, חצר גדולה, 
מחסן וחניה.

נמכר

בכפר ורדים-לוטם

בשלב ב’ וילה 
פונקציונאלית,  6 חד’ 

ומחסן, 222/600, כניסה 
ישירה ממפלס הכביש, 
 מרפסת הפונה לנוף, 
גינה מטופחת וחניה

בכפר ורדים-שניר

במיקום מצויין, וילה 
במפלס אחד, 168/716, 

יחידה עיקרית 4 
חד’+יח”ד 2 חד’ מרווחים, 

גינה גדולה ומטופחת, 
אחוזי בנייה נוספים וחניה 

מקורה וסגורה.

בכפר ורדים-יערה

במיקום מרכזי וילה 
איכותית ומרווחת 

עם חלוקה מצוינת, 
290/800, 5 ח’ +פינת 
משפחה, 2 מרפסות 

הפונות לנוף, + יחידת 
חניה וגינה גדולה.סטודיו לזוג עם גינה, 

נמכר

הושכר

תיווך בכפר ייעוץ ושיווק נדל"ן, אדריכלות ועיצוב פנים
054-4735949 רחל כהן רובין 
050-5202847 דורון סדובסקי 

כפר ורדים   |   מעלות   |   מצפה הילה   |   יישובים קהילתיים | מושבים

רחל כהן רובין 
מנהלת משרד

כפר ורדים
054-4735949

|  קיבוצים ים   יישובים קהילתי   | |  מעלות  | מושבים   כפר ורדים  

ייעוץ ושיווק נדל"ן, אדריכלות ועיצוב פנים 

חג  שמח
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Kfarvradimhouses.co.ilלפרטים נוספים ולצפייה בנכסים כנסו לאתר:

דרושים: במעלות: דירת גן 4-5 חד' • דירת 3 חדרים כולל ממ"ד, גישה נוחה                                               בכפר ורדים: וילה במפלס אחד 5-6 חד' • בתים קטנים

בכפר ורדים-דרור

בשכונה הצעירה, 
קרוב לביה"ס, פעוטון 
ומגרשי משחקים, וילה 

6 חד'+ממ"ד, 195/317, 
מרפסת דק גדולה וחניה 

מקורה וסגורה.

לאוהבי טבע, במיקום 
מרכזי, וילה איכותית 
ומעוצבת, 179/833, 
גובלת בחורש ושצ"פ 

ויושבת על מגרש גדול, 
מישורי ומושקע, כניסה 

נוחה ממפלס הכביש

בכפר ורדים-סער

ברח' ללא מוצא שתי 
יחידות דיור נפרדות 

הפונות לנוף, 235/695, 
5.5 חד'+פ.משפחה 
עם כניסה ישירה 

מהכביש+מעטפת יחידה 
נפרדת, 2.5 חד' עם יציאה 
לחצר, מחסן ושלוש חניות 

.

בכפר ורדים-יערה

בשלב א' ברח' שקט 
ומרכזי, וילה מפתיעה, 

מוארת ומרווחת במיוחד, 
6 חד', 217/656, אפשרות 
לקליניקה/יח"ד עם כניסה 
נפרדת, גינה מקסימה עם 

בריכה, פרטיות וחניה.

בכפר ורדים-משעול הנורית
להשכרה

במרכז הכפר וילה מוארת 
במפלס אחד, 160/310, 
5.5 חד’, חצר מרוצפת 
וסגורה, מרפסת הפונה 

לחורש וחניה.

כפר ורדים-גולדן ויליג'
להשכרה

לבני +55, וילה חדשה 
הפונה לנוף מקסים, יחידה 
עליונה, 100 מ"ר, 3 חד' עם 
פטיו ומרפסת, יחידה תחונה 
2 חד' עם גינה, ניתן להשכיר 
את כל הוילה או כל יחידה 

בנפרד, כניסה במאי.

בכפר ורדים-שניר
להשכרה

במרכז הכפר יח"ד 
מרוהטת ומרווחת במפלס 
הכביש, 60 מ"ר, סלון+2 

חד' גדולים, מטבח מסודר, 
מרפסת הפונה לחורש 
ורחבת כניסה גדולה.

בכפר ורדים-רותם

בשלב א’ במיקום מרכזי, 
וילה משופצת הכוללת 
7 חד’, 243/635, 4 חד’ 
במפלס אחד, גינה ונוף, 

בנוסף, יח”ד מרווחת 3 חד’ 
עם כניסה ישירה ממפלס 

הכביש, מחסן וחניה.

בכפר ורדים-ארבל

וילה מרווחת, 9 חד' 
כולל 2 יחידות עם 

כניסה ממפלס הכביש, 
,280/640 

גינה גדולה ומקסימה, 
מרפסות, חניה ונוף.

בכפר ורדים-כזיב

ברח' ללא מוצא, וילה 
הפונה לנוף מקסים, 

300/720, 4 חד' במפלס 
אחד עם כניסה ישירה 
מהכביש ומהחנייה, 

בנוסף, 2 יח"ד מניבות, 
מחסן מרווח וחצר גדולה.

בכפר ורדים-אירוס

ברח' ללא מוצא וילה 
מרווחת ומושקעת 

מאוד, 6.5 חד'+ממ"ד, 
280/678, אפשרות ליח' 

דיור, גינה מטופחת, 
מרפסות הפונות לנוף 

וחנייה מקורה.

בכפר ורדים-חרצית

במיקום מצוין, וילה 
מרווחת הבנויה בבניה 

קלה ואיכותית, 300/700, 
הכוללת חלל אירוח גדול 
במיוחד הפונה לנוף ועוד 
4 חדרי שינה, בנוסף יח”ד 
2 חד’ עם כניסה נפרדת, 

גינה וחניה מקורה

בכפר ורדים-מורן

בשלב א’ במרחק 5 דק’ 
הליכה מביה”ס והמרכז, 

וילה פינתית, מוארת 
ומשופצת הפונה לנוף 
מקסים, 240/530, 5 

חד’+פ.משפחה, בנוסף 
סטודיו 45 מ”ר עם כניסה 

ישירה ממפלס הכביש, גינה 
מקסימה וחנייה.

בכפר ורדים-לוטם

בשלב ב’ וילה 
פונקציונאלית,  6 חד’ 

ומחסן, 222/600, כניסה 
ישירה ממפלס הכביש, 
 מרפסת הפונה לנוף, 
גינה מטופחת וחניה

בכפר ורדים-שניר

במיקום מצויין, וילה 
במפלס אחד, 168/716, 

יחידה עיקרית 4 
חד’+יח”ד 2 חד’ מרווחים, 

גינה גדולה ומטופחת, 
אחוזי בנייה נוספים וחניה 

מקורה וסגורה.

בכפר ורדים-יערה

במיקום מרכזי וילה 
איכותית ומרווחת 

עם חלוקה מצוינת, 
290/800, 5 ח’ +פינת 
משפחה, 2 מרפסות 

הפונות לנוף, + יחידת 
חניה וגינה גדולה.סטודיו לזוג עם גינה, 

הושכר

בכפר ורדים-דישון

 ברח’ ללא מוצא, 
וילה איכותית, מרווחת 
ומעוצבת, 281/688, 5 
חד’+פ.משפחה, בנוסף, 
יח”ד 2 חד’ עם כניסה 

נפרדת וללא מדרגות, נוף 
וגינה מטופחת.

בכפר ורדים-מירון

וילה מושקעת, מעוצבת, 
מוארת ומרווחת הגובלת 

 בחורש, 300/676,
5 חד' עם סויטת הורים 
מפנקת+יח"ד מרווחת 3 
חד', חניה מקורה וסגורה 

ונוף מרהיב 360°. 

בכפר ורדים-גולדן ויליג'

באחוזה לבני +55, דירת 
4 חדרים וגינה, 110 מ', 
מתחם סגור ומאובטח 
24/7, כולל מרכז קניות 

ובילוי ומרכז רפואי. 
ללא עמלת תיווך

בכפר ורדים-רותם

במרכז הכפר, ברח' 
ללא מוצא, וילה מוארת 

הפונה לחורש, 232/968, 
7 חד'+פ.משפחה, חצר 

מקסימה עם ג'קוזי 
וחנייה.

במעלות- שד’ ירושלים

במיקום מרכזי, דירה 
משופצת ומושקעת, 4 

חד’ 74 מ”ר+מעטפת 60 
מ”ר בטאבו, קומה 2/2,  
צנרת, סנטרים, מטבח 
חדשים, חלונות כפולים 

וחניה. להכנס ולגור.

וילה איכותית ומרווחת 
הפונה לכיוון דרום עם 

100% נגישות, 253/653, 
6 חד'+פ.משפחה הפונים 
לנוף, אפשרות לחלוקה 

לשתי יח"ד נפרדות, גינה, 
מחסן ושלוש חניות. 

בכפר ורדים-זויתן

שרון שי
שירותי משרד
שיווק ופרסום 
054-9507675

יפעת סיאג 
ישובי הסביבה 
052-2256825

במעלות- השומר

דירה משופצת מושקעת 
ומעוצבת, 3 חד’, 78 

מ”ר, קומה 3/3, צנרת, 
סנטרים, מטבח חדשים, 

להכנס ולגור כניסה 
מיידית.

בכפר ורדים-רותם

מעלות - קטיף
להשכרה

ביפה נוף, יח”ד מרוהטת 
ונעימה, 3 חד’, 60 מ”ר, 
מרפסת מרוצפת, חצר 

 גדולה וחניה, 
כניסה מיידית.

מעלות - קטיף
להשכרה

 
ביפה נוף, יח”ד עם כניסה 
נפרדת במפלס הכביש, 2 
חד’, 50 מ”ר, כולל מים 

וארנונה.

בניין משרדים  145 מ"ר היושב 
על צומת דרכים ומחולק ל-3 
משרדים גדולים )יש אפשרות 

גם ליותר משרדים(,מניב 
ובמיקום מצוין, קרוב לביטוח 
לאומי, עירייה, ועדה, 3 חניות 

פרטיות וגישה לנכים.

במעלות-הארזים 

במיקום מצויין, וילה 
איכותית ומרווחת עם 
חלוקה נוחה ונכונה, 6 
ח', מרפסת גדולה עם 
נוף, חצר גדולה וחניה 

מקורה.

בחוסן-הדולב

הושכר

בחוסן-הנחל
בהרחבה, וילה איכותית עם 
כניסה נוחה, מחולקת לשתי 
יחידות נפרדות, כל יחידה 

כוללת סלון, מטבח ושני חד', 
גינה מטופחת ומושקעת, ג'קוזי, 

מחסן וחניה. ניתן להשתמש 
כיחידה אחת

בכפר ורדים-בשור
בותיקה, במיקום מצוין, שתי 

יחידות דיור. דירה עליונה 
מרוהטת קומפלט עם כניסה 

ישירה ממפלס הכביש, 3 
חד'+ממ"ד, חניה וחצר, קומה 
תחתונה 1.5 חד' + חצר. מצוין 

להשקעה.

בכפר ורדים-שניר

בשלב א' במיקום מרכזי 
 וילה מוארת ומרווחת,

 7 חד', 240/720,
 גינה גדולה ומטופחת
וחניה מקורה וסגורה.

לפרטים נוספים ולצפייה בנכסים כנסו לאתר:

כפר ורדים מעלות והסביבה

Kfarvradimhouses.co.il

ללקוחות המשרד דרושים: במעלות: דירת גן 4-5 חד'                                                                     בכפר ורדים: וילה במפלס אחד 5-6 חד'. וילה 5 חד'+יח"ד עם לפחות 3 חד'. בתים קטנים.

מוכרים נכס?
הבטיחו לעצמכם

טיפול אמין, מקצועי והוגן

שיווק במגוון ערוצים

 לפרטים: רחל כהן-רובין
054-4735949

בותיקה, במיקום מצוין, שתי 
יחידות דיור. דירה עליונה מרוהטת 
קומפלט עם כניסה ישירה ממפלס 
הכביש, 3 חד'+ממ"ד, חניה וחצר, 
קומה תחתונה 1.5 חד' + חצר. 

מצוין להשקעה.

בכפר ורדים-בשור

במיקום מרכזי, דירה משופצת 
ומושקעת, 4 חד’ 74 מ”ר+מעטפת 
60 מ”ר בטאבו, קומה 2/2,  צנרת, 
סנטרים, מטבח חדשים, חלונות 

כפולים וחניה. להכנס ולגור.

במעלות- שד’ ירושלים

בכפר ורדים-חצב

בשלב ב' וילה איכותית 
ומוארת הפונה לנוף הררי, 

212/640,  6.5 חד'+פ. 
משפחה, גינה מושקעת 

 ומטופחת וחניה. 
פינוי גמיש

בכפר ורדים-מירון

וילה מושקעת, מעוצבת, 
מוארת ומרווחת הגובלת 

 בחורש, 300/676,
5 חד' עם סויטת הורים 
מפנקת+יח"ד מרווחת 3 
חד', חניה מקורה וסגורה 

ונוף מרהיב 360°. 

בכפר ורדים-רותם

במרכז הכפר, ברח' 
ללא מוצא, וילה מוארת 

הפונה לחורש, 232/968, 
7 חד'+פ.משפחה, חצר 

מקסימה עם ג'קוזי 
וחנייה.

בכפר ורדים-דישון

 ברח’ ללא מוצא, 
וילה איכותית ומרווחת 

מאוד , 281/688, 5 
חד’+פ.משפחה, בנוסף, 
יח”ד 2 חד’ עם כניסה 

נפרדת וללא מדרגות, נוף 
וגינה מטופחת.

בכפר ורדים-משעול הנורית
להשכרה

במרכז הכפר וילה מוארת 
במפלס אחד, 160/310, 
5.5 חד’, חצר מרוצפת 
וסגורה, מרפסת הפונה 

לחורש וחניה.

בכפר ורדים-מור
להשכרה

וילה חדשה ופינתית בסוף 
רח’, מושקעת, מרווחת 
ומוארת במפלס אחד, 
170/650, 5 חד’+פ. 

משפחה, מרפסות, גינה, 
חנייה ונוף.

בכפר ורדים-שניר
להשכרה

במרכז הכפר יח"ד 
מרוהטת ומרווחת במפלס 
הכביש, 60 מ"ר, סלון+2 

חד' גדולים, מטבח מסודר, 
מרפסת הפונה לחורש 
ורחבת כניסה גדולה.

בכפר ורדים-יקינטון
להשכרה

ברח' ללא מוצא יח"ד 
נעימה ומרוהטת ליחיד/

 זוג, סלון+ח.שינה, 
מטבחון וגינה.

בעין יעקב
להשכרה

בשלב ב' וילה איכותית 
ומוארת הפונה לנוף הררי, 

212/640,  6.5 חד'+פ. 
משפחה, גינה מושקעת 

 ומטופחת וחניה. 
פינוי גמיש

מעלות - קטיף
להשכרה

 
ביפה נוף, יח”ד עם כניסה 
נפרדת במפלס הכביש, 2 
חד’, 50 מ”ר, כולל מים 

וארנונה.

מעלות - קטיף
להשכרה

ביפה נוף, יח”ד מרוהטת 
ונעימה, 3 חד’, 60 מ”ר, 
מרפסת מרוצפת, חצר 

 גדולה וחניה, 
כניסה מיידית.

במעלות- השומר

דירה משופצת מושקעת 
ומעוצבת, 3 חד’, 78 

מ”ר, קומה 3/3, צנרת, 
סנטרים, מטבח חדשים, 

להכנס ולגור כניסה 
מיידית.

בכפר ורדים-רותם

בשלב א’ במיקום מרכזי, 
וילה משופצת הכוללת 
7 חד’, 243/635, 4 חד’ 
במפלס אחד, גינה ונוף, 

בנוסף, יח”ד מרווחת 3 חד’ 
עם כניסה ישירה ממפלס 

הכביש, מחסן וחניה.

בכפר ורדים-ארבל

וילה מרווחת, 9 חד' 
כולל 2 יחידות עם 

כניסה ממפלס הכביש, 
,280/640 

גינה גדולה ומקסימה, 
מרפסות, חניה ונוף.

בכפר ורדים-כזיב

ברח' ללא מוצא, וילה 
הפונה לנוף מקסים, 

300/720, 4 חד' במפלס 
אחד עם כניסה ישירה 
מהכביש ומהחנייה, 

בנוסף, 2 יח"ד מניבות, 
מחסן מרווח וחצר גדולה.

בכפר ורדים-אירוס

ברח' ללא מוצא וילה 
מרווחת ומושקעת 

מאוד, 6.5 חד'+ממ"ד, 
280/678, אפשרות ליח' 

דיור, גינה מטופחת, 
מרפסות הפונות לנוף 

וחנייה מקורה.

בכפר ורדים-חרצית

במיקום מצוין, וילה 
מרווחת הבנויה בבניה 

קלה ואיכותית, 300/700, 
הכוללת חלל אירוח גדול 
במיוחד הפונה לנוף ועוד 
4 חדרי שינה, בנוסף יח”ד 
2 חד’ עם כניסה נפרדת, 

גינה וחניה מקורה

בכפר ורדים-רותם

ברח’ ללא מוצא, וילה 
איכותית ומשופצת עם 
כניסה נוחה, 178/833, 

5.5 חד’+פ.משפחה, גינה 
גדולה ומושקעת הגובלת 

בשצ”פ וחניה.

בכפר ורדים-מורן

בשלב א’ במרחק 5 דק’ 
הליכה מביה”ס והמרכז, 

וילה פינתית, מוארת 
ומשופצת הפונה לנוף 
מקסים, 240/530, 5 

חד’+פ.משפחה, בנוסף 
סטודיו 45 מ”ר עם כניסה 

ישירה ממפלס הכביש, גינה 
מקסימה וחנייה.

בכפר ורדים-מורן

בשלב א' במיקום 
מצויין, קרוב למרכז, 

וילה מרווחת ומוארת, 
7 חד'+פ.משפחה, 

230/720, חצר גדולה, 
מחסן וחניה.

נמכר

בכפר ורדים-לוטם

בשלב ב’ וילה 
פונקציונאלית,  6 חד’ 

ומחסן, 222/600, כניסה 
ישירה ממפלס הכביש, 
 מרפסת הפונה לנוף, 
גינה מטופחת וחניה

בכפר ורדים-שניר

במיקום מצויין, וילה 
במפלס אחד, 168/716, 

יחידה עיקרית 4 
חד’+יח”ד 2 חד’ מרווחים, 

גינה גדולה ומטופחת, 
אחוזי בנייה נוספים וחניה 

מקורה וסגורה.

בכפר ורדים-יערה

במיקום מרכזי וילה 
איכותית ומרווחת 

עם חלוקה מצוינת, 
290/800, 5 ח’ +פינת 
משפחה, 2 מרפסות 

הפונות לנוף, + יחידת 
חניה וגינה גדולה.סטודיו לזוג עם גינה, 

נמכר

הושכר

תיווך בכפר ייעוץ ושיווק נדל"ן, אדריכלות ועיצוב פנים
054-4735949 רחל כהן רובין 
050-5202847 דורון סדובסקי 

כפר ורדים   |   מעלות   |   מצפה הילה   |   יישובים קהילתיים | מושבים

רחל כהן רובין 
מנהלת משרד

כפר ורדים
054-4735949

|  קיבוצים ים   יישובים קהילתי   | |  מעלות  | מושבים   כפר ורדים  

ייעוץ ושיווק נדל"ן, אדריכלות ועיצוב פנים 

חג  שמח

http://kfarvradimhouses.co.il/
http://kfarvradimhouses.co.il/
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חג אביב שמחחג אביב שמח
סיון יחיאלי ראש המועצה,
חברי המועצה ועובדיה

תרבות ופנאי
בכפר ורדים

www.mkv.org.il | 04-8338355 פרטים ופעילויות נוספות במרכז הקהילתי

זיכרון בסלון
מפגשים עם ניצולי שואה

ובני הדור השני בבתים פרטיים
יום ראשון 23/4

להרשמה למפגשים: 
מרכז קהילתי כפר ורדים

04-8338355

מועדון הזהב
הרצאה

וולקניזם והרי געש 
הכנה לסיור ברמת הגולן

יום רביעי 19/4 בשעה 20:00

תיאטרון "באביט" - תיאטרון בובות 
הרוקמת 

תיאטרון סיפור וחפצים מלא קסם
17/ 4/ 26 יום רביעי  בשעה 20:00 

כניסה: 20 ₪

האזנה למוסיקה, קונצרט
הסוויטות לצ'לו של באך

מיכה הרן - צ'לן, סולן ומנצח
יום חמישי 20/4 בשעה 20:30, מחיר 40 ₪, 

לפרטים: שולמית זיו 052-3221420

הקרנת אופרה
הגבירה מהאגם

22/4 בשעה 19:00, מחיר 20 ₪

ערב שירי לוחמים
בהנחיית אלון בר

יום ראשון ד' באייר
 30/4, בשעה 21:00 
במועדון גיל הזהב, 

הכניסה חופשית,
כולם מוזמנים

סולנים המעוניינים להשתתף בערב - 
נא לפנות למרכז הקהילתי

http://www.mkv.org.il/
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מרכז מסחרי תרשיחא טל’ 04-9971772 פקס 04-9971771

חג אביב שמח
לכל תושבי האזור

מצוות מרקט זול הווארי

עשרות מבצעי חג 
מחכים לכם במרכול
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אנחנו נבנה לך אתר וורדפרס חינם!
ברכישת 24 חודשי תחזוקה לפי 115 שקלים בחודש

למה להתרגז על מערכת
ממש ממש קלה
לבניית אתרים?

 04-9977474 ,www.eshkol.media :לפרטים נוספים ומידע אודות חבילות נוספות  

רצינו להציע את המבצע הכי משתלם בישראל.
נדמה לנו שהצלחנו.

 לפחות בינתיים, עוד לא מצאנו אף גורם מקצועי שמציע 
כל כך הרבה שירות בכל כך מעט כסף.

איך זה עובד?
העסקה היא של 2,760 שקלים )לא כולל מע”מ(.

במחיר הזה תקבל )או תקבלי( גם הקמה מלאה של האתר 
)בחינם( וגם שתי שנות תחזוקה מלאות, להן תזדקק בכל 

מקרה.
מה כוללת בניית האתר?

תבנית וורדפרס פרימיום )לא חינמית( עם התאמה מלאה 
לעברית וכמובן רספונסיבית, כלומר האתר שלכם מותאם 

היטב למכשירי סמרטפון. בנייה של 12 דפים או גלריות, עד 
60 תמונות בגלריות והטמעת כל התכנים שלכם באתר, כולל 

טקסטים, תמונות בדפי התוכן ובגלריות, לוגו ועוד.
מה כולל שירות התחזוקה?

במשך שנתיים תקבל )וגם את, ברור( מאיתנו את כל 
השירותים הבאים:

	.איחסון אתר, גיבוי ואבטחה
	 וגם com או co.il מימון וניהול דומיין פרטי )בסיומת

סיומות מקובלות אחרות במקרה הצורך(.
	.שירות לקוחות לעדכוני תוכן ללא הגבלה
	 אפשרות להוסיף לאתר עד 3 דפי תוכן או גלריות בכל

שנה.

במילים אחרות:
אתר כזה יכול להתאים להערכתנו ל-80 אחוז מהעסקים 

 בישראל, אולי גם לעסק שלך.
ומה שבאמת נהדר בשירות שלנו )סליחה על חוסר הצניעות, 
אבל הלקוחות אומרים את זה!(, זו העובדה שאת כל העבודה 

 אנחנו עושים.
 אתה שולח תכנים ואנחנו בונים את האתר.

ובתקופת התחזוקה – אנחנו אלו שמעדכנים או מוסיפים 
 דפים.

אין צורך ללמוד איך לנהל אתרים )נכון שגם ככה יש לך 
מספיק על הראש?( ולהתמודד עם מערכות ניהול “ממש 

ממש קלות”.

ומה קורה החל מהשנה השלישית?
הכוונה היא להמשיך את השירות באותו מחיר – 115 שקלים 

 לחודש ובאותם תנאים.
 זה כמובן אינטרס משותף.

אתה מעוניין להמשיך ולהחזיק אתר יפה ואפקטיבי בראש 
שקט, ואנחנו רוצים שתמשיך להיות לקוח שלנו. זו גם הסיבה 
שאנחנו מתאמצים כל השנתיים להעניק לך את השירות הכי 

טוב שאנחנו יודעים.

השתכנעת?

צור קשר עכשיו.
המבצע בינתיים אינו מוגבל בזמן, אבל אנחנו יכולים לבנות 

 רק שני אתרים כאלו בשבוע.
אז באמת שווה למהר.

תן למקצוענים לעשות עבורך את העבודה

ועוד בחינם

http://co.il/
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לבנות חלום
רח' אנטוורפן 56, חיפה

חדש: סניף גליל מערבי, יערה 35 כפר ורדים
adr building      ,www.adr-building.co.il ,050-5462030

אילונה ריז'י, אדריכלות ועיצוב פנים

http://www.adr-building.co.il/
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חירות שצומחת מהחוק

הוצאה לאור: 
אשכול מדיה בע"מ,

יערה 31 כפר ורדים 2514700
9977474-04, פקס 8961838-050

www.eshkol.co | pnay@pnay.co.il

הגיליון הבא של עיתון א-לה כפר יופץ ביום חמישי 11.5.17. חומרים למערכת ניתן להעביר עד יום חמישי 4.5

מופץ ביישובים קהילתיים בגליל המערבי: כפר ורדים, אבירים, אלקוש, בן עמי, גיתה, געתון, הר חלוץ, זיו הגליל, חוסן, חרשים, 
יחיעם, כברי, כליל, לבון, לפידות, מעונה, מעלות, מצובה, מצפה הילה, מתת, עין יעקב, פלך, פקיעין חדשה, צוריאל, תובל, תפן 

עורך ומנהל
אייל כץ

מייסד ועורך אחראי 
ניר שילה

עיצוב: עידית נבו
הדפסה: דפוס ידיעות תקשורת

בשער: יורם איילון
צילום: אייל כץ

www.alakfar.co.il

www.alakfar.co.ilאַ-לָה כפר

עיתון כפר ורדים והסביבה

הכל  פריחתו,  בשיא  הטבע  ניסן,  חודש 
מלבלב ופורח, שעות האור מתרבות, שעון 
הקיץ כבר כאן – אביב הגיע פסח בא. חג 
בלוח  ביותר  החשוב  המועד  הוא  הפסח 
השנה היהודי, הראשון בשלושת הרגלים, 
מבית  היוצא  ישראל  עם  של  הולדתו  יום 

עבדים לחירות.
"בכל פסח חייב אדם לשאול את עצמו: 
הזיכרון  מהו  נולדתי?  היכן  נולדתי?  מתי 
מסתכל  אני  עמי?  נושא  שאני  ההיסטורי 
בתעודת הזהות שלי וקורא את מה שכתוב 
כעבדים  נולדו  הורי  נראה:  בלתי  בכתב 
ציווה על  במצרים, כשפרעה מלך מצרים 
אני  גם  בהיסטוריה.  הראשון  העם  רצח 

הייתי שם" )יצחק טבנקין(.
עם  של  ההולדת  יום  הוא  הסדר  ליל 
ישראל. בלילה הזה נצא למסע משפחתי: 
אבותינו  של  היציאה  את  מחדש  נחווה 
אל  פנימי  משיעבוד  לחירות,  מעבדות 
נאכל  נספר,  הזה  בלילה  ותקווה.  חופש 
אנחנו  "כאילו  עצמנו  שנראה  עד  ונשיר, 

יצאנו ממצרים".
התורה חייבה סילוק מוחלט של כל חמץ 
ייראה:  או  יימצא  יאכל,  שלא  הבית,  מן 
בבתיכם...  ימצא  לא  שאר  ימים  "שבעת 
מושבותיכם  בכל  תאכלו,  לא  מחמצת  כל 
אבל  י"ט-כ(.  י"ב  )שמות  מצות"  תאכלו 
מה פשר הסילוק והטיהור הזה? כיצד הוא 
קשור לחג האביב והחירות? כיצד עבודת 
הפרך של ביעור פירורי לחם ישן קשורה 
מתייחסים  מהפרשנים  חלק  לחירות? 
מוחשי  סמל  מטאפורי,  באופן  ל'חמץ" 
לדברים שאותם עלינו לבער בחיינו בתחום 
הנפשי, המוסרי והחברתי. הניקיון החיצוני 
להתבוננות  פנימי,  לניקיון  תמריץ  נעשה 
מתוך  ה'חמץ'  ולביעור  פנימה  בנפשנו 
יש  והמוחמץ,  הישן  סילוק  לאחר  לבנו. 
מקום להתחדשות של אביב וליציאה לדרך 

חדשה, משוחררת יותר.
הדבר הראשון שאלוהים מספר על עצמו 

אלוהיך  ה'  "אנוכי  הוא  סיני  הר  במעמד 
אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" 
לפני  זאת  אומר  אלוהים  ב(.  כ'  )שמות 
שהוא מצווה עלינו לא לגנוב ולא להרוג; 
לפני שהוא מצווה עלינו לשמור את השבת 
ה'  "אנכי  הדיבר  אלילים.  לעבוד  ולא 
עבדים"  מבית  הוצאתיך...  אשר  אלוהיך 
הוא  הדיברות.  עשרת  מבין  הראשון  הוא 
הוא  שאלוהינו  לעד  לזכור  עלינו  מצווה 
שהוא  ושהמצוות  חירות,  של  אלוהים 
מציע לנו הן מתנות ולא עול, קבלת מצוות 
אלא  עצמית  התכחשות  מהווה  אינה  אלו 
שחרור. אלוהים לא מעוניין בהכרת התודה 
שלנו. אלוהים רוצה שנבין ששום דבר לא 
יותר מכך: הוא  יותר מחירותנו.  חשוב לו 
רוצה ללמדנו שחירות תלויה בחוק. יכולנו 
לבחור לחגוג את חירותנו במסיבה רועשת, 
ו'משוחררת' כפי שעושים אחרים.  פרועה 

אבל אנו עושים 'סדר' של חוקים והלכות, 
כי מתוך כך צומחת חירותנו.

הנרות,  הדלקת  החמץ,  ביעור  אחרי 
סידור קערת הסדר, ברכת הילדים, אמירת 
מגיע  היין,  על  והקידוש  הסדר  סימני 
ההפתעה  למרבה  שהחיינו.  ברכת  זמן 
לזמן  והגיענו  וקיימנו  "שהחיינו  הברכה 
כעין  הזמן  מהות  את  תופסת  איננה  הזה" 
מים  כגל  או  עלינו  שעוברת  גדולה  רוח 
הזמן  את  מבינה  היא  אותנו.  השוטף 
כמימד מסתורי, נייח ככל הנראה, שאנחנו, 
היהודים, נעים בתוכו או על גביו. במהלך 
שונות  תחנות  אל  מגיעים  אנו  זו  תנועה 
צצות  אשר   – מועדים  שבתות  ימים,   –
במרחקים קצובים כתחנות תדלוק, בקרה, 
אמירת  בשעת  הסדר,  בליל  מעבר.  או 
הברכה, אנו מגלים כי אנו נעים במעגלים 
סלילניים במימד הזמן. נעים ללא הפסקה 
על  במדויק  חוזרים  זאת  עם  ויחד  קדימה 
שבים  אנו  שנה  מדי  המעגלית.  תנועתנו 
וחוזרים בדיוק אל אותה תחנה שבה היינו 
לפני שנה, לפני מאה שנים ולפני אלפיים 
שנה, וגם נהיה בעוד שנה ואלף שנה, תמיד 
אל הנ"צ של "זמן חירותנו". על כן אנחנו 
חייב  ודור  דור  "בכל  ביושר  לומר  יכולים 

אדם לראות כאילו הוא יצא ממצרים".
אסיים בשירה של לאה גולדברג "למדני 
ואביב  שמח  חירות  חג  ובברכת  אלוהי", 

פורח, שלא יהיה יומנו עלינו הרגל.

פתח דבר ניר שילה

למדני אלוהי
ברך והתפלל

על סוד עלה קמל
על נוגה פרי בשל
על החירות הזאת

לנשום לחוש לראות
לדעת לייחל להיכשל

למד את שפתותי
ברכה ושיר הלל
בהתחדש זמנך

עם בוקר ועם ליל
בהתחדש זמנך

עם בוקר ועם ליל

לבל יהי יומי
עליי כתמול שלשום

לבל יהי עליי
יומי הרגל
יומי הרגל

למדני אלוהי / לאה גולדברג

ילדים קוראים בהגדה בסדר פסח ראשון 
בישראל במחנה עולים, שנות הארבעים

http://www.eshkol.co/
mailto:pnay@pnay.co.il
http://www.alakfar.co.il/
http://www.alakfar.co.il/
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שיגידר
מערכות שמע מתקדמות

תמיד רציתם סטריאו איכותי?

Bronze 2זוג רמקולים
יחד עם מגבר לבחירה

 A-10-KPMA520A100

10x ₪375
סה"כ3750 ₪

ים
קי

אי 
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בל

וג
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ים
יט

פר
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ד •
לב
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•

10x ₪420
סה"כ4200 ₪

10x ₪445
₪ 4450 סה"כ

חנות הסאונד של הצפון
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חדשות         פוליטי

 "ראש המועצה מנהל לבדו 
את המאבק נגד ביטול 
הטבות המס, ולכן הוא 
האחראי הבלעדי לכישלון 
המסתמן" � "שיווק 
1,700 המגרשים בשלב 
ג' לא ריאלי � "סיון נתן 
הקלות בנייה לבתי החולים 
הסיעודיים מבלי לשתף 
איש מחברי המועצה" 
�"הכפר בתקופת יחיאלי 
סובל מהגירה שלילית 
וירידה תלולה בערך 
הבתים" � יורם איילון, 
עד לפני כשנה סגן ראש 
המועצה, עולה להתקפה 
� סיון יחיאלי בתגובה: 
"המאבק על ההטבות עוד 
פתוח, ואיילון עצמו מנותק 
מהנעשה בכפר

על  מדבר  אני  אישי.  עניין  כאן  "אין 
יחיאלי  לסיון  אמרתי  כולן  ואת  עובדות, 
שנה,  לפני  הזדמנויות.  במספר  ישירות 
נקודות  כמה  העלינו  מהישיבות,  באחת 
וביקורות. ואז סיון פרסם תגובה בה כתב: 
'יורם איילון התחיל את מערכת הבחירות'. 
נו באמת, מה אני דונלד טראמפ? אני יכול 
זו  בחירות?  מערכת  שנים  שלוש  לנהל 

טענה לא רצינית".
הדברים  את  לומר  חשוב  איילון  ליורם 
הפוליטי  היריב  הראיון.  בפתח  האלו 
היה  שלו  הבחירות  שקמפיין  המנומס, 
טוב  זה  את  אעשה  "אני  יותר  או  פחות 
זה שגם לאחר שהתפטר מתפקיד  יותר", 
סגן ראש המועצה הסתפק באמירות רפות 
נוקבות,  ונמנע מטענות  חוסר שיתוף  על 

נגד ראש המועצה  יוצא בביקורת חריפה 
את  שמעתם  לא  עוד  ככה  יחיאלי.  סיון 

יורם איילון.

היישוב היחידי שיצא
ראש  וחצי  שנים  שמונה  כבר  "סיון 
'צריך  של  במצב  לא  כבר  אנחנו  מועצה. 
לתת לו הזדמנות'. יש עוד שנה וחצי עד 
המטרה  זמן.  המון  וזה  הבאות,  הבחירות 
קשה,  מצב  תמונת  לצלם  היא  שלי 
לכפר.  משמעותיים  נושאים  ולהעלות 
מאבק,  לאיזשהו  יירתמו  אנשים  אולי 

לפחות בחלק מן הנושאים".
אני יודע שיש לך הרבה ביקורת בנושא 
אבל  המס.  הטבות  ביטול  נגד  המאבק 
מדובר פה בגזירה ממשלתית, התמודדות 

גדול  קושי  מאיתנו,  חזקים  כוחות  מול 
עשיר  ליישוב  שגם  הטענה  את  להסביר 

מגיע, ובנוסף המאבק עוד לא הסתיים.
קיבלה  הכנסת  וחצי  משנה  יותר  "לפני 
חוק מפת הטבות חדשה ועדכנית. למפה 
הזו נכנסו כ-200 יישובים. ומהמפה יצא 
יישוב אחד במדינת ישראל – כפר ורדים. 
אנחנו, חברי המועצה, נתנו לסיון את כל 
תקציבים  פעמיים  אישרנו  שביקש.  הגב 
אלף  כ-200  הכל  בסך  המאבק,  לצורך 
משרד  שכר  הוא  מעט.  לא  וזה  שקלים 
לובינג, ונסע בעצמו לכנסת הרבה פעמים 

לפגישות ולדיונים.
כולל  המועצה,  מחברי  אחד  אף  "אבל 
מהסיעה של סיון, לא נפגש עם הצוות, לא 
ראינו אותו מעולם. איש מחברי המועצה 

אייל כץ

סיון נכשל בכל הנושאים המרכזיים

2 0  ' מ ע ב  > > ה  צ ע ו מ ה ש  א ר ת  ב ו ג ת

יורם איילון. אני 
יכול לנהל שלוש 

שנים מערכת 
בחירות?
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LET'S
MOVE

חזק בכושר עם אפרת מילר

LET'S
MOVE

חדש
סטודיו

לאימוני כושר 

• אימונים קבוצתיים

• אימונים אישיים

• שיעורי פילטיס

22 כפר ורדים ירדן 
לפרטים: אפרת מילר
0 5 0 - 4 2 1 4 1 3 6
0 4 - 8 2 0 0 9 3 7

אימונים לגברים ולנשים
בהתאמה אישית

כולל אימונים בעצימות גבוהה

לא הוזמן לדיון כזה או אחר בוועדות הכנסת שעסקו בנושא. 
מה  ותומכים.  נציגים  לקחו  רשויות  ראשי  אחרים  ביישובים 
רעיון,  ציבור. לקבל מהם  נציגי  לעשות, אפשר להיעזר בעוד 
עצה, עזרה בשכנוע. כחברי מועצה לא היינו מעורבים בכלל. 
הוא ניהל את המאבק לבד, וואן מן שואו. ובמצב כזה, אם אתה 
מצליח אתה קוטף את הפרסים והתשואות. כשאתה נכשל, מה 

תגיד?".
אז בעיניך זה כבר כישלון, והוא אישי?

"כן. ואם בסופו של דבר הוא יצליח, אני אפרגן. אבל הכיוון 
אשר  למטה  עשו.  מה  אחרים  במקומות  רואה  אני  טוב.  לא 
ובמהלך המאבק  יישובים שיצאו ממפת ההטבות,  היו ארבעה 
נכחו  מהיישובים  נציגים  המאבק  במהלך  הוחזרו.  ארבעתם 
יורם  נכשלים,  היו  הם  אם  גם  למאבק.  שותפים  והיו  בדיונים 
ישראלי )ראש המועצה( יכול היה לומר 'ראיתם איך נלחמנו?'. 

מה סיון יגיד?".
לפי מה שידוע, המאבק עוד מתנהל.

"במבחן התוצאה הוא בינתיים נכשל. אז הוא נוסע לירושלים. 
הוא לא מצליח להביא שום הישג. למה לעשות את זה לבד? 
אמרתי לו 'קח אנשים שלך. אולי לנורית שפירא או עופר כהן 
יש מה לתרום?'. קח עוד אנשים, שיהיו לך שותפים להצלחה 

או לכישלון".

הוא דווקא הצליח לגייס תמיכה מיו"ר ועדת הכספים של 
הכנסת.

"חלק מההבטחות שסיון טוען שניתנו לו, הן בעל פה. בטח 
הכספים,  ועדת  יו"ר  של  ההתבטאות  גם  החלטה.  שום  שאין 
משה גפני, היא לא באמת הישג גדול. כרגע יש בחירות באוויר. 
אמר  שעוד  מהבודדים  גפני,  רע.  בכי  מצבנו  בחירות  יש  ואם 
משהו בחצי פה, עלול לא להיות בראשות ועדת הכספים. אין 

שום אמירה מחייבת, וכרגע אני לא רואה סיבה לאופטימיות.
"נכון להיום, בסוף 2017 הטבת המס לכפר ורדים מתבטלת 
לגמרי. כבר עכשיו, תושבים חדשים שהגיעו אחרי יוני 2016, 
מעל  שמשתכר  לזוג   .2017 בשנת  המס  להטבת  זכאים  לא 
ויש  בחודש.  שקלים  כ-3,000  של  בפגיעה  מדובר  הממוצע 
ההטבה,  כל  את  יפסידו  ששניהם  זוגות  מאוד  הרבה  בכפר 
ואחרים שייפגעו בסכומים משמעותיים, גם אם נמוכים יותר. 
אנחנו  יותר קשה לשנות.  עוד  יהיה  ייכנס לתוקף  ואחרי שזה 

מדברים על שינוי חקיקה בשביל יישוב אחד".
מה אפשר לעשות שלא נעשה? 

כל  את  להקפיא  לסיון  הצעתי  למשל,  לעשות.  מה  "יש 
ג'. להודיע לשרי האוצר והשיכון על  נושא הפיתוח של שלב 

g

סיון נכשל בכל הנושאים המרכזיים

בביטול  המאבק  את  ניהל  "סיון 
וואן מן שואו.  הטבות המס לבד, 
ובמצב כזה, אם אתה מצליח אתה 
והתשואות.  הפרסים  את  קוטף 

כשאתה נכשל, מה תגיד?"
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חדשות         פוליטי

הנימוקים  פוליטי.  לחץ  כמנוף  ההקפאה, 
חוסר  שלילית,  הגירה  מאליהם:  ברורים 
יכולת לשווק, ביטול מיכרזים. סיון בחר 

שלא לעשות זאת".
אבל למה זה קשור?

בפיתוח,  ממשיכים  כשאנחנו  "כי 
כרגיל.  עסקים  משדרים?  אנחנו  מה 
לפתח,  לשווק,  לפנטז,  ממשיכים  אנחנו 
ובממשלה מבינים שאנחנו לא מתכוונים 
למה שאנחנו אומרים. כמו בנאדם שאומר 
שאין לו כסף, אבל בונה עוד קומה בבית".
אתה טוען שאמרת את הדברים לסיון. 

מה הוא ענה לך?
"סיון עונה לי שממתינים עד ספטמבר, 
ואם עד אז לא היה פיתרון נתחיל להיאבק. 
מידי.  ומאוחר  מידי  מעט  שזה  ברור 
שלושה חודשים לפני הדד-ליין, לא ישנו 
מינוריים,  הישגים  יהיו  אולי  החוק.  את 
הפור  אבל  וכדומה,  הוראת שעה  הארכת 
הזה, מוכרחים  נפל. בכל הקשור למאבק 

לחשב מסלול מחדש כבר עכשיו".

מה החגיגות?
כי  טוען  איילון  ג',  שלב  בעניין  בכלל, 
סיון מתנהל בצורה שמזיקה ליישוב. "מי 
דיור?  יחידות   1,700 כאן  לשווק  יצליח 
במקביל  נבנות  במעלות  כאשר  בטח 
לפני  עוד  עכשיו,  וכבר  יחידות,   5,000
במעלות  המחירים  ההטבות,  שבוטלו 
דומים לאלו שבכפר. מה תגיד היום לזוג 
אין  יותר,  גבוהה  בכפר  הארנונה  צעיר? 
ורדים  בכפר  יש,  ובמעלות  מס  הטבות 
אגרת החינוך גבוהה יותר, משלמים כאן 
אגרת שמירה שאין במקומות אחרים – אז 

למה שיבואו לגור כאן?".
אפשר  מידה  באותה  שלך.  הערכה  זו 
לטעון שבכפר יש חינוך טוב, אוכלוסייה 

טובה והוא עדיין אטרקטיבי.
זה  השיווק  לניסיונות  הסיבה  "לדעתי 
הפיתוי הטמון בכספים שהמועצה אמורה 
לקבל משיווק המגרשים, במידה שהשיווק 
ממקורות  לגייס  מצליחים  לא  יצליח. 
כלכלי.  פיתרון  בפיתוח  ורואים  נוספים, 
אבל בעובדה, המיכרזים הראשונים נחלו 

כישלון.
 76 הכל  בסך  לבונה,  בשכונת  "אפילו 
ואפילו  מאוכלס  לא  עדיין  חצי  בתים, 
עוד לא בנוי. אמנם מכרו את המגרשים, 
מהמגרשים  וחלר  נבנו  טרם  בתים  אבל 
נרכשו על ידי משקיעים. בנתונים האלו, 
זה חזון הזוי לשווק 1,700 יחידות, אפילו 
אם מדובר בשיווק שיימשך על פני מספר 

שנים".
בינתיים  להפסיד?  ליישוב  יש  מה 

המינהל משקיע את כספי הפיתוח. 
"המינהל באמת משקיע מכספיו כ-100 

מיליון שקלים. אבל מה יקרה אם השיווק 
ישווק  הוא  אולי  יפעל.  המינהל  ייכשל? 
גרוע  יותר  או  למשתכן,  מחיר  במסגרת 
– יפעל להעברת הקרעות לרשות אחרת. 
לנו לא יהיה מה לעשות. בינתיים קיבלתי 
הזמנה לטקס חגיגי של גזירת סרט במעמד 
עסקים  משדרים  אנחנו  שוב  האוצר.  שר 

כרגיל, ואפילו חוגגים. זה רציני?".
סיון יכול לומר שטקסים לחוד ומאבק 

לחוד. למה זה קשור?
שר  המאבק?  מי  מול  ברצינות.  "נו 
זה  הממשלה.  וראש  השיכון  שר  האוצר, 
לא מסתדר. גם עניינית זה לא מסתדר. אם 
אתה יכול לשווק 1,700 יחידות, מה אתה 
מתלונן?  ובכלל, מה החגיגות? עד שלא 
מינימום  ההטבות  למפת  אותנו  מחזירים 

טקסים. אין לנו היום שום יתרון יחסי".
אולי החינוך?

שולחים  בכפר  מהתושבים  גדול  "חלק 
גנים  חיצוניות.  חינוך  למערכות  ילדים 
כברי  במעלות,  תיכונים  הקיבוצים,  של 
וכברי אזורי. אין לכפר שום יתרון מובהק 

גם בתחום הזה".

הנדל"ן בכפר נשחק
איילון  טוען  המרכזיים,  הנושאים  לצד 
כי גם בנושאים נקודתיים יותר סיון נוחל 
ראש  של  המשימות  "אחת  כישלונות. 
החלטות  מקבלי  על  להשפיע  זה  רשות 
למען היישוב שלו", הוא אומר. "סיון לא 
מצליח לעשות את זה, ואני לא מדבר רק 
על הטבות המס. דוגמה נוספת היא הקמת 
רמזור או כיכר בצומת הכניסה לכפר. סיון 

את  לקצר  במטרה  זה,  את  לקדם  מנסה 
הזמן הרב שאנשים מבלים בצומת בשעות 
אינו  שהצומת  הייתה  התשובה  הבוקר. 
עונה על הקריטריונים, ולכן הפרויקט לא 

יבוצע. 
כשבוחבוט  התקבלה  תשובה  "אותה 
הגיש בקשה להקים רמזור בצומת הכניסה 
מי  עם  דיבר  בוחבוט  אבל  קורן.  לפארק 
שדיבר, דפק על השולחן הנכון, והיום יש 

שם רמזור".
אנשים בסך הכל מרוצים. אני רואה את 
הבחירות  תוצאות  על  מסתכל  האווירה, 
האחרונות, עוקב בפייסבוק. אתה מייצג 

דעת מיעוט.
תשווה  עובדות.  על  מתבסס  אני  "אבל 
למשל.  עומר  ליישוב  ורדים  כפר  את 
סוציואקונומי  בדירוג  בפריפריה,  יישוב 
הטבה,  שום  לקבל  אמור  לא  עומר   .10
נהנה  הוא  משגשג.  היישוב  זאת  ובכל 
בשנה,  אחוז   0.2 של  חיובית  מהגירה 
בכפר   0.7% של  שלילית  הגירה  לעומת 
ורדים )על פי נתוני הלמ"ס לשנת 2015(.

קום  אחרי  קצת  הוקם  עומר  היישוב 
המדינה, בשנת 1949. מספר הילדים וגני 
הילדים גבוה מזה שבכפר. כלומר היישוב 
צעיר. למשל,  יותר  זאת  ועם  ותיק,  יותר 
שיעור הילדים עד גיל 9 בעומר עמד בסוף 
אחוז   13.5 לעומת  אחוז,   16 על   2015
בכפר. זה פער דרמטי שמעיד על מגמה. 
חדשים, משפחות  אנשים  מגיעים  לעומר 
מס.  הטבת  שם  שאין  למרות  ילדים,  עם 
אצלנו, גם כשעוד הייתה הטבת מס, אין 

מתחם הדיור המוגן. "בית חולים סיעודי של כ-300 מיטת זה מפלצת"

"אנחנו מדברים על בתי חולים בסדר גודל 
במעיליא  קומות!  שש  פוריה.  או  זיו  של 

יש 180 מיטות וכאן 288. זאת מפלצת!"
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מגוון עצום של דירות להשקעה מניבה

מגוון נכסים להשקעה החל מ- 500,000 ₪

 בית עץ ברח' חרמון
בית עץ 5 חדרים על שטח עצום. 

חובה לראות עוד השבוע

₪ 1,495000
נתי 058-4001458 

 ברח' חרמון 54
אחוזה מפוארת עם בריכת ענק 

על שטח של 1200 מטר

₪ 3,700,000
נתי 058-4001458 

 ברח' כזיב 15 
4.5 חדרים בית קטן וחמוד, מפלס 
1 מגרש גדול, מיקום נהדר, מטבח 
ופינת ישיבה גדולים, שווה לראות

₪ 1,595,000
נתי 058-4001458 

דישון 2
7 חדרים עם נוף מהמם- 

אופציה ליחידת דיור

₪ 2,000,000
נתי 058-4001458 

 ברח' הרדוף
וילה מהממת 7 חדרים מפלס 1, יכול 

לשמש כעסק מניב חובה לראות!

₪ 2,295,000
נתי 058-4001458 

ברח' ארבל
ארבל 56 בית במפלס 1 5.5 חד', 

מיקום מדהים

₪ 1,775,000
נתי 058-4001458 

 ברח' זויתן
 בית מדהים בסגנון

 אדריכלי מיוחד, 5.5 חד'

₪ 1,930,000
נתי 058-4001458 

אנחנו גדלים ומחפשים אנשים שרוצים להצליח!
אנחנו מחפשים אנשים שעולם הנדל"ן מעניין אותם ומרגש אותם! שלא בא להם לשבת במשרד כל היום. אנשים בעלי כריזמה, אנשי עשייה ותנועה וכאלו 
שאוהבים אנשים ואוהבים לדבר ולהסביר. אנשים שכבר נמאס להם מהתחום בו עסקו ובא להם להתחיל משהו חדש עם אנרגיות גבוהות וחיוביות!  אתם 

לא סגורים על עצמיכם וצריכים מידע נוסף...? התקשרו עכשיו וקבעו פגישת התרשמות מהמשרד שלנו. 050-8537677 מעיין

נמכר!

2000 ₪ לכל מי שיביא קונה או מוכר אשר תתבצע עמו עסקה

היצע הבתים למכירה הכי גדול בכפר ורדים
ברח' אירוס 4

בית ענק! מאובזר מא' עד ת' 
כולל מערכת קולנוע סאלונית, 

בריכה וג'קוזי 
 שווה לראות עוד השבוע!

₪ 2,600,000
נתי 058-4001458 

ברח' משעול הנורית 3 ברח' דישון 19 בישוב לבון ברח' שהם 8  ברח' אירוס 2
בית מניב- אופציה ל 
11,000 ש"ח בחודש

7 חדרים כניסה לבית ללא מדרגות, 
גינת ענק וקליניקה פרטית

8 חדרים נכס מדהים במפלס 
-1 יוקרתי ומטופח, עם נוף מהמם, 
4 חדרים רחבים נהדרים. ובנוסף 2 
יח' מניבות שמושכרות חימום תת 
רצפתי גם על חשמל וגם על סולר

בית במיקום מדהים ברחוב 
דישון, 7 חדרים. מחולק לשני 
נכסים אשר שניהם מושכרים

₪ 2,200,000
נתי 058-4001458 

₪ 2,850,000
נתי 058-4001458 

₪ 2,550,000
נתי 058-4001458 

₪ 2,500,000
נתי 058-4001458 

ברח' רותם 28
בית צבעוני ומעניין, במיקום 

מרכזי ונוח במיוחד, גינה רחבת 
ידיים ואופציה ליחידת דיור מניבה

 ₪ 1,860,000
נתי 058-4001458 

  ברח' חרמון 32
 4 חדרים + בייסמנט ענק, 

בית ציורי ומקסים

₪ 1,485,000
נתי 058-4001458 

יחידות דיור החל מ-1700 ₪

מרתה בלו כרמיאל
מומחית לשכונה הדרומית

052-6074440

אתי סידר
מומחית לשכונה המערבית

054-4483704

דוד הרפז
מומחה למעלות

054-4031008

מעיין כהן 
מנהלת משרד
ושיווק באינטרנט

050-8537677

עופר אורן כרמיאל
שכונת המייסדים

054-7687177

סאפי עלי כרמיאל
קרקעות בצפון

054-8357172

נתי שיינפלד זכיין סניף 
מומחה להשקעות נדל"ן

053-3626517

אלברט כרמיאל
מומחה לשכונה המערבית

אסתר 
סוכנת קונים מעלות

050-8753179 

אופירה כהן
מתמחה בשכונות הדר

 וגליל כרמיאל

להשקעה בהזדמנות 
במרכז נהריה

עקב נסיעה לחו"ל-דירת 3.5 חד 
משופצת,צ נמכרת עם כל התחולה 
-ריהוט ומוצרי חשמל. 700מ' מהים 

ומהגעתון. כל החכם- זוכה!!!!

רק 730,000 ₪
מרתה 052-6074440

כזיב 6 

₪ 3,185,000
נתי 058-4001458 

 ברח' חבצלת
חבצלת 8 -וילה פינית מעץ 

ארז מלא- 5 חדרים במפלס 1 
+ קומת גלריה ענקית ומיוחדת

₪ 1,790,000
נתי 058-4001458 

אחוזה יוונית מיוחדת - 7 חדרים 
בעיצוב מיוחד+ בייסמנט ענק 

וקליניקה נפרדת

להשכרה

 בית 5 חדרים
₪ 4800
+ יח'דיור 

₪ 2800 
נתי 053-3626517

 להשכרה ברח' חצב
חצב 25 - וילה 5 חדרים, מפלס 
אחד וקליניקה עם כניסה נפרדת

₪ 4500
נתי 058-4001458 

במרכז נהריה
5 חדרים קומה ב' במרכז 

העיר משופצת באופן 
מדהים, בניין עם מעלית
רואים את הים מהבית 

₪ 1,440,000
מרתה 052-6074440



| גיליון 276 אפריל 2017 | 16

g

חדשות         פוליטי

בקביעות,  יורדים  הנדל"ן  מחירי  ביקוש. 
היישוב מתבגר, ארבעה גני ילדים נסגרו, 

ההגירה שלילית. מה כל זה אומר?.
מוצעים  בתים  כ-200  הערכתי  פי  "על 
את  מקבל  אני  אם  גם  בכפר.  למכירה 
נניח  בפחות,  שמדובר  סיון  של  גרסתו 
שלישי  ליום  )נכון  המון  עדיין  זה   ,150
מודעות  כ-70   2 יד  באתר  יש  השבוע 
זה  א.כ.(.  ורדים,  בכפר  בתים  למכירת 
לו  שאין  נתון  זה  אחוז!   10 בסביבות 
בכפר  המצב  דומה.  מקום  בשום  ורע  אח 
פרוז'קטורים  המון  כאן  ויש  פשוט,  לא 
על  מאוד.  חזק  באור  שדולקים  אדומים 
הרקע הזה לצאת ולשווק ולרקום תוכניות 
רק מתוך מחשבה שזה אולי יביא כספים, 

זה גובל בחוסר אחריות".
דיור  במחירי  התאפיין  הכפר  תמיד 

נמוכים יחסית.
המדינה  בכל  מגמה.  על  מדבר  "אני 
הממשלה מנסה להוריד את מחירי הדיור, 
מעצמם.  יורדים  הם  ורדים  בכפר  ורק 
במחיר  עולה.  לא  הביקוש  זאת,  ולמרות 
ארבעה  דירת  קונים  בכפר  וילה  של 
חדרים בנהריה. המגמה כאן הפוכה. לפני 
ברעות.  בית  קניתי  בכפר  בית  שקניתי 
הבית  היום  מחיר.  באותו  היו  הבתים  אז 
לי  שיש  מזה  שלושה  פי  שווה  שברעות 
כמנהלת  משמשת  שפירא  נורית  בכפר. 
מוניציפלית בגשר הזיו. היא סיפרה לי על 
בהרחבה  בתים  לרכישת  המתנה  רשימות 
שם. ובהרחבה של סער ושל ראש הנקרה 
ובקיבוצים נוספים המצב דומה. אם לפני 
10 שנים שני אנשים קנו בית – אחד בכפר 
ורדים והשני בראש הנקרה, הראשון היה 
מאבד כסף והשני עשה השקעה מצוינת. 
מחריף  מאוד  וזה  נשחק,  בכפר  הנדל"ן 

במהלך הקדנציה של סיון".
איך אתה מצפה שראש המועצה ישפר 

את האטרקטיביות של הכפר?
"לפני שמשווקים את שלב ג', שישקיע 
רציני. הריבוד  א', שזקוק לטיפוח  בשלב 
של שניר הוא צעד בכיוון הנכון, אבל גם 
הוא צריך להתבצע מחדש. למה לא לפקח 
פילרים,  כבישים,  צריך לשפץ  כדי?  תוך 

ערוגות, שילוט, לא חסר מה לעשות".
בוא לכל הפחות תסכים שהכפר יפה.

מה  המון  יש  אבל  שלא.  אמרתי  "לא 
לעשות".

מיתוג של מרכז גריאטרי
עוד נושא מרכזי בו יש לאיילון ביקורת 
החולים  בתי  הוא  המועצה  ראש  כלפי 
בכפר.  לקום  שעומדים  הגריאטריים 
בתי  שני  בכפר  להקים  "הולכים  איילון: 
חולים סיעודיים בהיקף כולל של כ-400 
וימתג  המצב,  את  יחמיר  רק  זה  מיטות. 

גריאטרי  מרכז  שהוא  כיישוב  אותנו 
אזורי. אחד מהשניים יקום במתחם הדיוק 
קומות,  שש  של  לגובה  ויתנשא  המוגן 
ארבע  בן  ויהיה  ביד  יד  במתחם  והשני 
הגישו  חרצית  ברחוב  תושבים  קומות. 
עתירה וטוענים 'לא ידענו ולא הייתה לנו 
הזדמנות להתנגד'. והם צודקים. בשניהם 
סיון קיבל החלטות לבד. בלי לעדכן את 
אותם.  לשתף  מבלי  בטח  המועצה,  חברי 
לוועדת  הודיע  שכן  וטוען  מתכחש  הוא 
איכות הסביבה, אבל בפועל כל ההקלות 
והחריגות שאושרו לבית החולים הסיעודי 
קומות(  לשש  מארבע  הגדלה  )ובראשן 

נעשו ללא ידיעת איש מחברי המועצה. 
ישיבה  התכנסה  העניין  "כשהתברר 
פה  החלטה  והתקבלה  המניין  מן  שלא 
בכל  תפעל  שהמועצה  סיון,  כולל  אחד, 
לרשותה  העומדים  החוקיים  האמצעים 
והחריגות  ההקלות  את  לבטל  מנת  על 
שניתנו ליזמים. עכשיו לא רק שסיון לא 
פועל ליישום ההחלטה, הוא פועל במרץ 

לקידום ענייני היזמים".
באיזה אופן?

ראש  סגן  הייתי  דבר.  שום  עוצר  "לא 
מועצה. היתי ממונה על מספר פרויקטים 
הנדסיים כולל מתחם הדיור המוגן. ואני, 

מזה  ידעתי  לא  המתחם,  על  שממונה 
בכלל".

למה זה כל כך נורא?
בסדר  חולים  בתי  על  מדברים  "אנחנו 
קומות!  שש  פוריה.  או  זיו  של  גודל 
במעיליא יש 180 מיטות וכאן 288. זאת 
החנייה  המבקרים?  יחנו  איפה  מפלצת! 
הכפר  ומרכז  לעובדים,  תספיק  בקושי 
חניה,  מפגעי  על  מדברים  אנחנו  ייסתם. 

תנועה ונוף".
למה לא לראות בזה מנוף? עוד מקומות 
במרכז  לעסקים  פרנסה  עוד  עבודה, 

כתוצאה מהאורחים שיגיעו.
המיתוג  בשבת.  סגור  ממילא  "המרכז 
ספורט,  בנושא  להוביל  במקום  ייפגע. 
ייתפס  הכפר  ותרבות,  אמנות  מוסיקה, 

מרכז גריאטרי אזורי".
למעשה  הוא  הקומות  שש  של  הבניין 

איחוד של שני בניינים קטנים יותר.
בהחלט  שהתפנה  בשטח  הטעיה.  "זו 
בעצמו  והיזם  מבנה,  עוד  לקום  יכול 
שם.  לבנות  מתכוון  הוא  שבעתיד  אמר 
בשום פרסום לא דובר על הקמה של בית 
עצמו  סיון  כזה.  בהיקף  סיעודי  חולים 
אמר שהוטעה על ידי היזמים, והוא חשב 

היישוב עומר. "הגירה חיובית, למרות שאין שם הטבות מס"

g

וראש  השיכון  שר  האוצר,  שר  המאבק?  מי  מול 
לא  זה  עניינית  גם  מסתדר.  לא  זה  הממשלה. 
מסתדר. אם אתה יכול לשווק 1,700 יחידות, מה 
שלא  עד  החגיגות?  מה  ובכלל,  מתלונן?   אתה 

מחזירים אותנו למפת ההטבות מינימום טקסים
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 לקבלת פרטים נוספים ותאריכי פתיחת
הסדנה הקרובה התקשרו עכשיו:

ofir.vogel@gmail.com | 050-5795155

מחקר רפואי בבית החולים "אסף הרופא" הוכיח 
כי מעל ל-70% מהמשתתפים בסדנה הצליחו 
להפחית, ואף להפסיק לחלוטין, את השימוש 

בתרופות להורדת לחץ דם.

הורדת לחץ דם 	✔

הפחתת תרופות 	✔	
למחלות כרוניות

ירידה במשקל 	✔

איזון כולסטרול וסוכר 	✔

״דיאטת ניקוי״ 	✔

אבחון מזונות אלרגנים  ✔

סדנה הכוללת עשרים מפגשים 
קבוצתיים ושתי פגישות אישיות

 ב-2002 העברתי סדנה ראשונה בבי״ח ״אסף הרופא״, ומאז אני משפר אותה כמיטב יכולתי.
אני מזמין גם אותך לתת הזדמנות אמיתית לגוף לאזן את עצמו, להבריא, ולשפר את ההרגשה האישית.
אופיר

www.ovn.co.il :לחוות דעת מבוגרי סדנאות

תזונה טבעית • יוגה • הליכה • תמיכה • ידע

 חוקר אריכות חיים בריאה ביחידת המחקר, בי"ח "אסף הרופא"
 מרכז את לימודי הקליניקה הנטורופתית ב"קמפוס ברושים", אוניברסיטת ת"א

 כתב שני ספרים: ״״לרקוד )גם( בגיל מאה - לחיות טוב כעת״״, ויחד עם פרופ׳ קרסו את ״הלב״
מעביר הרצאות לקהל מקצועי-רפואי וטיולי בריאות חוויתים בעולם.

הסדנה מועברת על ידי אופיר פוגל - נטורופת, מטפל, חוקר, מרצה וסופר

mailto:ofir.vogel@gmail.com
http://www.ovn.co.il/
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לי  אין  יותר.  מצומצם  בהיקף  שמדובר 
רוצים  מצידם  הם  היזמים,  נגד  טענות 
הוסתר  שהנושא  שלי  הטענה  להרוויח. 
מודרו  המעצה  חברי  בחשאיות.  ונוהל 
שאלות  הרבה  מעורר  וזה  הזה,  מהעניין 
ותהיות. סיון אמור להתנגד להם נחרצות 

ובמקום זה הוא משתף איתם פעולה".
מה הוא יכול לעשות עכשיו?

"הוא יכול לגשת בעצמו לבית המשפט, 
הקיימת  לעתירה  להצטרף  לפחות  או 
זו  רבאק,  חרצית.  רחוב  תושבי  שהגישו 
כך  חושבים  המועצה  חברי  וכל  טעות 
בו,  לחזור  חבל  לו  יש  זה.  את  ומבינים 

והוא לא לוקח אותו".
"במתחם יד ביד הסיפור דומה. שם בוצע 
שינוי תב"ע ממסחר לבית חולים סיעודי. 
ידיעת חברי  סיון הוביל את השינוי ללא 
המועצה בכלל. בישיבה שהייתה לו לאחר 
סביבה  לאיכות  הוועדה  חברי  עם  מעשה 
את  לשתף  לנכון  ראה  לא  כי  אמר  הוא 

חברי המועצה או הוועדה".

הכל ענייני
בעוד שנה וחצי צפויות בחירות. אנשים 
יגידו שזה קשור לעיתוי של הראיון הזה.
מועצה  חברי  מחמישה  חלק  "אני 
משלוש סיעות שונות שמהווים גוש חוסם 
וציפי  גרינפלד  מאיר  במועצה:  לסיון 
דיקמן מאופק, איריס ואני מהסיעה שלי, 
נקראים  אנחנו  מהירוקים.  ניצב  ויואב 
כאופוזיציה  פועלים  לא  אבל  אופוזיציה, 
לוחמת במובן השלילי. יכולנו לא לאשר 
והדוגמאות עוד  והצבענו בעדו,  התקציב 
רבות. הצבענו הרבה פעמים בעד הצעות, 
ולא עברנו למצב אוטומט והתנגדנו לכל 
דבר. אנחנו ענייניים וגם הצורך לומר את 

הדברים נובע משיקולים ענייניים".
שלוש  בחלקן.  חמורות  שלך  הטענות 
שנים וחצי לא שמענו אותך מדבר ככה. 
איפה היית? איפה החברים שלך לבלוק 

החוסם?
שלי  וכמובן  לנו,  יש  צודק.  "אתה 
את  לחשוף  ציבורית  אחריות  אישית, 
הדברים, כמי שמייצגים יותר מ-50 אחוז 
ונמשיך.  לתושבים  דף  הפצנו  מהציבור. 
באמת לא שיתפנו את כלי התקשורת, לא 
פעלנו בפייסבוק וניסינו לשנות מבפנים. 
אבל זה אמור להשתנות, והראיון הזה הוא 

צעד ראשון לתיקון המצב".
בחירות  מערכת  עכשיו  לנו  צפיה  אז 

של שנה וחצי?
זו  אז  משנה.  יותר  לפני  "התחלנו 

אתה  שנים?  שלוש  של  בחירות  מערכת 
יכול להגיד את זה גם יום אחרי הבחירות. 
יורם  מה,  ואיריס?  ויואב  מאיר  עם  ומה 
איילון כזה חזק שהוא שאב אליו את כל 
חברי המועצה האחרים? באמת, אני מודה 
לכל מי שטוען את זה על הקרדיט. אבל 

האמת היא שכל הטענות ענייניות".
ראשות  על  תתמודד  וחצי  שנה  ובעוד 

המועצה?
"אני באמת באמת לא יודע. לא החלטתי 

עדיין".

g

 אזור תעשייה תפן, בניין נוף )היציאה לכרמיאל(  
www.mqt.co.il :פתוח: א-ה 15:30-11:30 04-9872606 | אתר

₪37 בלבד
ארוחת צהרים מלאה

 בר סלטים חופשי, מרק, 
 מנה עיקרית עם 

תוספות חופשי, קינוח

30 שנה של טעם ובריאות
מסעדת נוףמסעדת נוף

חדש:

ארוחת ילדים 28 ₪
תנו לילדים אוכל בריא!

ה ב ה א ב ל  י ל ג ה מ

כשר

ג שמח
ח

חדשות         פוליטי

ההצבעה בישיבת המועצה בנושא בית החולים הסיעודי, ספטמבר 2016  � צילום: עודד שלומות

g

מחירי  את  להוריד  מנסה  הממשלה  המדינה  "בכל 
הדיור, ורק בכפר ורדים הם יורדים מעצמם. ולמרות 
זאת, הביקוש לא עולה. במחיר של וילה בכפר קונים 

דירת ארבעה חדרים בנהריה. המגמה כאן הפוכה"

http://www.mqt.co.il/


| גיליון 276 אפריל 2017 |19 |



| גיליון 276 אפריל 2017 | 20

חדשות         פוליטי
g

תגובה  

הדרך,  לו  אצה  המס  הטבות  בעניין 
תושבי  הזו,  לעת  נכון  איילון.  ליורם 
גבוהה  מס  הטבת  מקבלים  ורדים  כפר 
יוסף  מעלה  עכו,  נהריה,  מעלות,  משל 
ומטה אשר. יו”ר ועדת הכספים הרב גפני 
הצהיר במהלך אישור החוק את הדברים 

הבאים:

הזה  העניין  על  קיימנו  אנחנו   ..."
קו  את  להרחיק  הצעה  והייתה  דיונים, 
הגבול לעשרה קילומטר, שזה כבר שינוי 
קו הגבול,  בניתי את  אני לא  מהמתווה. 
ולא המצאנו את זה עכשיו כדי שמישהו 
את  לקחנו  אלא  יצא,  מישהו  או  ייכנס 
מה שקיים. זה אחד העוגנים החזקים של 
את  לקחנו  המצאנו,  שלא  הזה,  המתווה 
הדברים הקיימים. ועל פי הנתונים האלה, 
מהטבות  שיוצא  היחיד  הוא  ורדים  כפר 
המס. כפר ורדים, המצב הסוציו-אקונומי 
שלו הוא גבוה, אבל יש לנו עניין שהוא 
יתחזק, אנחנו רוצים שבצפון יהיה יישוב 
שיש בו אנשים שמצבם הסוציו-אקונומי 
להכניס  יכולים  לא  אנחנו  גבוה.  הוא 
צריך  שהיה  מכיוון  המתווה,  בתוך  אותו 
לשנות סדרי בראשית. לכן אמרנו שהיות 
למשך  שעה  הוראת  קובעים  שאנחנו 
הוראת  נקבע  דברים,  להרבה  שנתיים 
עם  לשנתיים,  ורדים  לכפר  גם  שעה 
נשאר  הוא  כלומר,  הגבוה,  המס  מתווה 
אנחנו  האלה  השנתיים  ובתוך   ,11% עם 
נעשה כל מאמץ כדי שכפר ורדים ייכנס 
שבמסגרת  להיות  יכול  כלשהי,  למסגרת 
עידוד הון או מסגרות אחרות, כך שכפר 
ורדים לא ייפול מתוך היישובים... לכן יש 
שנתיים... אגב, שנתיים במזרח התיכון זה 
מה  את  נעשה  אז  ועד  זמן,  מאוד  הרבה 

שצריך".

הדברים של הרב גפני ברורים ומדברים 
נשא  שהמאבק  ספק  אין  עצמם.  בעד 

תוצאות עד כה. 
יורם מעיד על עצמו בצדק כי לא נטל 
לקחת  ניסה  לא  גם  הוא  במאבק.  חלק 
מנת  על  טלפון  להרים  אפילו  חלק.  בו 
במקום  טרח.  לא  בסטטוס  להתעניין 
למלא את תפקידו כנבחר ציבור הוא בחר 
מועצה  חברי   - לעומתו  מראש.  לוותר 
למהלכים  שותפים  ועודם  היו  אחרים 
שאנחנו עושים. חלקם מתעדכן, מתעניין 

ויוזם כל העת. 
בכפר  אפילו  מועצה,  ידוע שראש  לכל 
יש  ממשלה,  יש  יכול.  כל  אינו  ורדים, 
פוליטית  מערכת  ויש  בג”ץ  יש  כנסת, 
שישובים ממדד חברתי-כלכלי גבוה כמו 
סדר  בראש  נמצאים  אינם  ורדים,  כפר 
אני  זו  מסיבה  בדיוק  שלה.  העדיפויות 
 – אישי  באופן  הזה  המאבק  את  מוביל 
בנחישות, באופטימיות ובאחריות רבה. 

שמייחל  מי  יש  האם  השאלה:  נשאלת 
מנת  על  המס  הטבות  בעניין  לכישלון 

להרוויח מכך הון פוליטי?
• • •

לראשונה   - יורם  של  לדבריו  בניגוד 
משמעותי  גידול  יש  רבות  שנים  מזה 
בתשע”ז  הן  בגנים,  הילדים  במספר 
לפחות  ייפתח  בתשע”ח  בתשע”ח.  והן 
נשקלת  אף  אלו  ובימים  נוסף  ילדים  גן 

האפשרות להוסיף גן שני. 
יורם זורה חול בעיני הקוראים עם כותרת 
על ישוב יחיד מסוגו עם הגירה שלילית. 
האמנם? נתוני הגירה פנימית של הלמ”ס 
לשנת 2015 מעידים כי במעלות תרשיחא 
תושבים,   207 של  שלילית  הגירה  הייתה 
– 104, בכוכב  - 525, בשלומי  בכרמיאל 
 - ורדים  בכפר   .-553 בעכו   ,-149 יאיר 
בהזדמנויות  קשורה  פנימית  הגירה   .49
בתנופת  תחבורה,  באפשרויות  תעסוקה, 
אלו  נתונים  לנתק  נכון  לא  ועוד.  בנייה 

מההקשר הכללי.

• • •
הפנימית  וההגירה  הנדל”ן  נושא 
הטבות  מעניין  יינתק  בל  קשר  קשורים 
המס. אבל כאמור, העניין רחוק מלהיות 
גמור וכדאי שיורם ישאל את עצמו מדוע 

הוא כל כך ממהר להרים ידיים.
עבור  הזדמנות  הוא  ג’  שלב  פיתוח 
המגורים,  שכונות  מלבד  ורדים.  כפר 
אזור  ג’  בשלב  מפתחת  המועצה 
תרשיחא.  מעלות  עם  משותף  תעסוקה 
אזור התעסוקה נסמך על התשתיות של 
שכונות המגורים. כלומר פיתוח שכונות 
המגורים בשלב ג’ הוא תנאי הכרחי על 

מנת לפתח את אזור התעסוקה. 
הכנסה.  למקורות  זקוק  ורדים  כפר 
מצבה  את  מאוד  לשפר  השכלנו  אמנם 
אזור  אולם  המועצה,  של  הכלכלי 
תעסוקה מניב הוא צו השעה. הוא יגדיל 
שאינה  מארנונה  המועצה  הכנסות  את 
מגורים וישפר את מצב התעסוקה בכפר 

ובאזור כולו. 
לראשונה בתולדות כפר ורדים הקצתה 
ש”ח(  מיליון   90( נכבד  סכום  המדינה 
פשוט  יורם  אך  היישוב.  פיתוח  לטובת 
אינו מבחין בין פיתוח לשיווק. לבטל את 
הפיתוח פירושו לוותר על משאבים רבים 

מבלי שהדבר יסייע בעניין ההטבות. 
מה  לנו  “שאין  הטענה  זה,  בהקשר 
פחות  לא  היא  צעירים”  לזוגות  למכור 
של  מוחלט  ניתוק  על  ומעידה  ממביכה 

אני פועל בנחישות ובאחריות
המאבק בביטול הטבות המס נשא תוצאות, מספר הילדים ביישוב גדל, שלב ג' הוא 
הזדמנות נדירה ובתי החולים יעשו רק טוב לכפר. סיון יחיאלי מגיב וגם תוקף בחזרה

איילון עם ראש המועצה סיון יחיאלי ביום הבחירות
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איכות ונוחות ליד הבית
מרפאת שיניים כפר ורדים

להורים וילדים
• ד"ר שחר אייל DMD ,MSc , בוגר הדסה

• ד"ר תמר ברזון DMD, מומחית לילדים ונוער, בוגרת הדסה

• ד"ר גיא ברזון DMD ,MSc, מומחה ליישור שיניים, בוגר הדסה

• ד"ר רינה אלימלך DMD, מומחית לחניכיים ושתלים

• נדיה לגזין, שיננית מוסמכת

• אתי דבי, שיננית מוסמכת 

• אפרת, קים, יעל, אורנית, ענבל

מרכז מסחרי כפר ורדים, קומה ב‘ • 04-9574595

חג
אביב
שמח

מהנעשה  איילון  יורם  המועצה  חבר 
מישיבות  נמנע  יורם  פלא.  אין  ביישוב. 
להשתתף  ממעט  חינוך,  ועדת  של 
בסיורים או להגיע לאירועי תרבות ואינו 
והבחירות  ייתכן  ביישוב.  בנעשה  מצוי 
יותר.  להשתתף  לו  יגרמו  המתקרבות 
ולהכיר את הקורה בכפר  לשוב  יוכל  כך 

ורדים.
• • •

הדבר  המוגן.  והדיור  יד-ביד  לעניין 
השידור.  תאגיד  לפרשיית  ונדמה  הולך 
הטענות  מה  מבין  לא  כבר  אחד  אף 
כאילו  הטענה  ראשית,  מדובר.  מה  ועל 
הזויה  גריאטרי  כישוב  ימותג  היישוב 
שנית,  יסוד.  משוללת  הגזמה  והיא 
שהם  וסבור  המיזמים  בשני  תומך  אני 
ורדים, הן מבחינת  יעשו רק טוב לכפר 

תעסוקה והן מבחינת הכנסות ארנונה. 
יד-ביד הגישה בשנת 2010)!( לוועדה 
המקומית לתכנון ובנייה בקשה להרחבת 
הייתה  לא  אחד  לאף  השיקום.  מרכז 
בעיה עם הרחבת מרכז השיקום. ב-2014 
הנחתה הוועדה המחוזית את אנשי יד-
אבות  לבית  הבקשה  את  להסב  ביד 

סיעודי. הבקשה לא חזרה לדיון בוועדה 
המקומית, היא נשארה במסגרת הוועדה 
המחוזית. לכאורה דובר על שינוי סמנטי 
תוך  הבריאות,  משרד  ידי  על  שהתבקש 
מדובר  כי  בדיון  מכריז  הוועדה  שיו”ר 
הנושא  מקום  מכל  השימושים.  באותם 
ראש  או  מועצה  מליאת  בסמכות  אינו 

מועצה.
על מגרש הדיור המוגן תוכננו שלושה 
דוגמת  בתים  של  מתחם  מתחמים. 
מוגן  דיור  הוותיקה, מתחם של  השכונה 
ומתחם סיעודי בו שש מחלקות. הנושא 
המועצה  בוועדות  בהרחבה  ונדון  הוצג 
דבר  של  בסופו   .2012  -  2010 בשנים 
לחמש  בניה  היתר  ביקשו  יזמי המתחם 
מחלקות )סה”כ 180 מיטות( תוך צמצום 
הפרויקט למבנה אחד. בתנאים אלו נכון 
זה  נושא  תכנונית לתמוך בבקשה.  היה 
נמצא בסמכות הוועדה המקומית לתכנון 
ובניה אשר טיפלה בו במקצועיות רבה. 

ארנונה  הכנסות  נטול  ורדים  כפר 
לעודד  אמשיך  ואני  ממגורים  שאינה 
בכפר  שיבנו  מנת  על  ביזמים  ולתמוך 
ולהכנסות  לתעסוקה  ויסייעו  ורדים 

הרשות.
אינה  ידעתי,  לא  יורם:  של  הטענה 
מועצה  כחבר  חובתו  עם  מתיישבת 
לתכנון  הועדה  פרסומי  אחר  לעקוב 
ובנייה בכל הנוגע לכפר ורדים. מצופה 
שליחותו  את  שיגשים  מועצה  מחבר 
הועדה,  הודעות  אחר  ויעקוב  הציבורית 

המפורסמות בהתאם לחוק. 
• • •

יורם מבקש להשוות בין צומת הכניסה 
השוואה  קורן.  לצומת  ורדים  לכפר 
המדויקת היא 6 תאונות בצומת הכניסה 
קורן  בצומת  תאונות   24 לעומת  לכפר 
נפגעים   15 האחרונות.  השנים  בשלוש 
בצומת הכניסה לכפר לעומת 68 נפגעים 
ראש  מי  אינה  השאלה  קורן.  בצומת 
הרשות, השאלה היא איזה צומת עומד 
התחבורה  משרד  של  בקריטריונים 
ברורה.  והתשובה   - סיכון  למוקד 
למרות זאת, גייסתי תקציב לטובת תכנון 
לאישור  והוגש  בוצע  התכנון  הצומת, 

החברה הלאומית.
סיון יחיאלי
ראש המועצה המקומית כפר ורדים
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חג פסח שמח וכשר!
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רפואה משלימה כפר ורדים
טיפול במגוון בעיות רפואיות

(I.M.S) דיקור סיני ויפני, שיאצו, טווינא, דיקור רפואי

054-7250040   erezshpitzer@gmail.com   

חדשות

המפקד שלנו בים
סגן איתי מכפר ורדים סיים את קורס החובלים, ומתכונן לתפקיד הבא בכלי שיט סודי

אייל כץ

מכפר  איתי  סגן  סיים  כשבועיים  לפני 
ורדים את קורס החובלים, הנחשב לאחד 
בצה"ל.  והיוקרתיים  הקשים  הקורסים 
לפני  ספורים  ימים  שהתקיימה  בשיחה 
טקס הסיום, סיכם איתי את הקורס כ"קשה 

מאוד, ארוך מאוד, מאתגר ומעשיר".
איתי נולד בכפר אולם עם סיום גן חובה 
שבסין  שנגחאי  לעיר  משפחתו  עם  עבר 
למד  בסין  האב.  של  עבודתו  בעקבות 
בבית ספר בינלאומי. הלימודים התקיימו 
איתי   שם  רכש  השפה  ומלבד  באנגלית, 
העולם.  ברחבי  שונות  ממדינות  חברים 
בנוסף, התוודע בסין אל משחק הכדורסל. 
המשפחה  עברה  בסין  שנים  שלוש  אחרי 
חבר  הכיר  שם  בסינגפור,  שנתיים  לעוד 
קשר  על  שומר  הוא  עמו  מדנמרק,  טוב 
טיול  במהלך  אותו  ביקר  ואף  מתמשך 

בחו"ל.
לישראל  חזרה  12 המשפחה  בן  כשהיה 
כדורסל  לשחק  המשיך  כאן  ולכפר. 
שחקן  הייתי  בקבוצות  רכז.  )"בעיקר 
עם  לשחק  אוהב  מאוד  ואני  ספסל, 
מכבי  של  שרוף  לאוהד  והפך  חברים"(, 
תל אביב, כולל מנוי )"אכן, השנה אנחנו 
עוברים עונה קשה"(. בכפר היה גם פעיל 

בתנועת הצופים.
למה דווקא חובלים?

על  פיקוד  של  השילוב  את  "אהבתי 
חיילים ומקצועיות. נחשפתי לתפקיד הזה 

דרך קרוב רחוק שהיה חובל בעצמו".
יש לך איזו אהבה מיוחדת לים?

מיוחד  איזה משהו  לי  היה  לא  "בכנות, 
אבל  חברים,  עם  מבלה  הייתי  הים.  עם 

שום דבר מעבר".
ועכשיו?

וזה  להתחבר,  צריך  אהבה.  זו  "עכשיו 
לגמרי שם. זה חשוב, כי יש הרבה הפלגות 

שבהן אתה ימים ארוכים נמצא בים".
מה היה לך הכי קשה בקורס?

המיונים  של  התקופות  "הוועדות. 
היותר  הפרקים  אלו   – מהקורס  והנשירה 

להיבחן  ולחץ,  מתח  המון  זה  קשים. 
לא  טוב  מספיק  לא  אתה  שאם  בידיעה 
כי  עליי,  הקשה  מאוד  זה  פה.  תישאר 
יושבים  האלו  בוועדות  מאוד.  רציתי 
חובלים מבוגרים, שואלים שאלות קשות 

וזה מלחיץ.
"מהבחינה הפיזית יש תקופת טירונות 
ימאות   – ימ"פ  שנקראת  באילת  יחידה 
ופיקוד. אלו חודשיים וחצי מאוד פיזיים. 
קרה,  מאוד  בחורף  אילת  ישנים,  לא 
ומנטלית.  פיזית  קשה  מאוד  תקופה 
למסעות  יצאנו  שבתות,  המון  סגרנו 
למים  כניסה  שחייה,  הרבה  קשים, 
קפואים, תקופה מאתגרת. אם לא הייתי 
מאוד רוצה בתפקיד אולי לא הייתי עובר 
לי  היה  לא  הקושי,  כל  עם  אבל  אותה. 
להרים  חשבתי  אפילו  שבו  רגע  איזה 

ידיים".
מה עכשיו?

מחלקה  קצין  הוא  שלי  הבא  "התפקיד 
על כלי שיט שאסור לי להרחיב עליו".

שאיפות לעתיד?
"לאו דווקא קריירה צבאית. אני מקווה 
עושה,  שאני  מה  את  אוהב  שתמיד 
תורם  עצמי,  את  ממצה  שאני  שארגיש 
בו  במקום  במשהו  ומשפיע  לסביבה 
אני מאוד מתעניין  נמצא. ספציפית  אני 
הרחוק  שבטווח  כך  ובכלכלה,  בבורסה 

יותר אני רואה את עצמי מקים עסק".
מצליח לשמור על כושר בכדורסל?

בכפר  משחק  אני  שכן.  "האמת 
בשבתות, ושיחקנו קצת גם בקורס".

סגן איתי. האהבה לים התפתחה בקורס

"ל
ה

צ
ר 
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ם:
לו

צי

mailto:erezshpitzer@gmail.com
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חוה"מ פסח בגלריה ע"ש אפטר

מרכז אמנויות )ע"ר(
ע״ש אפטר-ברר מעלות-תרשיחא

לפרטים: 04-9977150 כתובתנו: רח' בן גוריון 15 מעלות
שעות פתיחת הגלריה: חוהמ"פ  12,13 בשעות 10:00 – 17:00, חוהמ"פ 14,15,16 בשעות 10:00 – 13:00

 איסרו חג  18  בשעות 10:00 – 13:00
arts@maltar.org.il, www.artsmaalot.com | הצטרפו אלינו בפייסבוק:  מרכז אמנויות וגלריה ע"ש אפטר-ברר מעלות

אירוע חגיגי לפתיחת התערוכה "רמזים" ורב שיח  יום ה' 13.4.17 י"ז ניסן  ב' חוהמ"פ

 
     

1.4.17-25.5.17
אוצרת: נוגה מגדל

בתכנית:
15:00 - ברכות, קטע אמנותי

16:00 - רב שיח: אמנות, מסורת וחדשנות -מחווה לחגיגות 60 למעלות
בהנחיית: ד"ר מיכאל מירו

במעמד: ראש העיר שלמה בוחבוט
בהשתתפות האמנים: אבי סבח, יונתן אמיר, רחל גץ סלומון, סימה לוין, ורדה יתום, פורת סלומון, משה פרלמן

הכניסה חופשית

תערוכות נוספות

TWILIGHT דמדומים 
AVI SABAH אבי סבח 

1.4.17-25.5.17            
אוצרות: מרים אסא ונוגה מגדל

נמשכת ההרשמה לחוגי אביב

סדנת ליבוד בהנחיית אנדריאה חזן 

תפירה למבוגרים לכל הרמות בהנחיית ברגיטה אלוני

ALLUSION ם  י ז מ ר
SIMA LEVIN סימה לוין 

במסגרת אירועי סימפוזיון הפיסול "אבן בגליל" 27

http://www.artsmaalot.com/
mailto:arts@maltar.org.il
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חדשות          תרבות

מקום דינמי של
עשייה אמנותית

גלריה טל בכפר ורדים 
מציינת השנה 15 שנה 

להיווסדה. מקימת 
הגלריה והאוצרת, עדי 

גרינפלד, סוקרת את 
העשייה ופורסת את 

התוכניות לעתיד

עדי גרינפלד

השנה  מציינת  ורדים  בכפר  טל  גלריה 
15 שנות פעילות. הגלריה, שהפכה לחלק 
הכפר,  של  התרבותי  מהנוף  נפרד  בלתי 
המפיק  והתנדבותי  ייחודי  כמיזם  פועלת 
הציבור  לטובת  מקור  תערוכות  ומציג 
הארץ  מכל  ולמבקרים  ובסביבה  בכפר 

ותיירי אמנות.
הגלריה  את  הקמנו  ואני  משפחתי 
בננו טל, לאחר מותו.  בשנת 2002 לזכר 
הייתה  שהוצגה  הראשונה  התערוכה 
ורישומים  ציורים  אוסף  טל,  מעבודות 
זכרו.  את  לציין  מתאים  אמצעי  שהיו 
מיצירות  נוספת  תערוכה  הוצגה  בהמשך 

טל בשנת 2009.
למקום  הגלריה  הפכה  השנים  עם 
ייחודי בהפקת תערוכות מקור של אמנים 
האמנות  מתולדות  ואמנים  ישראלים 
של  קבוצתיות  ותערוכות  הישראלית, 

אמנים מקומיים, אמנים צעירים ועוד. 
של  דינמי  למקום  הגלריה  הפכה  בכך 

עשייה אמנותית, ולא רק מקום הנצחה.
‰ ‰ ‰

שהופקו  המשמעותיים  הפרויקטים  בין 
בשנים האחרונות:

אל  חזרה  בתערוכה  ינקו  מרסל  האמן 
ה-DADA. פרויקט משותף עם מוזיאון 
שנה  מאה  לציון  הוד,  בעין  דאדא  ינקו 

לתנועת הדאדא באירופה.
לאה גולדברג, עוד חרוז אחד. תערוכה 
הפחות  והקולאז'  הרישום  מיצירות 
מוכרות של המשוררת, בשיתוף עם עיזבון 

לאה גולדברג וארכיון הסופרים.
אישיי.  קזואו  הישראלי-יפני  האמן 
את  מקומותינו  אל  שהביאה  תערוכה 

רשמי אמנות יפן ורזי הקליגרפיה.

אמנים  בגלריה  הצגנו  ומהעבר, 
בתערוכה  ליליין  משה  אפרים  כמו 
בגלריה  גם  שהוצגה  נשים,  המפורסמת 
תל  באוניברסיטת  האוניברסיטאית 
אביב, שמואל כץ, חוה מחותן, דוד מסר, 
אהרון גלעדי, ורדה יתום, עודד פיינגרש, 

היו  ואחרים.  כנאען  אחמד 
קבוצתיות,  תערוכות  גם 

מסע, תערוכה של  ביניהן 
ארץ  צעירים;  אמנים 
אמנות  תערוכת  ארץ, 
נוסטלגית  ישראלית 
למדינה;   60 לרגל 

באמנות  נשים  התערוכה 
לחם;  התערוכה  הישראלית; 

תערוכה  התחדשות,  ולאחרונה 
קבוצתית של אמני כפר ורדים; התערוכה 
מתחת לקשת של אמנים בני הכפר שלמדו 

אמנות, ועוד תערוכות רבות.
‰ ‰ ‰

במהלך השנה, עם סיום תערוכת האמנית 
דלית שלגי-לאון, שתינעל בשבת ה-6.5 
חמוטל  והמשוררת  הסופרת  עם  במפגש 
בר-יוסף לקראת חודש הספרים, מתוכננת 
דליה  האמנית-הפסלת  מיצירות  תערוכה 
מאירי, שכבר הציגה בגלריה בשנת 2007 
סידרה  תציג  מאירי  שנים!(.  עשר  )לפני 
שהייתה  בעת  שיצרה  הדפס  עבודות  של 
בנובמבר  בפריז.   Cite-ב ברזידנס 

מתוכננת תערוכה קבוצתית של 
.quilt אמני

כשמביטים לאחור קשה להאמין 
תגובות  העשייה.  מכלול  את  ולזכור 
הגלריה  זוכה  שלה  והאהדה  הקהל 
את  המניעות  האנרגיות  הם  מהציבור 
לשיפורים.  תכניות  גם  ויש  העשייה. 
היינו מעונינים ליותר ביקורים בתערוכות 
מגמות  תלמידי  ובמיוחד  תלמידים,  של 
אמנות מבתי ספר בכפר או באזור. למרות 
מאמצים שנעשו וביקורים והדרכות שהיו 
מקווים  אנו  הגנים,  מילדי  אפילו  בעבר, 
הספר  בתי  עם  פעולה  שיתוף   ליותר 

בעתיד.
מגוונת  בפעילות  תמשיך  טל  גלריה 
והאזור,  הכפר  תושבי  לטובת  ומעניינת 
תרבות.  ואירועי  הרצאות  בתערוכות, 

הקהל מוזמן!

DADA-מיצג תיאטרלי בפתיחת התערוכה חזרה אל ה

די גרינפלד ע

גלריה טל, מבט מבחוץ
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לבודנט בע”מ
מרפאות שיניים ומעבדת שיניים
לבודנט בע”מ
מרפאות שיניים ומעבדת שיניים

יישור שיניים - אורטודונטיה שיניים תותבות חדשות מכל הסוגים
כולל על גבי שתלים לשיקום קבוע או נשלף

מיידית 

ובמקום

24/7

הטיפולים הניתנים במרפאותינו: השתלות שיניים | שיקום פה | אורטודנטיה - יישור שיניים | שירותי מעבדת שינים

כפר ורדים, חרמון 6 | 04-9573359 | 050-5241607 
כרמיאל, חרוב 15 | 04-9989027 | 052-4436490

ע”י ד”ר לילך לבון כספי D.M.Dעל ידי פטר לבון
20 שנות ותק וניסיון ביישור שיניים מ-1995מומחה לשיניים תותבות, אומן מורשה לטכנולוגיות דנטליות

שירות 

תיקונים 

לתותבות 

קיימות

www.arichim.com | 054-6717761 | יערה 31 כפר ורדים

http://www.arichim.com/
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ריבוד  של  עבודות  הסתיימו  לאחרונה 
וסלילה בדרך ההר, בקטע העולה מכיכר 5 
לכיוון ינוח. אורך הדרך  כקילומטר, והיא 
מנקזת אליה מספר כבישים ושבילי גישה, 
ובהם: כניסה צדדית למרכז המסחרי; רחוב 
חרצית; רחוב חרמון; רחוב מירון; הכניסה 
המועצה;  למחסני  הכניסה  כוכב;  למרכז 
הנמצא  המוגן  הדיור  למתחם  הכניסה 

בבנייה.
יושב קבע בבתי הקפה שבמרכז  בהיותי 
העבודות  ביצוע  אחרי  עקבתי  המסחרי, 
שמסלול  העובדה  בשל  גם  זאת  בעניין. 
הצעדה הקבוע שלי מתחיל בשלב ב' בו אני 
גר, מגיע עד תחנת הדלק של ינוח ומשם 
נוכחתי  העבודות  הסתיימו  כאשר  בחזרה. 
בעצב כי המועצה למודת ניסיון ברשלנות 
בתכנון וביצוע של עבודות פיתוח כבישים 
ולא  דבר  למדה  לא  שוב  הישוב,  בתחום 

יישמה דבר.
הלא  וחצי  שש  כיכר  את  זוכרים  אנחנו 
בטוחה, רחוב מירון הלא ירוק ורחוב שניר 
המתפורר, והנה הגיע התור של דרך ההר. 

בקטע  ההר  דרך  כי  תרועה  בקול  נמסר 
היה.  כך  ואכן  ויזופת מחדש.  ירובד  הנ"ל 
גם  צריך  כי  במועצה  שכחו  מה?  אלא 
שתשמש  הכביש,  לצד  מדרכה  לסלול 
וקלנועיות   אופנים  רוכבי  רגל,  הולכי 
המתנקזים  והשבילים  מהכבישים  שיגיעו 
עד   5 מכיכר  הדרך  לאורך  צעדתי  אליה. 

לינוח, תוך סכנת נפשות אמיתית.
כל מה שדרש זה לסלול בצד הצפוני של 
הדרך מסלול ברוחב כמטר )יש מקום(, כדי 
לאפשר מעבר בטוח. אני רואה בעיני רוחי 

לקבלת  למועצה  פונה  הנכבד  העורך  את 
בדמיוני  קורא  ואפילו  זו  לכתבה  תגובה 
כפי  המועצה  של  התגובות  את  הפרוע 

שיימסרו:
1.  טוביה לא מבין כלום.

2. אתם הרי יודעים למי מראים חצי עבודה.
3. הדרך בכלל שייכת למ.ע.צ. ולנו אין כל 

קשר והשפעה על התכנון והביצוע.
נמצאת  הנכונה  הדרך  זמנית  דרך  זאת   .4

בתוואי אחר שייסלל תוך כמה שנים.
בעצם,  הנכונה.  התשובה  את  בחרו  אנא 
כולן יהיו נכונות, ורק אנחנו נשארנו ללא 

מדרכה.
אבל בעצם למה אני מילל. גם בני ישראל 
הלכו במדבר 40 שנה בדרכים לא סלולות 
ויללו כל הזמן. זאת כנראה חלק מהמסורת.

חג חירות שמח!

א.ת. תפן, בניין נוף )ביציאה לכרמיאל(, טל. 04-8581602 שעות פתיחה: א'-ה' 18:00-7:00, שישי 13:00-7:00

חדש!
חומוס ביתי

בצלחת/
פיתה

קפה, מאפים ופיצות, כריכים, סלטים, שתייה
מוצרי חלב, חטיפים, סיגריות,  עיתונים ועוד

והכי חשוב:
השירות החם, היחס האישי והסנדביצ'ים המדהימים של חני

 מכירה בהקפה

ם וחברות
למשרדי

שמחחג

הפינה הירוקה    טוביה ארז

שמעתם על ההמצאה הזו, מדרכה?
אז איך זה שבדרך ההר לא סללתם כזו, למרות שבוצעו שם עבודות ריבוד?

tuviaerez@bezeqint.net :הכותב חבר בתנועת כפר ורדים ירוק. לתגובות

דרך ההר. הליכה ברגל היא 
סכנת נפשות אמיתית

החברה הלאומית
מתכננת מדרכה

בתגובה:  נמסר  המקומית  מהמועצה 
וצריך  מקום  יש  אכן  צודק.  ארז  טוביה 
שני,  ההר. מצד  דרך  על  לסלול מדרכה 
דרך ההר היא דרך באחריותה של החברה 
הלאומית לדרכים. טוביה פונה למועצה, 
אולם אין מקום לעשות שימוש במקורות 
המועצה כאשר יש גוף סטטוטורי הנושא 
את  ריבדה  הלאומית  החברה  באחריות. 
וכעת  המועצה  דרישת  בעקבות  הכביש 
לטובת  מדרכה   – בטוח  מעבר  מתכננת 
עד  כי  לדעת  יש  זאת  עם  רגל.  הולכי 
שלא תוסדר במקום מדרכה )במימון של 
החברה הלאומית( הדרך מסוכנת להולכי 
כיכר  מכיוון  רגל  הולכי  מעבר  רגל. 
מוסדר  המסחרי  המרכז  לכיוון  חרמון 
בצורה בטוחה דרך רחוב חרצית והשביל 

למרכז המסחרי.

mailto:tuviaerez@bezeqint.net
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משתלת גליל צמחים, רקפת, משגב.  
galilplant@gmail.com  ,04-9800968 :טלפון

www.galilp.com 

י
א'-ה', בין השעות: 08:00-17:00

שישי וערבי חג, בין השעות: 08:00-15:00
שבתות וחגים, בין השעות: 09:00-16:00

עכשיו הזמן: 

מבצעי רקפות מיוחדים 

הטבות למתנות פסח למוסדות ולעסקים 

 לשתול פרחי עונה לפריחה אביבית 

לשתול רב שנתיים, שיחים,  
מטפסים ועוד... 

לנטוע עצי פרי ונוי 

לזבל ולדשן את הגינה 

לגזום ורדים ועצים נשירים 

 סדנה מעשית להקמת גינה ביתית 
שישי, ה- 31/3 בשעה 09:30

ההשתתפות חינם, בהרשמה מראש 
פרטים באתר ובעמוד הפייסבוק 

איך להקים  
גינת ירק אורגנית  

מאפס? 

אביב במשתלת גליל צמחים 

לכלב ולחתול שלכם מגיע להיות יפה ובריא בכל עונות השנה. 
תספורות מיוחדות מתאימות לחורף יבטיחו לחברכם

חורף חם, נקי ומטופח.

טיפול וטיפוח חדשני לכלבים וחתולים
מספרה l מקלחת l ציפרניים l ניקוי אוזניים l סירוק והברשה

לקביעת תורים: יהב 052-4555537, מושב מעונה

במושב מעונה מחכה לכם מספרה חדשנית לכלבים וחתולים
בהנהלתה של יהב ברקו, ספרית כלבים וחתולים מוסמכת.

לכבוד החורף: מבצעים, מתנות, הנחות וייעוץ מקצועי

mailto:galilplant@gmail.com
http://www.galilp.com/
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חדשות

הנה באה

כץ,  ישראל  והמודיעין,  התחבורה  שר 
חנך לפני כשבועיים )ביום שלישי 21.3( 
רכבת  של  הראשונה  המבחן  נסיעת  את 
כרמיאל - תל אביב, המחברת את מרכז 
וחצי  כשעה  בתוך  הארץ  למרכז  הגליל 
בלבד. נסיעת המבחן החגיגית התקיימה 
וכללה  לכרמיאל,  מעכו  החדש  בקו 

עצירה בתחנת אחיהוד. 
הקווים  באחד  מדובר  כי  ציין  כץ 
כי  ומסר  הפריפריה,  באזור  החשובים 
ההמשך  קו  את  לתכנן  ממשיך  משרדו 
עוד מסר השר  מכרמיאל לקרית שמונה. 
כי עם פתיחת הקו לכרמיאל יוכלו תושבי 
אחיהוד  הרכבת  מתחנות  לנסוע  האזור 
שלושה  במשך  תשלום  ללא  וכרמיאל 
בארץ  יעד  לכל  ברציפות,  חודשים 
בתום  אישי.  קו  רב  כרטיס  באמצעות 
שלושה חודשים של נסיעת חינם, תינתן 
הנחה של 50 אחוז במשך שנתיים נוספות 

לנוסעים שיעלו באחת משתי התחנות.
באמצעות  שנבנה  הפרויקט,  במסגרת 
מסילה  הוקמה  ישראל,  נתיבי  חברת 
עכו  בין  קילומטרים  כ-23  של  באורך 
 2.8 של  כוללת  בעלות  לכרמיאל, 

מיליארד שקלים. מדובר במסילת רכבת 
במהירות  הרכבת  תיסע  עליה  כפולה, 
של 160 קמ"ש ותעבור בין שתי תחנות 
הפרויקט  וכרמיאל.  אחיהוד   – נוסעים 
של  כולל  באורך  מנהרות  צמד  כולל 
משני  אחת,  כל  קילומטרים  כחמישה 
בוצעה  במנהרות  גילון.  הר  של  צדיו 
על  מסילה  הנחת  בישראל  לראשונה 
חדשה.  שוויצרית  בשיטה  בטון  גבי 
הפרדות  שמונה  הפרויקט  כולל  עוד 

מפלסיות, קטעי גישור וסלילת כבישים, 
דרכי שירות ודרכים חקלאיות. במסגרת 
נרחב  נופי  פיתוח  התבצע  הפרויקט 
ביניהן  הטבע,  ערכי  לשימור  ופעולות 
ונעמן,  חילזון  נחל  והרחבת  שיקום 
העתקת  רכבת,  גשרי  הוקמו  מעליהם 

עצים וגיאופיטים.
עם  נוסעים  להסיע  תחל  הרכבת 
הבטיחותיות,  הבדיקות  כל  השלמת 

לקראת חגי תשרי.

הרכבת מכרמיאל לעכו ביצעה נסיעת מבחן, ומתוכננת להתחיל לפעול במהלך החגים. 
הנסיעה למרכז תהיה חינם במשך שלושה חודשים, ולאחר מכן ב-50 אחוז הנחה

מנכל חברת 
נתיבי ישראל 

ניסים פרץ, 
שר התחבורה 

ישראל כץ 
ומנכ"ל רכבת 
ישראל שחר 

איילון במהלך 
חנוכת הקו

ברביקיו חינם 
במזון הכפר

באזור  הכפר"  "מזון  של  חביבה  יוזמה 
התעשייה תרשיחא כפר ורדים. בסמוך למרכול 
יש פרגולה עם שולחנות ישיבה, המיועדת למי 
שקונה את מאפי הטאבון שבמקום. לאחרונה 
והוא  ברביקיו,  מתקן  לסככה  בסמוך  נבנה 
כולל  חינם לרשות כל מי שחפץ בכך,  עומד 
כמובן הסככה ושולחנות הישיבה. במקום גם 
המקום  של  הפתיחה  ובשעות  מים,  עם  כיור 
מוזמנים  גם  הסועדים  יום(  מידי   22:00 )עד 

להשתמש בשירותים שבתוך המרכול.
ח'טיב,  כמאל  הכפר",  "מזון  של  הבעלים 
ירכשו  יתנגד אם הממנגלים גם  מודה כי לא 
"אבל  במרכול,  ועוד  שתייה  פחמים,  בשר, 
הלב  מכל  מוזמנים  כולם  תנאי.  לא  ממש  זה 
שנשקף  היפה  מהנוף  וגם  מהמקום,  ליהנות 

הפרגולה בסמוך למזון הכפר ומתקן הברביקיו הסמוךמהסככה שלנו".
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מוסך אמינות
מכונאות רכב כללית לכל סוגי הרכב l חשמל רכב l מיזוג אוויר

החרושת 8 מעלות 
052-2619310 ,04-9974333 

מרכז ממן 

מתחם 
הום סנטר

מוסך 
אמינות
החדש

רח‘ החרושת

 Life &
Fitness

ה
אכ

מל
ה

ח‘ 
ר

(מקום ישן)מכון כושר

בס"ד

בהנהלת יוסי אברג'ל

מוסך אמינות מעלות  

מחכים לכם במשכננו החדש
החרושת 8 מעלות

בוש קאר סרוויס
רשת המוסכים שלך.

חשוב שתדעו:
עובדות ומספרים

לבוש קאר סרוויס 17,000 סניפים ברחבי העולם, 

250 מיליון לקוחות מידי שנה ב-150 מדינות.

את מוצרי               ניתן למצוא ברוב מותגי הרכב 

בעולם החברה מובילה עולמית כיצרנית מערכות 

לתעשיית הרכב.

שקיפות מול הלקוח, מהירות ודיוק בכל אבחון.

זאת בכדי לאפשר שקט נפשי ובטחון שהרכב מטופל

על ידי הגורמים המקצועיים ביותר.

חברת               מפתחת ומוכרת ציוד דיאגנוסטיקה 

מתקדם לאבחון תקלות ברכב.

בוש קאר סרוויס
רשת המוסכים שלך.

חשוב שתדעו:
עובדות ומספרים

לבוש קאר סרוויס 17,000 סניפים ברחבי העולם, 

250 מיליון לקוחות מידי שנה ב-150 מדינות.

את מוצרי               ניתן למצוא ברוב מותגי הרכב 

בעולם החברה מובילה עולמית כיצרנית מערכות 

לתעשיית הרכב.

שקיפות מול הלקוח, מהירות ודיוק בכל אבחון.

זאת בכדי לאפשר שקט נפשי ובטחון שהרכב מטופל

על ידי הגורמים המקצועיים ביותר.

חברת               מפתחת ומוכרת ציוד דיאגנוסטיקה 

מתקדם לאבחון תקלות ברכב.

מהירות ודיוק בכל אבחון, עם ציוד 
הדיאגנוסטיקה המתקדם בעולם

שקיפות מול הלקוח, שקט נפשי 
וביטחון שהרכב מטופל בצורה 

המקצועית ביותר

מוצרי             האיכותיים, המורכבים 
ברוב מותגי הרכב המובילים בעולם.

17,000 סניפים ברחבי העולם, 250 
מיליון לקוחות בשנה ב-150 מדינות

חבר ברשת המוסכים

מחירים מיוחדים +
שנתיים אחריות מצברי              במבצע

חג
שמח

ארוחת בוקר עשירה
2 ביצים, לחמים, סלט, 

שתייה חמה וקרה, ממרחים ומטבלים

מבחר סלטים | טוסטים | מגוון גדול של קינוחיםבמחיר מפתיע!

טעים ונעים עם המאכלים של חיסן קפה סול

קפה סול ינוח, בכניסה לגרעין הכפר, 050-9573787, 052-6840430 פתוח מידי יום 22-10, 

ארוחת בוקר עשירה
2 ביצים, לחמים, סלט, 

שתייה חמה וקרה, ממרחים ומטבלים
במחיר מפתיע!

מבחר סלטים | טוסטים | רביולי | פסטות | 
שניצל צ'יפס וטבעות בצל | מגוון גדול של קינוחים

קפה סול יאנוח יאנוח, בית העם, 050-9573787, 052-6840430 פתוח מידי יום 22-10, 



| גיליון 276 אפריל 2017 | 32

073-3728866

דירות גן פרטיות
לבני 55+ בלבד

ובהתאמה אישית 1,275,000 ₪ בלבד!
)105 מ"ר(

5 יח' אחרונות
אל תתנו להזדמנות הזו 

לחמוק מכם

מוגןיותר מדיור הרבה 
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073-3728866

דירות גן פרטיות
לבני 55+ בלבד

ובהתאמה אישית 1,275,000 ₪ בלבד!
)105 מ"ר(

5 יח' אחרונות
אל תתנו להזדמנות הזו 

לחמוק מכם

מוגןיותר מדיור הרבה 
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פוליטי

התרומה שלנו
נבחרו  מאז  שנים  למעלה משלוש  חלפו 
שני חברי סיעת אופק, מאיר גרינפלד וציפי 
כפר  המקומית  במועצה  לנציגים  דיקמן, 
מצאנו  והאביב  הפסח  חג  לקראת  ורדים. 
לנכון לצרף לברכותינו סיכום ביניים קצר 

של הישגינו.
ליישובי  בתפן  הארנונה  כספי  חלוקת 
שהחל  אופק   של  מאבק  הסביבה: 
המעמד  לשינוי  שנים  כשמונה  לפני 
המוניציפאלי של אזור התעשייה תפן, הניב 
המאבק  משמעותיות.  תוצאות  לאחרונה 
כלל פניות בכתב לשרי הפנים, פגישות עם 
חברי כנסת מסיעות שונות, ששניים מהם 
הפנים  לשר  בנושא  שאילתות  הגישו  אף 

לשעבר, גדעון סער. 
דאז,  הפנים  שר  הקים   2015 בראשית 
כספי  חלוקת  לבדיקת  ועדה  סער,  גדעון 
ליישובי  תפן  התעשייה  מאזור  הארנונה 
שאושרו  הוועדה,  המלצות  לפי  האיזור. 
דרעי,  אריה  הנוכחי,  הפנים  שר  ידי  על 
החל משנת 2017 חלק מהארנונה הנגבית 
תפן  מגדל  התעשיה  באזור  מהמפעלים 
באזור.  מקומיות  רשויות  חמש  בין  יחולק 
מהסכום   15% לקבל  אמור  ורדים  כפר 
בימים אלה פועלת סיעת אופק,  שיחולק. 
בהסדר  הנכללות  הרשויות  עם  בתיאום 
של  משמעותית  להגדלה  הארנונה, 
יאפשר  השינוי  בתפן.  הנגבית  הארנונה 
הגדלת השתתפות תפן במימון בתקציבים 
היישובים  תושבי  של  המוניציפליים 
הסמוכים לתפן, סיוע שנמנע מהם במשך 

כ-30 שנה.
תיגבור הפעילות הקהילתית: חברי אופק 
שתכיר  המקומית,  המועצה  בפני  המליצו 
בצורך להרחיב את הפעילויות הקהילתיות 
פורמלי  הלא  החינוך  בתחום  בכפר 
והתרבות. כתוצאה מכך, החליטה המועצה 
ולהקים  המתנסים  רשת  עם  חוזה  לחתום 
את מתנ"ס כפר ורדים. סיעת אופק התנתה 
את החתימה על ההסכם בכך שבתום שנת 
מחדש  בדיקה  תהיה  הראשונה  הפעילות 
מתנ"ס  שהושגה.  השירותים  רמת  של 
ואנו מקווים  ורדים כבר החל לפעול  כפר 
הלא  החינוך  שירותי  רמת  את  שישפר 

פורמלי והתרבות בכפר. 
אופק  סיעת  חברי  הכפר:  חזות  שיפור 
העלו את נושא ההזנחה ארוכת השנים של 
בכפר,  ציבוריים  ומבנים  פתוחים  שטחים 
הן בישיבות המועצה והן בישיבות הוועדה 

תחזוקה  פעולות  נדרשו  הסביבה.  לאיכות 
כולל  הציבוריים,  המבנים  של  נרחבות 
לאחר  רחוב.  ותאורת  נוי  גינות  כבישים, 
אושר,   2017 לשנת  הדרוש  שהתקציב 
גם  מהעבודות.  חלק  לאחרונה  התבצעו 
נדרשו  הטלפוניה  וחברות  החשמל  חברת 
יחד  הכפר.  ברחבי  מתקניהם  את  לשפר 
ברחובות  ובעיקר  הכפר  חזות  זאת,  עם 
ופוגעת  רצון  מלהשביע  רחוקה  הצדדיים 

באיכות החיים של תושבי הכפר.
סיעת  נציגי  תקציבי:  איזון  על  שמירה 
התקציב  היקף  לשמירת  פעלו  אופק 
השנתי הריאלי ולמניעת גרעונות. הגידול 
כספיים  מקורות  בהשגת  הותנה  התקציבי 
לכל  להתנגד  תמשיך  הסיעה  חיצוניים. 
ניסיון להגדיל את המיסים המונציפאליים 

המוטלים על תושבי הכפר.
אופק  סיעת  גריאטרי:  חולים  לבית  לא 
מספר  להגדלת  התנגדות  הביעה  במועצה 
של  לצרכים  מעבר  הסיעודיות   המיטות 
מיטות(.  )כ-30-40  המוגן  הדיור  דיירי 
המועצה  במליאת  עברה  מוחלט  ברוב 
לביטול  לפעול  המועצה  שעל  החלטה 
הסיעה  מיטות.  לכ-300  שניתן  האישור 
והיועץ המשפטי  מצפה מהנהלת המועצה 
שיממשו את ההחלטה וידווחו לציבור על 

התוצאות.
שנים שהמועצה  אחרי  מועצה:  מבקר/ת 
בלחץ  מונתה,  פנים,  מבקר/ת  ללא  פעלה 
סיעת אופק, מבקרת במשרה חלקית מאוד. 
המבקרת התפטרה מתפקידה בינואר 2017. 
פי  על  פומבי  למכרז  לצאת  המועצה  על 
המשרה  את  ולאייש  הפנים  משרד  כללי 

מחדש בהקדם האפשרי.

השתתפות ערה בוועדות המועצה: חברי 
האלה:  בוועדות  משתתפים  אופק  סיעת 
חינוך,  ביטחון,  ביקורת,  לענייני  הועדה 
וחזות  הנצחה  הנחות,  סביבה,  איכות 
הכפר. ציפי דיקמן חברה בהנהלת המתנ"ס 

ועוסקת בנושאי תרבות וספורט.
מחויבות  מרגישים  אופק  סיעת  חברי 
לספר לתושבים על שני נושאים מכריעים 
שהיו בטיפול המועצה אך לא זכו להצלחה: 
החל  שיבוטלו  הכנסה  במס  הטבות  א. 
מ-2018 .  ב. שטחים השייכים לציבור, אך 
נתפסו על ידי בעלי המרכז המסחרי. אנחנו 
כדי  שאת  ביתר  תפעל  שהמועצה  מצפים 

להציג תוצאות חיוביות. 
בשנתיים העומדות לפנינו לא נזניח את 
לטיפול,  זכו  שכבר  בנושאים  הפעילות 
תוך מעקב אחרי ביצועם. כמו כן נשתדל 
סדר  על  שיעלו  חדשים  בנושאים  לעסוק 

היום של המועצה והציבור בכפר.

בברכת חג אביב שמח
מאיר גרינפלד, יו"ר סיעת אופק, מ.מ. 

יור" סיעת אופק במועצה, מאיר גרינפלד, מסכם 
את פעילות הסיעה מאז תחילת הקדנציה

"לגבות בתפן כמו בנהריה"
המשולמים  הארנונה  מכספי  חלק  להעביר  הפנים  משרד  להחלטת  בהמשך 
בתפן לחמש רשויות שכנות, דורש מאיר גרינפלד להעלות את שיעורי הארנונה 
הנגבים בתפן. לפני כחודש פנה במכתב לראשת המועצה המקומית התעשייתית 
מגדל תפן, סיגל שאלתיאל הלוי, בו הוא מבקש להשוות את התעריפים לאלו 

הנהוגים בנהריה.
כותב גרינפלד: "נכון להיום, שיעורי הארנונה שנקבעו במגדל תפן נמוכים 
במיוחד ואינן מאפשרים מימוש המלצות הוועדה. תעריפי הארנונה לתעשייה 
במעלות-תרשיחא,  הנהוגים  מאלו  אחוז  לכ-70  מגיעים  תפן  במגדל  ומסחר 
ולכ-30 אחוז בלבד מאלו שבנהריה. ראשת המועצה המקומית מגדל תפן הינה 
פונה  אני  לייצג את האינטרס הציבורי. לכן  ואמורה  נציגה של משרד הפנים 

אלייך שתובילי מהלך שישווה את התעריפים במגדל תפן לאלו שבנהריה".
מערכת א-לה כפר

מאיר גרינפלד ביום הבחירות, אוקטובר 2013
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רוזמרין
מסעדה מזרחית • תבשילים

• בשרים על האש

• חומוס אותנטי

• פלאפל

TAKE AWAY • לשבת •
• מנות בפיתה/באגט

בניהול מסעדות()10 שנות ניסיוןראמי חיאטבהנהלת

מרכז מסחרי כפר ורדים,
054-6020631 ,04-9573388

פתוח בימים א-ו בשעות 20:00-10:00

חדשות

נגרייה קהילתית
נגרות  וסדנת  קהילתי  מלאכה  בית 
והמרכז  המועצה  ידי  על  יוקמו  לנוער  
פעולה  בשיתוף  וורדים,  בכפר  הקהילתי 
במיזם  מדובר  למתנ"סים.  החברה  עם 
עופר  עו"ד  המועצה  חבר  שהגה  חברתי 

כהן. 
מלאכה  סדנת  תוקם  הראשון  בשלב 
לבני הנוער ומבוגרים במכולה הנמצאת 
תומר".  "בית  הנוער  לבית  בסמיכות 
לאחרונה התקיים מפגש תושבים ראשון 
וידע  עניין  בו לקחו חלק תושבים בעלי 
וכן החלו עבודות  נוער  לצד קבוצת בני 
הפיתוח במקום. המכולה שופצה על ידי 
בני נוער ותושבים ביום המעשים הטובים 
תחל  ובקרוב   ,)31.3( לאחרונה  שחל 

לפעול שם הסדנה.
שיהווה  מלאכה  בית  יוקם  הבא  בשלב 
ישנים,  לרהיטים  וחידוש  מיחזור  נקודת 
כך שבסיום תהליך השיפוץ ישווק הרהיט 
הוותיקים.  או לבעלים  ללקוחות חדשים 

מספר מקומות נבדקים כעת לטובת נושא 
מפגש  נקודת  יהווה  המלאכה  בית  זה. 
המעוניינים  חובבים  ונגרים  ליוצרים 
וזקוקים  בעצמם  רהיטים  ולבנות  לשפץ 
מקצועי.  וייעוץ  כלים  עבודה,  למרחב 
סדנאות נגרות, חוגים וקורסים לצעירים 
ומבוגרים יתקיימו גם הם בבית המלאכה.
בפנייה  שפורסמה  מודעה  בעקבות  
ולסייע  לפרויקט  להצטרף  למתנדבים 
דוד  של  אלמנתו  החליטה  בהצטיידות, 
נגר  שהיה  הכפר  תושב  ז"ל,  שניידר 
שנותר  הרב  הציוד  את  לתרום  חובב, 

בנגרייה הביתית. 
מיועד  הקהילתי  המלאכה  בית 
לתושבים מכל הגילאים, מבני נוער ועד 
בחרה  בישוב  הנוער  מועצת  פנסיונרים. 
המובילים  המיזמים  כאחד  זה  במיזם 
המעוניינים  תושבים  ועשייה.  לשותפות 
למרכז  לפנות  מוזמנים  במיזם  להשתתף 

הקהילתי.

חדש: קורס טאי צ'י
מרכז קהילתי כפר ורדים פותח החודש 

קורס שמלמד את אומנות הטאי צ'י. 
שיטת הטאי צ'י, שפותחה במאה ה-16 
כדי לתרגל בעיקר הגנה עצמית, נחשבת 
הנפוצות  הלחימה  מאומנויות  לאחת 
מיליוני  מאות  בקרב  ומקובלת  בעולם 
על  לשמור  נועד  צ'י  הטאי  מתעמלים. 
אורח חיים בריא וספורטיבי, ובנוסף הוא 
מהווה מעין מדיטציה המאפשרת שיפור 

משמעותי ביכולות האישיות.
ונשים  גברים  בין  המשולב  הקורס 
המרכז  בוגר  אשד,  טל  בהדרכת  מנוהל 
לאומנויות מסורתיות בשרון. קורס נוסף 
מיועד לנשים בלבד, ותדריך אותו עופרה 
אביגד, בוגרת המרכז הישראלי לטאי צ'י 

ובעלת ניסיון של 20 שנה בהוראה.
שני  בימי  המתקיים  המשולב  הקורס 
לכל  ומיועד  הגנים  באשכול  ב-20:00 
אדם מעל גיל 16. הקורס לנשים מתקיים 
במרכז  בבוקר  ב-9:00  רביעי  בימי 
הגנים.  באשכול  וב-18:00  הקהילתי 
שקלים   150 בקורס  השתתפות  עלות 

בחודש.

רוקדים בבוקר
חדש  חוג  נפתח  מרץ   חודש  בתחילת 
לריקודי עם באולם המארג עם המרקיד 
הוותיק אבי אמסלם. בחוג רוקדים ריקודי 
ריקודים  נלמדים  מפגש  ובכל  מעגלים 
שלישי  בימי  מתקיים  החוג  חדשים. 
בהרקדה   .11:00-12:30 בשעות  בבוקר 
הראשונה השתתפו גם מדריכים וחניכים 
הציע  ההתלהבות  ולאור  מהמארג, 
במיוחד  חוג  בהתנדבות  לקיים  המרקיד 
המיועד  החוג  לפני  שיתקיים  עבורם, 

לכלל הציבור.
פרטים נוספים במרכז הקהילתי,

.04-8338355

בני נוער 
משפצים את 
המכולה
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מקצועי נדל"ן    נתי שיינפלד

ברוח חג החירות ויציאת מצרים, החלטתי 
שנכון לדבר על "יציאה" – EXIT, אותו 
מונח כלכלי שהפך אפילו למילה בעברית 
– אקזיט. אמנם המונח נתפס כשייך לתחום 
ההיי-טק, אך הוא מתייחס לעולם העסקי 
הוא  זה  ובתחום  בפרט.  ולנדל"ן  בכלל 
נכס  לרכוש  רבים,  של  רטוב  חלום  מייצג 
זמן  תוך  גדול  ברווח  אותו  ולמכור  בזול 

קצר. או בקיצור, לעשות אקזיט.
הגדול  המיתוס  את  לשבור  רוצה  אני 
שני  לבצע  איך  ולהסביר  האקזיט  בנושא 
)ישנן  לביצוע  וקלים  נכונים  אקזיט  סוגי 

אפשרויות נוספות, אך הן למתקדמים(.

האשליה
אומרים  אליי  שמגיעים  האנשים  רוב 
סביר  אגב,  "מציאה".  מחפשים  שהם  לי 
הם  מציאה  להם  אראה  אם  שגם  להניח 
מבקשים  רובם  אבל  כזו.  שהיא  ידעו  לא 
לרכוש 'חורבה', לשפץ אותה, ואז למכור 

ברווח.
חייבים  כזה  דבר  לעשות  כדי  עכשיו, 
לרכוש את הנכס לפחות ב-30% מתחת 
למחיר השוק. כלומר אם דירה ממוצעת 
 500 שווה  בכרמיאל  או  במעלות  היום 
חורבה  למצוא  צריך  שקלים,  אלף 

שתימכר ב-350 אלף.
חלומות  אלו  היום!  כאלו  דברים  אין 

בהקיץ.
ישנן  נגיד שמצאת,  אם  גם  מכך,  יותר 
המון עלויות: מתווך, עורך דין, השיפוץ, 
מס רכישה. כל אלו מגיעים ביחד לעלות 
ממוצעת של 80-100 אלף שקלים. יוצא 
כ-450  בפועל  הייתה  הנכס  שעלות 
ולהרוויח,  אותו  למכור  כדי  ואז  אלף. 
לפי התיאוריה של רוב ה'מבינים', צריך 
הוא  כי  השוק,  מחיר  מעל  אותו  למכור 

משופץ, נגיד ב-550 אלף שקלים.
וגם אז יש מס שבח, מתווך, עורך דין 
הוא  שלך  הרווח  שכל  ויוצא  הלאה,  וכן 

25 אלף שקלים. וזה במקרה שהצלחת.
לביצוע  אפשרי  ובלתי  טעות  כמובן  זו 

במציאות.
למה?

כי אין אפשרות לרכוש כאלו  קודם כל 

ימכור את ביתו  נכסים. אף בעל בית לא 
של  השני  הצד  וגם  האלו.  במחירים 
ריאלי. אף  זה של המכירה, לא  התהליך, 
משופץ  שהוא  בגלל  בית  קונה  לא  אחד 
במחיר של למעלה מ-10% ממחיר השוק. 
ארוך  תהליך  הוא  השיפוץ  לכך,  ומעבר 
קבלנים,  עם  התעסקות  הרבה  שכולל 
קשה  מתיש,  תהליך  וזהו  ועוד,  חומרים 

ורווי סיכונים.
בקיצור, כמו שאומרים זקני העדה שלי, 

בובע מייסעס.

אקזיט המצוקה
אז איך באמת עושים אקזיט נכון?

של  בשווי  נכסים  ראשונה:  אופציה 
יותר ממיליון שקלים:

הצרות של אחרים הן ההצלחות שלנו. 
 – רוצה  )לא  שחייב  מישהו  נמצא  אם 
מצוקה  עקב  ביתו  את  למכור  חייב!( 
כדי  רק  להתפשר  מוכן  והוא  כלשהי 
זו  מהר,  שיותר  כמה  הכסף  את  לקבל 

הזדמנות טובה לביצוע אקזיט.
איך? אם מחירו הריאלי של הבית הוא 
מיליון שקלים, רוב האנשים יציגו אותו 
או אפילו  מיליון   1.15 נקוב של  במחיר 

1.2 מיליון.
למכור,  חייב  בית  בעל  אותו  אם  אבל 
אפילו  וימכור  מאוד  שיתפשר  יתכן 
במחיר של 800 אלף שקלים, ואז יש לנו 
כרווח.  שקלים  אלף   200 של  פער  כבר 

מניסיון – דברים כאלו קיימים וקורים!
מאוד  להיות  צריכה  המכירה  עכשיו, 
רציני  פייט  ושתיתן  ואפקטיבית  מהירה 

דומים.  בתים  שמוכרים  שלי  למתחרים 
אציג  אני  כזו:  תהיה  האסטרטגיה  לכן 
הנכס ממש במחיר המכירה. בשונה  את 
מכולם, שמציגים בית במחיר קצת יותר 
להתפשר  פער  להם  שיישאר  כדי  גבוה, 
במסגרת משא ומתן. אני אציג את הבית 

ב-998 אלף שקלים.
לרוכשים  אותו  להציג  יהיה  ניתן 
עדיין  כשהמוכר  אפילו  פוטנציאליים 
הוא  המצב  עכשיו  בדירה.  מתגורר 
שקלים  אלף   998 של  מדהים  שבמחיר 
כי  האחרים,  מכל  יותר  אטרקטיבי  אני 
אני מציע אותה למכירה בפחות ממחיר 

השוק!
ואז, נכון, יש לי אקזיט מהיר של 200 
אלף שקלים. גם אם נוריד מה ששילמתי 
השבח,  מס  ואת  דין  עורך  מתווך,  על 
שקלים,  אלף  כ-125  יהיה  הנקי  הרווח 
ללא שיפוצים וכאבי ראש, ובלי "חורבה 

שהיא מציאה".

אקזיט מצרים
יציאת מצרים תמיד תישאר רלוונטית, אבל ברוח החג 

בואו נדבר על "יציאה" עסקית בתחום הנדל"ן, או 
אקזיט כמו שקוראים לזה. כך תעשו זאת נכון

הכותב הוא מתווך, זכיין אל הנכס סניף כרמיאל, 053-3626517

אחוז  ב-30  ביתו  את  ימכור  לא  בית  בעל  אף 
הצד  וגם  חורבה.  הוא  אם  גם  לשוק,  מתחת 
השני של התהליך, זה של המכירה, לא ריאלי. 
משופץ  שהוא  בגלל  בית  קונה  לא  אחד  אף 

במחיר של למעלה מ-10% ממחיר השוק
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אקזיט התעוזה
דרך נוספת לאקזיט מתבססת על הכלל המעז מנצח. כגודל 

הסיכון כך גודל הסיכוי.
אופציה שנייה: רכישת נכס בפרויקט בנייה חדש:
הרעיון הוא לרכוש נכס כשהוא "עדיין על הנייר".

איך?
חדש  בפרויקט  חדרים  ארבעה  בת  דירה  עלות  למשל  אם 
באזור כרמיאל או מעלות הוא כ-1 מליון שקלים, ניתן לבדוק 
מבלי  הרכישה,  בעת  אחוז   20 רק  לקבל  מוכן  מהקבלנים  מי 
שהקונה יצטרך לשלם לאורך כל זמן הבנייה )כשלוש שנים, 
שנות  שלוש  בתום  גרייס(.  המקצועית  בעגה  שנקרא  תהליך 
את  לשלם  להתחיל  המפתח  קבלת  בעת  אמורים  הבנייה, 

המשכנתא על יתרת הסכום.
אבל מה שאנחנו נעשה זה להוציא את הנכס למכירה שלושה 
הוא  המצב  עכשין  המסירה.  מועד  לפני  חודשים  ארבעה 
שהשכונה כבר קמה, היא יפה ונוצצת )גם אם בחלקים ממנה 
הבנייה עדיין נמשכת( ואף מאוכלסת בחלקה, הסיכון מינימלי 
עד אפסי כי הרי הכל כבר בנוי, ובאופן טבעי מחיר הנכס עלה 

בצורה משמעותית.
זה כמובן לא מדעי ויש כאן סיכון, אבל הסטטיסטיקה בשש 
השנים האחרונות מלמדת כי מי שעשה את המהלך הזה יצא 

ברווח של כ-25-35 אחוז מעערך הנכס. 
בואו נראה את זה במספרים:

הבית עליו התחייבתי: 1 מיליון.
שמתי דמי קדימה: 200 אש"ח.

לקראת סיום הבניה אני מוכר את הבית ב-1,200,000 שקלים 
)אפשר גם ביותר, אבל לפחות בהדגמה לא נהיה חזירים...(.

בשלוש  זה  את  ועשיתי  שקלים!  אלף   200 שהרווחתי  יוצא 
שנים, אחרי שהשקעתי סכום דומה. אקזיט של 100 אחוז על 

הכסף תוך שלוש שנים, זה יפה בכל קנה מידה.
אכן, יציאת מצרים נהדרת לקראת הפסח.

בהצלחה.

לרכוש נכס בזול ולמכור ברווח גדול תוך 
זמן קצר � אילוסטרציה: פוטוליה

רשות יציבה
משרד הפנים קבע כי המועצה המקומית כפר ורדים הינה 

רשות יציבה גם בשנת 2017.
בקריטריונים  שעמדה  לאחר  כיציבה  הוגדרה  הרשות 
כספיים, אדמיניסטרטיביים ובכללי המנהל התקין. משמעות 
של  יותר  רבה  מידה  לקבל  תמשיך  שהמועצה  היא  ההכרה 
אשראי  קבלת  הפנים,  למשרד  בדיווחים  הקלה  עצמאות, 
העדר  הוא  יציבה  רשות  של  מעמד  לקבלת  תנאי  ועוד. 
ליקויים  בדוחות הביקורת החיצונים, במערך השכר והעסקת 
שביעות  הביע  יחיאלי  סיון  המוצע  ראש  ברשות.  העובדים 
המסור  האיכותי,  הניהול  "על  העובדים  לצוות  והודה  רצון 

והאחראי של המועצה".

כאן החאן
אלו  בימים  שנפתח  העמק,  בית  בקיבוץ  הגליל  חאן 
קבוצות  למשפחות,  המיועד  אירוח  מתחם  הוא  לאורחים, 
ופרטיים ופתוח לנוף הגליל המערבי. המתחם משלב לינת 
ופעילויות  מפנקים,  בחדרים  לינה  רועים,  באוהלי  שטח 
סוג הלינה  יכולים לבחור את  אתגריות, כך שהמתארחים 
כשבוע  לפני  נחנך  המתחם  להם.  המתאימה  והפעילות 

בהפנינג חגיגי. 
אייכנוולד  חיים  ושותפיו  ביוזמת אבנר דהן  החאן הוקם 
וקיבוץ בית העמק, בהשראת חאן אלעל בגולן שפועל מזה 
17 שנים על מצוק נחל אלעל. המתחם, שמשתרע על שטח 
של 20 דונמים, מחולק לשני מוקדי אירוח מרכזיים: החאן, 
שכולל בתוכו ארבעה אוהלי רועים גדולים לאירוח קבוצות 
אוכל  וחדר  לובי  ומקלחות,  שירותים  מתחם  ומשפחות, 

משותף לאורחי האוהלים והחדרים וכן מטבחוני אורחים.
המוקד השני הוא מתחם החדרים הכולל 32 חדרי אירוח 
המתאימים לזוג עם שני ילדים ושש דירות אירוח מרווחות 
נגישות  ופינת אוכל, מתוכן שתיים  בנות שני חדרי שינה 
לנכים. בקיץ הקרוב מתוכנן להיבנות חניון קמפינג ללינה 
עצמית. בסמוך לחאן ממוקמת בריכת הקיבוץ והיא פתוחה 

בעונת הקיץ ועומדת לרשות האורחים בתשלום נוסף.
להזמנות: 046806668, 0747260655,

 .www.chan-hagalil.co.il

אוהל רועים לקבוצות או משפחות, מבט מבפנים

http://www.chan-hagalil.co.il/
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אופנה חובקת  עולם

את הראיון עם תמיר ניב וג'ין לי אנחנו 
עורכים באמצעות שיחה קולית בווטסאפ, 
נמצאים  הזוג  ובני  ורדים  בכפר  כשאני 
בעיצוב  תואר שני  בסינגפור. תמיר, בעל 
בעלת  אופנה  לי, מעצבת  וג'ין  תעשייתי, 
בחיים  זוג  בני  הם   ,GINLEE המותג 
בסינגפור  כעת  שוהים  השניים  ובעסקים. 
כדי להתכונן לכנס אופנה גדול שיתקיים 
אליו  שיביא  כנס  אפריל,  במהלך  שם 
בעולם  מקומות  ממגוון  חשובים  קניינים 
להיפתח  למעצבים  הזדמנות  ומעניק 
לשווקים חדשים בתחום האופנה. השיחה 
מתקיימת עם תמיר, כשג'ין נמצאת ברקע 
ומידי פעם תמיר מתווך בינינו את השאלה.
תמיר ניב וג'ין לי גרים בגבעת שמואל, 
וקצת,  השנתיים  בת  ביתם  את  מגדלים 
אביב,  בתל  בסטודיו  ויוצרים  ומעצבים 

סינגפור וסין.

אשת העולם
ורדים.  בכפר  גדל  כיום,   34 בן  תמיר, 
לאחר הצבא נסע ל"טיול הגדול", שנמשך 
שש שנים ובמהלכו מצא את בחירת ליבו. 
ולחיים  לאופנה  בית  השניים  הקימו  יחד 
משותפים. הוא בנם של חנה ואיתמר ניב, 
בן  היה  כשתמיר  לכפר  עברה  והמשפחה 
"קשת"  היסודי  ספר  בבית  למד  שלוש. 

ובבית ספר התיכון תפן.

"נסעתי  תמיר,  מספר  הצבא",  "אחרי 
לטיול במזרח. בתום שנה וחצי של טיול, 
ג'ין לי. למעשה  בשנת 2005, פגשתי את 
נפגשנו בנקודה שבאופן יחסי הכי קרובה 
פקיסטן.  ליד  סין  מערב  בקשגר,  לארץ, 
כשפגשתי את ג'ין היא היתה אחרי לימודי 
אופנה בלונדון, שם למדה בבית ספר יוקרתי 
היא   .Martins Saint Central בשם 
סיימה את לימודיה בשנת 2002, ותעודת 
הגמר של בית הספר הזה נחשבת לכרטיס 
כניסה לעולם האופנה. בין הבוגרים נמנים 

מקיין,  אלכסנדר  גליאנו,  ג'ון 
שמות  ועוד  מקרטני  סטלה 

באופנה  ומובילים  מוכרים 
כשפגשתי  העולמית. 
הגיעה  היא  לי,  ג'ין  את 
ללמד  כדי  לשנגחאי 

בקולג' לאופנה".
במהלך  שהיה  תמיר, 
דרכו  ובתחילת  הטיול 
המקצועית,  האישית 
להישאר  החליט 
לי,  ג'ין  לצד  במזרח 
כצלם  לעבוד  והתחיל 
וכמעצב  פרילנסר 
למד  במקביל  מוצר. 
שנתיים.  במשך  סינית 
"למדתי במגמת אמנות 
שזיקה  כך  בתיכון, 

מאוד  "אבל מהר  הוא מספר.  לי",  הייתה 
היכולות  את  לפתח  צריך  שאני  הבנתי 
יותר.  מקצועית  בצורה  שלי  והידע 
תעשייתי  עיצוב  ללימודי  נרשמתי  ולכן 
חזרתי  לבצלאל  כשהתקבלתי  בבצלאל. 

לארץ, כמובן עם ג'ין".
איך ג'ין הסתדרה עם המעבר לארץ?

"ג'ין נולדה בסינגפור, אבל רגילה לגור 
במקומות חדשים. כשהגענו לישראל היא 
כבר גרה כשש שנים בארצות אחרות. זה 
 2000 בשנת  ללונדון  המעבר  את  כולל 
מאוד  היא  לשנגחאי.  המעבר  ואת 

פתוחה".
אבל  מבינה,  אני  רגילה, 
לא  זאת  בכל  זה  ירושלים! 
איך  שנגחאי.  או  לונדון 

קיבלו אותה?
הסתדרנו,  הכל  "בסך 
קשיים  היו  אבל 
ביורוקרטיים. משטרת ההגירה 
עצרה אותה כמה פעמים, והיה גם 

מקרה שג'ין קיבלה צו גירוש".
- כי לא האמינו שאתם יחד?

ג'ין  לארץ  כשעברנו  "בערך. 
בשנגחאי  גדולה  בחברה  עבדה 
היתה  היא  מוצר.  מנהלת  בתור 
עשרה  של  צוות  על  אחראית 
עובדים, ולעתים נשארה בחו"ל 

הוא מעצב מוצר שגדל בכפר ורדים, היא מעצבת אופנה מסינגפור. הם נפגשו 
בסין, גרים לסירוגין בגבעת שמואל, שנגחאי וסינגפור, מגדלים ככה ילדה בת 

שנתיים ומריצים את מותג האופנה הצומח שלהם GINLEE. תמיר ניב וג'ין לי 
יוצרים ביחד, ואפילו משטרת ההגירה לא הצליחה לקלקל להם את החלום

מגזין

קרן דרוקמן אדיב
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פעם  העבודה.  בגלל  ארוכים  זמן  לפרקי 
היה  לכן  נמשך כמעט חצי שנה.  זה  אחת 
קשה להבין שהיא גרה גם פה וגם בחו"ל. 
אבל ידענו שאנחנו ביחד ושנעבור את זה 

יחד.
אנחנו  מהעבודה  כחלק  היום,  "גם 
מחלקים את הזמן שלנו כשמונה חודשים 
וחודשיים  בסינגפור  חודשיים  בארץ, 
מנהלים  אנחנו  מזה  חוץ  אבל  בשנגחאי. 
השנתיים  בת  שלנו  הבת  רגילים.  חיים 
הולכת לגן בגבעת שמואל, וכשהיא בחו"ל 

היא הולכת לגן שם".
איזה שפות היא מתחילה לדבר?

"מדברת בעיקר אנגלית ועברית. בסינית 
זה בעיקר שירים".

טוב להתחיל בארץ 
עצמאי  אופנה  מותג  להקים  ההחלטה 
מאילוץ.  כתוצאה  רבה  במידה  התקבלה 
סטודנט  הייתי  אני  בירושלים.  "גרנו 
ולמדתי  בבצלאל  תעשייתי  לעיצוב 
מרוצה  היתה  לא  ג'ין  הערב.  עד  מהבוקר 
מההצעות העבודה בארץ. בשנת 2011 היא 
 .GINLEE המותג  את  להקים  החליטה 
היתר  בין  מהעסק,  חלק  אני   2014 משנת 
שותף בעיצוב התדמית של המותג, עיצוב 
וגם  בארץ  גם  התצוגה  וחללי  הסטודיו 

בחו"ל. אנחנו עובדים יחד".
המותג החל לפעול כאמור בשנת 2011, 
עד  בירושלים  מהסטודיו  לפעול  והמשיך 
לפעול  עבר   2016 בשנת   .2015 אוגוסט 
שם  אביב,  תל  בדרום  המלאכה  בקריית 
התצוגה.  וחלל  הסטודיו  היום  ממוקם 
גם  ושם  בסין  כולם  נרכשים  הבדים 
נפתח   2014 בשנת  התפירה.  מתבצעת 
מכירה  מרכז  וכן  בסינגפור,  נוסף  סטודיו 
מכירה  עמדת  עם  יוקרתי  כלבו  בתוך 
של  הדגמים  החלו  לאחרונה  עצמאית. 

GINLEE להימכר גם בשנגחאי. 
ג'ין לי, בת 37, היא המעצבת של המותג 
המותג  מופץ  בארץ  ומתפתח.  שהולך 
)רשת  רזילי  רשת  עם  פעולה  בשיתוף 
אופנה המציעה מגוון מוצרי אופנה ומונה 
13 סניפים, הצפוני שבהם בחיפה(, ונמכר 
גם בבוטיקים לאופנה בתל אביב וירושלים. 
"היום", מספר תמיר, "אנחנו מוכרים בכ-
25 חנויות ובוטיקים בארץ בחו"ל, ובחנות 
וירטואלית. אנחנו מייצרים בין 100 ל-300 

הביקוש  ולשמחתנו  פריט,  מכל  יחידות 
הולך וגדל עם הזמן. לוקח לנו ארבעה עד 
חדשה,  קולקציה  לעצב  חודשים  חמישה 
ואני מרגיש שאנחנו מציעים משהו שהוא 

ייחודי".
עבור  כמודל  שמשמש  אופנה  בית  יש 

ג'ין?
דרך  לנו  שתהיה  מנסים  מאוד  "אנחנו 
משלנו. לשמור על נישה ייחודית, ולעצב 
משלו.  סגנון  עם  אופנה  כבית  עצמנו  את 
שהוא  קלואי,  את  אוהבת  מאוד  ג'ין  אבל 

בית אופנה צרפתי".
?GINLEE מה מייחד את

"יש לנו שפה שבאמת מחברת בין המזרח 
למדה  אבל  בסינגפור,  גדלה  גי'ן  למערב. 

החיבור  ומשם  בלונדון,  אופנה  עיצוב 
קווים  הם  המאפיינים  האירופאי.  לטעם 
בד  מחויטים,  מעט  רכים,  צבעים  נקיים, 
נגיעות  עם  במראה  יותר  רך  שהוא  משי 
שיותר  הכותנה  לעומת  זאת  מהמזרח. 
משי  עם  עובדים  אנחנו  בארץ.  מקובלת 
למרות הסטיגמה,  איכותי מהמזרח.  מאוד 
השוק הישראלי מוגבל מבחינת ההיצע של 
חומרים ודי יצרנו לנו נישה ייחודית בעזרת 

בדי המשי".
את  מרגישים  זאת  בכל  אתם  איפה 

הבדלי התרבויות?
בו.  להתחיל  טוב  מקום  היא  "ישראל 
היתה  ישראל  ומפרגן.  פתוח  מאוד  הקהל 

תמיר ניב וג'ין לי. "ידענו שנעבור את זה יחד"

פעמים,  כמה  ג'ין  את  עצרה  ההגירה  משטרת     
והיה גם מקרה שהיא קיבלה צו גירוש. היא נשארה 
העבודה,  בגלל  ארוכים  זמן  לפרקי  בחו"ל  לעתים 

ולכן היה קשה להבין שהיא גרה גם פה וגם שם

g
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גם  הדרך  ובתחילת  שלנו,  הראשון  השוק 
ורדים.  בכפר  זיוה  הבוטיק של  עבדנו עם 
השפה העיצובית נבנתה סביב הסגנון של 
מקבלים  מאוד  הישראלים  הישראליות. 
היינו מגיעים לאן שהגעתו  ולא  מעצבים, 
מתחברים  היו  לא  הלקוחות  אם  בארץ 

ואוהבים.
"אבל יש הבדל. בארץ הלקוחה תקנה את 
השמלות לאירועים. הסגנון העיצובי שלנו 
נחשב בישראל למחויט. בסינגפור הסגנון 
שמרני,  יותר  בריטי,  קצת  הוא  המקובל 
שמזג  למרות  מכוסה,  ויותר  שקוף  פחות 
סביב  נעה  והטמפרטורה  טרופי  האוויר 
נתפסים  שלנו  העיצובים  לכן  מעלות.   30
שם יותר כקז'ואל. יקנו את הבגדים שלנו 

לעבודה, ופחות לאירועים רשמיים".

תגלית השנה בסינגפור
הזוג,  לבני  פניה  את  מאירה  סינגפור 
ותמיר מספר כי מתחולל שם שינוי תרבותי 
מקום  המון  שם  נותנים  "היום  ממש.  של 
לעיצוב. בשנים האחרונות הבינו בסינגפור 
לעיצוב,  לאמנות,  ליצירה,  חשיבות  שיש 
החשיבו  בעבר  אם  ייחודית.  לחשיבה 
דין  עורך  כמו  מקצועות  בעיקר  וכיבדו 
של  לחשיבות  שם  נפתחו  היום  וכדומה, 
התחילו  הם  באופנה.  רק  ולא  העיצוב. 
וחדשנות  משתנה  שהכלכלה  להבין 
וחשיבה מחוץ לקופסא חשובים, והממשלה 

שם ממש מעודדת את זה".
במה זה מתבטא?

כדי  לקרנות  כסף  הרבה  מקצים  "הם 
לאחרונה  זכתה  ג'ין  מעצבים.  לעודד 
בעיצוב  השנה  לתגלית  ונבחרה  בתחרות 
לקבל  טובה  הרגשה  זו  בסינגפור.  אופנה 
את  הצגנו  נולדת.  בו  במקום  כזו  הכרה 
נדרשנו  וגם  שלנו,  הנוכחית  הקולקציה 
הדגם  עצמה.  לתחרות  ייחודי  דגם  לעצב 
עיצבה  ג'ין  מדינות:  בשלוש  ונתפר  עוצב 
את  עשיתי  אני  אביב,  בתל  בסטודיו 
הגרפיקה להדפס הרקמה, שלחנו לתפירה 
בסינגפור  סופית  חובר  והכל  בשנגחאי, 
והותאם למידות של הדוגמנית שם. אחות 
של ג'ין, ג'ורג'י, גרה בסינגפור ומנהלת את 
כל האופרציה שם. היא זו שגם אספה את 

הפרס".
מה החלום?

האופנה  בכנס  מתרכזים  אנחנו  "כרגע 
השוק  את  להגדיל  היא  המטרה  הקרוב. 
הרבה  יגיעו  פעולה.  שיתופי  עוד  וליצור 
מעצבים ומעצבות מחו"ל ויגיעו גם הרבה 
זאת  בעולם.  מקומות  מיני  מכל  קניינים 

הזדמנות טובה להתפתח".
איך מרגיש לך הפריצה הזו מכפר ורדים 

לעולם הגדול?
מאוד  שלי  בהוויה  שאני  היא  "האמת 
ואת  הגליל  של  השקט  את  אוהב  גלילי. 
הטבע, פחות מחובר לעיר הגדולה. כשאני 
מגיע לכפר ורדים אני משתדל לשמור על 
וגרים  איתם  שגדלתי  החברים  עם  הקשר 
בצפון, חברים טובים שהיום גרים במעונה 
יש  יותר מורכב כשלכל אחד  זה  וברגבה. 

משפחה, אבל בינתיים זה מצליח".

מגזין

תקנה  הלקוחה  בארץ    
את השמלות לאירועים. 
העיצובים  בסינגפור 
יותר  נתפסים  שלנו 
את  יקנו  ושם  כקז'ואל, 

הבגדים שלנו לעבודה

g

עיצובים של GINLEE )בעמוד זה ובעמ' 38(
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המומחים להתאמת משקפיים

מרכז מסחרי מעלות טל. 04-9575551

חדש! אופטיקה מאור עיניים נבחרה להיות חלק מרשת 
לתיאום תורים במרכז הרפואי כפר ורדים 04-9570156 ׀ 04-9573132

מקצועיות 
עם חיוך

מבצעים והנחות לרגל הפתיחה המחודשת
מגוון רחב של מסגרות שמש וראייה ממיטב המותגים

התרחבנו והשתדרגנו למענכם! 

חג פסח שמח לכל לקוחותינו 

המומחים להתאמת משקפיים

מרכז מסחרי מעלות טל. 04-9575551

חדש! אופטיקה מאור עיניים נבחרה להיות חלק מרשת 
לתיאום תורים במרכז הרפואי כפר ורדים 04-9570156 ׀ 04-9573132

מקצועיות 
עם חיוך

מבצעים והנחות לרגל הפתיחה המחודשת
מגוון רחב של מסגרות שמש וראייה ממיטב המותגים

התרחבנו והשתדרגנו למענכם! 

חג פסח שמח לכל לקוחותינו 

התרחבנו והשתדרגנו למענכם!
מבצעים והנחות לרגל הפתיחה המחודשת
מגוון רחב של מסגרות שמש וראייה ממיטב המותגים

חג פסח שמח 
לכל לקוחותינו

חדש!
אופטיקה מאור 
עיניים נבחרה 
להיות חלק 

מרשת 

לתיאום תורים 
במרכז הרפואי כפר 
ורדים 04-9570156  

04-9573132

מרכז מסחרי מעלות טל. 04-9575551

המומחים להתאמת משקפיים

מרכז מסחרי מעלות טל. 04-9575551

חדש! אופטיקה מאור עיניים נבחרה להיות חלק מרשת 
לתיאום תורים במרכז הרפואי כפר ורדים 04-9570156 ׀ 04-9573132

מקצועיות 
עם חיוך

מבצעים והנחות לרגל הפתיחה המחודשת
מגוון רחב של מסגרות שמש וראייה ממיטב המותגים

התרחבנו והשתדרגנו למענכם! 

חג פסח שמח לכל לקוחותינו 

בתי עץ יפהפיים
בלב מושב מעונה.

אידיאלי למשרדים, קליניקה ועוד.

• • •

כל יחידה בת 45 מ"ר כולל מרפסת, 
מטבחון, שירותים ומקלחת.

מחולק לשני חדרים
וגלריה )קומה שנייה(.

אפשרות לקבל מרוהט ומאובזר. 

לפרטים: 050-4979832

להשכרה
לעסקים
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מגזין

"יציאה  נוסח  להיכנס לקלישאות  מבלי 
כבד  או  כשעיוור  לחירות",  מעבדות 
ראייה מקבל לראשונה כלב נחייה, החיים 
לא  יותר.  קלים  הופכים  המוגבלות  עם 
לכלב  יאמר  שהעיוור  שמספיק  בלבד  זו 
"בנק" או "סופר" והוא יוביל אותו לשם, 
יגיע לשם בשלום,  הכלב גם ידאג שהוא 
תוך כדי עקיפת מכשולים כאלה ואחרים 
בדרך. אבל לא בזה מסתיים העניין. כלב 
הנחייה הופך להיות חלק ממשפחתו של 
יכולים  המשפחה  בני  שכל  כך  העיוור, 
ערירי  העיוור  ואם  מנוכחותו,  ליהנות 

הכלב הופך להיות המשפחה שלו.
תהליך  עובר  היוולדו  מיום  נחייה  כלב 
ארוך עד מסירתו לבית העיוור. אלה מתק, 
"עיניים  בעמותת  נחייה  כלבי  מאלפת 
על  האחראית  גם  היא  לעיוור",  מנחות 
ההרבעות.  את  ומנהלת  הגורים  תוכנית 
כלב  ליצירת  הדרך  על   מספרת  מתק 

נחייה  לכלב  "הבסיס  מושלם:  נחייה 
הכלב.  של  והאבות  האימהות  הוא  טוב 
לברדורים,  בעיקר  אלה  בימים  ההורים, 
שרוצים  ושקטים  רגועים  להיות  צריכים 
לעבוד. אנחנו רוכשים גורים וגם בוגרים 
ספרד,  כמו  בעולם  שונים  ממקומות 
כלבים  ומוסרים  הברית,  וארצות  אנגליה 
ההורים  של  ההרבעה  את  לאימוץ.  אלו 

מבצעים במכלאה בצבעון".

סטודנט אומנה
האלה  הכלבים  את  ומכשיר  מגדל  מי 

להיות כלבי נחייה?
"הגורים שנולדים להורים אלו נמסרים 
לבתי אומנה. כרגע משפחות האומנה הם 
שאורח  כיוון  בטכניון,  סטודנטים  בעיקר 
לכלב,  מתאים  הסטודנט  של  החיים 
היום.  כל  לבעלים  צמוד  להיות  שצריך 
והכלב  בפרויקט  תומכים  מאד  בטכניון 

נכנס עם הסטודנט לשיעורים ולמעבדות. 
שתי  זה  על  מקבל  אפילו  הסטודנט 
להתרגל  צריך  נחייה  כלב  זכות.  נקודות 
כלום,  לעשות  בלי  ארוכות  לשבת שעות 
ולכן הסטודנטים מתאימים מאוד, כי הם 

יושבים שעות בשיעורים".
לעשות  צריכה  האומנת  המשפחה  מה 

עם הכלב?
"המטרה של האומנה היא קודם כל לתת 
לא  הכלב  אחרת  כי  וחיזוק,  אהבה  לכלב 
שגדלים  כלבים  נחייה.  כלב  להיות  יכול 
כלבים  יוצאים  במכלאות  אפס  מגיל 
לכן  קשובים.  ולא  נבחנים  עצבניים, 
שלב האומנה הוא חמישים אחוז מהכלב. 
מגיש  אומנה  להיות  שמעוניין  סטודנט 
בקשה, ואנחנו מחליטים אם הוא מתאים. 
במידה שכן, הכלב נמסר לסטודנט ואנחנו 
ולהדריך  לבקר  בחודש  פעם  מגיעים 

במשך השנה וחצי שהכלב נמצא אצלו.

אני 
אנווט

בישראל"  לעיוור  מנחות  "עיניים  עמותת 
ודואגת  לעיוורים  נחייה  כלבי  מכשירה 
לפנסיה.  יציאתם  עד  לידתם  מרגע  להם 
ביקור בכלבייה בצבעון ושיחה עם מאלפת 
הכלבים,  שעוברים  התהליך  על  הכלבים 
המשותף  הלימוד  המתאים,  לעיוור  הזיווג 

ושאלות מוסריות. סיפורו של אילוף

יוני לנקרי ונעמי פיליפס במהלך אילוף הדס כרמונה
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להרגלי  הכלב  את  מרגיל  "הסטודנט 
בית. הוא מגדל אותו רגיל, אבל עם כמה 
כלב  זה  דבר  של  שבסופו  כיוון  תוספות 
שצריך לחיות עם בנאדם בעל מוגבלות. 
כשמישהו  לנבוח  לו  אסור  למשל,  לכן, 
דופק בדלת, או לקפוץ על אנשים כשהם 
נכנסים הביתה. בחוץ הכלב צריך להיחשף 
לאנשים, לרעשים ולחיות אחרות, ולדעת 
זה. את ההנחיה החודשית  להתעלם מכל 
רק  לא  עושים  אנחנו  האומנה  לאנשי 
בבית, אלא גם בקניון, במקומות סגורים, 
ברחוב.  אוכל,  בהם  שיש  במקומות 
בצד  ללכת  הכלב  את  מלמד  הסטודנט 
ולא  לפניו,  אלא  צמוד,  ולא  שלו  שמאל 
ימינה  להסתכל  לא  הראש,  את  להוריד 
ושמאלה, אפילו אם עובר ילד, או כלב או 
אם קורה משהו, כי אז הוא יכול לפספס 
את  להכשיל  שעלול  בדרך  שיש  מכשול 
העיוור. לכן תפקיד האומנה הוא גם חינוך 

למשמעת, שהכלב יבין היטב מי הבוס".
ומה קורה אחרי שנה וחצי?

מגיעים  הכלבים  האומנה  תקופת  בסוף 
תהליך  את  ומתחילים  בצבעון  למכלאה 
ואיטית.  סיזיפית  עבודה  זו  האילוף. 
העיקרון הוא שהכלב צריך ללמוד ללכת 
כשמגיעים  לעצור  לדעת  ישרים,  בקווים 
זה  מה  כמו  פקודות  להבין  מדרכה,  לסף 
שמאלה או ימינה ולהוביל בין מכשולים".

התאמה אישית לכלב
כל אחד יכול לקבל כלב נחייה?

נחייה.  כלב  לקבל  יכול  עיוור  כל  "לא 
עיוור או כבד ראייה המעוניין בכלב נחייה 
מהמרכז  ונציג  בקשה  טופס  אלינו  מגיש 
מאד  חשוב  התאמה.  ובודק  אליו  מגיע 
היא  והאם  הסביבה  מה  חי,  האדם  איפה 
מתאימה לגידול כלב. חשוב גם מה רמת 
התפקוד שלו. בנאדם שמובילים אותו כל 

יכול לקבל  לא  ואינו עצמאי בכלל  הזמן 
כלב  שמקבלים  אנשים  כלל  בדרך  כלב. 
עם  עכשיו  עד  הולכים  שהיו  כאלו  הם 
הסופר  איפה  שיודעים  עצמאיים,  מקל, 
רמת  גם  שלהם.  הסביבה  את  ומכירים 
שבודקים  נוסף  דבר  משפיעה.  העיוורון 
הוא את ההליכה של העיוור, את המהירות 
בודקים  ברתמה,  לאחוז  יכולתו  שלה, 
את הביטחון שלו ואת סיבת התעוורותו. 
להתאים  לנו  עוזרת  גם  הזו  הבדיקה 
סכרת  חולי  למשל,  לעיוור.  הכלב  את 
אנשים  הם  המחלה  בגלל  שהתעוורו 
צריך  ולכן  משתנים  רוח  למצבי  הנוטים 
עם  להתמודד  שיודע  כלב  להם  להתאים 
מצבים כאלה. בכלל, נעשית התאמה בין 
אופי האיש לאופי הכלב ומתאימים כלב 
לאדם  אחר  וכלב  רגוע  לאדם  ספציפי 

אנרגטי".
מה כולל האילוף?

ואחד  מכשולים  מסלול  יש  "במכלאה 
הוא  זה  במסלול  לומד  שהכלב  הדברים 
'מכשולי גובה'. כלומר אסור לכלב לעבור 
אותו  שהאדם  כיוון  למכשול,  מתחת 
כל  עם  מהכלב.  יותר  גבוה  מלווה  הוא 
ביום,  לשעה  שעה  חצי  בין  עובדים  כלב 
בנהריה  נעשית  האילוף  עבודת  כשרוב 
להסתדר  לומד  הכלב  שם  במכלאה.  ולא 
לא  ודברים  מכשולים  עם  רב,  קהל  עם 
הרבה  מתבססת  האילוף  שיטת  צפויים. 
על פידבקים חיובים ומה שנקרה "השוט 
והגזר". השוט הוא תיקון שנעשה על ידי 
גם  ליטוף.  הוא  והגזר  ברצועה  משיכה 
באילוף.  גדולה  מאד  משמעות  יש  לקול 
הכלב יודע מתי הוא ננזף ומתי משבחים 
כי  לברדורים,  הם  הכלבים  רוב  אותו. 
כלבים  יש  לעבודה.  וקלים  סלחניים  הם 
ונפסלים  מתאימים  לא  שנמצאים 
שהוא  עדיין  לנו  חשוב  אך  מהתוכנית, 
נמסרים  כאלו  כלבים  ולכן  לעזור  ימשיך 
למשפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים 

או ילדים בעלי בעיות נפשיות".
גם העיוור צריך לעבור הכשרה?

נמשך  במכלאה  האילוף  של  "התהליך 
שישה עד שמונה חודשים. לאחד תקופת 
חמישה  של  קבוצה  מתארגנת  האילוף, 
בבית  המשוכנים  עיוורים  שישה  עד 
במהלך  ימים.  חודש  למשך  בנהריה  קיי 
עם  לעבוד  איך  אותם  מדריכים  החודש 
בזמן  כי  מאד,  מורכב  קורס  זה  כלבים. 
העיוור  בלבד,  חודש  של  קצר,  מאוד 
אינפורמציה.  מאד  הרבה  לקבל  צריך 
ההרגלים  מהם  הכלב,  עם  להתנהג  איד 
שלו ואיך עובדים יחד. כעבור חודש הם 
מגיע  ומדריך  כלב,  עם  הביתה  הולכים 

יוני לנקרי ונעמי פיליפס במהלך אילוף
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קצת  זה  בהתחלה  בבית.  אותם  להדריך 
יותר אינטנסיבי, ואחר כך פעם בשנה, כך 

עד שהכלב יוצא לפנסיה.
שווה  מחולקת  הנחייה  של  "ההצלחה 
איננו  הכלב  לאדם.  הכלב  בין  בשווה 
מכונה והוא צריך ללמוד את הסביבה של 
יש  לכלב  ללמד.  צריך  והעיוור  העיוור 
זיכרון מצוין ומספיק פעם אחת שהעיוור 
הכלב  'בנק',  לו  ויגיד  לבנק  אותו  ייקח 
ילמד. להבא, כשיקבל את ההנחיה 'בנק', 
ויזכור את  הזה  יידע להגיע למקום  הוא 
המסלול. לכלב אמנם יש זיכרון אינסופי, 
את  ללמד  שצריך  זה  הוא  העיוור  אבל 

הכלב".

בקרוב מרכז מבקרים
אלה מתק גרה בצבעון. היא התחילה את 
הקשר עם הכלבים בצבא בבסיס ציוד, שם 
מ-30  יותר  לפני  לנקרי.  יוני  את  הכירה 
שנה הוא נסע לארצות הברית ללמוד את 
כדי להתמחות  נסעה אחריו  והיא  הנושא 
והמכלאות  הגורים  ההרבעות,  בנושא 
כלב  יש  תמיד  לאלה  אנג'לס.  בלוס 
אנחנו  לגמלאות  יוצא  שכלב  "עד  בבית: 
דואגים לו ואחראים עליו, וכשהוא מסיים 
בכך  בית.  לו  מוצאים  אנחנו  את תפקידו 
מסתיימת האחריות שיש לנו כלפי הכלב. 
את  שיגדל  מישהו  למצוא  קשה  לפעמים 
תמיד  כמעט  ולכן  לפנסיה,  שיצא  הכלב 

לאחד מאיתנו יש כלב גמלאי בבית".
לעיוור"  מנחות  "עיניים  העמותה 
הוקמה ב-1989 על ידי יוני לנקרי. לפני 
הנוכחי  למיקומה  עברה  היא  שנים  שש 
נותנת  ישראל  "מדינת  לנקרי:  בצבעון. 
סדר גודל של 15 אלף שקלים כאשר כלב 
נחייה עולה 150 אלף שקל. ההפרש מגיע 
ממנהל  קיבלנו  הקרקע  את  מתרומות. 
ידי  על  הוקם  והמקום  ישראל  מקרקעי 
משרד  ידי  ועל  ירושה  שהשאיר  תורם 
ללא  כעמותה  פועלת  העמותה  הרווחה. 
מטרות רווח ומתפרנסת מתרומות של עם 
פרטיים  אנשים  חברות,  קרנות,  ישראל, 

וקרנות מחו"ל".
ממשרד  מימון  מקבלים  "העיוורים 
אלה.  מוסיפה  דופן",  יוצא  וזה  הרווחה 
קיים  באמת  הסוציאליות  במדינות  "רק 
מימון שכזה. העיוורים מקבלים מימון של 
וטרינריה  שירותי  אוכל,  הכלב,  תחזוקת 
עצמה  העמותה  הנלווים.  הדברים  ושאר 
נחייה  כלב  בלבד.  מתרומות  מתקיימת 
נכי  עיוורים  רק  תרומות.  של  תוצאה  זו 
מימון  הביטחון  ממשרד  מקבלים  צה"ל 
של כ-75 אחוז מתהליך האימון, ומשרד 
הרווחה מממן את הקורס שנערך בנהריה. 
כמו כן אנחנו מכסים באומנה את הוצאות 

האוכל, הציוד והווטרינריה".

ארבעה  כרגע  מונה  במכלאה  הצוות 
ולכל  האילוף,  על  שאחראים  אנשים 
של  היום  סדר  נוספים.  תפקידים  אחד 
הכלבים כולל כחצי שנה אימון במכלאה 
בו  חופשי  זמן  מאד  הרבה  בנהריה,  או 
הם משוחררים בחוץ, ובלילה הם ישנים 
לארבעה  שניים  בין   – שלהם  בחדרים 
כ-15  במכלאה  יש  כיום  בחדר.  כלבים 
נמצאים  כלבים  כ-30  ועוד  כלבים 
כלבים  הזמן,  כל  תחלופה  יש  באומנה. 
וכלבים  למכלאה,  מהאומנה  מגיעים 

יוצאים מהמכלאה לבתי העיוורים. 
המגיעות  קבוצות  מארחת  המכלאה 
לביקור, שבין השאר צופים בסרט אודות 
מספר  בסרט  הקטעים  באחד  העמותה. 
בכלב  שנעזר  עיוור  פסיכולוג  ארז, 
נחייה, שהכלב 'שובר את הקרח' במפגש 
בינו לבין המטופלים שלו, ובכלל כאשר 
אנשים נפגשים עם מישהו בעל מוגבלות. 
יתרון נוסף, אומר ארז, הוא שהכלב נותן 
לעיוור תחושה שהוא לא לבד. יוני מספר 
ניידות  לעיוור  נותן  הכלב  כי  בסרט 

ומקבל בתמורה מערכת יחסים.
מה יוצא מזה לכלב, זו שאלה שנשאלת 
זה  ידי הרבה אנשים "מהרחוב". על  על 
מלאכת  שמלבד  פיליפס,  נעמי  מרחיבה 
האילוף היא אחראית על תחום ה"אפטר 
קייר" ומבקרת את העיוורים בבית פעם 
קרובות  לעתים  אליהם  ומגיעה  בשנה 
ללוות  כדי  צורך  בכך  יש  אם  יותר 
את  מבין  לא  הציבור  "רוב  ולהנחות: 
המנגנון הזה של כלבי נחייה. אנחנו פה 
חיוביים  שיותר  כמה  להיות  משתדלים 
לחוויה  הכלב  של  החוויה  את  ולהפוך 
לא  שאנחנו  לזכור  צריך  אבל  חיובית. 
שואלים את הכלב אם הוא רוצה להיות 

אנשים  לעיתים  ברחוב,  נחייה.  כלב 
בכלבים,  מתעללים  שאנחנו  חושבים 
כך.  לא  שזה  להדגיש  חשוב  אבל 
מבחוץ  לאנשים  נראה  האילוף  תהליך 
שבשביל  להבין  חשוב  אבל  טוב,  לא 
אם  למשל,  אחרת.  היא  התחושה  הכלב 
תיקון  עובר  הוא  מהדרך  סוטה  הכלב 
מבין  הכלב  ברצועה.  משיכה  ידי  על 
כואב  לא  זה  אבל  השלילי,  הפידבק  את 
לחשוב.  עלול  מהצד  שמישהו  כמו  לו 
לפעמים, כשאני מאלפת בנהריה ואנשים 
מסתכלים, אני אחר כך אתן לכלב חיזוק 
חיובי רק בשביל 'להרגיע' את הסביבה, 

ולא בגלל שהכלב צריך את זה.
בזמן  בנו  נתקל  ברחוב  מישהו  "אם 
אילוף, או בעיוור שהולך עם כלב נחייה 
מוזמן  הוא  בעיניו,  חן  מוצא  לא  ומשהו 
אחר,  בנאדם  כל  כמו  עיוורים,  לשאול. 
ואם תופסים  יכולים לענות על שאלות. 
מוזמן  הוא  מתאים,  לא  ברגע  אותו 
מלא.  הסבר  ולקבל  אלינו  להתקשר 
הכלב.  של  הרצועה  על  רשום  הטלפון 
ברחוב  עיוור  ראיתם  אם  מקרה,  בכל 
עדיף  עזרה,  צריך  שהוא  לכם  ונראה 
אפשר  הכלב.  את  ללטף  ולא  לגעת  לא 
עזרה  צריך  הוא  אם  העיוור  את  לשאול 

ולתת לו עזרה מילולית".
זוכות  למקום  המגיעות  קבוצות 
לשמוע הרצאה, לראות סרט על המקום 
ולסייר  בעצמם  להתנסות  וחשיבותו, 
מעין  במכלאה  ייפתח  בקרוב  במקום. 
נוח שישדרג את החוויה.  מרכז מבקרים 
מלבד קבוצות מאורגנות מבקרים במקום 
קבוצות  אחרים.  ומתעניינים  תיירים  גם 
של ילדים עם צרכים מיוחדים מתארחות 

במקום בחינם.

מגזין

אלה מתק. "כשהכלב מסיים את תפקידו ויוצא לגמלאות, אנחנו מוצאים לו בית"
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ריבוי העולמות, גרסת נתניהו
60 שנה מנסים פיזיקאים 

להפריך תאוריה מוזרה, 
ללא הצלחה. והנה מגיע 

ראש הממשלה שלנו
וטורף את הקלפים

פיזיקלית  בתיאוריה  נזכרתי  השבוע 
"ריבוי  בשם  במקצת  ומוזרה  מעניינת 
העולמות". שמעתי אותה לפני שנות חצי 
דור מפיו של פרופ' יקיר אהרונוב, מומחה 
תרם  שאף  קוונטים,  בפיזיקת  עולמי 

לתיאוריה המפתיעה הזו נדבך משלו.
התאוריה  פשטנית,  ממש  ממש  בצורה 
ניסוי  שמתבצע  פעם  שבכל  אומרת  הזו 
כלשהו, ולניסוי יש יותר מתוצאה אפשרית 
אחת, זה ממש לא הגיוני שתתקבל תוצאה 
אחת בלבד והאחרות פשוט יתפוגגו להן. 
ברגע  מתמטית,  מסתדר  לא  פשוט  זה 
מסוימת,  במערכת  כזה  ניסוי  שמתבצע 
הקוונטית  הפיזיקה  של  המשוואות  כל 
שתארו את אותה מערכת, פשוט קורסות. 
של  פיצול  הוא  הזו  לקריסה  הפיתרון 
מהם  אחד  שבכל  עולמות,  לכמה  העולם 

התקבלה תוצאה שונה של הניסוי.
בפיזיקה הקוונטית מדובר בניסויים כמו 
מדידת ספין של חלקיק. אבל זה עובד גם 
ולכן,  מכירים.  אנשים  שיותר  בניסויים 
אם למשל הטלת מטבע, הרי במו בוהנך 
באחד  עולמות:  לשני  העולם  את  פיצלת 
קצת  תתאמץ  ואם  פאלי.  ובשני  עץ  יצא 
יותר ותזרוק קובייה, ברגע שתבדוק כמה 
יצא העולם מתפצל לעוד שישה עולמות. 
הטלה של שתי קוביות מפצלת את העולם 
שהרעיון  לי  ונדמה  עולמות,   36 לעוד 

הובן.
נראה מופרך? זהו, שלא. אולי זו תאוריה 
מוזרה, בטח שקשה לקבל או להבין אותה 
אם  אותכם  מבין  ממש  ואני  הסוף,  עד 
ככה.  באמת  שזה  להאמין  מסרבים  אתם 
אבל מופרכת היא לא. מילולית. מסתבר 
להפריך  הצליח  לא  מדען  אף  היום  שעד 
ידי הפיזיקאי  ומאז שפורסמה על  אותה! 
רבים  היו  דווקא   ,1957 בשנת  אוורט  יו 
וטובים שניסו, אלא שהתאוריה הזו איתנה 

להפליא.
הסבר  מספקת  היא  איתנה?  זה  מה 
לנו  זה שאין  איך  פיזיקלי מצוין לשאלה 
שקיימים  העולמות  אינספור  עם  קשר 
את  לגמרי  מסדרת  היא  לנו,  במקביל 
המתמטיות,  המשוואות  של  הקריסה 
ופותרת עוד כמה סוגיות בפילוסופיה של 

השפעת  כמו  בסוגיות  )במיוחד  הפיזיקה 
הצופה על מערכת פיזיקלית, מעמדה של 
התודעה בתיאור העולם וכאלה(. הפיצול 
באינטואיציה,  לנו  מסתדר  לא  אולי  הזה 
אבל עדיין לא נמצאה דרך מדעית לסתור 
את התאוריה. וכאמור, יש אפילו פיתוחים 
שונים על בסיס התאוריה, אחד החשובים 
שבהם שייך לפיזיקאים הישראלים פרופ' 
אצלו(  ללמוד  )שזכיתי  אהרונוב  יקיר 

ופרופ' לב ויידמן.
‰ ‰ ‰

ב"ניסויים"  גם  עובדת  הזו  התאוריה 
חולצה  איזו  כמו  מתמטיים,  פחות 
צהרים  לארוחת  הכינה  אמא  מה  תלבש, 
בכדורעף.  אליפות  לקחה  קבוצה  ואיזו 
באיזשהו  מתקבלת  אפשרית  תוצאה  כל 
באחד  ממשיכים  פשוט  ואנחנו  עולם, 
התוצאות,  העולמות, שבו התקבלה אחת 
או יותר נכון צירוף של אינספור תוצאות 

מאינספור ניסויים.
סטודנטים  בתור  זה,  בגלל  ובדיוק 
פחות  התאוריה.  על  "עפנו"  די  צעירים 
העולם  פיצול  של  מהאפשרות  התלהבנו 
לספין אפ או ספין דאון של איזה חלקיק, 
שישנו  הרעיון  את  אהבנו  בהחלט  אבל 
מיליארדר,  הוא  שלנו  אבא  בו  עולם 
בנו  מאוהבת  קופמן  ספיר  בו  נוסף  עולם 
חולון  הפועל  שבו  עולם  עוד  נואשות, 
אלופת המדינה בכדורסל ועולם אחד שבו 
אגב,  סימולטנית.  הדברים  שלושת  קרו 
יותר מ-20 שנה אחרי שנחשפתי ל"ריבוי 
זכתה  אכן  חולון  הפועל  העולמות", 
חיזוק  מהווה  כשלעצמו  זה  באליפות. 

משמעותי לתאוריה.
ובכלל, אימוץ התאוריה הזו הוא רעיון 

די מנחם, בטח ברגעים קשים. קרה משהו 
יקום  קיים  להימנע?  היה  שיכול  מבאס 
ולהפך:  אירע.  לא  כלל  הדבר  בו  מקביל 
משהו טוב שיכול היה לקרות נמנע? חבל 
העולם  הכל  בסך  זה  אבל  באמת,  מאוד, 
שבו איתרע מזלנו להישאר, ויש עוד המון 

עולמות בהם קרה בדיוק מה שרצינו.
‰ ‰ ‰

בשבועות  הזו  לתאוריה  חזרתי 
תאגיד  נתניהו,  סאגת  לנוכח  האחרונים, 
השידור הציבורי ורשות השידור. הסיכוי 
אבל  מזערי,  הוא  קורה  באמת  זה  שכל 
בעולם  עובדה,  קיים.  זאת  בכל  כנראה 
את  שהמציא  האיש  כולנו  נותרנו  שבו 
התאגיד באמת רצה לחסלו אחרי שנתיים, 
מתעסק רק בזה באובססיה בלתי מוסברת, 
וכל מי שמסביבו טוען שזה לגמרי הגיוני.
בכלל  אולי  משהו.  על  עליתי  אז  אבל 
התאוריה?  של  נוסף  פיתוח  הוא  נתניהו 
הרי זה האיש שגם המציא וגם חירב את 
מדינות  שתי  ברעיון  תומך  גם  התאגיד, 
מתעב  גם  לו,  מתנגד  וגם  עמים  לשני 
את ליברמן וגם מאוהב בו, גם מחרף את 
הערבים וגם מתחנף אליהם, גם ממנה את 
בנט לשר החינוך וגם יוצא נגדו באמירות 

מזלזלות וכן הלאה וכן הלאה.
שלנו  הממשלה  שראש  אפוא,  מסתבר 
מוכיח הלכה למעשה את קיומם של כמה 
וכמה יקומים מקבילים, ובניגוד לתאוריה 
יש  שלו  היקומים  כל  בין   – הפיזיקלית 

בכל זאת קשר כלשהו.
גם  הוא  אופיינית,  שבצורה  יוצא,  וכך 
סוף  מצליח  וגם  התאוריה  את  מאשש 
סוף להפריך אותה. רק שבמקרה הזה, לא 
המשוואות המתמטיות קורסות. זה אנחנו.

אייל כץ

פרופ' יקיר אהרונוב )מאתר פרס א.מ.ת.( 
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ירושלמי, כרמיאל, החרושת 48, 1-800-228171
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יחס אישי | שרות מקצועי | חומרים איכותיים | ניסיון עשיר | מחירים נוחים

מברך את כל תושבי כפר ורדים והסביבה
בחג אביב שמח!

אביב של התחדשות

http://www.yerushalmy.co.il/
mailto:info@yerushalmy.co.il
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נגיעה אמנותית בעיצוב הבית
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חסכתי כסף על בניית אתר.
וגם התפנה לי זמן.

מה טבעי יותר מחופשה?

ככה זה כשגם עושים בשבילך את העבודה

ועוד בחינם

אנחנו נבנה לך אתר וורדפרס חינם!
ברכישת 24 חודשי תחזוקה לפי 115 שקלים בחודש

 04-9977474 ,www.eshkol.media :לפרטים נוספים ומידע אודות חבילות נוספות  

רצינו להציע את המבצע הכי משתלם בישראל.
נדמה לנו שהצלחנו.

 לפחות בינתיים, עוד לא מצאנו אף גורם מקצועי שמציע 
כל כך הרבה שירות בכל כך מעט כסף.

איך זה עובד?
העסקה היא של 2,760 שקלים )לא כולל מע”מ(.

במחיר הזה תקבל )או תקבלי( גם הקמה מלאה של האתר 
)בחינם( וגם שתי שנות תחזוקה מלאות, להן תזדקק בכל 

מקרה.
מה כוללת בניית האתר?

תבנית וורדפרס פרימיום )לא חינמית( עם התאמה מלאה 
לעברית וכמובן רספונסיבית, כלומר האתר שלכם מותאם 

היטב למכשירי סמרטפון. בנייה של 12 דפים או גלריות, עד 
60 תמונות בגלריות והטמעת כל התכנים שלכם באתר, כולל 

טקסטים, תמונות בדפי התוכן ובגלריות, לוגו ועוד.
מה כולל שירות התחזוקה?

במשך שנתיים תקבל )וגם את, ברור( מאיתנו את כל 
השירותים הבאים:

	.איחסון אתר, גיבוי ואבטחה
	 וגם com או co.il מימון וניהול דומיין פרטי )בסיומת

סיומות מקובלות אחרות במקרה הצורך(.
	.שירות לקוחות לעדכוני תוכן ללא הגבלה
	 אפשרות להוסיף לאתר עד 3 דפי תוכן או גלריות בכל

שנה.

במילים אחרות:
אתר כזה יכול להתאים להערכתנו ל-80 אחוז מהעסקים 

 בישראל, אולי גם לעסק שלך.
ומה שבאמת נהדר בשירות שלנו )סליחה על חוסר הצניעות, 
אבל הלקוחות אומרים את זה!(, זו העובדה שאת כל העבודה 

 אנחנו עושים.
 אתה שולח תכנים ואנחנו בונים את האתר.

ובתקופת התחזוקה – אנחנו אלו שמעדכנים או מוסיפים 
 דפים.

אין צורך ללמוד איך לנהל אתרים )נכון שגם ככה יש לך 
מספיק על הראש?( ולהתמודד עם מערכות ניהול “ממש 

ממש קלות”.

ומה קורה החל מהשנה השלישית?
הכוונה היא להמשיך את השירות באותו מחיר – 115 שקלים 

 לחודש ובאותם תנאים.
 זה כמובן אינטרס משותף.

אתה מעוניין להמשיך ולהחזיק אתר יפה ואפקטיבי בראש 
שקט, ואנחנו רוצים שתמשיך להיות לקוח שלנו. זו גם הסיבה 
שאנחנו מתאמצים כל השנתיים להעניק לך את השירות הכי 

טוב שאנחנו יודעים.

השתכנעת?

צור קשר עכשיו.
המבצע בינתיים אינו מוגבל בזמן, אבל אנחנו יכולים לבנות 

 רק שני אתרים כאלו בשבוע.
אז באמת שווה למהר.

http://co.il/
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תערוכה צבעונית ומרתקת

 אביבה זוהר

תערוכות  מתקיימות  שנים  עשר  כבר 
בלובי של מרפאת בריאות כללית בכפר 
בימים  לקהילה.  מבורכת  יוזמה  ורדים. 
"תמונות  מוצגת במקום התערוכה  אלה 
רקומות" של לידיה ליטמן, כשהאוצרת 

היא לידיה גרינפלד.
התייחס  התערוכה,  בפתיחת  בדבריו 
המרפאה,  מנהל  קלינסקי,  זאב  ד"ר 
לאספקטים של חברה, תרבות ובריאות. 
בקהילה מתקיים הלכה למעשה החיבור 
הנפלא. רבים היוצרים מהישוב שניתנת 
עבודותיהם  את  להציג  ההזדמנות  להם 
האכסניות  אחת  וכדומה.  צילום  בציור, 
המרפאה.  של  המבואה  הינה  לתצוגה 
נינוחה  אווירה  משרות  התערוכות 
או  לאחות  לרופא,  בהמתנה  ותרבותית 

לענייני משרד.
באחד מביקורי הבית של אילנה רוזנר, 
אחות המרפאה, הגיעה לביתם של לידיה 
מ"המוזיאון"  ונפעמה  ליטמן  וטוני 
בעבודות  הייתה  הייחודיות  לה.  שנגלה 
החליטה  אילנה  לידיה.  של  הרקמה 
הרעיון  כולם.  לעיני  להציגן  שחייבים 
של  מרתקת  צבעונית  לתערוכה  הבשיל 
חיות  ליצנים,  מלכים,  נופים,  דמויות, 

ועוד.
עבודת נמלים חרוצה של לידיה ליטמן, 
במשך תשע שנים, בבית ובמועדון הזהב 
ע"ש תמר זגר, בחוג לרקמה "חוט הזהב" 

– הניבה תערוכה.
יום רביעי בבוקר התאספו קבוצת  כל 
ומחט  בחוט  ורקמו  בחדרון  נשים 
מחשבות, ימי הולדת עם כיבוד, סיפורים 

וחוויות ויצרו רקמות.
ב-2002  לכפר  הגיעו  וטוני  לידיה 
והתערו בשכונה, במועדון ובין החברים 
דוברי האנגלית. טוני, הג'נטלמן הבריטי, 

התנדב במועדון קפה בוקר כחבר בצוות 
ובהסעות. תמיד עם חיוך על פניו, מוכן 
הראשונה  היא  שרעייתו  כמובן  לעזור. 
שזכתה לעזרתו. את הציורים והצילומים 
מהאינטרנט.  הוציא  טוני  לעבודותיה 
אחרי סיום כל תמונה, הזמין את המסגור 

לתמונה ותלה במקום המיועד.
וגם  דרכם,  זו  ואהבה,  שיתוף  חיי 
חלתה,  כשלידיה  האחרונים,  בחדשים 
טוני  עמה.  המיטיב  התומך  הוא  טוני 
במרפאה,  עבודותיה  הצגת  על  מודה 
המוכיחה שהרקמה, כמו כל אמנות, היא 
לידיה  עבור  והתערוכה  לנפש  תרפיה 

היא חיבוק, תמיכה ורפואה.
רעיון התערוכה שהעלתה אילנה בפני 
אנשים  בזכות  התממש  קלינסקי  ד"ר 
גם  וכמובן  שהתנדבו,  בקהילה  טובים 
אילונה  בסיוע  המרפאה,  צוות  בזכות 
ועדן במשרד. את התערוכה אצרה לידיה 
הגיעו  כבר  ההקמה  בשלבי  גרינפלד. 
הדים ותשבחות על יצירות האומנות של 
אמנית  שאינה  מתעקשת  אשר  לידיה, 
ואינה יודעת לצייר, אך איכות רקמותיה, 
שזו  מוכיחים  הצבעים,  שילוב  הדיוק, 

אמנות לשמה.
ראש מועצת כפר ורדים, סיון יחיאלי, 
שיבח אף הוא את עבודותיה האיכותיות 
מבית  רקמות  לו  המזכירות  לידיה,  של 
גם  שהיא  מאנגליה  רעייתו  משפחת 
בהזדמנות  לידיה.  של  הולדתה  מקום 
ורפאלה  גרציאני  לדקלה  הודה  סיון  זו 
של  יצירות  במועצה  המציגות  פוקס, 
טובה  מילה  והוסיף  מהקהילה  אמנים 
התנדבותו  את  שעושה  המתנדב  לטוני 

בשקט ובחיוך.
מי  ולכל  המרפאה  לצוות  הודה  טוני 

שעזר וסייע בהקמת התערוכה.

למה ארבע, למה שבע
למה ארבע? מכיוון שבפסח שואלים ארבע 
קושיות: "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, 
שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה 
אוכלים  אנו  הלילות  שבכל  מצה.  כולו  הזה 
שבכל  מרור.  כולו  הזה  הלילה  ירקות,  שאר 
אחת,  פעם  אפילו  מטבילין  אנו  אין  הלילות 
הלילה הזה שתי פעמים. שבכל הלילות אנו 
ובין מסובין, הלילה הזה  יושבין  בין  אוכלים 

כולנו מסובין".
דיברה  בנים  ארבעה  על  ארבעה?  למה 
התורה. אחד חכם, אחד תם, אחד רשע ואחד 

שאינו יודע לשאול.
למה ארבע? למה שותים ארבע כוסות של 
יין? כנגד ארבע לשונות גאולה )שמות, פרק 
ה'  אני  ישראל  לבני  "אמור  ו-ז(.  פסוקים  ו' 
והוצאתי אתכם...; והצלתי אתכם...; וגאלתי 

אתכם...;
לחג  ניתנו  שמות  ארבעה  ארבעה?  למה 
הפסח. חג הפסח – כי פסח ה'...; חג המצות – 
כי לא הספיק בצקם להחמיץ. חג החירות – כי 
בני  כי   – האביב  חג  לחירות.  מעבדות  יצאו 

ישראל יצאו בחודש ניסן, הוא האביב.
ארבע  המספר  מופיע  ובתורה  בתפילה  גם 
"וקיבצתי אתכם מארבע  וכמה פעמים.  כמה 

כנפות הארץ...".
ארבע כנפות לציצית.

אברהם  לאוהל  פתחים  ארבעה  מהתורה: 
אבינו.

ארבע אימהות: שרה, רבקה, לאה ורחל.
בגן העדן )בראשית פרק ב' פסוקים י-ט"ו( 
"ונהר יצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרק 
ושם  פישון...  אחד  ראשים.  לארבעה  והיה 
והנהר  חידקל  השלישי  ושם  גיחון...  השני 

הרביעי פרת".
זה למה ארבע.

ולמה שבע?
וביום  ימים  בשישה  העולם  את  ברא  ה' 

השביעי שבת.
ולמחרת  העומר,  לספירת  שבועות  שבעה 

חוגגים את חג השבועות, הוא חג מתן תורה.
שבעה קנים היו למנורה בבית המקדש.

נחזור למספר ארבע.
וכפי  כשלעצמו,  מעניין  ארבע  המספר 
שציינתי הוא מופיע הרבה בהגדה של פסח, 

בתורה ובתפילה. 
הוא בעל משמעויות רבות. ואני רציתי בסך 
הכל לאמר שאני מתחברת לארבעת הקושיות, 
הלילות  "שבכל  הרביעית,  לשאלה  ובמיוחד 
הלילה  מסובין,  ובין  יושבין  בין  אוכלים  אנו 
הזה כולנו מסובין. כל בני ביתי מסובין סביב 
שירים  שרים  בהגדה,  קוראים  הפסח.  שולחן 

מתוכה ואוכלים סעודה כולנו יחד!
אם הבית שמחה בילדיה.

הללויה

לידיה וטוני ליטמן � צילום: בן עמי מוסק

רחל דדוש

mailto:pnay@pnay.co.il
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ספר אישי 

eyal@pnay.co.il ,04-9977474 :לפרטים נוספים וקביעת פגישה

רוצה לספר את סיפור חייך למען הדורות הבאים?
מתכננים להפתיע מישהו עם ספר אודותיו?

הגיע הזמן לספר מתכונים משלך?
כתבת למגירה ורוצה להדפיס?

ספר אישי - התוכן הפרטי שילווה
את המשפחה לתמיד

צוות אשכול כולל עורכי תוכן, כותבים ומעצבים גרפיים.
תוכן  ומוצרי  ספרים  בהפקת  שנים  עשרות  של  ניסיון  מאחורינו 
שונים. השירות הוא “מרעיון למוצר” או רק חלק מתהליך ההפקה. 
כולל  ידינו  על  מתבצעת  העבודה  כל  הראשונה  באפשרות 
בכל  והדפסה  עיצוב  סריקות,  צילומים,  עריכה,  כתיבה,  ראיונות, 
כמות שתבחרו. ואפשר גם להיעזר בשרותינו רק לחלק משלבי 
ההפקה. בכל מקרה נשמח להעמיד לרשותכם את הידע והניסיון 
יחד  והנשמה שלנו.  הלב  - את  ולא פחות מכך  המקצועי שלנו, 
אתכם נדאג להפיק ספר רהוט, מעוצב ונגיש, שידבר אל כל מי 

שקורא בו, ילווה אתכם לתמיד ויישאר גם לדורות הבאים.

בס”ד

ידידיה 050-8219130

תיקנת! צלצלת? 

ידידיה טדגי
חשמל | אינסטלציה | תיקונים

ביצוע כל סוגי 
התיקונים בבית

תיקונים

אינסטלציה
פתרונות לכל בעיות המים והביוב, התקנות 

ברזים, התקנה וטיפול בדודים ועוד

חשמל

עבודת חשמל לבית, תיקון תקלות, 
עבודות פיקוד ובקרה, מיזוג אוויר

הנדסאי חשמל

שירות
24 שעות
)לא בשבת(

עבודות 
בנייה

ושיפוצים

להזמנות:

S
tu

d
io

E
R

.c
o

m

*6444

 מרפאת שיניים ניידת של יד שרה
 מעניקה טיפול רפואי ומקצועי עד הבית

 עם כל הציוד הנדרש בבית המטופל
 עבור קשישים ומרותקי בית

שאינם יכולים לצאת מהבית.

 איך הולכים
לרופא שינים

כשאי אפשר לצאת מהבית

mailto:eyal@pnay.co.il
http://studioer.com/
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תוכן שיווקי

'נופי  לפרויקט  מיוחד  מכירות  הפנינג 
אורנים' במעלות יערך ביום רביעי )12/4( 
בהיכל המארג בכפר ורדים. חברת 'משה 
פעילות  שנות  כ-40  שמאחוריה  חדיף', 
יחידות  מ-10,000  למעלה  של  ובנייה 
קיום  על  הודיעה  הארץ,  ברחבי  דיור 

יוצאות  הטבות  יוענקו  שבו  האירוע, 
המיוחדות  הדירות  לרוכשי  דופן 
האירוע  במסגרת  החברה.  של 
תתקיים הרצאה מיוחדת של כוכב 
העל  ומעצב  הידוע  הטלוויזיה 
מושיק גלאמין. באי האירוע ייהנו 

מטעמי  של  מוקפד  מפינוק 
שף כשרים לפסח.

'נופי  פרויקט 
שמוקם  אורנים' 
שיאי  שבר  במעלות, 
בחודשים  מכירות 
כאשר  האחרונים, 
א'  בשלב  הדירות 

נמכרו  ב'  ובשלב 

תיפתח  כך,  בעקבות  לחלוטין.  כמעט 
המכירה לשלב ג' של הפרויקט.

בני  בניינים  תשעה  כולל  הפרויקט 
ו-108 דירות בתמהיל  שש וחמש קומות 
חדרים,  ו-5   4 דירות  הכולל  מגוון, 
דירות גן ופנטהאוזים עם נוף גלילי ירוק 
בין  המצוי  שקט  ומיקום  לים  הפונה 
מעלות לכפר ורדים. בשכונת גבעת 
סביבתי  פיתוח  מתבצע  האורנים 
פארק  של  הקמה  שכולל  מקיף, 
ירוק, מרכז מסחרי, בתי ספר, גנים 

ובית כנסת.
עשיר  הפרויקט  מפרט 
לייצר  ונועד  ואקסקלוסיבי 
מגורים  חווית  לדיירים 
כולל  המפרט  מיוחדת. 
בכל  שמש  מרפסות 
מעצב,  מטבחי  דירה, 
כניסה  דלתות 
ריצוף  מעוצבות, 
 60 פורצלן  גרניט 

האמבטיה  בחדרי  קירות  חיפויי   ,60 על 
קיסר,  אבן  מטבח  שיש  והשירותים, 
ועוד  ובמטבח  בסלון  חשמליים  תריסים 
מאופיינת  הבניינים  סביבת  פינוקים. 
בעיצוב  כניסה  ולובי  אבן  בחיפויי 
בפרויקט  דירה  כל  מפואר.  ארכיטקטוני 

כוללת מחסן צמוד וחנייה.
סמנכ"ל השיווק של חברת 'משה חדיף', 
אשר  ההטבות  כי  אומר  מנחם,  משה 
יוצעו לרוכשים הן יוצאות דופן בהיקפן. 
דחף  בפרויקט  לדירות  בביקוש  "הזינוק 
מיוחד  מכירות  אירוע  לקיים  אותנו 
האירוע  שלנו.  הלקוחות  קהל  לטובת 
'נופי  בפרויקט  מה שקשור  כל  את  יסמל 
אורנים' – איכות בלתי מתפשרת, תשומת 
לקהל  רב  וביטחון  הקטנים  לפרטים  לב 
הרוכשים שלנו. אירוע המכירות הייחודי 
מתמקד בלקוחות שלנו ויעניק להם ערך 
מוסף, דרך ההרצאה המרתקת של מושיק 
במהלך  שנציע  השף  ומטעמי  גלאמין 

האירוע, וכמבן ההטבות יוצאות הדופן".

תוכן שיווקי    צרכנות

אירוע מכירות יוקרתי של חברת משה חדיף
באירוע יככב כוכב הטלוויזיה ומעצב העל מושיק גלאמין; ובמסגרתו 

יוענקו הטבות יוצאות דופן לרוכשים דירות בפרויקט "נופי אורנים"

מהם פיצויי פרישה?
משרד הנהלת החשבונות "חשבונות לי" בניהולו של עמית נטע התרחב והחל לעסוק 
בתחום חדש – פיצויי הפרישה. זאת לאור המסלולים השונים לפרישה המוצעים כיום.

הנה כמה דברים שצריך לדעת על מיסוי פרישה:
1. כשאנו מגיעים לגיל פרישה אחרי שנים רבות של עבודה, 

מצטברים לזכותנו סכומים ניכרים.
לשלם  שני  מצד  אך  הכספים  את  למשוך  מעוניינים  אנו   .2

מינימום מס הכנסה.
3. ראשית עלינו להחליט מהו גובה הפנסיה שאנו מעוניינים 

לקבל, אם בכלל עפ"י צבירה.
4. שנית, אנו ממסים את הסכומים כדלקמן:

א. קרנות השתלמות
ב. קופות גמל
ג. קרן פנסיה

ד. פיצויי פיטורין
ה. פדיון חופש והפרשי שכר

5. נתייחס לכל סעיף בנפרד:
א. קרן השתלמות – נזילה בגיל פרישה מותנה בותק של 

שלוש שנים.
הוני שפטור ממס  חלק  בין  להפריד  יש   – גמל  קופות  ב. 

מלכתחילה לבין חלק קצבתי.
את החלק ההוני אפשר להפוך לקיצבה אך צריך לבדוק 

כדאיות לפוליסה או להפוך לקצבה מוכרת.

את החלק הקצבתי ניתן להפוך לפנסיה או להוון אותו.
ניתן לקבל פטור על היוון הקיצבה עד לסכום של עד 
737 אש"ח )בתנאי שיש קצבה מזערית בסך 4,405 ש"ח 

לחודש והגעה לגיל פרישה הקבוע בחוק(.
ג. קרן פנסיה – ניתן למשוך כקצבה, לחילופין ניתן להוון 

חלק מהסכום.
      ניתן גם לפרוס את היוון הקצבה.

ד. פיצויי פיטורין – ניתן לקבל פטור של עד 12,200 ש"ח 
עבור כל שנת עבודה.

בצורות  לפרוס  ניתן  במס  שחייב  הסכום  יתרת  את 
שונות.

ולהינות מהפטור  אפשר גם להפוך הפיצויים לקיצבה 
על היוון או על הקצבה עצמה.

ה. פדיון חופש והפרשי שכר – ניתן לפרוס למספר שנים 
ולהינות משיעורי מס נמוכים יותר.

• • •
ליהנות  דרכים  מספר  ויש  מורכב  הפרישה  מיסוי   – לסיכום 

מפיצויי הפרישה.
כדי להקטין את חבות המס אני ממליץ להתייעץ עם מומחים 

בתחום.

* הכותב הוא רואה חשבון עם נסיון של כ-25 שנים. משרד בכפר ורדים 04-9975633, 04-9576449, 054-7722379
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P.M.E. ענת ויצמן, קוסמטיקאית פרא-רפואית

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220
המכון שייך לתוכנית סניטציה ארצית

 טיפול מומלץ
בהזדקנות העור

מזותרפיה
 תוצאות מדהימות גם 
בטיפול בצלקות אקנה

 הסרת שיער
ללא כאבים
SHR בשיטת

ניתן לרכוש שוברי מתנה לחג
חג שמח

04-997331004-9973310
כביש כפר ורדים-תרשיחא

פתוח כל ימות השבוע )כולל שבת( 08:00-22:00

מחכים לכם עם

הנתחים המשובחים 
במחלקת הבשר

לתבשילים של פסח, למנגל של יום העצמאות
ובכלל...

תוכן שיווקי    צרכנות

אילונה  הפנים  מעצבת   •
בכפר  שלוחה  פתחה  ריג'י 
משרד  בעלת  ריג'י,  ורדים. 
מצליח בחיפה, מוכרת היטב 
באזור חיפה והכרמל, ועיצבה 
דניה  בשכונת  רבים  בתים 
וביישובים  בקיסריה  בחיפה, 
הסניף  נוספים.  יוקרתיים 
גם  לפעול  עליה  יקל  החדש 
ניתן  המערבי.  הגליל  באזור 
באתר  מהעבודות  להתרשם 

www.adr-building.
ותיאום  לפרטים   .co.il

פגישה: 050-5462030.

• עצמאים ובעלי עסקים המבקשים לשכור משרדים או שטחים 
לתעשיות זעירות – יש לכם עכשיו הזדמנות מצוינת בבניין נוף 
בתפן, בו מוצעים מגוון שטחים להשכרה. ניתן לשכור משרדים 
למחסנים.  ואף  היי-טק,  חופשיים,  מקצועות  לבעלי  גודל  בכל 
אפשר לשכור משרדים בשטח של 12 מ"ר, ועד לשטחים נרחבים 
של מאות מטרים. במקום כל השירותים שמשרד זקוק להם, חנות 
נוחות ומסעדה ממש בסמוך ובעיקר נוף מדהים. לפרטים: -050

.04-9872606 ,6981573

• המרכז הרפואי כפר ורדים החליף את מספר הטלפון. אז בבקשה 
שירותים  במרכז   .04-6184830 בסמרטפון:  עכשיו  כבר  לעדכן 
של טיפת חלב, מגוון רופאים מקצועיים ומרפאת שיניים המציעה 
נוחים. מרכז מסחרי  לכלל הציבור טיפולים איכותיים במחירים 

כפר ורדים.

דם  לחץ  להורדת  נוספת  סדנה  פותח  פוגל  אופיר  הנטורופת   •
ושתי  קבוצתיים  מפגשים   20 כוללת  הסדנה  במשקל.  וירידה 
פגישות אישיות, ועיקרה הוא תזונה טבעית, יוגה, הליכה, תמיכה 
היא  המטרה  וומשקל,  דם  לחץ  להורדת  בנוסף  ידע.  והקניית 
הפחתה בתרופות, איזון כולסטרול וסוכר, דיאטת "ניקוי" ואבחון 

מזונות אלרגיים. לפרטים: 050-5795155.

ילדים  חדרי  ארונות,  מטבחים,  מציעים  מדרה  לה  בנגריית   •
להתרשם  ניתן  הזמנה.  לפי  אישית  בהתאמה  בעיצוב  ומזנונים 
מהעבודות באתר www.lamadera.co.il. לפרטים נוספים אלי 

050-6671231, יוסי 052-2792708.

כבר  במעלות  קורן  התעשייה  שבאזור   Dreadlocks בחנות   •
מוכרים את קולקציית קיץ 2017. השנה, ככה מספרים לנו, הוגדל 

המגוון גם למידות גדולות. החרושת 10 מעלות, 04-6980978.

http://co.il/
http://www.lamadera.co.il/
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תרבות אירועי פסח       הדס כרמונה

החג הזה כולו פעילויות
פעילות במוזיאונים, הצגות ומופעים, סדנאות, טבע, סיורים ופסטיבלים 

הם חלק משלל הפעילויות בחול המועד פסח. מקבץ אירועים
המוזיאון הפתוח: 

עושים סדר בחפצים
יצירה,  ילדים, מופעים, סדנאות  הצגות 
פעילות  ועוד.  משחקיה  תערוכות, 
לאורך  ולמשפחותיהם  לילדים  מגוונת 
הצגות  יעלו   12:00 בשעה  החג.  ימי 
ומופעים לילדים: ב-12.4 מופע "אספסוף 
מסע   – פופיק  תיאטרון  של  מוסיקלי", 
האזנה  באמצעות  העולם  סביב  מוסיקלי 
"סודות  ב-13.4  מיוחדים.  נגינה  לכלי 
בובנאית  בין  מפגש  הבובות",  תיאטרון 
למוסיקאי בשיתוף הקהל. ב-15.4 "המסע 
אל הצליל הקסום", של תיאטרון החלום 
בהשראת הסיפור "תיבת הצלילים" מאת 
הוא  למסע.  יוצא  שמשון  פארי.  מירי 
הקסום,  הצליל  את  לאמא  להחזיר  חייב 
ב-16.4  לה.  גנבה  האדומה  שהמכשפה 
של  הצגה  ומזוודות",  סלים  "קברט 
הקרקס  עולם  בהשראת  פופיק  תיאטרון 
ואומני הרחוב. ההצגות מתאימות לילדים 

מגיל 3 ומעלה ולכל המשפחה.
באפריל,   17-18  ,11-15  ,8 בתאריכים 
בשעות 10:00-15:00, ב-14.4 עד 14:00. 

במוזיאון הפתוח בתפן.

אגם מונפורט: פסטיבל 
הפיסול הבינלאומי "אבן בגליל'

פסטיבל  ייערך  מונפורט  אגם  שפת  על 
מלבד  ויכלול,  ה-27  בפעם  בגליל  אבן 

מדינות  מ-10  פסלים   14 של  עבודות 
חינם  ואטרקציות  פעילויות  שלל  שונות, 
הפעלות  הופעות,  כולל  המשפחה  לכל 
הצגות  ומוזיקה,  רחוב  תיאטרון  ומופעים, 
מתחמי  ואמנות,  יצירה  מתחמי  לילדים, 
ירידי  פרסים,  נושאות  ותחרויות  הפעלות 
מתחמים  ומזון,  דוכנים  יריי  אמנים, 
השונים  המופעים  בין  ועוד.  מוסיקליים 
בימי הפסטיבל: מופעי מוסיקה עם כוכבי 
 ,)18:00 בשעה   12.4( קירל  נעה  הנוער 
אליעד )13.4 בשעה 18:00(, מופעי הילדים 
)12.4 בשעה 16:00(, אבא  וזהירון  חיפזון 
בשעה   14.4  ,16:00 בשעה   13.4( כדברא 
12:00(, הצגות ילדים לאורך היום )החלילן 
מהמלין, ג'ק ואפון הפלא, ארבעה משלים 
ומלכה, עוץ לי גוץ לי, היפהפייה הנרדמת(, 
מופעי בידור וקסמים לילדים ועוד. בנוסף, 
ורהוף  גידו  הבינלאומי  הבלונים  אומן 
צוות  אנשי  עשרות  בעזרת  יקים  ההולנדי 
מיצג מיוחד מ-30,000 בלונים שיורכב על 

מי אגם מונפורט.
מונפורט  באגם  ה-12-14.4  בתאריכים 

במעלות.

פקיעין ומעלות: "מפה ומצה" 
בפקיעין,  זינאתי  בית  המורשת  באתרי 
מוזיאון המייסדים ואגם מונפורט במעלות 
המשפחה  לכל  פעילויות  ייערכו  תרשיחא 
מספרי  המשפחה,  לכל  מופעים  וביניהן: 

יצירה  סדנאות  לילדים,  הצגות  סיפורים, 
נושא  וחידון  ספורט  פעילויות  והפעלה, 

פרסים.
בתאריכים 12-13.4 בשעות

10:00-16:00. פרטים מלאים באתר
www.mapaUmatza.co.il

ו-בפייסבוק 'המועצה לשימור אתרים'.

ראש הנקרה: יציאת מצרים 
עם שחקנים

בראש הנקרה מציעים למבלים לטייל עם 
'משה רבנו' ו'בת פרעה' בין הנקרות. סיורי 
מחופשים  שחקנים  עם  מצרים'  'יציאת 
היום  בשעות  ייערכו  התנ"כיות  לדמויות 
ראש  בנקרות  ייערכו  עששיות  וסיורי 
הנקרה בשעות הלילה. הסיורים המומחזים 
ייצאו בכל שעה עגולה בין 10:00 ל-16:00. 
היום  פעילות  במסגרת  רבנו'  'משה  סיורי 
במחיר  וכלולים  נוסף  תשלום  ללא  הינם 
הכניסה לאתר התיירות ראש הנקרה הכולל 
גם נסיעה ברכבל, מיצג אור-קולי וביקור 
בנקרות. לאחר רדת החשיכה ייפתח האתר 
שהטבע  בשעות  ליליים  לסיורים  מחדש 
הסיורים  מסתוריים.  לחיים  מתעורר 
הליליים יתקיימו בתאריכים 11-13.4 החל 
מהשעה 20:30 ובכל חצי שעה. בהרשמה 

מראש.
האתר יהיה פתוח בחול המועד בין השעות 
9:00-18:00 ובימי שישי ובערב החג השני 

ספורט ימי באכזיבמיצג הבלונים במסגרת "אבן בגליל" באגם מונפורט � צילום: שלמה שרביט

http://www.mapaumatza.co.il/
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עד השעה 16:00. 073-2710100,
 .www.rosh-hanikra.com

כליל: סדנאות בחרס וזכוכית
בסגנון  והאמניות  האמנים  עם  מפגש 
בכליל.  ג'רה  בסטודיו  ייערך  פתוח  בית 
אווירת  את  לספוג  להגיע,  הזדמנות  זו 
המקום, לראות מה התחדש במהלך השנה, 
והיצירה,  העבודה  תהליכי  על  לשמוע 
בסדנת  ולהשתתף  ייחודית  מתנה  לקנות 
פתוח  יהיה  הסטודיו  זכוכית.  או  חרס 
בכל יום בשעות 10:00-17:00. הסדנאות 
בהרשמה  ו-12:00   10:00 בשעות 
הגילאים.  לכל  ומתאימות  בלבד  מראש 
בסטודיו   12-13,15-16.4 בתאריכים 
בתיה  והרשמה  לפרטים  בכליל.  ג'רה 

.0524698631

אזיב: ספורט ימי
ב"טרק ים אכזיב" חוגגים את חג האביב 
שלל  בין  ימי.  ספורט  פעילויות  שפע  עם 
הפעילויות המופעלות במקום: שייט סירות 
אכזיב  הטבע  בשמורות  ימי  וסיור  טורנדו 
בשמורת  קיאקים  שייט  הנקרה,  וראש 
הטבע אי האהבה או למערות ראש הנקרה.

בתאריכים 12-14.4 ו-,16.4 משעה 9:00 
עד שעה לפני השקיעה. לפרטים ולתיאום 

מראש: 04-9823671,
.www.trek-yam.co.il

מוזיאון ברעם: פסח תרבותי
פעילות למשפחות הקשורה לפסח תיערך 
בשעה  ה-13.4  חמישי  וביום  במוזיאון 
"דירה להשכיר"  גם ההצגה  12:00 תעלה 

של תיאטרון "בביט". 
בתאריכים ה-12-14.4 במוזיאון בר דוד 

לאומנות ויודאיקה בקיבוץ ברעם. 

עכו: פסטיבל תיאטרונטו
יחיד  להצגות  תיאטרונטו  פסטיבל 
שמונה  עכו.  של  העתיקה  בעיר  יתקיים 
על  מתחרות  ישראליות  תחרות  הצגות 
הצגות  מלבד  ביותר.  הטובה  ההצגה  פרס 
אורחות,  יחיד  הצגות  גם  יעלו  התחרות 
הצגות  בין  פעילויות.  ועוד  הפנינג  ייערך 
התחרות: "אובססיה" של המרכז לתיאטרון 
לוד, "בק ריבר", "האור הגדול של לאונרד 
פלקי", "האם דגים ישנים?" ועוד. במרכז 

לתיאטרון של עכו. 04-9914222.

בן עמי: סיור בדיר
יתקיימו  עמי  בן  שבמושב  ב"טבע-עז" 
סיורי משפחות בדיר עיזים הכולל הכרות 
עזים,  האכלת  גדיים,  הגמעת  הדיר,  עם 

חליבה והכנת גבינה.
 11:00 בשעה  ה-12-15.4  בתאריכים 
050- עמי.  בן  שבמושב  עז  בטבע 

.6887242

פקיעין: דבש מקומי
שילוב של אירוח כפרי דרוזי בחיק הטבע 
ופעילויות מגוונות להכרת עולם הדבורה. 
הפעילות כוללת סדנת יצירת נרות, קליעת 
סלים, מילוי בקבוקים בחול צבעוני, פינת 

חי ופינת ליטוף, רכיבה על גמלים ועוד. 
מכוורת   10:00-18:00 בשעות  יום  כל 
052- לתיאום:  טלפון  פקיעין.  הבוסתן, 

.2477897

עמק המעיינות
רחצה  שונים:  במוקדים  פעילויות  שפע 
חידה  כתב  המעיינות,  בין  טיול  בסחנה, 
בקיבוץ  סיורים  חוגה,  בגני  דגים  בגשר, 

ועוד.
יש  המים  מלבד   - סחנה  השלושה,  גן 

גם מוזיאון הארכיאולוגיה הכולל פעילות 
חומה ומגדל. 04-6581017.

בפארק המעיינות - מגוון מסלולי טיול, 
הכניסה  להשכרה.  שונים  רכבים  מים, 

חינם. 04-6881427.
ב"נהריים  פסח   – ומעבר  מעל  גשר 
מים  צלילים,  אורות,  עם  מיצג   - בגשר" 
וסכרים המספר את סיפורו של "הסטארט-
הכוח  תחנת   – הראשון  הישראלי  אפ" 
פעילויות  בנוסף:  ההידרואלקטרית. 
ברכות  הכנת  ביניהן  למשפחות  מיוחדות 
המשוחזר  הילדים  בבית  אביביות  פרחים 
ומשחק משימות משפחתי. 04-6752685.
חג הנדידה במקור החסידה בכפר רופין 
– צפייה בציפורים נודדות, האזנה לקולות 

וסיורים. 054-6664383.
וההתיישבות  הרופא  בית  במוזיאון 
האפיקומן,  את  מצא  משחק   – במנחמיה 
תרופות  הכנת  פסח,  בנושא  פאזל  חידון 
הפתעות  ועוד  יצירה  פינות  פעם,  של 
נוספות. בנוסף יתקיים סיור מודרך ברחוב 

המייסדים. 052-285-5746.
טירת  בקיבוץ  הטירה"  "חצר  מוזיאון 
המקום.  של  היווסדו  את  המספר  צבי, 
)לא   050-7789352  ,050-6370846

בשבת(.
פסח בגני חוגה – בילוי יום בפארק או 

קמפינג. 04-6581111.
אשר  החיות  טבע  פסטיבל   – גורו  גן 
רבים  ומתחמים  פעילות  עמדות  יכלול 
סביב  שחקנים  ידי  על  בהפעלות  מלווים 
בתנועה,  החיים,  בעלי  ויכולות  התנהגות 

קולות וצבעים. 04-6488060.

אירועים נוספים
 – החולה  קק"ל  באגמון  הגדול  הטיש 
שנה   115 בסימן  ישראלית  שירה  ערב 
להזמנות   .21:00 בשעה  ב-12.4  לקק"ל. 

.04-6817137
את  מחפשים   – באגמון"  "מטמון 
בשעה  ב-16.4  החולה.  באגמון  המטמון 
אירוע   – לביריה"  ו"העלייה   .10:00
עם  למשפחות  בריחה"  "חדרי  בסגנון 
בהרשמה   .10:00 בשעה  ב-17.4  ילדים 
מראש ב"קו ליער", 1-800-350-550 או 

.www.kkl.org.il באתר האינטרנט
בתיירות  מצרים  יציאת  חלוציאדה. 
המשפחה.  לכל  פעילות   – מסריק  כפר 
השעות  בין   14-15,29.4 בתאריכים 
052- נוספים:  לפרטים   .10:00-13:00

.5557271
פסטיבל   – האפיקומן  את  דגים 
במושבה  בכפר"  "דג  בפארק  "אפיקודג" 
ביקנעם  ה-11-17.4  בתאריכים  יקנעם. 

המושבה. לפרטים: 04-9894095,
04-9590328, או באתר

 .www.dag-bakfar.com 

קברט סלים ומזוודות במוזיאון תפן
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6.4 חמישי
‰ מסיבה. דאנס מכל השנים. בשעה 22:00 

בפאב הפרה שבי ציון.
‰ סטנדאפ. רשף לוי. בשעה 21:30 בהיכל 

התרבות כרמיאל.
קליפה.  תיאטרון  של  "פרדייס"  הצגה.   ‰
בשעה 20:00 במרכז לתיאטרון של עכו.
‰ סרטים. "פאוור ריינג'רס" בשעה 17:00, 
 ,19:00 בשעה  מתחיל"  הכל  "מחר 
"לחגוג את החיים" בשעה 21:00 בהיכל 

התרבות מעלות תרשיחא.

7.4 שישי
‰ הפנינג. מכירת בגדים, בדים ותכשיטים 
לחג   RAW וקינוחים  מתנות  מהודו, 
אוכל  גם  יוגשו  במקום  לפסח(.  )כשר 
בשעות  )בתשלום(.  ושייקים  הודי 
11:00-15:00 אצל חגית לידרור בכליל. 

.052-6464884
בכפר  מורן  ברחוב  אמנים.  מדרחוב   ‰
לפרטים   .10:00-15:00 בשעות  ורדים 

052-8338068, נעמי.
בגן  לצילום  הפתוח  המוזיאון  סדנה.   ‰
צלמים  מזמין  תל-חי,  התעשייה 
טבע  צילום  שוחרי  ומנוסים,  חובבים 
הנקרה,  בראש  בנקרות,  צילום  לסדנת 
בשעות  חבלין.  יפתח  הצלם  בהנחיית 
04- והרשמה:  לפרטים   .8:00-13:00

.6816701
הציירת  עם  בסלון"  "מוזיאון  מפגש.   ‰
בבית   11:00 בשעה  קלכמן.  אירית 
האמנית בגרנות הגליל. 054-7222834.
 21:30 בשעה  אלון.  גבע  מוסיקה.   ‰

בחמדת ימים.
‰ סטנדאפ. רשף לוי. בשעה 22:00 באולם 

מופעים מטה אשר קיבוץ כברי.

8.4 שבת
‰ סדנה. ליקוט ובישול מהשטח עם עופר 
ואיריס אבל. בשעה 9:30 במצפה הילה. 

.050-7405367

9.4 ראשון
‰ סרטים. "פאוור ריינג'רס" בשעה 17:00, 
"לחגוג את החיים" בשעה 19:00, "מחר 
בהיכל   21:00 בשעה  מתחיל"  הכל 

התרבות מעלות תרשיחא.

12.4 רביעי
‰ טיול משפחות. בנחל נעמן, כפר מסריק 
ועכו. לפרטים והרשמה: 050-3434416, 

.050-2797772
חדיף"  "משה  חברת  מכירות.  אירוע   ‰
'נופי  לפרויקט  מכירות  אירוע  עורכת 
הטלוויזיה  כוכב  של  בכיכובו  אורנים' 
במסגרת  גלאמין;  מושיק  העל  ומעצב 
דופן  יוצאות  הטבות  יוענקו  האירוע 

לרוכשים. במארג בכפר ורדים.
‰ סטנדאפ. יוסי גבני. בשעה 20:30 בפאב 

הפרה שבי ציון.
‰ סרטים. "נשמה של כלב" בשעה 17:00, 

"מחר הכל מתחיל" בשעה 19:00 בהיכל 
התרבות מעלות תרשיחא.

13.4 חמישי
‰ מוסיקה. כחול - מוסיקה אירית. בשעה 

22:00 בחמדת ימים.
‰ סרטים. "נשמה של כלב" בשעה 17:00, 
"שעתם היפה" בשעה 19:00, "אור ירח" 
מעלות  התרבות  בהיכל   21:00 בשעה 

תרשיחא.
‰ הצגה. "מוזי קומבאז' מחפש הארה" עם 
חוקר  הוא  קומבאז'  מוזי  יערון.  סמדר 
לפני  שנמצא  חובב,  ויוגיסט  במקצועו 
במרכז   21:00 בשעה  לגמלאות.  יציאה 

לתיאטרון של עכו.
‰ מוסיקה. אלון עדר. בשעה 20:30 בג'אם 

בעכו.

14.4 שישי
 .Teen Spirit Unplugged .מוסיקה  ‰

בשעה 21:00 בחמדת ימים.
 ,19:00 בשעה  ירח"  "אור   סרטים.   ‰
בהיכל   21:00 בשעה  היפה"  "שעתם 

התרבות מעלות תרשיחא.

15.4 שבת
‰ הצגת ילדים. מאשה ודב. ברוסית. בשעה 
18:00 בהיכל התרבות מעלות תרשיחא.

מאת   360 Kיבוצית  למשפחה.  מחול   ‰
בביצוע  המשפחה  לכל  מופע  באר.  רמי 
זכרי  באולם   12:00 בשעה   .2 קיבוצית 
04- כרטיסים:  לרכישת  געתון.  בקיבוץ 
www.kcdc. :9859737 ובאתר הלהקה

.co.il
מוסיקה. גיא ויהל. בשעה 20:00 בפאב   ‰

הפרה שבי ציון.

16.4 ראשון
"אור   ,19:00 בשעה  "לאבינג"  סרטים.   ‰
התרבות  בהיכל   21:00 בשעה  ירח" 

מעלות תרשיחא.

17.4 שני
 ,17:00 בשעה  ירח"  "אורי  סרטים.   ‰
"שעתם היפה" בשעה 19:00, "לאבינג" 
מעלות  התרבות  בהיכל   21:00 בשעה 

תרשיחא.

19.4 שלישי
‰ סטנדאפ. דודו ארז. בשעה 20:30 בפאב 

הפרה שבי ציון.
זהר  מרצה:  גוגן.  פול  הרצאה.   ‰
רובינשטיין. בשעה 18:00 במוזיאון בר 

דוד בברעם. 04-6988295.
מרצה:  הגולן.  רמת  היווצרות  הרצאה.   ‰
חנוך וייזר. בשעה 20:00 במועדון הזהב 

כפר ורדים.

20.4 חמישי
‰ מוסיקה. AVEVA גרוב אפריקאי דרך 
בשעה  אביב.  תל  של  האורבני  הביט 

20:00 בפאב הפרה שבי ציון.
‰ מופע. הווקה פיפל. בשעה 20:30 בהיכל 

התרבות כרמיאל.
‰ הצגה. "החיים עפים" - מופע מדיציני 
וירטואוזי,  ליצנות  מופע  תרפוטי. 
סנצ'ו  ירון  עם  תחומי.  רב  פילוסופי 
שלומי  במרכז   20:00 בשעה  גושן. 

לתיאטרון אלטרנטיבי.
הגעש.  הרי  ארץ   – הגולן  רמת  טיול.   ‰
מדריך: חנוך וייזר. בשעה 7:30 יוצאים 

ממועדון הזהב כפר ורדים.
של  אחרי"  של  מהזמן  "עדות  הצגה.   ‰
במרכז   20:00 בשעה  געש.  בן  סנאית 

לתיאטרון של עכו.

21.4 שישי
מזור.  נעמן  עם  בעכו"  "סודות  טיול.   ‰

בשעה 10:00. 052-8691110.
ישראלי  רוק   - גיטר  קרפציו  מוסיקה.   ‰
אלטרנטיבי. בשעה 14:00 בפאב הפרה.

‰ מוסיקה. מאיר ישראל נותן ברוק. בשעה 
22:00 בחמדת ימים.

שלישיית מה קשור. 22.4 כרמיאל  • )מתוך דף הפייסבוק(

תרבות תפתחו יומנים       הדס כרמונה
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הנהריינים  הזמר  חברות  מוסיקה.   ‰
בשעה  ארגוב.  משפחת  את  מארחים 

21:00 בהיכל התרבות נהריה. 
‰ בידור. "ילדים סורגים 2" בשעה 22:00 
באולם מופעים מטה אשר קיבוץ כברי.

22.4 שבת
‰ טיול. "חמשת החושים" עם יותם דהאן 

בכליל. בשעה 10:00. 050-9235674.
‰ מוסיקה. דני ליטני. בשעה 20:00 בפאב 

הפרה שבי ציון.
- שירי  "שני אדונים בשלג"  מוסיקה.   ‰
בשעה  ורשה.  מגטו  שלנגל  ולדיסלב 

20:15 בג'אם בעכו.
של  האגם"  "גבירת  אופרה.  הקרנת   ‰
בשעה  אגררי.  רחל  בהנחיית  רוסיני 

19:00 במועדון הזהב כפר ורדים. 
בשעה  קשור.  מה  שלישיית  בידור.   ‰

21:00 בהיכל התרבות כרמיאל.
 21:30 בשעה  מימון.  קובי  סטנדאפ.   ‰

בהיכל התרבות נהריה.

25.4 שלישי
 Sultans Of Swing Israel .מוסיקה ‰
 .Dire Straits מופע מחווה ללהקת -

בשעה 20:00 בפאב הפרה שבי ציון.
תיאטרון  של  שקט"  של  "שעה  הצגה.   ‰
חיפה.  תיאטרון  בשיתוף  לסין  בית 
בשעה 20:30 בהיכל התרבות כרמיאל.

26.4 רביעי
‰ הצגת ילדים. "נסיך מצרים 2" עם רינת 
התרבות  בהיכל   17:30 בשעה  גבאי. 

נהריה.
‰ סטנדאפ. גדי וילצ'רסקי מארח חברים. 

בשעה 20:30 בפאב הפרה שבי ציון.

‰ הצגה. "מוזי קומבאז' מחפש הארה" עם 
חוקר  הוא  קומבאז'  מוזי  יערון.  סמדר 
לפני  שנמצא  חובב,  ויוגיסט  במקצועו 
20:00 במרכז  לגמלאות. בשעה  יציאה 

שלומי לתאטרון אלטרנטיבי.

27.4 חמישי
קווירי  במופע  צברי  יוסי  סטנדאפ.   ‰

חושני. בשעה 22:00 בחמדת ימים.

28.4 שישי
 22:00 בשעה  קינן.  רונה  מוסיקה.   ‰

בחמדת ימים.

29.4 שבת
מאיר.  בר  איילת  עם  ג'ת  אל  טיול.   ‰
בשעות 10:00-13:00. 054-6378901.

סטנדאפ. נדב אבוקסיס. בשעה 21:30   ‰
בהיכל התרבות מעלות תרשיחא.

‰ מוסיקה. ערב שירה גאה - ליין הפקות 
מקור. בשעה 21:00 בג'אם בעכו.

3.5 רביעי
שבי  הפרה  בפאב   20:30 בשעה  ג'אז.   ‰

ציון. הזמנת מקומות: 050-7220091.

4.5 חמישי
‰ מוסיקה. Shafita. בשעה 20:00 בפאב 

הפרה שבי ציון.
תיאטרון  של  חמוץ"  "פרצוף  הצגה.   ‰
בהיכל   17:30 בשעה  פורת.  אורנה 

התרבות כרמיאל.

6.5 שבת
אז"ר"  מכפר  "המפוזר  שבתרבות.   ‰
יצירה  סדנת  הכוללת  פעילות   -
במוזיאון   11:00 בשעה  למשפחות. 

הפתוח תפן.
‰ הצגת ילדים. "שבת בבוקר" - ממיטב 
באולם   11:30 בשעה  רכטר.  יוני  שירי 

מופעים מטה אשר קיבוץ כברי.
‰ מוסיקה. Sobo Blues-band - בלוז 
שבי  הפרה  בפאב   20:00 בשעה  רוק. 

ציון.
בהיכל   21:30 בשעה  דקלה.  מוסיקה.   ‰

התרבות כרמיאל.

7-11.5
בורחת  "אישה  הצגה.   ‰
התיאטרון  מבשורה". 
הקאמרי, על פי ספרו של דוד 

גרוסמן. בשעה 20:30 בהיכל התרבות 
כרמיאל.

8.5 שני
הפרעת   – הנורא"  "ברעש  הרצאה.    ‰
יובל.  יורם  פרופ'  מרצה:  וריכוז.  קשב 
 .20:00 בשעה  ורדים  בכפר  במארג 

מכירת כרטיסים במרכז הקהילתי 
.04-8338355

9.5 שלישי
 "2 מצרים  "נסיך  לילדים.  מחזמר   ‰
בהיכל   17:30 בשעה  גבאי.  רינת  עם 

התרבות מעלות תרשיחא.

10.5 רביעי
 20:30 בשעה  זינגר.  גיורא  סטנדאפ.   ‰

בפאב הפרה שבי ציון.
של  המטמון"  "אי  ילדים.  הצגת   ‰
 17:30 בשעה  פורת.  אורנה  תיאטרון 

בהיכל התרבות כרמיאל.

11.5 חמישי
שבע.  בת  להקת  של  "וירוס"  מחול.   ‰
מעלות  התרבות  בהיכל   20:30 בשעה 

תרשיחא.

12.5 שישי
‰ קונצרט. "רק אתמול זכו" - קונצרט של 
רובינשטיין.  בתחרות  הטריים  הזוכים 
בשעה 21:00 בקשת אילון, קיבוץ אילון.

13.5 שבת
סלוני  שם  על  מופע  "בסלון"  הצגה.   ‰
053- ה-14.  המאה  מ  שפעלו  קריאה 
לתיאטרון  שלומי  במרכז   .4903158

אלטרנטיבי.

15.5 שני
אמרתי".  אני  כי   - "למה?  הרצאה.    ‰
מרצה: פרופ' יורם יובל.  במארג בכפר 
כרטיסים  מכירת   .20:00 בשעה  ורדים 

  במרכז הקהילתי  
.04-8338355

טלפונים להזמנת כרטיסים המוזיאון הפתוח בתפן 04-9109609, 04-9872022 | היכל התרבות מעלות תרשיחא 04-9573050 | היכל התרבות נהריה 04-9829933, 
04-9829733 | היכל התרבות כרמיאל 04-9881111 ובאתר ההיכל | פאב הפרה בשבי ציון. להזמנות 03-6133556, ובאתר הפאב | חמדת ימים 04-6989423 | 
המרכז לתיאטרון של עכו 04-9914222 | מרכז שלומי לתיאטרון אלטרנטיבי 04-9875183/4 | קשת איילון קיבוץ איילון 04-9858191/131 | מועדון הזהב כפר 
ורדים 054-7846216 | קתדרה בכפר 052-5224922 ובאתר הקתדרה | ספריית כפר ורדים 04-9972662 | תיאטרון זיקית 04-9872111 | הג'אם בעכו, 04-9019480, 

ההגנה 1, מתחם MED, עכו | אולם מופעים בכברי: 052-8011523 לרכישת כרטיסים: www.bgalil.co.il | קפה כליל. 052-3261898.

רשף לוי 6.4 כרמיאל, 7.4 כברי
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תרבות תערוכות       הדס כרמונה

תערוכות ותצוגות קבועות
מוזיאון בר דוד קיבוץ ברעם

אוספי יודאיקה "מסורת והמשכיות": תשמישי קדושה מכל עדות 
מגילות,  פמוטים,  הדסים,  תורה,  לספרי  בתים  חנוכיות,  ישראל, 
הגדות של פסח ועוד. בגן הפסלים מוצגים פסלי ענק של יגאל 

תומרקין.
מוזיאון אוצרות בחומה בעכו

אחרים  וחפצים  עבודה  כלי  רהיטים,  של  גליליים  אוספים 
המשקפים את הווי החיים בגליל משלהי המאה ה-19 ועד תחילת 

המאה ה-20.
אומנות בתחנה

צילומים מהווי כפר ורדים בתחנות האוטובוסים ברחבי היישוב.
מרכז גוטסמן לתחריט בקיבוץ כברי

תצוגה של עשרות הדפסי תחריט שנעשו בסדנה בשנות פעילותה.
אוסף קופפרמן בלוחמי הגטאות

עבודותיו של משה קופפרמן ולצידן הסטודיו האוטנטי ששימש 
את קופפרמן ליצירתו.

המוזיאון הפתוח בגן התעשייה תפן
אוסף מכוניות קלאסיות שכולן נסעו על כבישי הארץ. המוזיאון 
לאמנות התעשייה מציג מחרטות ישנות וכלים שונים מתעשיית 
ותערוכה  פרהיסטוריים,  עבודה  כלי  של  אוסף  השבבי,  העיבוד 
אינטראקטיבית "זרעים של פלסטיק". תערוכת הגלגל - תערוכה 
להפעלה.  מגלגלים  העשויים  מכשירים  ושלל  אינטראקטיבית 
פסלים  גן  הייקים,  מורשת   - גרמנית  דוברת  ליהדות  מוזיאון 

ומשחקיה.
בית לוחמי הגטאות בלוחמי הגטאות

התערוכה המוקדשת למרד היהודי בגטו ורשה היא לבו של מוזיאון 

בית לוחמי הגטאות. בנוסף לה מוצגות באולמות נוספים תצוגות 
שאבדה  היהודית  התרבות  נכסי  את  מציג  "יזכור"  אולם  קבע: 
בשואה, אולם "בית עדות" מביא את סיפורה של קהילת מייסדי 
קיבוץ לוחמי הגטאות, אולם המחנות בו התצוגה משרטטת את 
יהודי אירופה, תוך התמקדות במחנה טרבלינקה  מפעל השמדת 

ועוד, 04-9958080
האטלֶיה של האמן שמואל כץ ז"ל בקיבוץ געתון

ביקור בחדר העבודה ששימש את האמן. שמואל כץ היה אמן רב 
תחומי אייר ספרי ילדים )כמו דירה להשכיר(, תרם רבות לתיעוד 
וזכה בפרסים חשובים בארץ  ובקריקטורה  קורות המדינה בציור 

ובעולם. הביקור במקום בתיאום טלפוני מראש ובתשלום.
atalyekatz@gmail.com  ,052-8669149

אטליה  שמי בקיבוץ כברי
במקום ששימש בעבר כסדנת הפיסול של יחיאל שמי מרוכז מכלול 
תחריטים  רישומים,  ציורים,  פסלים,   – שמי  יחיאל  של  יצירתו 

ועבודות נייר. את האטליה מקיף גן פסלים.
מוזיאון עוקשי בעכו

מעבודותיו של האמן אבשלום עוקשי, 04-9956710.
גלריית אמני כפר ורדים

תצוגה ומכירת יצירות אמני כפר ורדים המציגה יצירות בתחום 
הציור, ההדפס, הפיסול בחומר ובנייר, מוצרי קרמיקה, תכשיטים 
בתחום  אוצרות  המציג  "המוזיאונצ'יק",  הגלריה  לצד  ועוד. 
הארכיאולוגיה, תצוגה מתקופת הכיבוש התורכי ועד היום ויצירות 
 .11:00-14:00 בשעות  ושבת  בשישי  פתוח  ישראליות.  אמנות 

.054-5951216 ,052-3350205

”אור  שלגי-לאון  דלית  של  התערוכה  ורדים.  כפר  טל,  גלריה 
ותחריט.  רישום  ציור,  עבודות  מציגה  אחת”  שמש  תחת  אחר, 
יתקיים  והאוצרת  האמנית  עם  מפגש  גרינפלד.  עדי  אוצרת: 
ב-15.4 בשעה 11:00. ב-6.5 ייערך מפגש עם חמוטל בר-יוסף, 
חייה  על  שתדבר  ספרות  וחוקרת  מתרגמת  סופרת,  משוררת, 
ושירתה. מועדי פתיחה מיוחדים בחג: 12-15.4 בשעות -11:00

14:00. ביום העצמאות ה-2.5 בשעות 11:00-14:00.
.www.talgallery.co.il, 054-7542699

הגדול" של  "המופע  מוצגת התערוכה  המוזיאון הפתוח בתפן. 
עפרה צימבליסטה ז"ל. עבודות פיסול של האמנית לאורך השנים 
שלה  הסטודיו  בשלמותו  הובא  לתערוכה  קבוצות.  המתארות 
מאשדוד. פעילות בשבתות: שבת ראשונה בחודש: שעת סיפור, 
שבת שנייה בחודש: שבת הפוכה )הילדים נכנסים חינם וההורים 
משלמים(, שבת שלישית בחודש: פעילות אוכל ואמנות. לשאר 
התערוכות במוזיאון, ראו מסגרת "תערוכות קבועות". "ועכשיו 
ההשפעה  בנושא  שתעסוק  תערוכה  לקראת   - לפרסומות!" 
הייקית על סגנון החיים הישראלי מחפשים מוצרי צריכה ואריזות 
מוצרים  שיש  למי  בפרסומות.  שהופיעו   1930-1950 מהשנים 
dana@omuseums.org. אל:  הפרטים  עם  מייל  שלחו  כאלו 

il. שעות פתיחה: ימים ב-ה בשעות 9:00-16:00. שבת בשעות 
.04-9109600 .10:00-16:00

גלריית הקצה נהריה. נפתחה התערוכה "היה או לא היה" המציגה 
לנגה:  דה  ויצחק  רמון  לי  האוצרים,  ונונו.  ג'וזיאן  של  עבודות 
"בשחור, אפור ולבן ובאמצעות תהליכי עיבוד וציור הנסמך על 

צילומי ילדות וטקסטים שלה ושל אחרים, ונונו בודקת היסטוריה 
פרטית וקולקטיבית. מעבודותיה עולה תמיהה ביחס למה הייתה 
אז המציאות ומה הם תעתועי הזיכרון, 'מה היה שם' והוסתר או 
הוכחש". מפגשים: ב-22.4 בשעה 11:30 ייערך מפגש עם חבר 
הכנסת דב חנין "איך עושים שינוי בעידן של פוסט אמת". ב-6.5 
11:30 על תעתועי התודעה  קורץ בשעה  חיה  ייערך מפגש עם 
וכישלונה ב"הגלגול" של קפקא. התערוכה תינעל לאחר המפגש. 
עברה  ענן"  מקלט,  "קרוסלה,  לנגה:  דה  יצחק  של  תערוכתו 
פתיחה  שעות  תמיר.  טלי  אוצרת:  ירושלים.  בסינמטק  לתצוגה 
ימי שלישי בשעות 10:00-15:00, שישי -12:00 גלריה הקצה: 
15:00, שבת 11:00-13:00. למועדים נוספים ולקבוצות בתיאום 

מראש: 04-9926819, 052-4882177.

מתוך ארכיאולוגיה של אחרות של אתי אברג'יל, מוזיאון בר דוד

mailto:atalyekatz@gmail.com
http://www.talgallery.co.il/
mailto:dana@omuseums.org
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מרכז אמנויות וגלריה ע"ש אפטר-ברר. שתי תערוכות חדשות 
בגלריה. האחת "דמדומים" של אבי סבח נפתחה ב-1.4 ומציגה 
ציורים גדולים המתארים מציאות פנימית כאוטית בשמן וגרפית, 
בתיאור  דק  קו  צבעוני,  רישום  עליהם  קטנים  ניירות  ומולם, 
ילד המנסה להבין עולם מבעית חסר  מראות מנקודת מבט של 
"רמזים" של  ונוגה מגדל. השנייה  פשרות. אוצרות: מרים אסא 
מביאה  "סימה  תערוכתה:  על  מגדל.  נגה  אוצרת:  לוין,  סימה 
ובדימויים  בתחריטיה,  המוטבע  לטבע  חזק  בחיבור  עולמה  את 
חגיגה   – ונוסטלגית  מיסטית  אווירה  היוצרים  אורגניים 
וירטואוזית של חומר וצורה". התערוכה תיפתח ב-13.4 בשעה 
15:00 במסגרת אירועי "אבן בגליל'. בשעה 16:00 ייערך רב שיח 
בנושא "אמנות, מסורת וחדשנות". בחול המועד הגלריה פתוחה 
יתקיים  למעלות  ה-60  חגיגות  במסגרת   .11:00-13:00 בשעות 
במרכז תערוכת ציורים של העיר. אמנים ואמניות תושבי מעלות 
חלק  לקחת  מוזמנים  חובבים,  או  מקצועיים  ובעבר(,  )בהווה 
arts5@014.net. :בתערוכה ולשם כך יש לשלוח פרטים למייל
rachsal@gmail.com, 052- :עד ה-15.4. לפרטים נוספים il
2263695. שעות פתיחה: א, ב, ד בשעות 10:00-13:00, -16:00

19:00, ג, ה 10:30-15:00, שבת 11:00-13:00. 04-9977150.

אלפרד"  "גלריה  את  מארחת  הגלריה  כברי.  שיתופית  גלריה 
בתערוכה קבוצתית "האנושי". נעילה ב-22.4. על מועד מפגש 
שלום,  בן  יעל  משתתפים:  הודעה.  תישלח  האמנים  עם  השיח 
דפנה גזית, ענבל הופמן, דביר כהן קידר, עדי לוי, אבנר לוינסון, 
גידי סמילנסקי, יעל עמית, טליה רז, רותם ריטוב, יואב שביט, 
ליאור שור. אוצרים: טליה רז, רותם ריטוב, יואב שביט. שעות 

פתיחה: חמישי 15:30-18:30, שישי 11:00-14:00,
שבת 11:00-15:00 ובתיאום טלפוני 052-8011252.

 - הקו  "לאורך  התערוכה  מוצגת  כברי.  קיבוץ  שמי,  אטליה 
כשרישום מדבר בשפה פיסולית" - תערוכה קבוצתית הבוחנת 
את האופן בו אמניות ואמנים העוסקים בפיסול תופסים וחווים 
רישום. משתתפים: עדן בנט, יעקב דורצ'ין, גיא זגורסקי, אביטל 
כנעני, הילה טוני נבוק, אורלי סבר, שי עיד אלוני, אפרת קדם, 
שינדלר,  סמדר  אוצרים:  שמי.  יחיאל  שוורץ,  בוקי  רביץ,  ברק 
אבישי פלטק. שיח גלריה ייערך ב-22.4. פרטים בהמשך. שעות 

פתיחה: ב-ה ושבת 11:00-15:00. 052-8840215, 04-9952709. 
בכל ימי חול המועד האטליה פתוח בשעות 11:00-15:00.

מרכז גוטסמן לתחריט בכברי. מוצגת התערוכה "עשור ועוד" - 
תערוכת הדפסים של למעלה מ-70 אמני הסדנה במלאות עשור 
להתחדשותה. לאור ההתעניינות, התערוכה הוארכה עד למועד 
לא ידוע )תבוא הודעה(. שעות פתיחה: ימים א-ה בשעות -8:00
ימי   .11:00-15:00 וחג  שבת  ימי  מראש(,  לתאם  )כדאי   16:00

שישי וערבי חג – בתיאום מראש בלבד. 04-9952713.

פתיחת  ברעם.  בקיבוץ  ואמנות  ליודאיקה  בר-דוד  מוזיאון 
"הונאת   :11:00 בשעה  ב-7.4  איפרגן  אבי  שאוצר  תערוכות 
החוג  בוגרי  האוסף",  עם  ו-"דיאלוג  פראלטה  דניאל  הציור", 
של  "ארכיאולוגיה  מוצגות:  עוד  תל-חי.  במכללת  לאמנות 
העירונית",  החוויה   – "מטרופוליס  אברג'יל;  אתי  של  אחרות" 
ותערוכות  לאמנות;  חיפה  ממוזיאון  בהשאלה  פעילה  תערוכה 
המשפחה.  לכל  חינם  הדרכות  ייערכו  ב-12-14.4  הקבע. 
ב-13.4 תעלה ההצגה "דירה להשכיר". ב-19.4 הרצאה של זהר 
רובינשטיין על פול גוגן. שעות פתיחה: ימים א-ה ושבת בשעות 
 ,04-6988295  .10:00-14:00 חג  וערבי  ו'  ימי   ,10:00-16:00

נייד: 054-8313016.

"חצי  התערוכה  מוצגת  העתיקה.  עכו  בחומה  אוצרות  מוזיאון 
בהלבשה,  ביטוי  לידי  שבאו  כפי  הצנע  שנות   - ליום"  ביצה 
כל  פתוח  המוזיאון  המזון.  ובתלושי  הבית  בכלי  בהנעלה, 
שלישי  בימי   .10:00-17:00 בשעות  שבת  כולל  השבוע  ימות 
הכניסה לאזרחים ותיקים ב-10 שקלים בלבד במסגרת "שלישי 

בשלייקס". 04-9911004.

"קובי  האחת,  תערוכות:  שתי  נפתחות  קופפרמן.  אוסף  בית 
סיבוני: קווים מפלסי דרך". השנייה, "קופפרמן: עבודות על נייר 
נמשכת:  תערוכה  פישר.  יונה  התערוכות:  אוצר  פנדות".  ובהן 
"דרכי אמנים בד' אמות". ב-12.4 וב-14.4 )חול המועד( בשעה 
'דרך  וחוויתית  יצירתית  ופעילות  מודרך  ביקור  יתקיים   10:00
הקו' בעקבות משה קופפרמן וקובי סיבוני. ילד מתחת לגיל 10 
בליווי מבוגר. בהרשמה מראש 054-4993851. מספר המקומות 

מוגבל. פתוח בפסח 12-17.4 בין השעות 10:00-15:00. 
מראש  בתיאום  או   ,10:00-15:00 בשעות  ושבת  בשישי  פתוח 

054-4993851. קיבוץ לוחמי הגטאות. 04-9933792,
.www.kupferman.co.il

גלריית הספרייה כפר ורדים. מוצגת התערוכה "מתנת שמים - 
נכדים וציורים" המציגה ציורים של רחל פולס. אוצרת: אביבית 
א,ב,ד,ה  הספריה.  פתיחת  בשעות  מוצגת  התערוכה  שוץ.  גולן 

בשעות 9:00-13:00 ו-17:00-19:00 וביום שישי בשעות
.04-9972662 .9:00-12:00

רקמה  תערוכת  מוצגת  ורדים.  בכפר  כללית  במרפאת  גלריה 
גרינפלד.  לידיה  שאוצרת  ליטמן  לידיה  של  רקומות"  "תמונות 

הגלריה פתוחה בשעות פעילות המרפאה.

בחדר הישיבות של מועצת כפר ורדים. מוצגות עבודות קרמיקה 
מעבודותיהם של שלמה דה הרטוך ז"ל, וחברתו לחיים ליאונה 
קולר. מפגש בתצוגת הקרמיקה לזכרו של שלמה דה הרטוך ז"ל 
יחד עם ליאונה קולר, ראש המועצה וחברי המועצה ייערך ב-4.4 

בשעה 18:00. אוצרות: דקלה גרציאני ורפאלה פוקס.

מתוך 
התערוכה 

"דמדומים" 
של אבי סבח, 
גלריה אפטר 

מעלות

mailto:arts5@014.net
mailto:rachsal@gmail.com
http://www.kupferman.co.il/
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 פנסיון לכלבים
 בית אבות לכלבים

 אילוף
 בית גידול לשנאוצר 

052-7905702 | 9085224

נייד: 050-8633838
קיבוץ תובל

www.TuvalNoahsArk.com
Orly.Harari@gmail.com

• רפואה מונעת

• רפואת חרום

• אישפוז וטיפול נמרץ

• מעבדה

• הדמיה: רנטגן דיגיטלי ואולטרה סאונד

• ניתוחי רקמות רכות

• ניתוחים אורטופדיים

• טיפולי שיניים

• הפניות למומחים

• שרותי ייעוץ מאגר מומחים בינל"א

במהדורה דיגיטלית

www.alakfar.co.il

אמני  מגלריית  רהחברים   
אמנויות  יריד  ארגנו  הכפר 
שהתקיים  פסח  לקראת 
התייצבו  האחרונה.  בשבת 
שמכרו  דוכנים  בעלי  הרבה 
יין  תכשיטים,  נוי,  חפצי 
באו  התושבים  וכאלה,  אוכל 
להסתכל ואף לרכוש, ורק מזג 
יריד  במקום  הבריז.  האוויר 
שבת  הייתה  ושמשי  אביבי 
סגרירית עם כמה מטחי גשם 
מהמציגים  חלק  רצינייים. 
הבאסטה  את  קיפלו  נבהלו, 
האמיצים  הבייתה.  וחתכו 
ביריעות  כיסו  והרצינייים 
בגלריה  מחסה  תפסו  נילון, 
על  לעמוד  שבו  זעם  ובעבור 

משמרתם.

נתי  הנדל"ן  לאיש  כבוד   
הנכס  אל  זכיין  שיינפלד, 
זכה  שלו  הסניף  בכרמיאל. 
בתחרות  הישגים  בכמה 
הארצית של הרשת, כמו מקום 
שלישי  ומקום  בעסקאות  שני 
רק  נותר  לורדה  בהכנסות. 
נתי,  ולבקש:  כפיים  למחוא 

תעשה לי בית.

צעיר  זמר  נצר,  עומר   
לסטאר  שנחשב  מנהריה 
להופעה  הגיע  בהתהוות, 
שישי  ביום  הפרה  בפאב 
חימום  להקת  אחרי  בצהרים. 
של חבר'ה ותיקים )ונחמדים( 
נכד  להיות  יכול  שהטלנט 
להופעה.  עלה  הוא  שלהם, 
שאבא  ובגלל  הקל"ב,  בגלל 
חנות  של  הבעלבית  הוא  נצר 
קהל  היה  פיקולו,  המוסיקה 
ביתי. משפחה, חברים  לגמרי 

המון  אחד  מצד  אז  וכאלה. 
אנשים  שני  ומצד  אהבה, 
לורדה  אמרו  שמבינים 
של  יותר  הייתה  שהאווירה 
של  ופחות  משפחתי  אירוע 
הופעה. ורדה חושבת שהעיקר 

האהבה.

של  לרפואה  בפקולטה   
בגליל  בר-אילן  אוניברסיטת 
האחרון  שני  ביום  התקיים 
לדובים",  חולים  "בית  המיזם 
כ-800  מת"ת.  קרן  בחסות 
הגיעו  והסביבה  מצפת  ילדים 
לרפואה  והסטודנטים  למקום 
הלא  הפציינטים  את  קיבלו 
והבובות  הדובים   – שגרתיים 
של ילדי הגליל, והעניקו להם  
מטרת  מסור.  רפואי  טיפול 
המיזם היא להפיג פחד וחרדה 
 3-6 בגילאי  ילדים  בקרב 
חולים,  ומבתי  רפואי  מטיפול 
השנה  זו  מתקיים  המיזם 
השישית, וכשזה נחמד אפילו 

ורדה מפרגנת.

תלמידת  שטרן,  כרמל   
ממעלות  צבייה  אולפנת 
במקום  זכתה  תרשיחא, 
"הנואם  בתחרות  הראשון 

יריד האמנים 

והגשם

ורדה   

http://www.tuvalnoahsark.com/
mailto:Orly.Harari@gmail.com
http://www.alakfar.co.il/
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ד"ר רונית ברקת  
בוגרת הדסה  

ד"ר אייל שמן   
בוגר הדסה  

ד"ר עפרה בכר  
בוגרת הדסה, מומחית    

    ברפואת שיניים לילדים, בי"ח הדסה

9574959

ד"ר רונית ברקת מרפאת שינייםמרפאת שיניים

רח' המעפילים 40, מעלות 
)ליד רות ופרח(

ד”ר הדס שלום  
בוגרת הדסה, משתלמת  

 AGPP בתוכנית  
בי”ח הדסה י-ם  

המרפאה מארחת תערוכות אמנים מקומיים מתחלפות

חג שמח

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

ם י ל ו פ י ט ז  כ ר מ
0 5 2 . 4 4 5 8 4 9 7

5 4 ל  ב ר א  , ם י ד ר ו ר  פ www.zoe-spa|כ .co . i l

ם י ל ו פ י ט ז  כ ר מ
0 5 2 . 4 4 5 8 4 9 7

5 4 ל  ב ר א  , ם י ד ר ו ר  פ www.zoe-spa|כ .co . i lחג אביב שמח

שחרור סתימות l שירותי ביובית 
חיתוך שורשים l צילום קווי ביוב

של  הארצית  הצעיר" 
התחרות  רוטרי.  ארגון 
תיכון  תלמידי  בין  היא 
היא  והשנה  הארץ,  מכל 
כרמל  בלוד.  התקיימה 
הראשון  במקום  זכתה 
בנושא  נאום  בזכות 
עם  תלמידים  "שילוב 

בכיתות  מיוחדים  צרכים 
ורדה  הפעם  וגם  הרגילות", 

מפרגנת.

שבתפן  הייקים  במוזיאון   
בנושא  לתערוכה  מתכוננים 
סגנון  על  הייקית  ההשפעה 
ופנו  הישראלי,  החיים 
צריכה  מוצרי  לחפש  לציבור 
ואריזות מהשנים 1930-1950 
נותנים  בפרסומות.  שהופיעו 
שם כדוגמה כל מיני מוצרים, 
ריסוס  שזה  "שלטוקס"  כמו 
לזה  קראו  )פליט  זבובים  נגד 
"קסם"  כביסה  אבקת  פעם(, 
"גם  המדהים  הסלוגן  עם 
לבנייך כשלג ילבינו", ומצרים 
של עסיס, דובק, המגפר ועוד. 
ורדה נתקפת נוסטלגיה, ורצה 

לבוידעם לחפש ממצאים.

 מסורת נולדה? אולי. לפני 
פורים העבירו בני הנוער לילה 
שכללה  הנוער,  במועדון  לבן 
גם מסיבת full moon. 80 בני 
כלל  הרפרטואר  הגיעו,  נוער 
מדורה  איפורים,  קישוטים, 
ומרשמלו  אדמה  תפוחי  עם 
הזריחה.  עד  ריקודים  ומסיבת 
חלק מהחוגגים המשיך ברצף 

לפורימון של שבט עפר.

לקראת  ספוילר  והנה   
פסטיבל הפיסול באבן שיקרה 
פסלי   14 לצד  פסח.  בחוה"מ 
בימים  מכינים  אותם  האבן, 
מ-10  שהגיעו  הפסלים  אלו 
פסל  גם  יהיה  שונות,  מדינות 
הנשיא  של  פניו  בדמות  ענק 
ז"ל.  פרס  שמעון  התשיעי 
האמן  הכין  האבן  דיוקן  את 
מגיאורגיה  ג'יקיה  ולריאן 
יוצב  בעתיד  תצלום.  פי  על 
הפסל בשכונה חדשה במעלות 
ותיקרא  האגם  מול  שתוקם 
"רמת הנשיא פרס". צוק סלע.

ניצלו  מתת  ביישוב   
הטובים  המעשים  יום  את 
עבור  ספסלים  לבניית 
בבסיס  המשרתים  החיילים 
ובני  בסמוך,  שנמצא  צבאי 
לבקר  שמגיעים  משפחותיהם 

אותם. חביב.

 ובהמשך לציטוט מ"הנסיך 
הקטן" שהביאה ורדה בגיליון 
לנושא  שהוקדש  הקודם 
הטייק- את  קבלו  ילדות, 
החשובים  הדברים  הבא:  אוף 
באמת סמויים מן העין. כי הם 

במקרר. 

חג שמח.

בית חולים 
לדובים

http://spa.co.il/
http://spa.co.il/


| גיליון 276 אפריל 2017 | 62

מחיר למודעה בת 12 מילים, שני פרסומים: 65 ₪
4 פרסומים: 95 ₪ )המחירים כוללים מע"מ(

בתים ודירות למכירה
בכפר ורדים, בשכונה הצעירה, 
קרוב לביה"ס, פעוטון ומגרשי 

משחקים, וילה 6 חד'+ממ"ד, 
195/317, מרפסת דק גדולה 

וחניה מקורה וסגורה. תיווך 
בכפר 054-4735949

בכפר ורדים, בשלב א' ברח' 
שקט ומרכזי, וילה מפתיעה, 

מוארת ומרווחת במיוחד, 6 חד', 
217/656, אפשרות לקליניקה/

יח"ד עם כניסה נפרדת, גינה 
מקסימה עם בריכה, פרטיות 

וחניה. תיווך בכפר
054-4735949

בכפר ורדים ברח' ללא מוצא שת 
יחידות דיור נפרדות הפונות 
לנוף, 235/695, 5.5 חד'+פ. 

משפחה עם כניסה ישירה 
מהכביש + מעטפת יחידה 

נפרדת, 2.5 חד' עם יציאה לחצר, 
מחסן ושלוש חניות. תיווך בכפר 

054-4735949

בכפר ורדים וילה איכותית 
ומרווחת הפונה לכיוון דרום עם 

100% נגישות, 253/653, 6 
חד'+פ. משפחה הפונים לנוף, 
אפשרות לחלוקה לשתי יח"ד 

נפרדות, גינה, מחסן ושלוש 
חניות. תיווך בכפר

054-4735949

בכפר ורדים בשלב א' במיקום 
מרכזי, וילה משופצת הכוללת 

7 חד', 243/635, 4 חד' במפלס 
אחד, גינה ונוף. בנוסף יח"ד 

מרווחת 3 חד' עם כניסה ישירה 
ממפלס הכביש, מחסן וחניה. 

תיווך בכפר 054-4735949

בכפר ורדים בשלב א' במרחק 
5 דק' הליכה מביה"ס והמרכז, 

וילה פינתית, מוארת ומשופצת 
הפונה לנוף מקסים, 240/530, 

5 חד' + פ. משפחה + מקלט. 
בנוסף סטודיו 45 מ"ר עם כניסה 

ישירה ממפלס הכביש, גינה 
מקסימה וחנייה. תיווך בכפר 

054-4735949

במעלות, הארזים, בניין משרדים 
145 מ"ר היושב על צומת דרכים 

ומחולק ל-3 משרדים גדולים 
)אפשרות לחלק ליותר(. מניב 
ובמיקום מצוין, קרוב לביטוח 

לאומי, עירייה, ועדה. 3 חניות 
פרטיות וגישה לנכים. תיווך 

בכפר 054-4735949 

בחוסן, במיקום מצויין, וילה 
איכותית ומרווחת עם חלוקה 

נוחה ונכונה, 6 ח', מרפסת 
גדולה עם נוף, חצר גדולה וחניה 

מקורה. תיווך בכפר
 054-4735949

בחוסן בהרחבה, וילה איכותית 
עם כניסה נוחה, מחולקת לשתי 

יחידות נפרדות, כל יחידה כוללת 
סלון, מטבח ושני חד', גינה 

מטופחת ומושקעת, ג'קוזי, מחסן 
וחניה. כמובן שאפשר להשתמש 
כיחידה אחת. פינוי גמיש. תיווך 

בכפר 054-4735949

מגוון נכסים החל מ-420 אש"ח 
להשקעה במעלות וכרמיאל עם 

ליווי צמוד. 053-3626517, נתי 
שיינפלד אל הנכס 

להשכרה
לעסקים, בתי עץ יפהפיים 

בלב מושב מעונה. אידיאלי 
לקליניקה, למטפלים, למשרדים 

ועוד. 45 מ"ר כולל מרפסת, 
מטבחון, שירותים ומקלחת. 
מחולק לשני חדרים וגלריה 

)קומה שנייה(, ניתן לפתוח לחלל 
אחד, אפשרות לקבל מרוהט 

ומאובזר. לפרטים:
 050-4979832

בכפר ורדים בגולדן ויליג', לבני 
+55, וילה חדשה הפונה לנוף 

מקסים, יחידה עליונה, 100 
מ"ר, 3 חד' עם פטיו ומרפסת, 

יחידה תחתונה 2 חד' עם גינה. 
ניתן להשכיר את כל הוילה או 

כל יחידה בנפרד, כניסה במאי. 
תיווך בכפר 054-4735949

בכפר ורדים במרכז הכפר וילה 
מוארת במפלס אחד, 160/310, 

5.5 חד', חצר מרוצפת וסגורה, 
מרפסת הפונה לחורש וחניה. 

תיווך בכפר 054-4735949

בכפר ורדים במרכז הכפר יח"ד 
מרוהטת ומרווחת במפלס 

הכביש, 60 מ"ר, סלון + 2 חד' 
גדולים, מטבח מסודר, מרפסת 

הפונה לחורש ורחבת כניסה 
גדולה עם חנייה. תיווך בכפר 

054-4735949

ל

דרוש
עורך וכותב תוכן

או עורכת וכותבת תוכן, המודעה מיועדת 
לכל המגדרים, ועורך תוכן הנוכחי שונא 
סלאשים/קווים נטויים, אבל מתפשר 

לפעמים כדי להדגים.

אז אם אתה כותב בעברית נכונה ורהוטה 
ויודע גם להתחכם קצת ולהתבטא בסיגנונות 
שונים, יש לך ניסיון בעריכה, קשר לעיתונות 

והבנה בעולם האינטרנט והתקשורת 
השיווקית, יש לנו הצעה נאה:

בוא תתחיל במשרה חלקית, ואם תהיה 
טוב ולפחות חלק מהתוכניות שלנו יצאו אל 
הפועל, המשרה ואתה )או את, ברור( יכולים 

לצמוח ולגדול.

לשליחת קורות חיים:
eyal@pnay.co.il

לפרטים נוספים: אייל 054-6717760

MA דלית ויינטראוב

טיפול וייעוץ
 משפחתי,

 זוגי
ומיני

052-8011103
www.tipulmini.co.il

mailto:eyal@pnay.co.il
http://www.tipulmini.co.il/
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בניין קליה, מתחם נופים, א.ת תפן )בכניסה לתפן מכיוון כרמיאל(
haiman@012.net.il 050-6981573 ,04-9872606 לפרטים

משרדים לבעלי מקצועות חופשיים 
ומשרדים להיי טק בכל הגדלים

התאמת•משרדים•מושלמת,•החל•מ-12•מ"ר	•
כניסה•מיידית	•
מחירים•סבירים	•
נוף•מדהים	•
מיזוג•אויר•מלא	•
תחזוקת•בניין•מלאה•במחיר•השכירות	•
תחבורה•ציבורית	•

להשכרהלהשכרה
 מתאים גם למחסנים 
בגישה ישירה מהקרקע

w
שטחים גדולים להיי-טק 

מוכנים לכניסה מיידית
w

אפשרות לשטחים קטנים 
או משרדים בגודל קטן

•במתחם:•חנות•נוחות•l•מסעדה•בשרית•
חניה•בשפע•l•שמירה•היקפית

הבניין•מאוכלוס•ברובו,•נותרו•שטחים•אחרונים

בהזדמנות:
 שטח של 500 מ"ר, 

מאובזר ומוכן לקליטה 
מיידית של מפעל יצרני

חג פסח שמח!

בכפר ורדים ברח' ללא מוצא 
יח"ד נעימה ומרוהטת ליחיד/זוג, 

סלון + ח. שינה, מטבחון וגינה. 
תיווך בכפר 054-4735949

משרדים לבעלי מקצועות 
חופשיים ומשרדים להיי טק 

בכל הגדלים. התאמה מושלמת, 
כניסה מיידית, מחירים סבירים, 

נוף מדהים, מיזוג אויר מלא, 
תחזוקת בניין מלאה במחיר 
השכירות.  מסעדה בשרית * 

חנות נוחות * שמירה היקפית. 
הבניין מאוכלס ברובו * אפשרות 

לחלוקה גם לשטחים קטנים. 
לפרטים 04-9872606

משרדים להשכרה בתפן בגדלים 
שונים מ-40 מ"ר ומעלה, בבניין 
אל פאטיו. נוף מרהיב, התאמה 

אישית, אפשרות יציאה נוחה 
במהלך החוזה. 

שרון 052-9546999, 
ישראל 052-4240901

דרושים
למרפאה וטרינרית במעלות 

דרוש/ה אסיסטנטית.
052-2662420, פיני

לאשכול מדיה דרוש/ה עורך 
וכותב תוכן )או עורכת וכותבת( 

למשרה חלקית שמתוכננת 
לגדול. לקורות חיים:

eyal@pnay.co.il, לפרטים 
נוספים: אייל 054-6717760.

רוצה להרוויח 2000 ש"ח? 
הפנה אליי לקוח שרוצה למכור 
בית או לרכוש בית! אם תתבצע 

עסקה תקבל 2,000 ₪. נתי 
 .053-3626517

ל"זואי ספא" דרושים מעסים/ות 
מקצועיים. אושרה

052-4458497 

קחתן
למכירה במחיר סמלי: ספת 
טולמנס גדולה )2.60 אורך( 

במצב מצוין, אבל זקוקה לריפוד 
חדש. לרגל מעבר

 050-8434072, רפי. 

שיעורים, קורסים ולימודים
במרכז להב"ה במעלות – קורסים 

במחשבים חינם לכל הגילאים 
לפרטים והרשמה:

04-9997210

mailto:haiman@012.net.il
mailto:eyal@pnay.co.il
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