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חדש! בקרוב תחנת צילום לרישיון וטפסים לתיאוריה

חג שמח!חג שמח!

מקצועי דעה \עו"ד עופר כהן*

המבו הגשם  אחרי  רכפטריות 
רך שירד עלינו בחורף האחרון, 
מינהל  ידי  על  לשיווק  יצאו 
מגרשים   35 ישראל  מקרקעי 
בשכונה ד’ בכפר ורדים, במכרז 
שפורסם  צפ/431/2011,  מספר 
דובר  רבות   .11.03.2012 ביום 
במהלך  הללו  המגרשים  על 
ותושבים  האחרונות  השנתיים 
להם  ציפו  ורדים  בכפר  רבים 
אותן  במהלך  עיניים.  בכיליון 

רשנתיים צצו להן קבוצות רכי
רשה שונות למגרשים, הכל במ

טרה לגבש קבוצה שתרכוש את 
המגרשים במשותף.

שהמכרז  לאחר  היום,  אולם 
נקודות  מספר  עולות  פורסם, 
מי  שכל  ובולטות  חשובות 
שמעוניין להגיש הצעה למכרז 

)להב רכישה  קבוצת  רבמסגרת 
המגרש  על  בית  מרכישת  דיל 
מקבלן(, חייב לדעת  אותן ואת 

המשמעויות שלהן.

נקודה 1:
המגרשים ימכרו כמתחם אחד 

לזוכה אחד בלבד. 
כל רוכשי המגרשים בקבוצת 
חוזה  על  יחדיו  יחתמו  רכישה 
אחד  ערבים  ויהיו  אחד  חכירה 
השונים  בחובות  השני  כלפי 
הקבועים במכרז, עד להשלמת 
בטאבו.  הבית  ורישום  הבניה 
על  החכירה  הסכם  של  הפרה 
ידי אחד השותפים או עיקולים 

לטו המקרקעין  על  רשיירשמו 
יכול  השותפים,  אחד  נושי  בת 
לגרום לנזקים רבים לכל חברי 
הקבוצה ולעיכוב ברישום הבית 

בטאבו.
למכרז,  ב’  לנספח   8 בסעיף 
אי  או  “הפרה  מפורשות:  נקבע 
ע"י  המכרז  מתנאי  תנאי  קיום 

מא מבטלת  השותפים  ראחד 
השותפים  יתר  הצעות  את  ליה 
את  להחכיר  רשאי  והמינהל 

המתחם לאחר".
כוח  יפוי  החזקת  של  הפתרון 
או  המארגן  בידי  חוזר  בלתי 
את  מאפשר  אשר  מטעמו,  מי 

במ במגרש  הזכויות  רהעברת 
על  ההסכם  הפרת  של  קרה 
ישים  אינו  השותפים,  אחד  ידי 
מכיוון שהעברת זכויות במגרש 
השלמת  לאחר  רק  תתאפשר 
והשותפים   ,)4 )טופס  הבנייה 
של  הבנייה  את  לממן  ייאלצו 

השותף המפר.

קבוצת רכישה - שלוש נקודות למחשבה

נקודה 2:
הבית  ובניית  המגרש  רכישת 
רכישה  קבוצת  באמצעות 
משכנתא  קבלת  על  תקשה 

וליווי בנקאי.
רכישה  קבוצת  שבו  במקרה 

במ המגרשים  כל  את  רתרכוש 
מהשותפים  אחד  וכל  שותף 
יבנה  את ביתו על המגרש לפי 
בשיטת  האישיות  תוכניותיו 
הקבוצה  חברי  ביתך",  “בנה 
יתקשו מאוד לקבל משכנתא או 
ליווי בנקאי, אם בכלל, בעבור 

רכישת המגרש ובנית הבית.
משמעות הדבר כלפי כל אחד 
הרכישה,  בקבוצת  מהשותפים 
היא שככל הנראה יהיה עליהם 

רכי את  הן  עצמי  מהון  רלממן 
שת המגרש והן את בנית הבית. 
יהיה  ניתן  מסוימים  במקרים 
קיים  בית  על  משכנתא  לקבל 

לטובת הבית החדש שייבנה.
היחידה שח הדרך  כי  ריובהר 

יכולים  הרכישה  קבוצת  ברי 
היא באמצעות  לקבל משכנתא 

בנק מלווה.
אולם, בנקים מלווים דורשים 
היתר,  בין  הרכישה,  מקבוצת 
דו"ח אפס המהווה מעין תוכנית 
מבוסס  אשר  לפרויקט  עסקית 
בניה  והיתר  מפורט  תכנון  על 

אחד לכל הפרויקט. 
אישור  לאחר  השני  השלב 
הוא  הפרויקט,  של  עקרוני 
אחד  כל  של  פרסונלי  אישור 
מחברי הקבוצה בהתאם לגובה 
ההלוואה האישית שלו ובהתאם 

שמספיק  כך  בקבוצה.  לחלקו 
את  מקבל  אינו  אחד  ששותף 
הלוואה,  לקבלת  הבנק  אישור 
)שקיבלו  השותפים   יתר  כל 
אישור עקרוני מהבנק( לא יהיו 

זכאים לקבל הלוואה.
אם  גם  כי  ואומר,  אסתפק 
ורדים  בכפר  הרכישה  קבוצות 

ריצליחו לקבל איזשהו ליווי בנ
קאי מבנקים המצויים בגבולות 
הסיכויים  אף  על  הירוק,  הקו 

לראות בה אין  לכך,  רהנמוכים 
סכמת הבנק למתן ליווי בנקאי 

להצלח כערובה  רלפרויקט, 
קפדנית  בצורה  לבחון  ויש  תו 
הרכישה  עסקת  רכיבי  כל  את 
בה  רכישה  בקבוצת  ולהתקשר 
וידע  ניסיון  בעל  הינו  המארגן 
מורכבים  בפרויקטים  מקצועי 

מעין אלו.

נקודה 3:
הת ובמקביל  המגרש  קרכישת 

לפי  מבצע  קבלן  עם  קשרות 
תוכנית אחת לכל חברי הקבוצה
לע פתרון  מצאתם  אם  גם  ר 

ולערבות  הבנקאי  הליווי  ניין 
הקבוצה,  חברי  בין  ההדדית 
ובחרתם לבנות באמצעות קבלן 

רמבצע אחד לכל הפרויקט בה
“בנה  )לא  אחת  לתוכנית  תאם 
ביתך"(, בזאת לא נסתם הגולל.
רלאחר רכישת הקרקע מתבצ

עת התקשרות עם קבלן מבצע 
בלבד.  בנייה  שירותי  למתן 
במקרה זה, הקבלן המבצע אינו 

הב  - דירות  מכר  לחוק  רכפוף 

טחת השקעות של רוכשי דירה 
רואינו מחויב  לתת לחברי הק

בוצה ערבויות בנקאיות לאורך 
שלבי הפרויקט. 

רזאת ועוד: מכיוון שחבר קבו
צת רכישה הוא למעשה הקבלן 
מהגנת  נהנה  אינו  הוא  היזם, 
חוק המכר בדבר אחריות הקבלן 
מסירת  לאחר  ליקויים  לתיקון 
עד  של  )אחריות  בבית  החזקה 

7 שנים(.
רלעניין דיני המס, הסכמים נפ

ולהזמנת  קרקע  לרכישת  רדים 
שירותי בנייה עשויים להיחשב, 
בתנאים מסוימים, כעסקה אחת 
לרכישת נכס בנוי ורשויות המס 

והרוכ מהיזם  לדרוש  ריכולות 
רשים מיסים נוספים, אשר יגול

גלו לבסוף אל  הרוכשים.

לסיכום:
שנקב להוראות  רבהתאם 

רכישת  על  החלום  במכרז,  עו 
מגרש ובנית בית בשיטת “בנה 
עיקר,  כלל  פשוט  אינו  ביתך", 
גבוהים  סיכונים  בחובו  טומן 
להגשמה.  ניתן  הוא  אם  וספק 
את  לבדוק  מאוד  חשוב  לכן 
הנקודות הבאות, בטרם חתימה 
על הצטרפות לקבוצת הרכישה:

המארגן/יזם 	• האם  לבדוק  יש 
בעל  הינו  הרכישה  בקבוצת 
מורכבים  בפרויקטים  ניסיון 

דומים.
יש לבדוק את הבטוחות אותם 	•

עבור  מהקבלן/יזם  תקבלו 
כספכם.

שונים 	• בנקים  מול  לבדוק  יש 
לקבלת מש ראת האפשרויות 
בת שייבנה  הבית  על  רכנתא 
נאים הספציפיים של המכרז.

השות	• הסכם  את  לבדוק  ריש 
ואת  הקבוצה  חברי  בין  פות 
חברי  של  המחויבות  מידת 

הקבוצה, אחד כלפי השני.
יעוץ  מהווה  אינו  האמור   *

מש ליעוד  תחליף  או  רמשפטי 
להתייעץ  מאוד  ומומלץ  פטי 
בעסקאות  המתמחה  עו"ד  עם 
נדל"ן, בטרם קבלת החלטה על 

הצטרפות לקבוצת רכישה.
מייצג  הכותב  נאות:  גילוי   *
מתעתדת  אשר  קבלנית  חברה 

להגיש הצעה למכרז

לתגובות:
Ofer-law@hotmail.com

חלום הבית איננו פשוט                        אילוסטרציה: פוטוליה

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

 אספקה לכל הארץ

mailto:Ofer-law@hotmail.com
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בחנות כל אביזרי הקפה l חומרי ניקוי לאבנית l מקציף חלב 

נטען l מכונות גלידה ביתיות l פילטרים
אולם תצוגה מרווח במעיליא, אזור תעשייה

www.vero-cafe.co.il  04-9978836  050-2030932/3 
פתוח בשבת )סגור בראשון(

1,400
& 849

 מכונות קפה | סלסלות שי | מקינטות | 
קנקני תה וחליטות | פולי קפה וקפסולות

חג שמח! מבצעים לפסח...

אספרסו קלאב
699 & בלבד

מכונת קפסולות 
אספרסו קלאב

מומלץ ביותר
החל מ- 299 &

מקציף חלב אוטומטי

טוחנת

4,190 4,399
& 3,599

טוחנת

בקניית מכונת קפסולות מקבלים 50 קפסולות במתנה!

בקניית מכונת קפה טוחנת מקבלים 
מקציף חלב אוטומטי 

& 2,699

במתנה!

דואר נכנס info@alakfar.co.il \ תגובות | דעות | יצירות

אני רוצה לקום מחר בבוקר
בלי צרבות, בלי גזים 

ועם חיוך של “דביל” )אבל מלא אושר(
ללא רשימת מטלות או התחייבויות

בלי רוטינות טיפשיות
למה צריך בכלל לטרוח? 

ניגמר הסוס, אין לי כבר כוח
קצת התחשבות, הבנאדם עייף

לשום דבר כבר אינני שואף
תנו קצת לנוח, תנו לכייף

לשוטט בטבע יחף
לעשות ל-FILE הארוך הזה

SAVE ...סוף סוף
כי יותר לא משחקים

ושברו את הכלים
כפי שכתבו חז”ל בשיר הילדים

רוצה להמשיך לישון
שיגידו סהרורי , סתם כישלון

אחרי שבת, עייף בראשון
וגם בשני עד שישי לא תעירו אותו

לא במצילתיים ולא פעמון
לא רוצה לתלות כביסה

לא לחתל תינוקות מנוזלים בעריסה
לא לתקן את הגג שבקריסה

וכמו שהדתיים אומרים:
אלוהים )או החילוניים( יתנו פרנסה
כי מבחינתי יותר כבר לא משחקים 

ושברו באבו-אבוהה את הכלים 
כחצי עירקי, רוצה להסתובב בפיג’מה

בלי דין וחשבון על כמה ולמה
מסתפק בשני זוגות מכנסיים ושתי חולצות

מרבה מחצלות מרבה דאגות
)ואני יכול להתלבש בפחות מ-2 דקות(

תחושת  אותה  היא  מדרגות",  "שכל 
רהחמצה על הרגע שבו את יוצאת מפגי

שה, משיחה או מערב עם סופר מפורסם, 
שרחוק  חלק  )אותו  היד  כף  כרית  ועם 
על  לעצמך  טופחת  את  מהאצבעות(, 
המצח ואומרת: "אבל למה לא אמרתי או 

שאלתי ש...".
...אבל למה לא שאלתי את סייד קשוע 
שכל-כך  העובדה  על  מגשר  הוא  איך 
הרבה אנשים צופים ומבסוטים מהסדרה 
הטור  מקריאת  נהנים  ערבית",  "עבודה 
שלו בעיתון, מגיעים בחדווה בערב גשום 

רל"מפגש עם סופר" - אבל מתנגדים נח
כל  את  להם  ויש  ערבים  לשכנים  רצות 
לפתח  חשוב  למה  שבעולם  ההצדקות 
ולהצמיח עוד שלב ביישוב היהודי שלהם 

על חשבון הכפר הערבי הסמוך? 
איך אתה סייד קשוע )..וגם אני( יכולים 

להמשיך לשחק את המשחק?
אורלי גל

 JCS באולפני  התייצבתי  כחודש  לפני 
“נקו לתכנית  ראיון  צילומי  לשם  רבת”א 

דה.li” של ערוץ 10 בהנחיית אפרת רייטן, 
הת טלוויזיוני.  לראיון  בחיי  רולראשונה 

היהודית,  הסוכנות  ידי  על  נתמכת  כנית 
ומשוד וחברה  כלכלה  בנושאי  רעוסקת 

היא  במקביל,  בשבוע.  פעמיים  בערוץ  רת 
בארה”ב.  יהודיות  קהילות  בקרב   מופצת 

רתכנית זו סיקרה את פרויקט “עתידים”, העו
ממגזרים  מצטיינים  סטודנטים  בטיפוח  סק 
במפעלי  ושילובם  הפריפריה  ומן  שונים 
התייצבנו  הלימודים.  במהלך  עוד  תעשיה 

סטו הפרויקט,  מנכ”ל  הראיונות  רלצילומי 
המגזרים  בני  הטכניון  מן  מצטיינים  דנטים 
היהודי, הערבי והיהודי-חרדי, מנכ”ל אינטל 
מנהל  ואני,  דוברו  עם  שהתייצב  ירושלים 
גליל מדיקל ישראל, כנציגי החברות במשק 
לא  )טוב,  הפרויקט  עם  פעולה  המשתפות 
כוחות: באינטל י-ם כ-800 עובדים ובגליל 
לגדול...(. שאיפות  עם   ,45 יקנעם   מדיקל 

ביה”ס  מול  צולמה  זו  תמונה 
קשת ביום ו’ 23 במרץ, בשעת 
הבין  שלא  מי  הלימודים.  סיום 

רמה לא בסדר - חנייה על המ
דרכה.

הגנים,  מול  נפוצה  התופעה 
הצופים,  בסיום  תומר  בית  ליד 
הספר  בתי   מול  המאר”ג,  מול 
בימי הורים ואירועים שונים וכן 

מול גני משחקים.
לאיש שחנה כך: זה לא חוקי 
ולא תרבותי, וחבל שאתה שולח 
את הילד שלך לבית הספר. כל 
החינוך נהרס כשאבא מחכה לו 

בצורה כזו.
תפנה  אולי  המועצה:  לראש 
את משאב הפיקוח ממה שהוא 
הכלבים  מטרדי  עם  עושה  לא 
על  נותן  שהוא  דוח  מאיזה  או 
יום לפני הזמן, כך  גזם שפונה 
נהגים  שלושה  לקנוס  שיוכל 

ביום.
אני בטוח שהמשטרה תירתם 

ותסייע אם רק תבקש.
שתפרס מציע  רלעיתון: 

מכוניות   10 עם  כזה  עמוד  מו 
זה  אולי  לחוק.  בניגוד  שחונות 
יעזור. לפחות עם אלו שעוד לא 

איבדו את הבושה.
ע.מ.
)השם המלא שמור במערכת(

"הקטע בכל הסיפור הזה, זה 
אתה  כלבים,  בכלל  פה  שאין 

רמבין?", שאל האיש שבא לס
ניף של צער בלי חיים בשביל 
הבין  לא  הפקיד  חתול.  לקחת 
"אמרת  מדבר.  הוא  מה  על 
שאתה רוצה חתול", הזכיר לו. 
זה  "אבל  האיש,  הסכים  "כן", 
את  שיניתי  עכשיו  קודם.  היה 

דעתי. אני רוצה כלב".
פקיד  הסביר  אדוני",  "אבל 
הרי  אידיוטי.  "זה  הקבלה, 
כלבים.  פה  שאין  רואה  אתה 
לגיטימי  משהו  בשביל  באת 
רואה  כשאתה  ועכשיו,  שיש, 
רוצה,  שאתה  מה  את  שיש 
אתה משנה את דעתך למשהו 
זה  מה  שאין?  רואה  שאתה 

החרא הזה"?
יש  מה  בכלל  משנה  לא  "זה 
ומה אין", הסביר האיש. "רציתי 
רוצה  אני  ועכשיו  חתול,  קודם 
אם  אז  בשליטתי.  לא  זה  כלב. 

אין כלבים אז לא משנה".

הפ התעקש  אדוני",  ר"אבל 
וזאת  כלבים  "אין  בדלפק,  קיד 
פה  יש  עדיין  אבל  המציאות, 

שמ אומללים,  חתולים  רמלא 
למה  חם.  בית  לקבל  תים 
זאת  בכל  ותיקח  תתפשר  שלא 

חתול"?
"כי עכשיו בא לי כלב", חזר 

רהאיש על דבריו. "אם אין כל
בים, אז לא משנה", אמר ופנה 

ללכת.
חושב?",  אני  מה  יודע  "אתה 
"אני  עצר בעדו האיש בדלפק. 
חושב שמלכתחילה היית בקטע 

רשל חתול, כי חשבת שרק כל
בים יהיו פה. אני חושב שאתה 
עצמך  עם  טוב  להרגיש  רוצה 
לאמץ,  נכונות  שהבעת  בגלל 
אבל לעשות באמת את המעשה 

הטוב זה לא בזין שלך".
באדי האיש  הגיב  ר"אולי", 

רוצה  אני  עכשיו  "אבל  שות. 
לא  אז  כלב,  אין  ואם  כלב. 

משנה".

לאמץ חתול\מעין קוצן

מדיניות  המערכת:  הערת 
דעות  לפרסם  היא  העיתון 
הנוגעים  בנושאים  כלליות 
זה  ובמקרה  הציבור,  לכלל 
חוקית.  הבלתי  החנייה  בעיית 
זאת, משיקולי עריכה,  יחד עם 
של  תמונות  לפרסם  נוכל  לא 
כלי רכב עם לוחית זיהוי גלויה, 
ניתן  לא  שטכנית  מהסיבה  ולו 
בכלים  כזה  מקרה  בכל  לטפל 
)לדוגמה,  ראויים  עיתונאיים 

ממי שת תגובה  לקבל  רהצורך 
מונת רכבו מפורסמת(. לכן, גם 
כפר  בא-לה  יהיה  לא  בעתיד 
של  לתמונות  המוקדש  עמוד 

מכוניות החונות שלא כחוק.

חניה עבריינית

שכל מדרגות
חו לקריאה  איפור  ובין  הצילומים  רבמהלך 
מע שיחות  ניהלתי  ראיון,  להשלמות  רזרת 

ההפקה  צוות  עם  הסטודנטים,  עם  ניינות 
הטכנולו ירושלים.  אינטל  מנכ”ל  רועם 
סרט רקמות  )הרג  מדיקל  גליל  של  רגיה 

שומע. כל  לרתק  יכולה  בהקפאה(   ניות 
“עתידים  בתכנית  המשתתפים  המפעלים 
סטודנטים  לשורותיהם  מקבלים  לתעשייה” 
גבוהה,  אקדמית  ברמה  לעמוד  המחויבים 
את  ובונים  במפעל  עבודה  להיקף  מחויבים 

מצי הסטודנטים  שלו.  המקצועית  רהעתודה 
בזמן  מובטחת  ותעסוקה  למלגות  זוכים  דם 
וגם  מרוויחים,  הצדדים  כך שכל  הלימודים, 

החברה הישראלית.
השר בה  בתוכנית   .10 ערוץ   ,il  "נקודה
של  האינטרנט  באתר  לצפות  ניתן  תתפתי 
הערוץ ובשידור הנוסף ביום שישי שאחרי 

יום העצמאות.
 רועי ריצ’רד
כפר ורדים

תעשייה, טלוויזיה וחזון

שובר את הכלים \אריה שטרן 

לא מתיז דיאודורנט לטשטש את הריח
ואף אחד החצי האשכנזי שלי לא יארח

ואורחים לא קרואים לא אשמח
לא רוצה להתגלח

וכדי שתתרחקו, לא מתקלח!
לא איכפת לי שכולם יהיו חתיכים

ואני ברווזון מכוער עטור זיפים
להיות דון ג’ואן אינני חולם

שנים שאני לא מצטלם
כי לא משחקים...

רוצה לצעוק, לגרבץ ולקלל
ושכל הפלצנים ילכו לעזאזל

לצרוח בפה נוטף ריר, קצף וארס
לנחור בעוצמות ולטפח ת’כרס

מפסיק לשלם חשבונות
על הנכסים המיותרים רוצה להזדכות

לא אחסוך למען העתיד
אותי הוא הפסיק להטריד

לא מתכנן לטפל באוטו
לא חולם לזכות בלוטו

לא מחדש ביטוחים

מהיום לא משלם מיסים
כי יותר לא משחקים

כפי שהחליטו חז”ל )חכמי שבט הזולו( 
בשיר הילידים

לא חייב להתעורר מוקדם
הכי טוב ביקיצה חופשית, קפה ו...לים

וכשאפקח עין תורנית )אחרי כולם(
כרגיל יחכה לי בפינה העולם

ויזכיר לי שאינו מסמפט את אוכלי החינם
לא איכפת לי להיראות כמו רובינזון קרוזו

לשתות קוקטיילים של עראק עם אוזו
אני לא חייב בכלל להתלבש 

אסתובב בבית עירום, אני לא מתבייש
אולי אשתי, או לפחות השכנה קצת תתרגש

אנתק את כל הטלפונים
)בהזדמנות מלאי מזרחי של רינגטונים(

לא חייב מאום ולא צריך להתנצל
אגיף ת’תריסים, שיהיה פה קצת צל

כיאה לביתו של ברנש עצל
כי יותר באמת לא משחקים

ואני מרגיש עמוק שם בפנים
שאני רוצה לחזור לגן הילדים

אז...
תעזבו אותי קצת, אתם לא מבינים?!

השעון המעורר בעצבנות מצלצל
ואישתי שואלת “מה בדיוק אתה ממלמל?”

נותרו בדיוק 10 דקות להתעורר
אחרת כרגיל לעבודה אאחר

להפסיק לעבוד עדיין אינני מעז
אבל יש להודות, היה נחמד לפנטז
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החנות מנוהלת ע”י חני ז’לסקו-מאור
אופטומטריסטית מוסמכת מטעם משרד הבריאות

ובוגרת אוניברסיטת “בר אילן” בהצטיינות באופטומטריה.
אצלנו תמצאו את המכשור החדיש והמתקדם ביותר, 

הכולל מכשיר לבדיקת טופוגרפיית הקרנית,
והמביא לתוצאות מדויקות.

      
     

  

המומחים להתאמת משקפיים

מרכז מסחרי מעלות )מול בנק בינלאומי(

טל. 04-9575551

התאמת משקפי ראיה מכל הסוגים 
כולל מולטיפוקל ועדשות מגע

הנחות לחברי כל 

קופות החולים

נבחרנו לשרת אתכם נאמנה

חג אביב שמח לקהל לקוחותינו ולכל בית ישראל

חפשו אותנו בדף הפייסבוק  ולחצו 

חנות הסטודיו - גן התעשייה תפן, מבנה 14 טל. 04-9873873 ורד 054-7430222 
שעות פתיחה: א’-ה’ 10:00-16:00, שבת 10:30-16:00

www.studiomeyer.co.il

עיצובים  מיוחדים
כלים גדולים ומרשימים לסלון l כלי הגשה l יודאיקה

סוג ב’ וקולקציות מיוחדות במבצעים מיוחדים לחג 

אבנים עם לב
הפיסול  פסטיבל  בגליל.  אבן 

במע ייערך  באבן  רהבינלאומי 
זו הפעם ה- 22.  לות תרשיחא 
במרכז הפסטיבל שילוב אמנות 
ישראלים  פסלים  של  מקומית 
של  תרבותית  רב  אמנות  עם 
פסלים המגיעים ממגוון מדינות 
א'-ה'  בימים  העולם.  ברחבי 
מונפורט,  אגם  באפריל,   8-12

מעלות-תרשיחא.
הפיסול  לפסטיבל  במקביל 
ארצית  תחרות  באגם  תתקיים 
של סירות קאנו מבטון. התחרות 
כוללת תכנון, בנייה והשטה של 
התחרות  מבטון.  קאנו  סירות 

רמיועדת ליצור יחסי ציבור ומו
דעות לענפי ההנדסה האזרחית 
ולבטון  בישראל,  והאדריכלות 
וורסטילי.  ירוק  בנייה  כחומר 
בימים ד' ו-ה' 11-12 באפריל, 

רבאגם מונפורט במעלות תרשי
חא. 04-9578888.
ירוקים במוזיאון

בוא  לרגל  אקולוגי.  הפנינג 
הטבע  והתחדשות  האביב 
בתפן  הפתוח  המוזיאון  מקיים 
ירוקות מתמיד בחול  פעילויות 
כולל  ההפנינג  פסח.  המועד 
מחומרים  עשויים  אוהלים 
מתחלפות  הצגות  ממוחזרים, 

מש הסביבה,  איכות  רבנושאי 
חקי חשיבה וסדנאות ג'אגלינג, 

איפור אקולוגי ויצירה.
בתפן,  הפתוח  המוזיאון 
10:00- בשעות  א-שבת  ימים 
 ,14:00 עד  חג  ערב   ,16:00
לילד,  שקלים   30 סגור.  ו'  יום 
הצגה  למבוגר,  שקלים   28
נוספים:  לפרטים  שקלים.   10
 .04-9109609  ,04-9872022

.www.omuseums.org.il

זמר המקהלות
פסטיבל   - ים-תיכונית  זמריה 

ית שירה,  והרכבי  רמקהלות 
קיימו באולמות האבירים בעכו 

קונ האירועים:  בין  רהעתיקה. 
שירה  המצודה,  בחצר  צרטים 
תיאטרליים/ סיורים  וסדנאות, 
קר התת  באולמות  רמוזיקליים 

פתיחה  קונצרט  ועוד.  קעיים 
מקהלת  בהשתתפות  חגיגי 

ואנסמ לי-רון  מקהלת  רמורן, 

האקדמיה  מקהלת  לי-רון,  בל 
למוזיקה ירושלים, מופע אורח: 
מיקי גבריאלוב במיטב השירים 
מכל הזמנים. בנוסף, קונצרטים 
והמקהלה  גרוניך  שלמה  עם 
התזמורת  אביב,  תל  הקאמרית 

והסו מנצרת  ערבית  רלמוסיקה 
לנית לובנה סלאמה.

 80 א-ה.  ימים  העתיקה,  עכו 
טלפון:  לקונצרטים.  שקלים 

 .03-6041808
רבנו בנקרות

הנקרות.  בין  מצרים  יציאת 
אתר התיירות ראש הנקרה מציע 
פעילויות  שלל  הפסח  במהלך 
ענק  מיצג  בראשם  מיוחדות, 
מעוצב ומיוחד של עשרת המכות 

רוסיפור יציאת מצרים, שיוצג בר
משה  בדמות  שחקן  האתר.  חבי 
בין  המבקרים  עם  יסייר  רבנו 
חווייתית  בצורה  ויספר  הנקרות 
את סיפורו של משה רבנו, יציאת 
מצרים, עשרת המכות וקריעת ים 
סוף. עוד באתר: סיורים מודרכים 
מקומיים  אמנים  דוכני  בנקרות, 
הרכבל,  וכמובן  מזון,  ודוכני 

רהחיזיון האורקולי והביקור בנק
רות. זמני פעילות: 8:30-18:00, 
8:30- השני  החג  וערב  ו'  יום 
16:00. לפרטים: 073-2710100, 

.www.rosh-hanikra.com

יצירות ומוסיקה
פסח בג'רה. חצר סטודיו ג'רה 

ויארח  למבקרים  ייפתח  בכליל 
 10:00 משעה  נוספים  אומנים 
תוצג  בסטודיו  השקיעה.  עד 
כלים  מגוונת:  מקומית  תוצרת 
תכשיטים,  ומזכוכית,  מחרס 

רשולחנות, מזרקות ופסלים, בג
 ,Free Spirit דים מעוצבים של
הדפסים, קלפים וכרטיסי ברכה, 
אביגדור,  של  מזכוכית  חמסות 
ועוד.  חמודי  של  אבן  עבודות 
ב-8 באפריל ייערך “ראשון של 
מוסיקה” עם הופעות חיות החל 

מהשעה 14:00. 
ול לזכוכית  סטודיו  רג’רה, 

,04-9958842 כליל,   חרס, 
.054-5392384

לזכור ביצירה וקולנוע
לפסח  ייחודית  פעילות 
נוער  בני  לילדים,  המיועדת 

לו בבית  תתקיים  רומבוגרים 
חול  ימות  בכל  הגטאות  חמי 

כו לילדים  הפעילות  רהמועד. 
לילד,  יד  סיור בתערוכות  ללת 
של  "קורצ'אק  הסרט  הקרנת 

רהילדים", הצגות וסדנאות יצי
ררה מתחלפות. הפעילות למבו

גרים ובני נוער כוללת הדרכות 
מיוחדות לפסח בכל יום בשעה 
11:00 והקרנה יומית של הסרט 

ר"שואה" של קלוד לנצמן.  הפ
א-ה  בימים  במוזיאון  עילות 
9:00- בשעות  באפריל   8-12
16:00, ללא תשלום בחסות בנק 
לוחמי  בית  מוזיאון  הפועלים. 

הגטאות, 04-9958016/14.
חוויה ארכיאולוגית

 - המערבי  הגליל  לעבר  מסע 
המשפחה.  לכל  ארכיאולוגיה 

ררשות העתיקות וקרן קימת ליש
ראל מזמינות את הציבור הרחב 
ליהנות משפע פעילויות במרכז 
במרכז  שהוקם  הארכיאולוגי 
בדרכים  נעסוק  בכברי.  קק”ל 
שמן,  להפקת  בעבר  ששימשו 
סוכר ויין, סדנאות והדרכות לכל 
בכברי,  קק”ל  מרכז  המשפחה. 
10:00- בשעות  ו-ד’  ג’  ימים 
15:00, 10 שקלים. יש להירשם 

מראש, 1800-350-550. 
ומה עוד?

מוצקין  בקריית  החי-פארק 
לילדים:  פעילויות  מגוון  מציע 
בובות  ואיפור,  יצירה  פינות 
קסמים,  מופעי  הפרווה,  חיות 
 9 ב'  ביום  ומשחקים.  הפעלות 

רבאפריל – פסטיבל הילדים בה
שתתפות יובל המבולבל, הדוד 
הפעילויות  ועוד.  מיקי  חיים, 

בימים א-ה, 40 שקלים.

פר ברכבים  משפחות  רטיולי 
בדרגת  טיולים  מגוון  טיים. 
הנשרים  תצפית  קלה.  קושי 
והעיר האבודה באיזור מעיליא, 

ונוף באיזור מבצר מו רמסקרה 
לבנון  גבול  צמוד  סיור  נפורט, 
באיזור חניתה ומערת קשת. כל 
 9:00-13:00 שעות  כ-4  טיול 
בימים א-ו 8-13 באפריל. 100 
054- לטיול.  למכונית  שקלים 

 .077-7802060 ,7768643

אריאל  העתיקה.  בעכו  טיול 
הדרי מציע חוויה ייחודית בעכו 
חידה.  כתב  בעקבות  העתיקה 
למשפחות  גם  מתאים  הטיול 
של  לליווי  אפשרות  ילדים.  עם 
אריאל או באופן עצמאי עם כתב 
החידה ואריאל כ"חבר טלפוני". 

להזמנות 050-5667291. 

חול  במהלך  ייערכו  בחיפה 
פסר אטרקציות: שתי   המועד 
ילדים  להצגות  חיפה  טיבל 
ותערוכת   )04-8600500(
הכט בפארק  בינלאומית   פרח 

.)03-5215200(

כולנו מבלין
מוסיקה בין החומות, פיסול באבן, אקולוגיה לילדים ופגישה עם משה רבנו. מבחר 

מאירועי חול המועד ופסח 2012 בגליל המערבי ובסביבה

שלמה גרוניך. קונצרט עם המקהלה הקאמרית תל אביב

http://www.omuseums.org.il
http://www.rosh-hanikra.com
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תרשיחא
הקניון החדש. ליד אטליז 

אחים חטיב וממתקי אלאמיר
קומת קרקע

חזרנו ובגדול

מטעמי הקרנבל

פתוח מיום שני עד שבת 21:00-7:00

להזמנות 04-9570355,
052-7022871 

בואו לחיות בכפר...
 קבוצת גביש שחם מזמינה אותך 

להצטרף לפרויקט יוקרתי 

של בתי קרקע בכפר ורדים, 
במחיר שלא יחזור על עצמו. 

לפרטים והרשמה 
קבוצת גביש שחם 

משרד 07-22-20-20-70 
מחלקת שיווק 0505-5253888
office@gamail.co.il

www.gavish-shaham.co.il

קבוצת גביש שחם תעניק לרוכשים: 
שירותי בנייה איכותיים לבתים,   •

במספר דגמים לבחירה.  
בנייה ירוקה וחכמה.   •

ליווי וניהול מקצועי עד למסירת מפתח הבית.  •
ליווי משפטי צמוד על ידי משרד עו"ד, החל   •

משלב טרום המכרז ועד למסירת ורישום הבית.
פתרונות מימון בתנאים אטרקטיביים.  •

ליווי בנקאי.  •
ליווי הנדסי ופיקוח צמוד.  •

האמור במודעה מותנה בזכיית הקבוצה במכרז מנהל מקרקעי ישראל. 

תרבות תערוכות\נירית אושר

אוסף של הגדות פסח עתיקות ופר  במוזיאון בר דוד בברעם מוצג
ריטי יודאיקה יוצאי דופן. המוצגים בתערוכה כוללים קערות פסח 

פי עם  פרנקפורט  הגדת  המוצגים:  בין  פסח.  הגדות  וכן  רעתיקות 
רוש מטה אהרון משנת 1710, הגדת פיורדא מגרמניה משנת 1798, 
צלחת חרסינה מצ'כיה משנת 1857, הגדת ליוורנו, איטליה 1790, 
ספר שבח פסח בכתב רש"י של דפוס סעדון ועוד .הפריטים מתוך 
אוצרת  לוריא.  ומיכאל  גרוס  ביל  של  אוספים  וכן  המוזיאון  אוסף 

התערוכה: סול לנזיני. התערוכה תינעל ב-26 באפריל.
רלבאים בימים אלה לקבוץ ברעם מצפים מרבדים של פרחים בצב
רעים מרהיבים בכניסה למוזיאון, גן פסלים עם עבודות של יגאל תו

מרקין ואחרים ובדרך כלל גם טווס לבן הפורש בגאווה מניפת זהב. 
 ,10:00-14:00 חג  וערב  ו’   ,10:00-16:00 א-ה  ביקור:  שעות 
שקלים.  14 גמלאים  שקלים,   20 כניסה   .10:00-16:00 וחג   שבת 

.www.bardavid-museum.org.il 

. תערוכת פיסול חדשה של דליה מאירי. פתיחה 7 באר תהתפוררו
ברר  אומנויות ע"ש  מרכז  ביוני.  ב-2  נעילה  פריל בשעה 20:00. 
מעלות. שעות פתיחת הגלריה: א, ג, ד 9:00-13:00, 16:00-19:00. 
ב, ה 10:00-15:00. שבת 11:00-13:00. טל: 04-9977150, -053

.207710

הארת שוליים. תערוכה המציגה מגוון עבודות אמנות בטכניקות 
ומדיה שונים: ציור, מוזאיקה, הדפס משי, תחריט ופיסול פורצלן. 

אפ משמעותית  אמנותית  שאמירה  הרעיון  את  מציגה  רהתערוכה 
הם אלה שמגדירים  וכי השוליים  גם בשוליים,  בכל מקום,  שרית 
ויוצרים  את המרכז. ששת האמנים המציגים בתערוכה מתגוררים 
בלומברגר,  יעל  נוספים  לפרטים  יודפת.  החקלאי,  גלריה  בגליל. 

 .054-4947494

. תערוכה חדשה של הצלם עודד שמשון. פתיחה 14 באר ןעד כא
ב  ימים  נהריה.  הקצה  גלריית  תשלום.  ללא   ,11:30 בשעה  פריל 
ו-ה' 16:30-19:00, ו' 12:00-15:00, שבת 11:00-13:00 ובתיאום 

מראש. 04-9926819, 052-2349527.

ייחודית המור המלכותי של אור הוא שמה של תערוכת   המשחק
צגת במוזיאון אוצרות החומה בעכו וגם מקורו של משחק השש-
בש. בתערוכה מוצג אוסף משחקי שש-בש מכל העולם של האספן 
אריה בירנבאום. התערוכה תינעל ב-30 באפריל. ימים א-ה -10:00
16:00, יום ו' 10:00-15:00. מבוגר 15 ש"ח, אזרח ותיק,ילד וסטור

דנט 12 ש"ח, חייל 10 ש"ח. 04-9911004.

ממשיכות
מוזיאון בר-דוד בקיבוץ ברעם. שתי תערוכות: "פשוט רישום", 
עבודות מאוסף המוזיאון, "קיבוץ וירושלים-ציורים", תערוכתו של 

יצחק גרינלפד. 04-6988295.

בגלרייה בכברי. מוצגת התערוכה השניה – תערוכה קבוצתית של 
חברי הגלריה השיתופית. מפגש שיח בנושא "הגלריות השיתופיות 
לאן? תופעה זמנית או מתעצמת?" יתקיים ביום שבת 14 באפריל 
בשעה 13:00 בפאב של כברי. שעות פעילות:  יום א' 16:00-19:00, 
לקבוצות מראש  תיאום   .11:00-15:00 שבת   ,11:00-14:00  ו' 

 .052-8011252

בגלריה טל, כפר ורדים יתקיים שיח גלריה עם האמנית חוה מחותן 

רוהאוצרת עדי גרינפלד במסגרת התערוכה 'זכרונות ילדות' המצי
גה סדרת יצירות בטכניקות שונות, פיסול ציור ומיצב. ביום שבת 
14 באפריל בשעה 12:00. התערוכה תינעל ב-30 באפריל. -054

.7542699

של  התערוכה  מוצגת  תפן  התעשייה  בגן  הפתוח  במוזיאון 
.04-9109600 ביוני.  ב-10  תינעל  התערוכה  קאשי.  מוש   האמן 

.www.omuseums.org.il

, כרר הבגלרייה לאומנות ע”ש ליידי רוזלין ליונס, אורט בראוד
מיאל, מוצגת התערוכה קוסמוס, מיצב של קרן בן-הלל. התערוכה 
תינעל בשבת 15 במאי בשעה 19:00. ימים ב' ו-ה' 10:00-14:00, 

יום שבת 11:00-14:00 ובתיאום מראש, 050-7222664.

התערור זרמי.  "נופים פנימיים" של אורית   . הימי םגלרית מצפה 
כה תינעל ביום רביעי 2 במאי. שעות פעילות: ימים א-ה בשעות 
9:30-17:00, ימים ו' ושבת 10:00-15:00. כניסה ללא תשלום. -04

  www.mizpe-hayamim.com .6994555

. "עצים פורחים – מיכל בת אור, סימר םגלרית הספרייה, כפר ורדי
נים של נתיבי שיבה הביתה". 04-9972662.

פעילות:  שעות  דורצ'ין.  תערוכת  כברי.  קיבוץ  שמי,  אטליה 
,052-8011252 בטלפון:  מראש  ובתיאום   11:00-15:00  שבת 

.04-9952252

הגדות בנות 300

הגדה של פסח הכתובה בעברית וגרמנית בכתב גותי, פראג 
1870. ממוצגי התערוכה במוזיאון בר דוד

 1,000 כרטיסי ביקור צבעוניים
290 ש”ח בלבד לא כולל מע”מ

כולל: קופירייטינג, עיצוב והדפסה, שירות 
לבית הלקוח

04-9977474 
פרסום    יחסי ציבור    הוצאה לאור    אינטרנט

http://www.bardavid-museum.org.il
http://www.omuseums.org.il
http://www.mizpe-hayamim.com
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דרך התנ”ך אל הטבע
מכמנים

מקום קסום לסדנאות בטבע

www.michmanim.co.il
טל’ 052-2476768, 04-9881337

לחגוג בחיק הנוף
אירוח משפחות l בר/בת מצווה

ימי הולדת עם הפעלת הקהל

אירוח קבוצות לסדנאות, 
סמינרים 
וימי כיף

תרבות תפתחו יומנים\נירית אושר

5.4v חמישי
. מאור כהן ופיטר רוט. פתיחת דלר המוסיק
תות ב-20:30. פאב הפרה, שבי ציון. -052

.052-3581619 ,7765869
7.4v שבת

יופי של עולם. לגילאי 3-6.  מפגש סיפור. 
 30 ילד  בתפן.  זיקית  באולם   12:00 בשעה 

שקלים, מלווה 20 שקלים. 04-9872111. 
וגרפונקל.  לסיימון  מחווה  מוסיקה. 
שקלים.  70 ימים,  בחמדת   21:00  בשעה 

 .04-6989423
14.4-8v חול המועד פסח 

ראה גם סקירה בעמוד 60.
8.4v ראשון

. איור וקישוט קטעים מהגר םפעילות לילדי
רדת פסח המסורתית עם נעמי שפירא, אמ

נייר. לגילאי 5 ומעלה. בשעה  נית מגזרות 
 10 מבוגר  ברעם.  דוד,  בר  במוזיאון   16:00
 ,04-6988295 שקלים.   20 ילד  שקלים, 

.052-8313191
9.4v שני

ירקות  קטיף  וילדים.  למשפחות  פעילות 
רבמושב נהלל. היבול למשפחות נזקקים במ

סגרת ארגון "לקט ישראל". בשעות -10:00
14:00, ללא תשלום. 09-7441757, שלוחה 

.052-5345265 .202
סרט. אלמניה שלי. ביוזמת הקתדרה בכפר. 
 35 מעלות.  התרבות  בהיכל   20:00 בשעה 

שקלים כולל קפה ומאפה. .052-5224922
10.4v שלישי

ציפורים  לזיהוי  סדנה  משפחתי.  הפנינג 
בשלושה  תתקיים  הפעילות  הקסום.  בואדי 
8:30, 10:00 ו-11:00. כניר  סבבים בשעות

גרינפלד  לידה  אצל  הרשמה  חופשית.  סה 
.Lydia_grin@bezeqint.net בדוא”ל

מודרני  מחול  מופע  סילבר.  לילדים.  מופע 
חינם  מופעים  אפיקומן”,  “מבצע  במסגרת 
ו-17:30   11:00 בשעות  בפסח.  לילדים 

בהיכל התרבות כרמיאל. 04-9881111.
. סיפורי קודמכל, להקת המחול הקיר למחו
בוצית. בשעה 12:30 באולם המופעים ע”ש 

זיכרי בקיבוץ געתון. 04-9859730. 
בחר עמקא  התימנית  המחול  להקת   . למחו
המופעים  באולם   20:00 בשעה   .40 גיגות 
 ,050-8515617 שקלים.   30 כברי.  בקיבוץ 

משה חריר.
11.4v רביעי

הצגת ילדים. בילבי. בשעות 10:30 ו-12:30 
בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.

ההמשך.  יריית   - הדרוויש  מות  תיאטרון. 
עכו.  של  לתיאטרון  המרכז   .20:00 בשעה 

כברי. 60 שקלים. -1800 בקיבוץ  המופעים  באולם  בשעה 17:30 
.333-567

הקאמר התיאטרון  טוב,  סוף   . ןתיאטרו
כרמיאל. התרבות  בהיכל   21:00 בשעה   רי. 

.04-9881111
16.4v שני

מחול. ניצוצות 2011, להקת המחול הקיבוצית. בשעה 20:30 בהיכל 
התרבות נהריה. 04-9829933.

הקאמר התיאטרון  טוב,  סוף   . ןתיאטרו
כרמיאל. התרבות  בהיכל   21:00 בשעה   רי. 

.04-9881111
בכפר.  הקתדרה  ביוזמת  בכורה.  טרום  ולנטינה,  של  אמא  סרט. 
בשעה 20:00 בהיכל התרבות מעלות. 35 שקלים כולל קפה ומאפה. 

052-5224922.
17.4v שלישי

הרצאה. כעוף החול, רונה רמון. בשעה 20:00 במארג. 35 שקלים 
לרכישה במועצת כפר ורדים ובחנות די.וי.דור.

19.4v חמישי
תיאטרון. הזהו אדם? תיאטרון החאן. בשעה 11:00 באולם המופעים 

בקיבוץ כברי. 072-2429999, 04-9952712.
בשעה  השואה.  יום  לנעילת  מרכזית  עצרת  זיכרון.  עצרת 
חופשית. הכניסה  הגטאות.  לוחמי  בית  באמפיתאטרון   20:00 

.054-5569642
עכו.  של  לתיאטרון  המרכז   .21:00 בשעה  האנתולוגיה.  תיאטרון. 

.04-9914222

ניצוצות, להקת המחול הקיבוציתמאור כהן ופיטר רוט

.04-9914222
12.4v חמישי

טיול. בצל השיזף. טיול ברכב 4X4 ברמת 
כ-5  הטיול  משך  התחתון.  בגליל  סירין 

בינונית, המד רשעות ברמת קושי קלה עד 
ריך: דוד מלכה. 160 שקלים לרכב. הרשמה 

ב”קו יער” 1800-350-550. 
פתיחת  כהנא.  וגלעד  טייב  נינט  מופע. 
ציון. שבי  הפרה,  פאב  ב-20:30.   דלתות 

.052-3581619 ,052-7765869
 ,21:00 בשעה  בבכי.  ייגמר  זה  תיאטרון. 

המרכז לתיאטרון של עכו. 04-9914222.
 22:00 בשעה  איזקוביץ’.  מאיה  מוסיקה. 

בחמדת ימים, 60 שקלים. 04-6989423. 
13.4v שישי

מוסיקה. נתנאלה, פורשת כנף. בשעה 22:00 
בחמדת ימים. 04-6989423. 

14.4v שבת
 .4-8 לגילאי  הטוחן.  בת  בובות.  תיאטרון 
בקיבוץ  המופעים  באולם   11:30 בשעה 

כברי. 25 שקלים. 052-8011367/523.
. הארטיסט. בשעה 21:00 בהיכל התרר טסר

בות כרמיאל. 04-9881111.
15.4v ראשון

קונצרט לילדים. כובע הקסמים, הקאמרטה. 

mailto:Lydia_grin@bezeqint.net
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עיצוב וריפוד
לרהיטים ישנים וחדשים

ייצור ספות וכורסאות
מבחר גדול של בדים

ויסאם קאסום, סכנין 050-723-8272
www.wesamkasom.com

wesam kasom  חפשו אותי ב

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

טכנולוגיה חדישה 
לטיפול מהיר ונוח, 

נטול כאב וסיכונים, 
המתאים גם לימות הקיץ 

SHR בשיטת

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

הסרת שיער ללא כאבים

חדש במכון! ערכת דרמטולוגית להצערת העור
PROFOUND  ערכת טיפולים פרא רפואיים 
לשימוש ביתי מבית נובה מדיקל  

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

ניתן 
לרכוש 

שובר 
מתנה

חג שמח

תוכן שיווקי

חודש יולי 2011. מה לעשות? 
בעוד חודש יש בר מצווה לבני 
ואני חייבת להפסיק לדחות את 
המשימה. אז בוקר אחד יצאתי 
לעצמי  לקנות  היקר  בעלי  עם 
בגדים לשמחה! היו לי חלומות 
לעין  יפה  שמלה  לי  שאמצא 
שיושבת עליי טוב. עם חיוך על 
הפנים והרבה מוטיבציה, יצאתי 
וכיוונתי את בעלי אבי  לקניות 
לחנות שהייתי בטוחה כי תיתן 
מי  לכל  ידועה  חנות  לי מענה. 

שצריכה מידות גדולות.
של  ניסיונות  אינספור  אחרי 
מצאתי  לא  ומדידות,  המוכרת 
עליי!  יפה  שנראה  בגד  שום 
האמת, התייאשתי. הבנתי שאם 
לא  גדולות  למידות  בחנות 
אז באמת  מצאתי את מבוקשי, 
ולשיא  המשקל  לשיא  הגעתי 

האכזבה מעצמי.
לחברה  התקשרתי  בערב 

ולה לבכות  לילל,  רטובה שלי, 
צהיר שבעוד 14 חודשים, לבר 
מצווה של בני השני, אני חייבת 
להיות רזה יותר! החברה ספרה 
בכפר  זוג  על  שמעה  שהיא  לי 

רורדים, מורן ורוית לסקוב, העו
סקים בהרזיה ואורח חיים בריא. 
מייסד  קליני,  דיאטן  הינו  מורן 
ושניהם   ,4goodlife שיטת 

רמאמני כושר. היא הבטיחה לע
שות שיחת בירור איתם למחרת 

בבוקר.
כבר למחרת בערב מצאתי את 
עצמי יושבת מולם. מורן הסביר 

רלי על תהליך בו משלבים פעי

הקילוגרמים ירדו, החיים השתנו
עדות אישית של גלית חיים: כך שינו מורן ורוית לסקוב את חיי

לב  ושמים  מהנה  גופנית  לות 
שה והבהיר  האכילה,  רלהרגלי 

תהליך לא כולל דיאטה! שיפור 
הרגלים הוא המוביל לאורח חיים 

מתע עצמי  את  מצאתי  רבריא. 
יותר  לשמוע  ומסתקרנת  ניינת 
ועל השינוי בהרגלי  על השיטה 
האכילה שיאפשר לי להיות רזה 

רוחתיכה שוב! בסוף השעה הרא
לתו נרשמתי  איתם  שלי  רשונה 

ליווי  הכוללת   ,4goodlife כנית 
יומי באתר והתאמת תפריט אישי 

רוגם התחייבתי לאימון אישי פע
מיים בשבוע, עם החברה הטובה 

שלי!
תהליך  התחלתי  ביולי  ב-18 

רשבאמת שינה את חיי! על הבו
קר, אצלי זה 5:30, עם כוס קפה 
בכרטיס  באתר,  עדכנתי  לידי, 
הראשונה:  בפעם  שלי  האישי 
וכמה  מתי  ומתי,  אכלתי  מה 

עשיתי  ספורט  איזה  ישנתי, 
והאם נהניתי ממנו. תוך מספר 

הפ את  למלא  סיימתי  רדקות 
על  משוב  וקיבלתי  שלי  רטים 

רההתנהלות שלי. ונזכרתי במש
אכלתי  “פעם  אמר:  שמורן  פט 
את מה שראיתי והיום אני רואה 
את מה שאני אוכל”. כמה נכון! 
חששתי קצת מהאימון האישי 
מספר  עברו  כי  שלי,  הראשון 
שנים מאז שהתאמנתי. ב-8:00 
בבוקר חמשת הילדים שלי כבר 
היו במסגרות החינוך, אני אחרי 
ליום,  שלי  הראשונה  הארוחה 
אומר?  מה  לאימון.  הלכתי 

רהאימון היה מאתגר, מעניין ומ
צחיק )לא לשכוח, אני מתאמנת 

יחד עם חברתי הטובה!(.
מאז.  עברו  חודשים  שמונה 
לא  אני  השתנו!  שלי  החיים 
בדיאטה, ואני ממשיכה להרזות! 

שלוש  שעתיים  כל  אוכלת  אני 
מורן,  לי  שבנה  ללו”ז  בהתאם 
כל שלושה ימים יש לי “חריגה 
מבורכת” ואני נהנית ממנה! וכל 
יום אני אוכלת משהו מתוק עם 
הקפה!!! בבית יש תמיד בחירה 
בן 1-3 סלטים כתוספת לארוחה, 
ופסטה  לפיתה  עבר  הבית  כל 
יודעים  וכולנו  מלאה,  מחיטה 

רשבכל ארוחה צריכים לדאוג לב
ובכמויות!  במנות  הנכונה  חירה 

ראני עדיין מתאמנת פעמיים בש
בוע עם החברה, אבל השוני היום 
הוא, שמיוזמתי, אני מתאמנת גם 
בבית עוד שלוש פעמים בשבוע, 
מוותרת  ולא  קצרים,  אימונים 
אפילו כשהלו”ז המשפחתי צפוף 

ועמוס. 
מאז אותו חודש יולי, החלטתי 
והבנתי  בעצמי  לזלזל  להפסיק 

ונפ הפיזית  הבריאות  רשגם 
שית שלי חשובה. כבר הצלחתי 
להוריד 10 ק”ג, אני נושמת טוב, 
מרגישה טוב, הכושר שלי בשיא 
ההריונות(  )מלפני  שנה   14 של 
ואני נראית גם לא רע, אם מותר 

לי לצטט את משפחתי!
גלית חיים
הדיאטן  הינו  לסקוב,  מורן 

ומוע עברון  גן  קאנטרי  קשל 
דון כפרי משגב ומקיים סדנת 
עברון,  ורדים,  בכפר  הרזייה 

משגב וקריות.
נוספים,  לפרטים 
 ,052-7731024 ,04-9971690

www.4goodlife.co.il

גלית חיים לפני ואחרי

האינטואיטיבי  הציור  תהליך 
רמספק מרחב מתאים, נטול שי
ליצירתיות לצ רפוט, המאפשר 

מוח באופן תקין ולבטא עצמה 
שבתהליך  היצירתיות  דרכנו. 
המוח,  פיתוח  את  מאפשרת 
לקופסה",  מחוץ  "החשיבה  את 
ההעזה לגעת בתחומים חדשים. 

רכבונוס מהתהליך, רגשות מוד
חקים רבים משתחררים. בציור 
תהליך  עוברים  אינטואיטיבי 
שמשחרר בהדרגה את הביקורת 
שמונעת  זו  החוסמת,  העצמית 

חדשים,  דברים  לנסות  מאיתנו 
רלהעיז, זו שמונעת מאיתנו לה

גשים חלומות. 
מורה  ציירת,  היא  רקובר  אן 

אינ לציור  ומנחה  רלציור 
טואיטיבי. "כציירת אני נקרעת 
בין שני כוחות פנימיים, האחד 
להיות  צריך  שהציור  אומר 

החו כל  עם  הרמוני,  ראיכותי, 
קים הקלאסיים שלמדתי, ומצד 
שני קורא הקול של החופש, של 

החופ הזרימה  הקלה,של  רהיד 
לביקו נשמעת  אני  אם  רשית. 

שוכחת  אני  שלי,  הפנימית  רת 
הסיבה   - בעבודה  את ההנאה 
בחרתי  שבגללה  הראשונה 
מכישלון  הפחד  ציירת.  להיות 

התחדשות",  גורם מונע  הוא 
הפני הכוחות  את  אן  רמסבירה 
מיים המעכבים שפועלים בנו.

אבל  לצייר  לדעת  צורך  "אין 
כדאי לבוא מוכנים לשיעור ציור 

פר מזמינה.  היא  אחר",  רמסוג 
טים נוספים ניתן למצוא באתר: 

.www.annerakower.com

קו  - אינטואיטיבי  קציור 
077- וסדנאות,  רסים 
 ,050-5378737  ,9100633
.rakoweranne@gmail.com

כל אחד יכול לצייר 
תכירו: ציור אינטואיטיבי. תהליך שמאפשר לכל אחד לבטא יצירתיות ולחשוב מחוץ לקופסה

http://www.4goodlife.co.il
http://www.annerakower.com
mailto:rakoweranne@gmail.com
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תמרה עיצוב בצבע

אפשרות לרכישת ציורים ורפרודוקציות

תמרה )תעזי( 0526-218-179

•עיצוב וצביעת קירות פנים 	
•סוגי טיח שונים 	

•גימורי צבע שונים על  	
רהיטים ודלתות

•ציורי קיר בחדרי ילדים 	
•ועוד... 	

מחירים 
מפתיעים
מחירים 
מפתיעים

e-mail:zkzbhe@017.net.il
052-5775036052-5775036

נסיעות מיוחדות לרכבת

נסיעות מיוחדות  פנימיות

בכפר ורדים

לכל לקוחותינו חג פסח שמח
יהודל'ה

לכל לקוחותינו חג פסח שמח
יהודל'ה

תוכן שיווקי

מאת מירב חושן רוזנפלד

 ספרית הבית של פט בר 
לכלבים וחתולים

להתקלח,  להפסיק  שמוכן  מי 
להסתפר  להתגלח,  להסתרק, 

פעם בחודש  - שיקום...
ראז אם אף אחד לא קם, הכת

בה הבאה תתאים ליושבים אשר 
מגדלים כלב או חתול בבית.

אית שחיה  המחמד  רחיית 
זקו גג,  קורת  אותה  תחת  רנו 

ועל כן  קה מידי פעם לטיפוח, 
מצאתי לנכון קצת להרחיב את 
בטיפוח  החשיבות  על  היריעה 
וגם להעניק מספר  החיה שלנו 

טיפים בתחום.

פרוות הכלב והחתול
פרוות  על  ושמירה  טיפוח 
הכלב או החתול מתחילה בכך 
שיש צורך להבריש את הפרווה 
פעם ביומיים עד פעם בשבוע. 
תאסוף  המחמד  חיית  הברשת 
ותפתח  הפרווה  “שאריות”  את 

ונ שנושרת  פרווה  רקשרים. 
מתחילה  החיה  גוף  על  שארת 
בסופו  להוביל  ועשויה  לדגדג 

להתפ שיכול  לפצע  דבר  רשל 
זאת  בעור,  חמורה  לבעיה  תח 

מהפך בבית

של  פוסק  בלתי  גרד  בעקבות 
המקום.

יש  אם לחיית המחמד שלכם 
במיוחד,  וארוכה  סבוכה  פרווה 

מסוב קשרים  תמנע  רההברשה 
כים )“רסטות”( הנצמדים לעור 
ומטרד  לכאב  להוביל  ועלולים 

רואף למצב בו חיית המחמד תפ
סיק להשתולל ולהתנהג בצורה 

רגילה.

התפתחות פרזיטים
רסירוק ושמירה על טיפוח פר

וות חיית המחמד היא ה”אויב” 

)אלו  והטפילים  הפרזיטים  של 
קר  - לגרד  לי  גם  רשגורמים 

יוביל  סירוק  ופרעושים(.  ציות 
לזיהוי קל יותר של הבעיה, אם 
זו התפתחה, וכך למעשה ייסגר 

רהמעון החמים והנעים של הק
רציות והפרעושים.

שירות
תוכלו  מחמד  חיות  במספרת 

הד על  העונה  שירות  רלמצוא 
המח חיית  של  הרבות  ררישות 

מד. נוסף על הברשה מקצועית 
)בהתאם  הפרווה  אורך  וקיצור 

גזיזת  שירות  תמצאו  לגזע( 
אזור הרקטום  ניקוי  ציפורניים, 
ניקיון  האנליות,  והבלוטות 

תכשי עם  ועיניים  ראוזניים 
המחמד  לחיית  מתאימים  רים 

שלכם.

לסיכום
חיות  בעלי  לאחריות  מעבר 
להעניק  בהן,  לטפל  המחמד 

ומים, טיפוח, שמי אוכל  רלהם 
מטפי והגנה  היגיינה  על  ררה 

לים, יכולים בעלי חיות המחמד 
ספא  שמעניק  משירות  ליהנות 
מלא הכולל טיפול מלא לחיית 
המחמד, הימנעות משטיח חדש 

ר)הכלב ישאיר את השערות אצ
וכ רלנו במקום אצלכם בסלון( 
רמובן ריח נפלא )אנחנו גם מגי

אבל  ההמתנה,  בזמן  קפה  שים 
לא נגזים ביתרונותינו(.

בר  בפט  יצאנו  הקיץ  לכבוד 
במבצע מיוחד:

רחצה לכלב ב-10 שקלים.
על  ולענות  לראותכם  נשמח 

שאלות,

שא לחיות  חנות  בר,  קפט 
לפרטים: אוהבים.   נשים 

.077-4508030

הנשי )השיניים  החלב  רלשיני 
וחשובים,  רבים  תפקידים  רות( 
)חיוך  אסתטיקה  לעיסה,  כגון 
מילים(  )הגיית  פונטיקה  יפה(, 
השיניים  עבור  המקום  ושמירת 
להחליפן. שעתידות   הקבועות 
נוש האחרונות  החלב  רשיני 

שנים   12 גיל  בסביבות  רק  רות 
 ולכן חשוב לטפל בשיניים אלו.
נזק )“חור”( בשן חלב גורם לכאב 
ואי נוחות לילד, ואף עלול לגרום 

שמתפת הקבועה,  לשן  רלנזק 
חת מתחת לשן החלב. במקרים 
להתפתח  עלולים  אף  חמורים 
סיבוכים מסכני חיים, כגון אבצס 

מוחי בעקבות זיהום משן חלב.
לכן חשוב להקפיד על מעקב 

וטיפול בשיני החלב.
מני כי  מאמינים  רבמרפאתנו 

והטובה  הנכונה  הדרך  היא  עה 
ביותר לשמירה על רקמות הפה 
משקיעים  אנו  לכן  והשיניים. 
טיפולי  נכונה,  באבחנה  רבות 
פלואוריד  הנחת  כגון  מניעה 

לש והדרכה  חריצים  רואיטומי 
מירה על היגיינת הפה.

קטנים  מבוגרים  אינם  ילדים 

ואנו מעניקים להם תשומת לב 
המתאימים  והסברים  מיוחדת 
לגילם, כך שנוצרים יחסי אמון 
שמביאים  והילד,  הרופאה  בין 

ול רלשיתוף פעולה מצד הילד 
טיפול קל ונינוח. במקרים בהם 
טיפול  בקבלת  מתקשה  הילד 
שיניים, יש בידינו מספר כלים 

הטי את  לעבור  לילד  רלעזור 
פול הנדרש באופן נעים ורגוע, 
על ידי שיטות התנהגותיות, גז 

רצחוק או תרופות הרגעה וטש
טוש. 

הטיפולים במרפאה מבוצעים 
מומחית  ברזון,  תמר  ד”ר  ע”י 

רלרפואת שיניים לילדים ומתב
גרים, בוגרת “הדסה” ירושלים, 
המאמינה כי בטיפול משתתפים 
ההורה  הרופא,  שווה  באופן 
שיניים  טיפול  ושדרך  והילד, 
גישה  משיגים  כילד  מוצלח 
לכל  שיניים  לרפואת  חיובית 

החיים.
אייל,  שחר  ד”ר  מרפאת 
ורדים, כפר  מסחרי   מרכז 

04-9574595

שומרים על שיני החלב
 במרפאת ד”ר שחר אייל מאמינים שהדרך הטובה ביותר לשמירה על השיניים היא מניעה. 

כשזה נוגע לילדים ולשיני החלב, נדרשים לעיתים כלים מיוחדים
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לפרטים והרשמה -  נירה כץ, מעונה
www.katzle.com 050-4979832  ,04-9997288 

בריכה מחוממת
בבריכה של

יחס
 אישי

צוות 
מוסמך

חזרנו 

לפעילות 

אחרי 
שדרוג ערבי נשים  שחיה נפרדת 

 ארועים אינטימים  צימרים יוקרתיים

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

במסגרת הקורס נלמדים התחומים הבאים:
הסתגלות למים, ציפה, נשימה, סגנונות שחיה ושיפור שחיה.

בנוסף
 טיפולי הידרותרפיה פרטני או קבוצתי.

 טיפולי מים רומנטים.

היכנס/י עכשיו לאתר:
www.hcginfo.co.il 

לפרטים נוספים התקשרו:
ורד שקדי

052-8284074
veredhcg@gmail.com

לרדת במשקל
התגלה הפתרון המלא 

לבעיית עודף המשקל

בתהליך ייחודי, מהיר, בטוח ובריא 
ובליווי של הדרכה אישית צמודה

ניתן לרדת במשקל בין 8-15 קילו ב- 40 יום.

תוכן שיווקי

הוא  הטבע  אל  התנ”ך  דרך 
כפר תנ”כי אקולוגי המביא את 
והמבוגרים  הצעירים  המבקרים 
ומקורי.  קדום  עולם  תוך  אל 
הר  במרומי  שנבנה  המקום, 
לישוב  והסמוך  שבגליל  כמון 
שנים   23 לפני  הוקם  מכמנים, 

מד רוני  רק.  משפחת  ידי  רעל 
לימודי  ובוגרת  טיולים  ריכת 
בתרבות  התמחות  עם  ישראל 

החומרית של ימי קדם.
עבדה בעיקר בסיני ובשומרון, 

רשם למדה רבות מהערבים המ
קומיים ומרועי הצאן הבדואים.

עשייה,  תוך  בלימוד  מאמינה 
הגוף הוא שזוכר...

הקים  והוא  חקלאי  הוא  רוקי 
את מכוורת הדבש במכמנים, בו 
מפרחי  דבש  אוספות  הדבורים 

בר, אקלי זעתר, שיזף  רמרווה, 
מכל  ואבוקדו  הדר  עצי  פטוס, 

ררחבי הגליל ומאביקות את המ
טעים באזור.

הכפר התנ”כי מקיים הפעלות 
הקשורים  בנושאים  וסדנאות 

ולמ קדומה  עברית  רלאומנות 
לאכות החקלאות העתיקה. כמו 
“סדנאות  במקום  מתארחות  כן 
חברים  מפעילים  אותן  שפע” 

כישרוניים מהאזור.
סדנאות  גם  בו  מתקיימות 
מפגשים  המשלבות  שונות 

מצ בר/בת  לרגל  קמשפחתיים 
ווה וימי הולדת.

למצוא  אפשר  התנ"כי  בכפר 
מקומות ללימוד ועשייה בסגנון 

רקדום, אחד מהם הוא אוהל אב
רהם, העשוי שיער עיזים מקורי 
שהובא מהרי סיני ובתוכו ניצב 

רקמין עצים. בתוך האוהל מוצ
תקופת  של  עתיקים  כלים  גים 
לטוויית  ופלך  נול  כמו  האבות 
חוטים ושזירתם, סירים, קדרות, 

נאד עור וחמת.
ר כאן מתקיימות סדנאות מע

שיות לאורחים אשר ליום אחד 
רהופכים לאבותינו ויוצרים צמי

דים מעור וצמר, חלילי רועים, 
ומכינים  מהבור  מים  שואבים 
מעדנים  מלא,  מקמח  פיתות 
ומרפא,  תבלין  וצמחי  מזעתר 
רעיון חדשני  ועוד.  תה צמחים 
להפעלה  האפשרות  הוא  בארץ 
הבאים  האורחים  של  עצמית 

לבקר.
מת הכנת  היא  נוספת  רסדנה 

רנות טבע כמו שקיקי בד ובתו
כם פרחי לבנדר ריחניים וייצור 
קרמים משמן זית ודונג וצמחים 

רארומתרפיים, הכנת בתי נר ומ
דליונים מעץ זית.

לאכ ניתן  הגדול  רבאוהל 
להפעלות  איש  כ-30-40  לס 
וללינה, והמקום מתאים במיוחד 
ומשפחות המבקרות  למטיילים 
מקום  ומחפשות  הגליל  באזור 

קצת שונה לשהות בו. 
אבן  חאן  מצוי  הגן  במרכז 
גדול המתאים לאירוח של עד 
וניתן לשלב סדנאות  200 איש 

רומפגשים משפחתיים, ימי הול
בת  מצווה,  בר  למבוגרים,  דת 
מצווה, כנסים ועוד. סביב החאן 
יש רחבת אבן מרוצפת, תאורת 

ערב וחימום לחורף. 
סו במתחם  קיימות  רבנוסף 

המיועדות לשהייה  קטנות  כות 
מק נבנו  להן  ובסמוך  רולינה, 

בחלוקי  המרוצפות  טבע  לחות 
נחל לעיסוי הרגליים, מטבחים 
כלי  הכוללים  עצמי  לשירות 
להבערת  פינות  והגשה,  בישול 

מדורה ומקום לארוחה.
המ של  הקשה  הגיר  רמאבני 
ניט טרסות,  כאן  נבנו  רקום 

בד  בית  והוקמו  פרי,  עצי  עו 
לדיש  גורן  לשמן,  מסורתי 
ענבים. לדריכת  וגת   חיטים 
מרהיב  מהמקום  הנשקף  הנוף 
עבר  אל  צופה  והוא  ביופיו 
הגליל  הרי  הכרם,  בית  בקעת 
העליון והים התיכון. אוויר נקי 

ומצב רוח טוב יש כאן בשפע.

מכ הטבע,  אל  התנ"ך  רדרך 
 ,04-9881337 משרד  מנים. 
www.  .052-2476768 רוני 

 michmanim.co.il

רגע של תנ"ך בטבע
מפגשים משפחתיים, סדנאות, סיורים, כינוסים 

ואירוח באווירה אחרת. ממש כמו פעם

צרכנות
שלהם,  והשווארמה  הסמבוסקים  המנקוש,  עם  הקרנבל,  מטעמי 

רחזרו לעבוד אחרי תקופה ארוכה של הפסקה. מי שזוכר אותם בצ
ריף הכחול מול הכיכר בתרשיחא, יכול לפגוש אותם בדיוק באותו 
לישיבה  נוחים  שולחנות  עם  מודרני,  בקניון  הפעם  אך  מקום, 
ואותם טעמים מוכרים. קניון סיטי סנטר תרשיחא, 04-9570355, 

.052-7022871
עירית מליק, קוסמטיקאית פרה רפואית, סיימה את שיפוץ ושדרוג 

ומא נהדרות  התוצאות  ורדים.  בכפר  הנמצאת  שלה  רהקליניקה 
ללקוחותיה.  מהטיפול  ההנאה  מירב  את  ולתת  להמשיך  פשרות 
ומהנה  אמין  מקצועי  מטיפול  ליהנות  לבוא  מוזמנים  הנכן/ם 

רבאווירה נעימה ונינוחה. שירות חדש ניתן בקליניקה, הזרקות חו
מצה הילואורונית ומילוי וטשטוש קמטים על ידי רופאה מומחית 

בתאום מראש. עירית מליק 04-9973552, 054-6973556.
נסיעות  עושה  מגיתה,  ואמין  וותיק  מונית  נהג  יהלומי,  יהודל'ה 
מיוחדות לרכבת נהריה לתושבי כפר ורדים. הנסיעות מתקיימות 

ישי והפיזור  האיסוף  מוקדמת.  להרשמה  בכפוף  א-ה  רבימים 
מכילה  המונית  מדורגים.  והמחירים  אליו,  או  הנוסע  מבית  רות 
4 מקומות ישיבה. מומלץ להתארגן בקבוצות. ניתן להירשם עד 
19:00 יום לפני הנסיעה. ליהוד'לה מספר מוניות לטובת הנסיעות 
המיוחדות הללו. כמו כן מתקיימות נסיעות מיוחדות בתוך הכפר. 

מוגב אנשים  אוכלוסייה מבוגרת,  לחוגים,  ילדים  רלמשל הסעת 
לים ועוד. כמו כן ממשיך יהודל'ה לבצע נסיעות לנתב"ג בתיאום 

מראש. 052-5775036.
קפה אחר עובד מעתה במתכונת קיץ. המטבח פתוח לשירותכם 
עד 22:00 והמקום עצמו עד אחרון האורחים. בימי חמישי פתוח 
והחל מ-22:00 עובר לעבוד במתכונת של בר עד השעות  רגיל 
הקטנות של הלילה, עם מוסיקה טובה, בירה ועוד. לבקשת הקהל 
קפה אחר פתוח מעכשיו גם בשבתות מ-9:00 עד 15:00 ואפילו 

יותר... מרכז מסחרי כפר ורדים, 04-9977729.
מרכז ביג ברגבה מקיימים הפנינג יצירה בחוה"מ פסח בימים ב' 
יהיו דוכני אמנים, דוכני מזון, אוהל  ו-ג', 9-10 אפריל. במקום 
בובות,  תיאטרון  מטפלים,  אוהל  אתיופית,  תרבות  מרכז  בדואי, 

רשעת סיפור, קרקס רחוב, מופעלים מוסיקליים ועוד. הכניסה חו
פשית וההשתתפות בפעילויות ללא תשלום. 

משתלת גליל צמחים ברקפת מזמינה אתכם להר  לכבוד האביב,
הפייסבוק  לעמוד  בגינתכם  שצילמתם  אביביות  תמונות  עלות 
שלהם. התחרות תתקיים בין התאריכים 27/3-14/4, כשהגולשים 
בעמוד הפייסבוק של המשתלה יצביעו עבור התמונות המוצלחות 
בעיניהם. התמונה שתזכה למספר ההצבעות הגבוה ביותר תקבל 
צמחים.  לרכישת  ש"ח   250 של  בסכום  מתנה  שובר  מהמשתלה 
לתשומת לבכם, כדי להשתתף בתחרות יש צורך בחשבון פייסבוק. 
בצירוף  מוזמנים לשלוח תמונה  לכם חשבון, אתם  במידה שאין 
 ,galilplant@gmail.com שמכם ותיאור של התמונה לכתובת

וצוות המשתלה יעלה אותה עבורכם. 04-9800968 .
גן אירועים "סולם יעקב" חוגג עשור ופותח את עונת החתונות של 
קיץ 2012. הגן ממוקם בלב הגליל ליד צומת מחניים ובתוך כרם 
זיתים רחב ידיים. בגן האירועים כל פרט זוכה לחשיבה מעמיקה 

רהחל מתפריט השף המגוון והאיכותי, עיצוב פסטוראלי של המ
קום, רחבת החופה המיוחדת ותכנון אזור המסיבה הכולל רחבת 
ריקודים גדולה, בר משקאות עשיר ועמדת די ג'י מפוארת. בקרו 

 .www.sul.co.il 04-6802511 :אותנו באתר

http://www.michmanim.co.il
http://www.michmanim.co.il


| גיליון 205 אפריל 2012  72    73 | גיליון 205 אפריל 2012| |

ורדה

 ראש המועצה של ורדה, סיון 
יחיאלי, עושה את החג אי שם 
טיול  המשפחה.  עם  באירופה 
אביגיל.  הבת  של  מצווה  בת 

ומבק רורדה מאחלת מזל טוב, 
שת מכל התושבים להתנהג יפה 
גם כשהראש איננו. ומסר אישי 
זה  ורדה  של  המועדף  לסיון: 
"וונטד" של הלנה רובינשטיין, 
ה-50  על  גם  תגזים.  אל  אבל 

מ"ל ורדה תגיד תודה.
טס,  שסיון  לפני  ימים  כמה   
לכבוד  לחיים  במועצה  עשו 
1 באפריל, ולור -החג. זה קרה ב
רדה אין שום דבר מצחיק להגיד 

על זה.
מקמר תמונות  קיבלה  ורדה   
אופ קולקציית הקיץ של  רפיין 

קודם  אז   .Dreadlocks נת 
כל, תמונה יפה, והיא מפרסמת 
בכיף. חוץ מזה מופיעה בה הדר 
עוזרי )24(, שכדברי הקומוניקט 

והמ ר"העפילה למקום הרביעי 
כובד בכוכב נולד 3", שמבחינת 

רורדה זה פשוט הטופ. הרי למ
דור מעאפן כמו שלה, בחיים לא 
ישלחו תמונה של, נניח, הזוכה 
בד’ה ווייס. וחוץ מזה, המעצבת 
והמנכ”ל, עדי ויורם וינבר, הם 
שזה  מצבעון,  גליליים  זוג  בני 

ממש שכנים.
הם  מה  שהסברנו  אחרי  אז   
שאופנת  נספר  כאן,  עושים 
בקר מאופיינת   Dreadlocks
רווים עדינים ונשיים מבדים נו
רחים עם הדפסים מגוונים, ושל

מוש קאשי, דוד עדיקא, הילה לולו לין ובן זוגהמור תרזי מקבל מדבקהביבי וד"ר זיאד דבור

המשך בעמוד הבא

זואי ספא, ארבל 54 כפר ורדים 04-9576699, 052-4458497
www.zoe-spa.co.il

למנוייםאפשרות 

חבילת 
פינוק זוגי
אפשרות 

לתלושי מתנה
טיפולי גוף ופינוקי ספא ליום יום ולאירועים מיוחדים

חדש!

Foot massage!חדש

Foot massage
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חג שמח!חג שמח!

ניקוי יבש
שטיחים | וילונות

שרותי כביסה וגיהוץ

לוקחים היום מקבלים מחר

שד’ הגעתון 52 נהריה  04-9514888

חג שמח!

www.sul.co.il  04-680 2511 :מול קיבוץ מחניים  |  טל

חג אביב שמח, 
בקיץ הזה רק שמחות...    

Su
m

m
er
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01

2

ררשת יש ארבע חנויות: בירוש
לים, כפר סבא, הקריון בקריות 
צבעון.  בקיבוץ  המפעל  וחנות 

רורדה שוקלת להחליף את הח
לוק הוורוד, בתנאי שיבטיחו לה 
שהיא תהיה דומה להדר עוזרי. 

אפילו קצת.
 או לפחות לדוגמנית השנייה 
אריאנה  לקמפיין,  שהצטלמה 
ווליצקי, אפילו שהיא לא זכתה 
תדע  ולך  רביעי  מקום  בשום 

איך היא שרה.
אמר שוחרי  אמנות,  סוחרי   
נות, אמנים וחברים רבים הגיעו 
מוש  האמן  של  הגלריה  לשיח 
בתערוכתו  שהתקיים  קאשי, 
בין  בתפן.  הפתוח  במוזיאון 
דוד  הצלם  גם  היו  האורחים 

לולור הילה  והאמנית  עדיקא 
יוצאת  כאמנית  הידועה  לין, 
דופן שהתפרסמה במיצגים בהם 
גופה.  על  לרשום  לקהל  נתנה 
היום היא מגדלת תינוק עם בן 
זוגה האמן, מה שאומר שבתפן, 
ורדה, אף אחד  וגם במדור של 

לא צייר עליה.
דבור  זיאד  וד"ר  טארק   
בבית  דבור  ד"ר  ממעבדות 
ראש  ב"וועידת  השתתפו  ג'אן, 
ולצמיחה"  לשותפות  הממשלה 

ראת המיזם שלהם, שכולל מע
בדות קוסמטיקה טבעית ומרכז 
מבקרים. ד"ר זיאד דבור, שהיה 
הרוקח הראשי של צה״ל, תפס 
דיבור צפוף עם ביבי, וגם הזמין 
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מגוון שרותי כביסה מקצועיים
תיקוני בגדים  חדר כביסה בשרות עצמי  - פתוח 24 שעות! 

הפעלה במטבעות 1 ₪ ו-5 ₪ | יש להצטייד בחומרי כביסה ע"פ טעמכם  האישי
שרות כביסה ושרותי גיהוץ: חולצות, מכנסיים ומצעים

שעות פתיחה: א'-ה' 7:00-15:00 | ב', ד' 17:00-19:00 | ה' 16:00-18:00 | ו' עד 14:00

חדש! כביסה ללא קיפול - במחיר מוזל!!
טלפון 04-9952655  04-9952656

טיפול בכאבים הקשורים לבעיות אורטופדיות  •
עיסוי קצוות )כפות רגליים, כפות ידיים וקרקפת(  •

עיסוי רקמות עמוק  •
טיפול בספורטאים  •

חדר טפולים מרווח ונעים   • 
בכפר ורדים

20 שנות מוניטין  •

עיסוי
רפואי

מקצועי

מיוחד: 
עיסוי כיסא 

קצר לשחרור 

מלחצי עבודה

אבי סלוצקי
כפר ורדים

052-7808395

המשך מעמוד קודם
ורדה  ג'אן.  בבית  לבקר  אותו 
מהמרת שזה יקרה. אחרי הכל, 
בחירות  לשנת  נכנסים  אנחנו 

לא?
 ועוד אחד פוליטי. נכון מופז 
של  בבחירות  לבני  את  הביס 
אחוז  ומשהו  שישים  קדימה? 
לה?  ומשהו  ושלושים  טובתו, 
ניצחה,  לבני  ורדים  בכפר  אז 
מחור לומר,  מה  אין   .160:142

ברים.
 הסופר והעיתונאי סייד קשוע 

מפו אולם  מול  במארג  רהופיע 
צץ. מישהי מהקהל שאלה אותו 
כל  עם  מסתדרת  אשתו  איך 

הט ובסדרת  בטורים  רהחשיפה 
רלוויזיה, אז הוא ענה בלי למצ

מץ: "אשתי? מה זה חשוב, סתם 
ערבייה".

 מיכל דליות מגיעה למעלות. 
הצ הרצאתה  על  יודעת  רורדה 

פויה של הסופר-נני לא מרשת 
המקורות המסועפת שלה, אלא 
בכניסה  שניצב  הענק  מהשלט 

תרשי מכיוון  כשעולים  רלכפר 
יח שלא  עד  בינתיים,  אז  רחא. 

ליפו את השלט, ורדה מקפידה 
צומת  מכיוון  לכפר  להיכנס 
שורדה  נכון  למה?  מה  המפה. 
כבר מזמן לא ילדה קטנה, ונכון 
שזה סך הכל תמונה על שלט. 
אותה,  רואה  ורדה  עדיין,  אבל 

תופסת פחד אלוהים.
מנכ"ל  גם  שהוא  תרזי,  מור   

החברה לפיתוח מעלה יוסף וגם 
יו"ר הוועד של מצפה הילה, רץ 
בתל אביב חצי מרתון. זה היה 
מזכירה  וורדה  שלו,  הראשון 
הלכו  אחרים  רשויות  שראשי 
על כל הקופה. מי? סיון יחיאלי, 

למשל, וגם אחד, ניר ברקת.
גם  לעומתו,  אסרף,  אלי   
המי  המלא  המרתון  את  עשה 
באותו  חגג  וגם  כמה,  יודע 

הח אז  עגול.  יומולדת  רשבוע 
עשו  ורדים"  כפר  מ"רצי  ברים 
המרתון,  אחרי  יום  אירוע  לו 
ואפילו הרימו אותו 60 פעמים, 
ועוד אחת ל-60 השנים הבאות. 
המקורות של ורדה לא לוקחים 

אחריות על איכות הספירה. 

נוסטלגיה. כשורדה   רגע של 
חברים  לה  היו  צעירה  הייתה 
בדירת רווקים. עם התקרב החג, 

רדאגו השותפים לפוצץ את הפ
מב פיתות  במלא  הביתי  רריזר 

עוד מועד, שלא יחסר. כשממש 
בכלל  שזה  התברר  החג,  הגיע 
שהייתה  אגדה  השנה.  ראש 

באמת.
האחרון  שני  שביום  אחרי   

המוג לחדרים  כולנו  ררצנו 
ישן  נוהל  מרעננת  ורדה  נים, 
של  במקרה  המפרץ:  ממלחמת 
צפירות  יישמעו  שווא  אזעקת 

עולות ויורדות.
 חג שמח ושקט.

החברים מרימים את אלי אסרף

04-6902765 | 052-4420632
רח' ארז 15, שלב א', כפר ורדים

מראשבתאום 

עיצוב שיער וגבות
 v 

בניית ציפורניים
 054-5703492 מומלץ!

כל ימי השבוע א' - שבת מהבוקר עד 11 בערב!

חג שמח לכפר ורדים

ח
ג

ש
מ
ח העברות כספים מהירות לחו"ל

ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים 

כפר ורדים    052-3237623

אסתי צור
קוסמטיקאית

• טיפולי פנים לכל סוגי העור

• פילינג פעיל מחומצות וצמחים - רונליזה

• טיפולי מכון דרמלוג'יקה

• אפילציה (מחט חשמלית)

• ייעוץ, הדרכה והתאמת תכשירים - מכירה

חג שמח

תבשילים ביתיים
על האש
חומוס

ארוחות בוקר

פתוח כל השבוע מ-9:00 עד 22:00
בתחנת דלק סונול, מעיליא 

04-9571327

מסעדת 
אלרביע

חג שמח!

ארי פליישר 
מרפא בעיסוי
עיסוי עמוק ועוצמתי 

ברכות ורגישות 
בבית שלך

כפר ורדים והסביבה
050-4045596
04-9574294

ּכפר ורדים ּכּכר 8
0523-337299

14.4.12 וגם 28.4.12    

בכפר קטן הרחק מכאן
 

למיקה השתקנית יש סוד, ליונתן הקשקשן יש חבורה.
יום אחד נפגשים השניים.

האם יצליח יונתן לגלות מהו סודה של מיקה?

מגיל 4

אטרקציות לאירועים
מבית הפיראט הקטן

• בר/בת מצווה
• ימי הולדת

• שולחנות משחק, 
   דוכני מזון ומתנפחים

 
כרמיאל, 054-4614579, 054-4918452, 04-6892266

    www.littlepirate.co.il :למידע ומחירים באתר

השכרת ציוד מולטימדיה לאירועים משודרגים

 Dreadlocks-הדר עוזרי ואריאנה ווליצקי מדגמנות ל
צילום: שי סמיה
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מחיר למודעה בת 12 מילים, שני פרסומים: 65 ₪
4 פרסומים: 95 ₪ )המחירים כוללים מע"מ(

למכירה

במרכז כפר ורדים, וילה פינתית 
מרווחת ומוארת במפלס אחד, 

270/1000, 6 חד'+פ. משפחה, 
חנייה כפולה וגינה מטופחת. רחל 

054-4735949
בכפר ורדים, בצעירה,דו משפחתי 

ברח' ללא מוצא, 191/350, 6 
חד'+ממ"ד+סטודיו וגינה מטופחת. 

רחל  054-4735949

בכפר ורדים, וילה מוארת ומרווחת 
ברח' ללא מוצא, 245/600 , 
6 חד'+פ. משפחה, אפשרות 

ליח"ד, חניה מקורה וחצר הגובלת 
בחורשה. רחל 054-4735949

במעלות, בסביונים, דו-משפחתי 
מרווח ומושקע עם אפשרות לשתי 

יח"ד, 280/380, 7 חד', גינה 
מטופחת ומרפסת עם נוף. רחל 

054-4735949
במעונה וילה מרווחת  ומושקעת 
ברח' ללא מוצא, 180/600 , 6, 

חד', גינה מטופחת חנייה ונוף. רחל 
054-4735949

בכפר ורדים בית במפלס אחד 
בכניסה ישירה, תכנון חכם ונוח 

180/687 מ"ר אופציה ליח' דיור. 
גובל בשצ"פ במרחק הליכה 

מהמרכז נדיר ביותר!!! VIP נדל"ן 
052-6603666

בכפר ורדים ברחוב שקט בית 6 
חד’ + שתי יחידות דיור מושכרות.  

שווה לראות!! VIP נדל"ן  
052-6603666

כפר ורדים בית מושקע ומטופח, 
5 ח’ במפלס אחד מטבח מאובזר 
בטוב טעם, צופה לנוף 1,490,000 

₪. שווה ביותר!!! VIP נדל"ן 
052-6603666 www.arichim.com  04-9978821 ,054-6717761 כפר ורדים

בריאות מן הטבע
אומגה 3

משמן המופק בכבישה קרה 
מזרעי צמח בר ישראלי - 

מרווה מרושתת
המקור הטוב ביותר לאומגה 3

לפרטים: לילי סלוצקי
סוכן מורשה מס' 31200003

052-7808393

בעין יעקב - צופה לים בשכונה 
הקהילתית, בית חדיש ומושקע 

ביותר. על מגרש של כ-500 מ"ר 
70+ מ"ר מעטפת. 1,160,000 
₪ חייב להימכר!!!  VIP נדל"ן  

052-6603666
במעלות - במרכז העיר 

וילה פינתית 300 מ"ר בנוי 
במחיר אטרקטיבי VIP  נדל"ן  

052-7794555
בעין יעקוב, בית חדש מגרש 

710/400 מ"ר. כולל 3 יחידות דיור 
מרווחות. בניה איכותית. נוף. שלי 

אהובה 054-8185978 
באבירים, 200/1250,  בית מניב 
7 חדרים.  ניתן לחלוקה של שתי 

בתים. אפשרות לבניית בית נוסף.  
שלי אהובה 054-8185978 

במצפה הילה, 240/670 מ"ר, 
צמוד לחורש טבעי. בית מאבן. 
יחידת דיור. כניסה ב- 1.8. שלי 

אהובה 054-8185978 
בכפר ורדים במורן בית 7 חדרים 
175/590 מ"ר. רחוב ללא מוצא, 

קרוב למרכז. מיכל 050-7304053
בכפר ורדים בערבה בית 245/650 

מ"ר. מחולק ל-3 יחידות נפרדות. 
מיכל 050-7304053

בית יפה ומסודר, 7 חדרים, 
300/900 מ"ר, צופה לנוף מקסים, 

5 חד.  מיכל 050-7304053
 במעלות בשכונת רבין: דירת 3.5 

חדרים מושקעת ברחוב אסתר 
המלכה. יניב 050-9957489

במעלות בשכונת סביונים: דופלקס 
5 חדרים מושקע 110 מ"ר 

+גינה הצופה לנוף מדהים.  יניב 
050-9957489

יישוב גיתה: בית פרטי 5 חדרים 
140 מ"ר על שטח 512 מ"ר+ נוף 

מדהים.  יניב 050-9957489

חדש למבוגרים
העשרה בצרפתית
מבלים בכיף ומשפרים את השפה

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

חינם!

• עד•12•איש	
• חיבור•מהיר•ללפ-טופ•לתצוגה•על•מסך•LCD•גדול	
• אינטרנט•אלחוטי•זמין	
• מיזוג	
• פרטיות•)כניסה•נפרדת(	
• מטבח•צמוד•כולל•מקרר•ומיקרוגל	
• שירותים•צמודים	

זקוק לחדר ישיבות 
לשימוש חד פעמי?

קפץ•עלינו•מצב•רוח•של•הכנסת•אורחים!*
כל•בעל•עסק•שמעוניין•לקיים•ישיבה•עסקית•מכובדת•בחדר•

מרווח,•מצויד,•נעים•וממוזג,•מוזמן•לעשות•זאת•ללא•שום•
התחייבות.•אפילו•הקפה•והמים•המינרלים•עלינו!

אפשרות לשירותי משרד )פקס, צילום מסמכים, הדפסות...(
מסעדה וחנות נוחות בסמוך l החדר ממוקם בבניין משרדים מחודש בתפן l מגרש חנייה צמוד

לפרטים: 04-9977474
* אירוח החינם מוגבל לשלוש ישיבות בחודש, ולישיבה אחת למזמין בודד

דיזנהאוז צפון מציגה
מגוון חבילות נופש בארץ ובחו”ל | מחלקה עסקית | חבילות ספורט 

אטרקטיביות | מחלקה מיוחדת לנסיעות לפולין | שפע מבצעים 
למבחר יעדים ברחבי העולם | מבצעי הרגע האחרון | מועדון לקוחות

דילים אביביים לפסח

 שמחחג פסח

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

היכן נפגשים האמנים, הספורטאים, 
הצרכנים והצרחנים, הונדליסטים, הירוקים, 

האכפתניקים, הציניים, המתנדבים, פותרי 
החידות, הפורצים והמשטרה, המגיבים 

האנונימיים, סיון יחיאלי, בוב חן, מיכל בת 
אור, צילה שנהר, יורש, חגית פרידלנדר, 

דורית קלנר, אורית לבב ויקי טובי?
בעמוד החדשות של "כפרניק"!

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

באתר "כפרניק" ב"מוסדות הכפר"!
היכן נפגשים "בית מושקע 

למכירה" ו"מלונה למסירה"?
בלוחות המודעות של אתר "כפרניק"!

היכן נפגשים קתדרה 
ומועדון הזהב?

בלוח האירועים של "כפרניק"!

"כפרניק" - אם לא תגלשו, איך תדעו
www.kfarnik.co.il
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 מורה מנוסה ומקצועית

 מלמדת בכל הרמות
כולל אקדמאים וליקויי למידה

04-9997652 ,050-6574905

English שפת אם
להשכרה

חדר ישיבות מצויד לשימוש חד 
פעמי על בסיס יומי או לפי שעה. 
 "LCD 37 כניסה נפרדת * מסך

עם חיבור למחשב נייד * טלפון קווי 
* חיבור לאינטרנט * מטבח צמוד 
* שירותים צמודים * עד 12 איש * 
שתייה חמה חופשי. החדר ממוקם 
באזור התעשייה תפן בבניין קליה. 
yael@ ,04-9977474 :לפרטים

pnay.co.il

משרדים לבעלי מקצועות חופשיים 
ומשרדים להיי טק בכל הגדלים. 

התאמה מושלמת, כניסה מיידית, 
מחירים סבירים, נוף מדהים, מיזוג 

אויר מלא, תחזוקת בניין מלאה 
במחיר השכירות.  מסעדה בשרית 

* חנות נוחות * שמירה היקפית. 
הבניין מאוכלס ברובו * אפשרות 

לחלוקה גם לשטחים קטנים. 
לפרטים 04-9872606

דרושים
דרושות עובדות לניקיון. 

052-6219797
ל"זואי ספא" דרושים מעסים/ות 

מקצועיים. אושרה 052-4458497

רוחניות 

מרקו קפלי, מרפא אנרגטי רוחני. 
טיפולים , שיעורים אישיים וסדנאות 

לשקט פנימי, התפתחות, צמחיה 
 וריפוי. 054-6292639 

www.marcohealing.ios.st

המנין המשפחתי המסורתי  כפר ורדים
חוויה יהודית משפחתית משותפת

הקהילה מתפללת באשכול הגנים “גפן,” שלב א’, כפר ורדים
halomkv@gmail.com ”לפרטים נוספים

ערב פסח וליל הסדר יום ו’, 6.04 
10:00 גמר	אכילת	חמץ	

11:21 גמר	ביעור	חמץ	

18:44 הדלקת	נרות	

18:50 ערבית	של	חג	

פסח שבת, ט”ו ניסן, 7.04  

09:00 ברכות		

10:00 שחרית	וקריאה	בתורה	

19:41 מוצ”ש	וחג	

שבת, כ”ב ניסן, 13-14.04, 
שביעי של פסח

פרשת שמיני

18:49 הדלקת	נרות	

19:00 קבלת	שבת	וערבית	

09:00 ברכות		

10:00 שחרית	וקריאה	בתורה	

10:30 הזכרת	נשמום	)יזכור(	

19:47 מוצ”ש	וחג	

השבת, בר מצווה של עמית, 
בנם של יהורם ואילנה ביאליק.

חיים & אפרים קייטרינג בגליל
מרכז מסחרי כפר ורדים

חיים 050-7610838 אפרים 052-6775057

קייטרינג לאירועים w אוכל ביתי בימי שישי

כשר שמח!חג 
מחיר למודעה בת 12 מילים, שני פרסומים: 65 ₪

4 פרסומים: 95 ₪ )המחירים כוללים מע"מ(

Carmiel@rexe co il

באזור מעלות והסביבה

דרוש/ה
סוכן/ת נדל"ן

אמין/ה, חרוץ/ה ואסרטיבי/ת
+רכב, גם ללא ניסיון

לווי מקצועי צמוד עד ההכשרה.
עמלות גבוהות למתאימים

עדיפות לדוברי רוסית
אביתר

052-3032121

V.I.P
נדל"ן

מרכז מסחרי כפר ורדים 9573388
משלוחים באזור כפר ורדים - מעלות | פתוח שני - שבת מ-11:00 ועד הלקוח האחרון | יום ראשון סגור

גורמה מזרחי: פילה עגל, פילה דניס ברוטב הבית, פירות ים ועוד

בשרים על האש l מאכלים מזרחיים מיוחדים 
תבשילים של אמא l מבחר סלטים וחומוס ביתי l מנות ילדים

Take away l 13:00 - 17:00 ‘עסקיות בימים ב‘-ה

 | מכבדים כרטיסי סיבוס |

חג שמח!
פתוחים בכל חוה”מ

דרוש/ה

איש מכירות ושיווק

ניסיון במכירות, רצוי בתחומי 
האינטרנט והפרסום * שליטה טובה 

במחשב * עבודה מהמשרד ובשטח * 
בסיס + עמלות למתאימים

ל 

קורות חיים למייל:
eyal@pnay.co.il

http://www.marcohealing.ios.st


מרקט זול
הווארי

שירות ואמינות ללא תחרות

מרכז תרשיחא טל’ 04-9971772 פקס 04-9971771

מבצע החגים הגדול* במרקט זול הווארי

במשך חודש שלם מתקיימת במרקט זול הווארי הגרלה יומית. 
אחד הקונים זוכה בהחזר מלא על כל סכום הקנייה שלו!!! 

 * המבצע ממשיך עד 16.4.2012 * בקנייה בסכום העולה על 350 שקלים 
* כפוף לתקנון

בתקופת החגים: מאות מבצעים על מזון, חומרי ניקוי וכלי בית

כל יום
סל קניות

חינם
כל יום

סל קניות
חינם

 16.3 עמירם כתבן ממצפה הילה  17.3 דרורה גדרון מכפר ורדים  18.3 היפא אנדראוס 
אבירי  ברק   21.3 זריהן ממעלות   אורלי   20.3 יעקב   מעין  ארז  איילה   19.3 מתרשיחא  
מכפר ורדים  22.3 אלי כהן מעין יעקב  23.3 רחל לזר מכפר ורדים  24.3 רהיף רגא עאמר 
מחורפיש  25.3 מחול אבתסאם מפקיעין  26.3 סוסאן ויולט מתרשיחא  27.3 דליה פריהר 
מכפר ורדים  28.3 ירון וייס מכפר ורדים  29.3 חגי ענת מכפר ורדים  30.3 רותי קרן כהן 

מכפר ורדים  31.3 ודים פרזנקוב ממעלות  1.4 סיף לינה מיאנוח 

כבר זכו בסל קניות חינם!
חניון 

לנוחיותכם!מקורה 

חג שמחחג שמח

אלי כהן, עין יעקב
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