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מגוון לחמים 
על בסיס שאור

קפה לקחת או לשבת

המאפייה פתוחה בימים 
שני רביעי ושישי עד 15:00 

וביום שבת בזמן השוק

להזמנות גידי 054-7633346
בניין סארייא בתרשיחא 

ליד בית המרקחת בכיכר השוק

נפתחים שיעורי יוגה 
בקומת הגלריה

נפתחים שיעורי יוגה 
בקומת הגלריה

לפרטים אביטל 054-7633345

להזמנות גידי 054-7633346
בניין סארייא בתרשיחא 

ליד בית המרקחת בכיכר השוק

תרבות\נירית אושר

תערוכות

אל לתיאטרון  שלומי  שמרכז 
חודש  במהלך  יקיים  טרנטיבי 
מאי )9-10 במאי( את פסטיבל 

ש"מה שלומי על הגבול", המוג
דר כ"פסטיבל רב תחומי חוצה 

גבולות".
פרויקטים  יארח  הפסטיבל 
ומחו"ל  מהארץ  אומנים  של 
פעולה  בשיתוף  הגבול,  בנושא 
לצד  המקומית.  הקהילה  עם 
סדנאות  תתקיימנה  הפסטיבל 
שונים  גבול  בנושאי  העוסקות 

בתחומי היצירה
פאנל  וכן  היומיומי  והקיום 

הפ מתועד.  תיאורטי  שודיון 
הראשונה,  שנתו  שזו  סטיבל, 
של  להקמתו  שנים  עשר  מציין 

שמרכז שלומי לתיאטרון אלטר
נטיבי. הכוונה היא לקיים אותו 
בכל שנה בתחילת הקיץ למשך 

שלושה ימים. 
בתיאטרון מסבירים כי הרעיון 

שהוא “ליצור מסגרת חדשה לבי
שית שגרתי,  לא  אמנותי  שטוי 

קיים במרחב שבין מרכז שלומי 
שגם  בתקווה  הלבנון  גבול  על 

לפ בדברי ההסבר  לו“.  שמעבר 

סטיבל, כותב מנהל התיאטרון, 
הפ “בין מטרות  זלצמן:  שפבלו 

כעיר  שלומי  את  למתג  סטיבל 
את  יישובי  כחזון  לה  ששמה 

שטיפוח האדם היוצר, עיר ההופ
על  עיר  היותה  עצם  את  כת 
לשינוי  יצירתי  למנוף  הגבול 
ושיפור האקלים  דפוסי חשיבה 

האישי-חינוכי-חברתי-תרבותי 
את  יהפוך  הפסטיבל  ביישוב. 

בהזדמ המכירה  לעיר  ששלומי 
נות של היותה עיר על הגבול, 
במושג  לעיסוק  יצירה’,  ל’בית 
למטאפורה  הגבול’  על  ‘החיים 
לכל תחומי החיים, וככזו ביחד 

שעם מרכז שלומי לתיאטרון אל

שטרנטיבי, ליצור תוכניות חינו
שכיות-חברתיות, לחיים על הג

בול באמצעים יצירתיים, למנף 
ארצי  מרכז  ולהיות  עצמה  את 
ולפסטיבלים  בנושא  מדגים 
העוסקים בטיפוח האדם היוצר 

על הגבול“.
זלצמן:  כותב  התכנים  לגבי 
באמצעים  יפעלו  “בפסטיבל 
אמנותיים שונים על מנת לחזק 
לבנון  עם  הגבול  מרחב  את 
בארץ  לאמנים  חופשי  כמרחב 

המעו בינלאומיים,  שואמנים 
חירות  לטובת  לפעול  ניינים 

שהיצירה והיוצרים, לטובת הגד
רת גבולות אמנותיים ופריצתם, 
והשלום  האדם  אחוות  לטובת 

האזורי“. 
שהפסטיבל יתקיים בימים רבי

במרכז  במאי   9-10 וחצישי  עי 
04- שלומי.  של  לתיאטרון 
 050-2882117  ,9875183/4

שרית. 
במ נוספים  שפרטים 

עמודים  יומנים  תפתחו  דור 
התיאטרון ובאתר   ,38-39 

.www.shlomicr.co.il

יהודית  השיתופית  בגלריה 
ערבית בכברי, נפתחת תערוכה 
חדשה "מרחב אפור" של היוצר 
סאהר מיעארי )הפתיחה בשבת, 
את   .13:30 בשעה  באפריל   28
אירוע הפתיחה ילווה המוסיקאי 

יוסף פרנסיס בנגינה בעוד(. 
להתבונן  מציע  מיעארי 
כי  ולראות  חיינו  של  ב"אפור" 
אירוניה,  של  מסוימת  במידה 

שדווקא "אפור" לסוגיו מבטא רב
גוניות. זאת בניגוד לביטוי "חיים 
משעממים,  )כלומר  אפורים" 
בניגוד  תועלת(,  או  מטרה  ללא 
ל"שטח אפור" )תחום שאינו בר 
של  התערוכה  ברורה(.  הכרעה 
היבטים  בשני  תתמקד  מיעארי 
חייו  הבנייה:  מתחום  מרכזיים 
פועל  של  והרוטיניים  האפורים 

המק וחלל  )הסובייקט(,  שהבניין 
לט )מרחב הקולקטיב הישראלי(. 

שמן הסתם רוב הפועלים הם מה
מכונה  ומלאכתם  הערבי,  מגזר 
או  ערבית",  "עבודה  באירוניה 

שכמו שמגדיר זאת מיעארי: "שי
רות חובה לצעיר הערבי במדינה, 

שלפני שהוא הולך ללימודים אק
בניין,  פועל  כמי שהיה  דמיים". 

מי הפך  לאחרים,  בתים  ששבנה 
עארי ל"בונה הבית הלאומי" של 
בו  עלו  מכאן  היהודי.  "האחר" 
הרהורים על ההתעלמות מהאמת 
את  בו  היוצרת  ההיסטורית, 
בבניית  שותף  הוא  כי  התחושה 
מהיהודים.  פחות  לא  המדינה 
המקובלת  שההתייחסות  אלא 
"בשטח  העובדות  את  משאירה 

שהאפור", מותירה אותו במצב בי
ומדירה  בזהותו  שמתעתע  ניים, 

אותו כ"לא שייך למקום".
שסאהר מיעארי סיים את לימו

די האמנות במדרשה בבית ברל. 

הוא ממשיך את מסורת יצירתו, 
על  בנייה,  חומרי  על  שנשענת 
מושגים מעולם הבנייה, ומעלה 
שאלות בנושא. במסגרת זו בחר 

שהאמן לשנות את המבנה האד
מי בכברי.  הגלריה  שריכלי של 

ל"מרחב  להפכה  החליט  עארי 
במקל כמקובל  ואפור.  שמוגן" 
שטים ציבוריים, פתח חלון מלב

ני, שדרכו אמורים לחדור אוויר 
שוקולות מן החוץ, אלא שבעבו

דתו של מיעארי מתגלית דרכו 
עבודת וידאו. 

באתר  יום  מתועד  בווידאו 
לקול  החמה,  מצאת  בנייה, 
ועד לשקיעת  שירת הציפורים, 

הנשמה"(, כשה )"צאת  שהחמה 
פועלים מתרחקים מהאתר.

מיעארי מבקש לאפשר לראות 
במיצבו המורכב "מרחב אפור" 
אופטימית,  להתבוננות  מקום 

ששסופה פתרון אנושי חסר אלי
מות. 

שבו בחג  תינעל  שהתערוכה 
שיח  במאי.   27 שבת  יום  עות, 

אד האמן,  בהשתתפות  שגלריה 
משמ בנושא:  ואמנים  שריכלים 

בתרבות  האפור"  "הנרחב  עות 
המקומית יתקיים ביום שבת 12 

במאי בשעה 16:00.
שעות פעילות: יום א' -16:00
שבת   ,11:00-14:00 ו'   ,19:00
מראש  תיאום   .11:00-15:00

לקבוצות 052-8011252.

אפור רבגוני
על "מרחב אפור", תערוכה חדשה של סאהר מיערי בגלריה בכברי

הדמיית חלל התערוכה

פסטיבל גבולי
מרכז שלומי לתיאטרון אלטרנטיבי חונך פסטיבל חדש, “מה שלומי על הגבול“

ההצגה "ישנים" של מרכז שלומי לתיאטרון

הבית הצהוב, רחוב דולב, אזור התעשייה תפן. תיפתח תערוכת גמר 
2012 של מגמת אמנות תפן “התארוחה האחרונה“. ביום ה’ 19 
באפריל בשעה 19:30. התערוכה תינעל ב-30 באפריל. לתיאום 

ביקורים מיקי 054-5208876. 
מיש סאהר  של  אפור“  “מרחב  חדשה  תערוכה  בכברי  .הגלרייה 
התערוכה   .13:30 בשעה  באפריל   28 שבת  ביום  תיפתח  עארי 
ו’   ,16:00-19:00 א’  יום  פעילות:  שעות  במאי.  ב-27  תינעל 
11:00-14:00, שבת 11:00-15:00. תיאום מראש לקבוצות -052

8011252. )הרחבה בעמוד ממול(.
.גלריית הקצה, נהריה שיח גלריה עם עודד שמשון במסגרת תעש
21 באפריל בשעה 11:30. עלות המש  רוכתו “עד כאן“ ביום שבת
פגש 20 שקלים כולל שתייה חמה וכיבוד קל. הכניסה לתערוכה 
ללא תשלום. ימים ב ו-ה’ 16:30-19:00, ו’ 12:00-15:00, שבת 

11:00-13:00 ובתיאום מראש. 04-9926819, 052-2349527.
אטליה שמי, קיבוץ כברי. תערוכה חדשה של אלימה תיפתח ביום 
11:00- שבת  פעילות:  שעות   .12:00 בשעה  באפריל   28 שבת 

15:00 ובתיאום מראש. 052-8011252, 04-9952252.
מוזיאון בר-דוד בקיבוץ ברעם. תערוכה חדשה “במקום הזה“ של 
אליהו אריק בוקובזה תיפתח ביום שבת 5 במאי בשעה 13:00. 
ימים א-ה 10:00-16:00, יום ו’ וערב חג 10:00-14:00, שבת וחג 

10:00-16:00. 20 שקלים. 04-6988295. 

ממשיכות

. מוצגת תערוכת הפיסול “התש תמרכז אומנויות ע“ש ברר מעלו
שעות  ביוני.  ב-2  תינעל  התערוכה  מאירי.  דליה  של  פוררות“ 
פתיחת הגלריה: א, ג, ד 9:00-13:00, 16:00-19:00. ב, ה -10:00

15:00. שבת 11:00-13:00. 04-9977150, 053-207710.
ילדות“ של  “זיכרונות  גלריה טל, כפר ורדים. מוצגת התערוכה 

חוה מחותן. התערוכה תינעל ב-30 באפריל. 054-7542699.
שוליים“ “הארת  התערוכה  מוצגת  יודפת.  החקלאי,   גלריה 
כרמיאל-מש מאזור  פעילים  פלסטיים  אמנים  קבוצת  ששל 

בלומברגר, יעל  באפריל.  ב-30  תינעל  התערוכה  גב. 
 yaelb34@gmail.com.054-4947494 , 

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

www.omuseums.org.il.
הגלרייה לאומנות ע“ש ליידי רוזלין ליונס, אורט בראודה, כרמיאל. 
קוסמוס, מיצב של קרן בן-הלל. התערוכה תיש  מוצגת התערוכה
נעל בשבת 15 במאי בשעה 19:00. ימים ב’ ו-ה’ 10:00-14:00, 

יום שבת 11:00-14:00 ובתיאום מראש. 050-7222664.
 גלרית מצפה הימים. מוצגת התערוכה “נופים פנימיים“ של אורית
 זרמי. התערוכה תינעל ביום רביעי 2 במאי. שעות פעילות: ימים
כניסה ושבת 10:00-15:00.  ו’  ימים   ,9:30-17:00  א-ה בשעות 

 www.mizpe-hayamim.comללא תשלום. 04-6994555. 
מוזיאון אוצרות בחומה. מוצגת התערוכה “המשחק המלכותי של 
אור“, אוסף של משחקי שש בש מכל העולם. התערוכה תינעל 
ב-30 באפריל. רחוב ויצמן 2, החומה המזרחית בעכו העתיקה. 
ימים א-ה 10:00-16:00, יום ו’ 10:00-15:00. מבוגר 15 ש“ח, 
אזרח ותיק, ילד וסטודנט 12 ש“ח, חייל 10 ש“ח. 04-9911004. 
גלרית הספרייה, כפר ורדים. מוצגת התערוכה “עצים פורחים – 

מיכל בת אור, סימנים של נתיבי שיבה הביתה“. 04-9972662.

http://www.shlomicr.co.il
mailto:yaelb34@gmail.com
http://www.omuseums.org.il/
http://www.mizpe-hayamim.com/
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קורות חיים למייל:
eyal@pnay.co.il

דרך התנ”ך אל הטבע
מכמנים

מקום קסום לסדנאות בטבע

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

לחגוג בחיק הנוף
לרגל בר/בת מצווה וימי הולדת

עם הפעלת הקהל

אירוח קבוצות לסדנאות, 
סמינרים 
וימי כיף

הדפסה
על קנווס

עיצוב
גרפי

שכפולפוסטרים
חוברות

קאפות הזמנות
לאירועים

פליירים
וקטלוגים

לוחות
שנה

כרטיסי
ביקור

b.digital@014.net.il :בי דיגיטל  סניף כרמיאל   טל. 04-9581069  נייד. 050-3766680  אימייל

b_digi@017.net.il :בי דיגיטל סניף קיבוץ עברון  טל. 04-9821925  נייד. 050-3166690   אימייל

בי. דיגיטל - דפוס דיגיטלי
ו נ ר ת א ב ו  ר ק wב w w . b e d i g i t a l . c o . i l

תרבות תפתחו יומנים\נירית אושר

19.4v חמישי
בשעה  החאן.  תאטרון  אדם?  הזהו  הצגה. 
כברי. בקיבוץ  המופעים  באולם   11:00 

.04-9952712 ,072-2429999
יום  לנעילת  מרכזית  עצרת  זכרון.  עצרת 
באמפיתיאטרון   20:00 בשעה  השואה. 
חופשית. הכניסה  הגטאות.  לוחמי   בית 

.054-5569642
המרכז   .21:00 בשעה  האנתולוגיה.  הצגה. 

לתיאטרון של עכו. 04-9914222.
20.4v שישי

ערב שירי משוררים. מעבר לתכלת, משירי 
כרטיש במארג.   21:00 בשעה ארגוב.   סשה 

סים במכירה מוקדמת 40 שקלים בקתדרה 
במרכז  “די.וי.דור”  ובחנות   052-5224922
לתלמידים  שקלים,   50 בכניסה  המסחרי. 

וחיילים 20 שקלים.
קונצרט. קולה של הארץ, הזמרת יונית שקד 
קיבוץ  אילון,  בקשת   21:00 בשעה  גולן. 

אילון. 80 שקלים. 04-9858191/131. 
מוסיקה. מאור כהן ופיטר רוט. בשעה 22:00 

בחמדת ימים, 70 שקלים. 04-6989423. 
21.4v שבת

. בין קודש לחול, להקת המחול הקיש למחו
12:30 באולם ע”ש זכרי קיש  בוצית. בשעה

בוץ געתון. 04-9859730. 
דלש פתיחת  ספקטור.  דניאלה   . המוסיק
ציון. שבי  הפרה,  פאב  ב-20:30.   תות 

.052-3581619 ,052-7765869
ערב זמר. חיילים יצאו לדרך. האחים אסנר 
אביב.  ומוצי  תראבני  דורי  את  מארחים 
כרמיאל. התרבות  בהיכל   21:00  בשעה 

.04-9881111
סרט. התייר. בשעה 21:00 בהיכל התרבות 

נהריה. 04-9829933.
 21:30 בשעה  אבוקסיס.  נדב  סטנד-אפ. 

בהיכל התרבות מעלות. 04-9573050.
קלפטון.  לאריק  במחווה  ניסמן  גל  מופע. 
שקלים.   50 ימים,  בחמדת   22:00 בשעה 

.04-6989423
22.4v ראשון

הורות  נני,  סופר  דליות,  מיכל  הרצאה. 
בעידן המודרני. איך יוצרים שיתוף פעולה 
ואוירה נעימה בבית? בשעה 20:00 בהיכל 

 04-9573050 פרטים:  מעלות.  התרבות 
והמרכז לגיל הרך 054-6530066.

23.4v שני
בכפר.  הקתדרה  ביוזמת  בגינרס.  סרט. 
 35 מעלות.  התרבות  בהיכל   20:00 בשעה 
לעשרה  מנוי  ומאפה.  קפה  כולל  שקלים 

סרטים ב-260 שקלים. .052-5224922
25.4v רביעי

ופעילויות  מסיבות  העצמאות.  יום  אירועי 
שלרגל יום העצמאות בכל האיזור. ראו הר

חבה בעמוד 14.
27.4v שישי

 17:30 בשעה  הג’ונגל.  ספר  ילדים.  הצגת 
בהיכל התרבות מעלות. 04-9573050.

. משרתם של שני אדונים, בשפה העש ההצג
מעש התרבות  בהיכל   20:00 בשעה  רבית. 

לות. 04-9573050.
מוסיקה. אמיר דדון. בשעה 22:00 בחמדת 

ימים, 70 שקלים. 04-6989423. 
28.4v שבת

בכפר  מציגה:  בובתרצה  בובות.  תיאטרון 
בשעה   .4 מגיל  לילדים  מכאן.  הרחק  קטן 
ורדים.  בכפר   8 כיכר  ליד  בקרוואן   11:00

טלפון: 04-9979401, 052-3337299.
בפזמוש ברלין  גבי   . העצמאו יום  תמסיבת 
בשעה  באפריל   28 שבת  יום  הפלמ”ח.  ני 
20:00 במועדון הזהב כפר ורדים. 20 שקש

לים. 04-9977774.
סרט. השקט שבאהבה. בשעה 21:00 בהיכל 

התרבות כרמיאל. 04-9881111.
מוסיקה. עמרי ויטיס. בשעה 21:00 בחמדת 

ימים. 50 שקלים. 04-6989423.
יצירה  מוחמד.  אום  אהובתי,  עכו  הצגה. 

שמאת סמדר יערון ובביצועה. העבודה מתר
חשת בבית השחקנית בעכו העתיקה. בשעה 
21:00, המרכז לתיאטרון של עכו. 60 שקש

לים. 04-9914222. 
29.4v ראשון

הכש ימי  מאיר,  בר  אילת   . סופ רמפגש 
בספש  20:00 בשעה ג’ואנה.  של   לולות 
לפרטים חופשית.  כניסה  ורדים.  כפר   רית 

.04-9972662
30.4v שני

מחול. להקת בת שבע. בשעה 11:00-14:00 
בהיכל התרבות מעלות. 04-9573050.

. חלומות של פח, תיאטרון ארצי לנוש ההצג
ער. בשעה 17:30 בהיכל התרבות כרמיאל. 

.04-9881111
1.5v שלישי

אורש וטף,  טיף   . ילדי םהצגת 
 17:30 בשעה  דץ.  ומשה  נה 
כרמיאל. התרבות   בהיכל 

.04-9881111
2.5v רביעי

מרצה:  הסיני.  הדרקון  הרצאה. 
 20:00 בשעה  היימן.  דינה 
ורדים. כפר  הזהב   במועדון 

.04-9977774
. להקת הקאוורים אובש המוסיק
רטון במחווה ל”ביטלס”. בשעה 
נהש טיילת  ב”טראסה”,   21:00
ריה. 50 שקלים, הזמנת מקומות 

.050-7220091
3.5v חמישי

ספרד.  גירוש  אחרי  קונצרט. 
הישראלית.  הקאמרטה  מאת 
התרבות  בהיכל   20:30 בשעה 

כרמיאל. 04-9881111.
המודרני  המחול  להקת  מחול. 
בהיכל   21:00 בשעה  שקטק. 
התרבות מעלות. 04-9573050.

כספי  מתי  אינטימתי,  מוסיקה. 
באתר   22:00 בשעה  והפסנתר. 

ראש הנקרה. 073-2710100.
4.5v שישי

ה-32  האביב  צעדת  צעדה. 
במעלות-תרשיחא. בשעה 8:30. 

.04-9578868
טיול. שיא גליל, טיול משפחות 
בעכו. בין השעות 9:00-13:00. 
המשתתפים  במספר  מותנה 

.054-7768643
טיול. בין נחל כזיב לנחל בצת. 

בגי משולב  פרטי  ברכב  שטיול 
 .10:00 בשעה  רגליות.  חות 
המשתתפים במספר   מותנה 

.052-3738822
האמנות  פלא  הרצאה. 
עופר  ד”ר  האנושי,  והמוח 
במארג.  10:00 בשעה   מלמד. 

.052-5224922
שבת  קבלת  טקס  שבת.  קבלת 
בעכו  בחומה  אוצרות  במוזיאון 
העתיקה. בשעות 15:00-17:00. 
משתתפים. במספר   מותנה 

.04-9911004
המבולש יובל   . ילדי םהצגת 

בשעה  המשאלות.  כוכב  בל, 
מעלות. התרבות  בהיכל   17:30 

.04-9573050
מוסיקה. שלום חנוך ומשה לוי. 
התרבות  בהיכל   22:00 בשעה 

כרמיאל. 04-9881111.
5.5v שבת

המש בגליל  מתגלגלים   . גהפנינ
עממי.  אופניים  הפנינג  ערבי, 
בשעה 8:00 בפארק גורן. נמרוד 

אחינועם ניני, ראש הנקרה 10.5      צילום: רונן אקרמן

.050-8807548
המש להקת  סיפורי,   . למחו

 12:30 בשעה  הקיבוצית.  חול 
 באולם ע”ש זכרי קיבוץ געתון.

 .04-9859730
מוסיקה. זו שעה נפלאה, אפרת 

שקי במופע  מה  וטריו  שפלדמן 
עה. בשעה 18:00 בחמדת ימים. 

 .04-6989423
במחש דור  דניאל   . המוסיק
דל פתיחת  דילן.  לבוב  שווה 

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

.052-3581619
שנסונים  קטן,  פרח  מוסיקה. 
בהיכל   21:00 בשעה  צרפתיים. 
התרבות מעלות. 04-9573050.

6.5v ראשון
בית  תיאטרון  שיינדלה,  הצגה. 
ליסין. ימים א-ה ומוצ”ש בשעה 
21:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 

.04-9881111
7.5v שני

. הכלה הסורית. בליווי הרש טסר
ביוזמת  גל-נור.  שחר  של  צאה 
 20:00 בשעה  בכפר.  הקתדרה 
 35 מעלות.  התרבות  בהיכל 
ומאפה.  קפה  כולל  שקלים 

052-5224922.
9-10.5v רביעי חמישי

גבו חוצה  תחומי  רב  מפסטיבל 
לות. “מה שלומי על הגבול 2”, 
של  להקמתו  שנים  עשר  לציון 

אלט לתיאטרון  שלומי  שמרכז 
תיאטרון  וה’,  ד’  ימים  רנטיבי. 
050-  ,04-9875183/4 שלומי. 

הרחבה  ראה  שרית.   ,2882117
בעמוד 36-37.

בובת  לב, תיאטרון  הצגה. פרח 
 10:00 בשעה  ה’  יום  הרים. 
בתיאטרון  הפסטיבל  במסגרת 

שלומי. 04-9875183/4.
בבית  ביקור  נמר”  “נמר  הצגה. 
של  תחומי  רב  אירוע  היצירה. 
בשלומי.  לתיאטרון  המרכז 
תיאטרון   ,13:00 בשעה  ה’  יום 
,04-9875183/4  שלומי. 

050-2882117 שרית. 
של   Monky besnes הצגה. 
אורתו-דה.  תאטרון  קבוצת 
במסגרת   17:00 בשעה  ה’  יום 
שלומי. בתיאטרון   הפסטיבל 

.04-9875183/4
בשעה  ה’  יום  “ישנים”.  הצגה. 
04- שלומי.  תיאטרון   ,18:00

 ,050-2882117  ,9875183/4
שרית.

10.5v חמישי
אחינועם  שיר,  ארץ,  מוסיקה. 
22:00 בראש הנקש  ניני. בשעה

רה. 073-2710100.
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    nof-harim@yechiam.org.il  052-3750179 מנהלת אביבה l 04-9856011 לפרטים טלפקס

בית חם בחיק הטבע
בפיקוח משרד הבריאות

בית סיעודי בקיבוץ יחיעם
נוף הרים

אביב הגיע – שפע של פריחה
עציצים פורחים לבית ולגינה,

עונתיים, רב שנתיים, שיחים
ומטפסים פורחים, עצי פרי ונוי

זה הזמן לדשן את הגינה 
והמדשאה

ייעוץ והכוונה לגינון חסכוני במים

שעות פתיחה קיץ: ימים א' – ה' 8:00-18:00
                           ו' וערבי חג 8:00-16:00

                               שבתות וחגים 9:00-16:00
ביום העצמאות 26/4/12 המשתלה תהיה סגורה 

רקפת – משגב: טלפון 9800968, פקס 9800524
galilplant@gmail.com מייל

באתר המשתלה תמצאו עצות לטיפול בגינה באביב ועוד מגוון טיפים:  
 w w w . g a l i l p . c o m

חג עצמאות שמח 

לשלב קנייה עם טיול בטבע

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

תוכן שיווקי

האירו גן  יעקב“,  ש“סולם 
עים המוביל בצפון מזה עשור, 
צומת  ליד  הגליל  בלב  ממוקם 
זיתים רחב  מחניים ובתוך כרם 
ידיים. לא בכדי הפך הגן למקום 
שיודע  מי  כל  ידי  על  מועדף 
זוכה  פרט  כל  איכות.  להעריך 

מתפ החל  מעמיקה,  שלחשיבה 
שריט השף המגוון והאיכותי, עי

צוב פסטורלי של המקום, רחבת 
אזור  ותכנון  המיוחדת  החופה 
המסיבה הכולל רחבת ריקודים 

שגדולה, בר משקאות עשיר וע
זאת,  כל  מפוארת.  ג’י  די  מדת 

והידע המקצו פי המסורת  שעל 
הניהולי, המציע  הצוות  עי של 
מגוון פתרונות לתכנון ההפקה, 
בטעם וסגנון אישי של בני הזוג 

הנישאים או חתני השמחה. 
גבי אזרן, מנכ“ל גן האירועים 
“סולם יעקב“: “בימים אלה חוגג 
גן האירועים עשור של אירועים 

יעי כך  ועל  נשכחים,  שבלתי 
אלפי  ועשרות  הזוגות  מאות  דו 
‘סולם  של  ההובלה  האורחים. 
האירועים  בתחום  כמותג  יעקב’ 

היתרונות  ממגוון  נובעת  בצפון 
שאנו מציעים, ובמיוחד השילוב 
של אירוע בטבע. אנחנו מציעים 
  Feel-גן אירועים מאורגן עם ה
של טבע מסוגנן וכל השירותים 

בה אירוע  להפעלת  שוהפינוקים 
פקה מושלמת, עם נגישות קלה 

שוחניה מרווחת. בנוסף, אנחנו עו
שים הכל כדי לדאוג לכל צורכי 
האחרון.  הפרט  עד  הטרי,  הזוג 

ומ מקצוענים  שלנו  שהמלצרים 
לשולח צמוד  שירות  שעניקים 

נות לאורך כל הערב, ובתפישת 
כזאת  מילה  אין  שלנו  השירות 
‘אין’. עבורנו כל אירוע הוא עולם 
מחויבים  אנחנו  וככזה  ומלואו 
גבוהים  סטנדרטים  על  לשמור 
ביותר. הסיפוק הגדול שלי הוא 

הש לאורך  המרוצים  שהלקוחות 
חוזרים  מהם  רבים  שרבים  נים, 

אלינו לחגוג שמחות נוספות“.
בתחום   רב  ניסיון  לגבי 
האירועים כך שהלקוחות נהנים 
מהביטחון שבהתקשרות עם גן 
כלכלית  יציבות  בעל  אירועים 
בכפוף  הפועל  מוקפד,  וניהול 

שלאישורים וכל הרישיונות הנד
רשים על ידי הרשויות השונות.

 www.sul.co.il :אתר  
משרד 04-6802511.

טבע מסוגנן לאירוע מושלם
גן האירועים “סולם יעקב“ חוגג עשור ופותח את עונת החתונות והאירועים לקיץ 2012

צרכנות
מבצע החגים הגדול של מרקט זול הווארי הסתיים לאחר חודש 

שרצוף של חגיגות. בכל יום עלה בגורל לקוח אחד אשר קנה בס
350 שקלים. הפרס היה סל קניות מתנה בסכום הקש  כום של מעל
נייה של אותו לקוח. בפרסים המשמחים זכו תושבים מכל האזור: 
מעלות,  תרשיחא  פקיעין,  הילה,  מצפה  יעקב,  עין  ורדים,  כפר 

ינוח, ואפילו חורפיש. 

של  עשיר  מגוון  עם  הפסח  מחופשת  חזרה  בר“  “לחם  מאפיית 
לחמים טעימים ובריאים הנאפים בתנור אבן ולחמניות בריאות, 

שמצוינות לסנדביצ’ים לבית הספר. ניתן לשתות קפה איכותי במ
קום או לקחת לדרך. המאפייה פתוחה בימים זוגיים: שני, רביעי 
ושישי עד שלוש אחר הצהריים וביום שבת בזמן פעילות השוק. 

.054-7633346

שולא על הלחם לבדו... בקומת הגלריה של המאפייה נפתחים שי
עורי יוגה. השיעורים יינתנו על ידי אביטל אינטר שטיין, מורה 

מוסמכת ליוגה. לפרטים: 054-7633345

כולל  העצמאות  ליום  מיוחדת  הפקה  מכינים  מעלות  ב“לולה“ 
תאורה, די.ג’י ליאור ויצמן וספיישלים מיוחדים של אוכל. רביעי, 
ערב יום העצמאות, החל מ-21:00. כולם מוזמנים לחגוג עד אור 

הבוקר. לולה, בר ישראלי, כניסה שנייה למעלות. 

ההרשמה  את  מסיים  שמחון,  יפה  של  המשפחתון  “טיף-וטף“, 
שלשנה הבאה. יפה, בעלת ניסיון רב שנים בטיפול בילדים והמ

ורדים.  פועלת כבר 11 שנים בכפר  רבים,  לצות חמות מהורים 

נותרו מספר מקומות אחרונים לקבוצת תינוקות! מיועד לגילאים 
3 חודשים עד שנה. עד עשרה ילדים בקבוצה. רחוב דפנה 11 כפר 

ורדים. לפרטים והרשמה: 054-6331660, 04-9570302.

התמו היא  משכניה  עוז  יגאל  של  בלבן"  "כלה  שהתמונה 
צממ גליל  משתל  של  האביב  תמונות  בתחרות  הזוכה  תנה 
הפייסבוק  בעמוד  שהתקיימה  בתחרות,  רקפת.  בישוב  חים 
שצוש אביב  צמחי  של  תמונות   40 השתתפו צמחים,  גליל   של 

בחרו  התמונות  עבור  שהצביעו  הגליל. הגולשים  בגינות  למו 
ביותר.  המוצלחת  כתמונה  האגס,  פריחת  של  זו,   בתמונה 

http://www.sul.co.il
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ורדה

 לרגל המועדים הבאים עליש
ציטוטים  ספיישל  לטובה,  נו 
לפי  העצמאות,  ליום  מיוחד 
שאיכשהו  ואישיים  נושאים 

שקשורים לחג, למדינה ולזה שו
רדה חושבת שראוי להביא את 

הציטוטים שלהם.
לטובת  בשרי,  בלקט  ונפתח 

חובבי המנגל הקרניבורים:
 לא פילסתי את דרכי במעלה 
להפוך  כדי  רק  המזון  שרשרת 

לצמחוני. )הומר סימפסון(.
שלא  רוצה  היה  אלוהים  אם   
נאכל חיות, הוא לא היה עושה 

אותן מבשר. )הומר סימפסון(.
לבריאות.  מזיק  לא  אדום  בשר 
מזיק!  זה  כחול-ירוק?  בשר 

)טומי סמות’רס(.
הבשר,  את  שולח  אלוהים   
)תומאס  הטבחים.  את  והשטן 

דלוני(.

מתעללים  הבשר  אוכלי   
אכילתם;  ידי  על  חיים  בבעלי 
בבעלי  מתעללים  הצמחוניים 
האוכל  אכילת  ידי  על  חיים 

שלהם. )עממי(.
זה חיה  זה ציפור, ופרה   עוף 

)ריטה מהיפה והחנון(.
זה  עף,  או  קופץ  רץ,  זה  אם   
של  )פתגם  טעים.  גם  כנראה 

ציידים(.
 בשר זה טעים רצח”. )עממי(.
הצ דבר  הנה  האיזון,  מולצורך 

מחוניים.
המטבחיים  בתי  קירות  אילו   
בני  כל  מזכוכית,  עשויים  היו 
לצמחוניים.  הופכים  היו  האדם 

)לינדה מקרטני(.
עם  יחד  בלול  תינוק  שים   
אוכל  הוא  אם  וארנבת.  תפוח 
את הארנבת ומשחק עם התפוח, 

אלי לוזון             צילום: יח”צאפרים קישון עם בנו רפי

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

דר
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ס 
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לו

צי

חג שמח!חג שמח!

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

חג עצמאות שמח,
בקיץ הזה רק שמחות...   

Su
m

m
er

 2
01

2

חדשה.  מכונית  לך  קונה  אני 
)הארווי דיימונד(.

בני  כל  החיים,  לבעלי  ביחס   
הוא  יום  וכל  נאצים  הם  האדם 

בשביס-זי )יצחק  שטרבלינקה. 
נגר(.

 כולנו אוהבים חיות. למה אנו 
מחמד”  “חיות  לחלקן  קוראים 
ולאחרות “ארוחת ערב”? )ק. ד. 

לאנג(.
דיש בראש  עומד  האדם   
לפחות  החיים,  בעלי  רוג 
שהשיבו  החיים  בעלי  בקרב 

לשאלון”)רוברט ברולט(.
מסיבות  צמחוני  אני   

שבריאותיות – בריאותה של הת
יצחק  )מתוך ספר של  רנגולת” 

בשביס-זינגר(.
אחרי שהתחבטנו בענייני מוסר 

מ)לא הדג( וטעם, נעבור לציטו
טים שונים העוסקים בישראל, 

מפי הוגי דעות שונים.
לקוש שיעזור  האחרון  הדבר   

הוא  בארץ  להשתקע  לאוטי 
)אלון  אחרת.  למדינה  בריחה 

מזרחי(.
 מדינה קטנה מתחמקת מצרה, 
היא  תמצא,  לא  הכתובת  את 

ששמורה בתוך קופסה. )דני סנד
רסון, מתוך השיר מדינה קטנה(.
 איזו מדינה, איזו מדינה , איזו 
ממשלה  במינה.  מיוחדת  מדינה 

שדורשת, כסף מבקשת. איזו מדי
נה, איזו מדינה. )אלי לוזון ויוני 

רועה, מתוך השיר איזו מדינה(.
ומכאן לכמה אייקונים לאומיים 
שכל ציטוט שלהם הוא פנינה, 

ונפתח באפרים קישון.
היחיש הארץ  היא  ישראל   
לעלות  למשוגעים  המרשה  דה 
לא  אולם  אזרחות.  לקבל  ומיד 

ח
ג

ש
מ
ח העברות כספים מהירות לחו"ל

ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים 

בשר. טעים רצח                           צילום: מעדניית אייזן



| גיליון 206 אפריל 2012  44    45 | גיליון 206 אפריל 2012| |

ורדה

המשך מעמוד קודם
שמא  עוד,  לצאת  להם  מרשים 

יגרמו לנו בושות.
קשה  בעיה.  היא  חלוציות   
בזמן  ובו  עשיר  לזקן  להיהפך 

להישאר צעיר עני.
מתוך  מייצג  דיאלוג  והנה   

“סלאח שבאתי”:
מוכר  “אתה  הקיבוץ:  מזכירת 

את בתך כאילו הייתה סוסה”.
אני  סוסה  פתאום,  “מה  סלאח: 

מוכר ב-1000 לירות”.
אנו  “חבר,  הקיבוץ:  מזכירת 

חיים במאה העשרים”.
סלאח: “ואני חי במעברה”.

העש “המאה   : הקיבו ץמזכירת 
שרים היא לא מקום לגור בו”.

סלאח: “גם מעברה לא”.
מהפליטון  נבחרים  וכמה   

האלמותי “זוהי הארץ”:
 הצלחנו להפיק מי שתיה מן 

הים, רק הרחיצה עוד אסורה בו.
העברי,  המחזה  את  עודדנו   

והוא עדיין מדוכא.
על  שהתגברה  ארץ  זוהי   

שהחרם הערבי, אך לא על שבי
תת המורים.

 זוהי הארץ הצרה ביותר בעוש
לם, זוהי ארץ הצרות.

 זוהי הארץ היחידה שאני יכול 
לחיות בה, זוהי הארץ שלה.

הפו אולי  אבן,  לאבא  מומכאן 
בתולדות  שנון  הכי  ליטיקאי 

המדינה.
החש לא   הפלשתינים מעולם 

להחמיץ  הזדמנות  שום  מיצו 
הזדמנות.

 הבורות שלו אינציקלופדית.
שכולם  משמעו  קונצנזוס   

מסכימים להגיד ביחד מה שאף 
אחד לא מאמין בו בנפרד.

רק  בתבונה  נוהגות  מדינות   
האפש כל  את  שניסו  שלאחר 

רויות האחרות.
 אני יודע שאוצר המילים שלו 
אני  אבל  מלים.   500 רק  כולל 
לא מבין למה הוא משתמש רק 

בש200. )מפרגן לרפאל איתן(.
שני  בלי  להמשיך  נוכל  ולא 
ציטוטים של המשורר הלאומי, 

חיים נחמן ביאליק.
 כל ההתחלות קשות, אך קשה 

מהן היא ההתמדה.
 לכל סיגריה יש שני צדדים. 
בצד אחד יש אש, בצד השני – 

טיפש, ובאמצע עשב יבש.
מונסיים עם לקט של דוד בן גו
להס צורך  שאין  באמת  מריון, 

ביר למה.
 לחם אין לי, חזון יש לי.

היסש כותבים,  לא  היסטוריה   
טוריה עושים.

 מי שרוצה לעשות היסטוריה, 
צריך לשכוח את ההיסטוריה.

 גורל ישראל תלוי בשני דבש
רים: בכוחה ובצדקתה.

 כל יהודי שאינו מאמין בנסים 
אינו ריאליסטי.

 בןשאדם אינו יכול לשנות את 
שמקום לידתו, אבל הוא לא מוכ

רח למות באותו מקום.
 עוד 30 שנה יהיו חרדים רק 

במוזיאונים.
 אנו מכריזים בזאת על הקמת 
 – ישראל  בארץ  יהודית  מדינה 

היא מדינת ישראל.

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

מראשבתאום 

כל השבוע ראשון-שבת 
מ-6:00 בבוקר עד 11 בערב!

v

עיצוב שיער וגבות
v

חג שמח לכפר ורדים

בניית ציפורניים 054-5703492 מומלץ!

אלון מזרחי                                      צילום: עיריית נתניה

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

  "טיף-וטף" 
המשפחתון של יפה שמחון

❀ ❀ ❀
 יפה שמחון, בעלת ניסיון רב שנים בטיפול 
בילדים, והמלצות חמות מהורים מרוצים. 

המשפחתון קיים 11 שנים.

נותרו מס' מקומות אחרונים 
לקבוצת תינוקות! 

)מיועד לגילאים 3 חודשים עד שנה.
עד עשרה ילדים בקבוצה(

דפנה 11 כפר ורדים

 לפרטים והרשמה:
  054-6331660 ,04-9570302

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

ניקוי יבש
שטיחים | וילונות

שרותי כביסה וגיהוץ

לוקחים היום מקבלים מחר

שד’ הגעתון 52 נהריה  04-9514888

חג שמח!

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

כולל: קופירייטינג, עיצוב והדפסה, שירות 
לבית הלקוח

04-9977474 
www.alakfar.co.ilפרסום    יחסי ציבור    הוצאה לאור    אינטרנט

לא צריך לריב על העיתון 

גם באינטרנט

אבא אבן דוד בן גוריון



| גיליון 206 אפריל 2012  46    47 | גיליון 206 אפריל 2012| |

מחיר למודעה בת 12 מילים, שני פרסומים: 65 ₪
4 פרסומים: 95 ₪ )המחירים כוללים מע"מ(

חדש למבוגרים
העשרה בצרפתית
מבלים בכיף ומשפרים את השפה

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

Carmiel@rexe co il

באזור מעלות והסביבה

 מורה מנוסה ומקצועית

 מלמדת בכל הרמות
כולל אקדמאים וליקויי למידה

04-9997652 ,050-6574905

English שפת אם

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

אתר אינטרנט
הקמת

בול בשבילך

לאור הוצאה   l פרסום   l אינטרנט 

אתרים החל מ-1,000 ₪ להקמה )בתוספת 80 ₪ לחודש עבור תחזוקה(
אתרים בהקמה עצמית ב-60 שקלים לחודש בלבד

האתר הקלאסי )1,800 ₪ להקמה ו-115 תשלום חודשי( במבצע: 3 חודשי תחזוקה חינם

מתנה למקימי אתר פרימיום: 1,000 כרטיסי ביקור + חודשיים תחזוקה
  * התחזוקה החודשית כוללת: אחסון אתר, גיבוי, אבטחה, מימון דומיין, ניהול אתר, שירות עדכונים

1-800-800-401 www.eshkoll.com

חדש! חנות מקוונת מתקדמת ובמחירים נוחים

אפרת פלדמן והרכב טריו-מה
www.trioma.co.il

קסם הבלקן
www.balkan.co.il

קדרות נורית ואורי
www.nurit-n-uri.com

מרפאת ורידים
www.drtorem.co.il

למכירה
בכפר ורדים, וילה בעיצוב 

ארכיטקטוני מיוחד, 250/700, 5 
חד' במפלס אחד+יח"ד 3 חד', 

פטיו, נוף מרהיב וחנייה. רחל 
054-4735949

בכפר ורדים בצעירה, דו-משפחתי 
מושקע ומרווח מאוד ברח' ללא 
מוצא, 200/250, 6 חד' גדולים, 

ממ"ד גינה מטופחת וחנייה. 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 - בשלב א' במיקום 
טוב בקצה משעול 160 מ"ר +60 
מ"ר שניתן לסגור ליחידה נפרדת 

 על מגרש של כ-600 מ"ר
 VIP נדל“ן 052-6603666

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

עם מרפסת גדולה צופה לנוף 
 פנוראמי.  שווה לראות!!

VIP נדל“ן  052-6603666
בכפר ורדים במרחק הליכה 

מהמרכז. בית בתכנון פונקציונאלי 
נוח. ללא מדרגות. 180 מ“ר+כ-30 

מ“ר עם כניסה נפרדת. גובל 
 בשטח ירוק. נדיר ביותר!!!

 VIP נדל“ן 052-6603666
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

מעלות - בסביונים דו משפחתי 8 
חד’ אופציה לחלוקה לשתי דירות, 

קיימים שעונים נפרדים. מחיר 
מצוין! VIP  נדל“ן  052-7794555

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. 

 לפרטים: 04-9977474,
yael@pnay.co.il

המנין המשפחתי המסורתי  כפר ורדים
חוויה יהודית משפחתית משותפת

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

שבת, כ”ט ניסן, 20-21.04
פרשת תזריע-מצרע

18:55 הדלקת	נרות	

19:00 קבלת	שבת	וערבית	

09:00 ברכות		

10:00 שחרית	וקריאה	בתורה	

19:53 מוצ”ש	
יום ראשון, ראש חודש אייר, 22.04

ערב לימוד לכבוד ראש חודש, נשים
וגברים. בשעה 20:00 באשכול הגנים

שלב א’.

שבת, ו’ אייר, 27-28.04  
פרשת אחרי מות-קדשים

19:00 הדלקת	נרות	

19:00	 קבלת	שבת	וערבית	

09:00 ברכות		

10:00	 שחרית	וקריאה	בתורה	

19:59 מוצ”ש	
השבת, בר מצווה של אביתר,

בנם של מלאת ויוני פרוחי.

שבת, י”ג אייר,  4-5.05
פרשת אמר

19:05 הדלקת	נרות	

19:00 קבלת	שבת	וערבית	

09:00 ברכות		

10:00 שחרית	וקריאה	בתורה	

	20:04 מוצ”ש	

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

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

http://www.marcohealing.ios.st


פתוח כל השבוע: שני עד שבת מ-9:30 עד חצות, יום ראשון מ-12:00 עד חצות

כפר ורדים, בניין יד ביד, ליד כיכר 6, טלפון 04-9575226

בילוי איטלקי 
2,100 ק"מ

3 שעות טיסה

700 אירו ליחיד במבצע

ארוחה איטלקית 
50 מ' מכיכר 6

3 דקות נסיעה

החל מ-36 & למנת פסטה

נטאלין 
המסעדה המועדפת 

על תושבי כפר ורדים 

והסביבה

הצעות מיוחדות 
לאירועים
עד 250 איש
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