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איכות מעולה 

עמידה בלוחות זמנים

מחירים נוחים

אספקה בתפן או בכפר ורדים

אפשרות "עד הלקוח"

הדפסה הפתרון המושלם בשבילך!

הפקות דפוס 
מרעיון למוצר, הכל תחת קורת גג אחת:

ייעוץ תקשורתי

כתיבה ועריכה 

צילום 

עיצוב 

קופי 

ארט 

הדפסה

» כרטיסי ביקור   

» מגנטים 

» פלאיירים          

» פולדרים 

» חוברות         

» ספרים, קטלוגים

דפוסים של 
איכות
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השיפוצניקית הפנימית שבי
באחת ההתפרצויות נקטתי בטקטיקה שונה. אמרתי שאם הוא מכין לי את הקירות 

משפוכטלים ומשויפים, אני אצבע בעצמי!

תפ� חלוקת  יש  בבית  אצלי 
קידים מאוד ברורה ביני לבין 
המצוי  הנושאים  אחד  בעלי. 
הבלעדית  אחריותו  בתחום 
ושיפוצו.  הבית  תחזוקת  הוא 
מהרבה בחינות זה טבעי. הוא 
מבחינ� מהנושא.  נהנה  ממש 
לאתר  זה  גדול  הכי  הכיף  תו 
למ� אותה,  לפצח  בעיה, 
מתאים  הכי  הפתרון  את  צוא 
לו  יש  מיטבי.  באופן  וליישם 
להיות  המאפיינים  את  בדיוק 
עושה  הוא  המושלם.  המשפץ 
עבודת הכנה ולומד כל נושא 
להתמו� צריך  הוא  שאיתו 
דד, שם לב לפרטים, העבודה 
ונ� מסודרת  מדוייקת,  שלו 
יוצא  תמיד  זה  ובקיצור  קייה 
יותר מושלם מכל בעל מקצוע 
אחר. שלא לדבר על כך שהוא 
זכר  כל  ומעלים  אחריו  מנקה 
עבד  פעם  לכך שאי  ראיה  או 

כאן מישהו. 
חיסכון  לא?  פרפקט,  נשמע 
(משמ� הימנעות  בעלויות, 
זרים  מאנשים  מבחינתי)  חת 
הרגליים  בין  לי  שמסתובבים 
המער� לכל  לחץ  ומכניסים 
איכותית  ועבודה  הביתית  כת 
שיש  מי  של  ולעילא  לעילא 
לו תמריץ גבוה ביותר לעשות 

הכי טוב שאפשר.
אז מה בכל זאת הקטע? הרי 
לבעל  הלל  בשיר  מדובר  לא 
העוקץ  לו).  שמגיע  (למרות 
הוא שכל הטוב הזה בא בזמן, 
לב� שמתאים  ובקצב  במקום 
ידועה  הרי  אני  אה-הה!  עלי. 
שלי  קיימת  הלא  בסבלנות 
בבית  פרויקט  כל  ומבחינתי 
שלשום.  להסתיים  היה  צריך 
נזי� לתקן  הבעיה  מה  ובכלל 
לש� קירות,  לשייף  לות, 
 Piece of ולצבוע.  פכטל 
בי  תלוי  היה  זה  אם   .cake
הייתי מעבידה את בעלי כמו 
ב-Sweatshop. כמה שיותר 
שעות ביום, הפסקות מדודות 
לצרכים בסיסיים ויאללה תמ�

שיך כבר עד שנגמר.
המריבות  שאחת  שנים  זה 

שמנסים  חתתים  מלא  פרצוף 
במייק-אפ,  לכסות  נואשות 
אבל ברגע שקלטתי את הענין 
ועם השכבה השניה – שיחוק! 
בסופו של יום היו לי קיר וחצי 
הפסקתי  לא  ואני  מדוגמים, 
להשתאות. אחת לשעה נכנס�
תי לחדר רק בשביל להתלהב 
כך  כל  שלי.  היצירה  מפאר 
החדר  את  גאה.סיימתי  הייתי 
ועמוסת מחמאות מבעלי צע�
הפרויקט  לעבר  בביטחה  דתי 
הבא – הקומה התחתונה. שם 
עצמי  דעת  ועל  עוז  הרהבתי 
צבעתי גם את חלקי הקיר שצ�
והח� שיוף  עבודת  עוד  ריכים 
דרך  יש  לי  שגם  הבנתי  לקה. 
משלי לעשות דברים ולפעמים 
לא  שהקיר  אפשר  יתרון.  זה 
 10% את  נקי.  אבל  חלק  יהיה 
שניתן  הסכים  בעלי  התיקונים 
 90% כש-  כך,  אחר  לעשות 
מהקיר כבר גמור. אני, שהת�
מונה הגדולה תמיד יותר מע�
ניינת אותי מהפרטים הקטנים, 
כבר לא אשב לו על הווריד, כי 
הקיר צבוע. כולם יוצאים מו�
רווחים. הלחץ שלי ירד משמ�
עותית, עכשיו שברי לי כי גם 
את שאר הקירות בבית ואפילו 
התקרות אני יכולה לצבוע על 
נקלה, אין לי כל צורך לגמור 
אחת ושתיים. אני יכולה לצ�

בוע בנחת.
מהעשייה,  סיפוק  הרווחתי 
לי  חשובה  כך  שכל  עצמאות 
המשח� התובנה  את  ובעיקר 
ררת שבמשך זמן רב העדפתי 
ול� לקטר  בעלי,  על  להישען 
אחריות  לקחת  במקום  נדנד, 
יש  ואולי  בעצמי.  ולעשות 
שאני  בחיי  נוספים  מקומות 
לס� ולא  עליו  להישען  נוטה 
להתמודד  יכולותיי  על  מוך 

לבד. שווה בדיקה. 
לתגובות: 

Nirit.oshert@gmail.com

פערים  היא  שלנו  החוזרות 
בקצב. אני מתעקשת לא לה�
העבו� מנהלת  לא  שאני  בין 
הב� פועל  לא  הוא  שלו,  דה 
צריכה  אני  ובגדול  שלי  ניין 
לצאת לו מהווריד ולקבל את 
שלו  בדרך  יקרו  שדברים  זה 
ובקצב שלו, ואם יש לי בעיה 
אני יותר ממוזמנת לדפוק את 
מהזן של  לאדם  בקיר.  הראש 
בעלי, שהחופש לבחור כל כך 
מהותי לו, לשבת עליו ולהת�
קרצץ לא רק שאינו משיג את 
תמיד  אלא  הרצויה,  התוצאה 
משיג את התוצאה ההפוכה – 
ריחוק בינינו וריחוק ביני ובין 
הבית המשופץ לתפארת שבו 

אני כל כך חפצה.
אנ� כזו  מריבה  אחרי  תמיד 
ואני  הנושא  על  מדברים  חנו 
אני  האלה  שבמקומות  מבינה 
ושמה  ממטר  אותו  רואה  לא 
את הבית המשופץ לפני האיש 
לי  ברור  איתו.  שהתחתנתי 
בשקט  לשבת  צריכה  שאני 
אחד  שלכל  זה  את  ולקבל 
לעשות  אחרת  דרך  מאיתנו 
יכולה  באמת  לא  ואני  דברים 
הדרך  את  בעלי  על  לכפות 
מחזיקה  הזו  ההבנה  שלי. 
מעמד כמה שבועות, עד לה�

תפרצות הבאה.
האח� ההתפרצויות  באחת 
רונות נקטתי בטקטיקה שונה. 
לו� עם  עבודה  תוכנית  יצרנו 
עדיפויות  וסדר  זמנים  חות 

ואמרתי  הגדלתי  אף  ואני 
הקי� את  לי  מכין  הוא  שאם 
ומשויפים,  משפוכטלים  רות 
אני אצבע בעצמי! אמרתי וח�
החשש  שבטח  לעצמי  שבתי 
ומעגלת  חפיפניקית  שאני, 
בקי� לו  אגע  פינות שכמותי, 
לעשות  הצורך  על  יגבר  רות, 
דברים בקצב שלו. לא באמת 
שאתחיל  בעצמי  האמנתי 
מזה.  אהנה  אף  ואולי  לשפץ 
התאריך  הרגע,  הגיע  והנה 
הלחץ  מד  מתקרב,  המיוחל 
והק� לשחקים,  מרקיע  שלי 
הקירות בחדר  אותו קצב.  צב 
של שחר עברו טיפול 10,000, 
שלי  והחלק  צבע  בחר  הילד 

בעיסקה הגיע – תצבעי.
שלי  הרצון  מנוס.  אין  טוב, 
בחדר צבוע ומדוגם לילד לפני 
שנגמר החופש הגדול עלה על 
הצ� כמו  אצבע  שאני  החשש 
מתניים  שינסתי  שלי.  רות 
הרא� ביום  לעבודה!  ויאללה 
שון היה אפשר לחתוך בסכין 
אני  באוויר.  את המתח שהיה 
נהגתי כמוגבלת מוחלטת ופ�
בכל  להתייעצות  לבעלי  ניתי 
שטות קטנה. הוא מצידו הע�
ביר אותי קורס מזורז בצביעה 
במ� לעזור  הבטיח  ונספחים, 
קומות שגבוהים לי ורק הציץ 
מדי פעם (הוא הרי בחיים לא 
לכם?  אגיד  מה  לי).  יתערב 
בשכבה  אמנם  הסתדרתי. 
כמו  נראה  הקיר  הראשונה 
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www.moriay.co.il09-9558472

tamar@tamar-r.co.il

 יום שני 23/7/12
 בשעה 20:00

ילד עם האופניים

 יום ראשון ושני 5-6/8/12
בשעה 17:00

 החתול של שרק
מדובב עברית

 יום ראשון 5/8/12
 בשעה 20:00

ג'יי אדגר

 יום שני 6/8/12
 בשעה 20:00

ענת שפרן - אור
 בהרצאתה

-אדם פוגש את עצמו
"כמו בגן עדן"

 הוספנו את ימי א' החל מ- 8/7/12  וסרטי משפחה החל מ- 2/7/1
בשעה 17:00 למשפחה / ילדים /נוער מחיר 20 ש"ח

בשעה 20:00 סרטים כרגיל
  www.katedra.org.il לעדכונים באתר קתדרה בכפר 

מסיבות שאינן תלויות בנו יתכנו שינויים בתכנית

סרטי חודש יולי  בהיכל התרבות מעלות

 יום ראשון ושני 15-16/7/12
 בשעה 17:00

סרט לכל המשפחה

 תזיזו ת'רגליים 2
דיבוב עברית

 יום ראשון 15/7/12
 בשעה 20:00

הנשים בקומה 6

 יום שני 16/7/12
  בשעה 20:00

האומנות בזבל

 יום ראשון ושני 22-23/7/12
בשעה 17:00

החבובות דיבוב עברית
  

יום ראשון 22/7/12
בשעה 20:00

 ,הקרנה שניה לבקשת הקהל
טרום בכורה  הישר מפסטיבל קאן

 Chinese Take-away  סיני טק אווי
(un Cuento Chino)
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לטייל בכפר זה קשה. אמנם 
יש ירידות, אבל אחרי כל אחת 
לא מסתתרת עלייה. מי שאינו 
הרופא\ה  אבל  לכת,  מיטיב 
אמר\ה לו שצריך לתת לפומ�
פה קצת לעבוד, מחפש מסלול 
מיטבי. אחד כזה מעגלי, שא�
פשר לעשותו בכשלושת רבעי 
בשלום.  הביתה  ולחזור  שעה 
מס� לנו  מצאנו  אנחנו  גם 
לעשותו  ומשתדלים  כזה  לול 
מדי ערב. היות ובכפר דברים 
אינם משתנים כל כך מהר, אנו 
מכירים כבר כל זיבלול בדרך. 
הנכם מוזמנים להצטרף לטיול 

וירטואלי, מלווה בתמונות.
וצוע� כזיב  מרחוב  יוצאים 
דים לעבר רחוב מירון. בדרך 
מיחזור. מסביב מפוזרת  פינת 
אשפה, שמרכיבה העיקרי קר�
טוני חלב. עדיין לא למדו פה 
 .(1 (תמונה  בריא?  לא  שחלב 
בודק  אני  בדרכנו.  ממשיכים 
אם קיסמי האוזניים עדיין במ�
קומם, בין חריצי האבן המשו�
ושמח לגלות שאכן לא  לבת, 
אני  (לפעמים  מדרכי  סטיתי 
משתעשע במחשבות חולניות 
כמו לקחת אחד מהרצפה ול�
צמר  הרי  האוזן,  את  בו  נקות 
הגפן נראה די נקי... איכס, גו�

עלי שכמוני).
בפנייה  למירון.  מגיעים 
ליפול  שלא  נזהרים  שמאלה 
הבית שבנייתו  לחצר  לתהום, 
נמשכת יותר מבית פטרוצ'לי, 
ומצד שני שלא להיצמד יותר 
שבאמ� המסריח  לשיח  מדי 
גיזום  שדורש  המדרכה,  צע 
וצולחים  רזים,  די  אנו  דחוף. 
יורדים   .(2 (תמונה  בשלום 
ירידה!  יופי,  המאר"ג.  לכוון 
מאושרת  לא  דווקא  אישתי 
כי בירידות כואבת לה הברך, 
אבל אני מנצל את ההזדמנות 
המסע  להמשך  כוחות  לשמר 
המפרך. אני בודק אם הפלס�
טר (אגד) עדיין מונח במקומו. 
אבל  התבלה,  קצת  אמנם  כן, 
מי� על  בקנאות  שומר  עדיין 

קומו במדרכה כבר חודשים.
ופונים  תבור  לרח'  מגיעים 
לכוון בית הקברות. פה נעשה 
ארוכה  עלייה  קשה.  יותר 

טיול יומי לשמירת הכושר
או: עוד סיבה קטנה למה "מוכרים בלבד" 

אבל די מתונה. אשתי פותחת 
היא  לפניי. בעליות  פער קטן 
מש� אני  ממני.  גיבורה  יותר 
נזהרים,  רווחים.  תדל לצמצם 
לדרוך  שלא  בתורו,  אחד  כל 
על צואת כלבים. במקרה של 
זו  במיוחד,  עסיסית  ערימה 
שצועדת לפני מזהירה מראש. 
יש גם מכשולים במפלס יותר 
מצד  שפולשת  צמחייה  גבוה, 
לא  הם  התושבים.  חצרות 
יוד� לא  והם  שם,  מטיילים 
עים שאני צריך להתכופף כדי 
אני  מתיישר  וכשאני  לעבור, 
תופס את הגב ונאנק (3). חוץ 
מזה הכל כרגיל. מזכירים אחד 
עם  החצר  מעט  שעוד  לשני 
שנו� והמכוער,  הקטן  הכלב 
כאילו  לגדר  מבעד  עלינו  בח 
היה טורף אותנו אילו רק יכול 
הגדר  חרכי  דרך  לעבור  היה 
(והוא יכול). הפעם הוא נעדר 
כדורי  לקח  אולי  ממשמרתו. 

הרגעה.
קצת חול, מלט, מסמרים וחצץ 
שנשפכו מאחד הבתים מהווים 
לאמצע  בערך  שהגענו  נ.צ. 
חשובה  ציון  נקודת  העלייה. 
היא  להיפך,  מאכזבת.  שלא 
רק הולכת ומתעצמת עם הזמן 
השכן  לפעמים   .(4 (תמונה 
מלמעלה מזרים גם קצת מים, 
וזה עלול ברבות הימים להפוך 
לתוספת בטון קבועה לאבנים 
ללכת  נעים  לא  המשתלבות. 

לחטוף  שאפשר  בייחוד  שם, 
שפריץ מים מהחצרות שמעל 
מסוקלת  אבן  יותר,  גרוע  או 

בראשנו (צריך פה קסדות).
שונית.  לרחוב  ימינה  פונים 
מטופ� בתים  עם  נחמד  רחוב 
יפה� צבעונית  שבשבת  חים. 
ושו� ברוח  מסתובבת  פיה 
מחדש.  פעם  כל  עיני  את  בה 
שבקצה  השביל  עד  הולכים 
לכ� במדרגות  עולים  הרחוב. 
וון רחוב חצב. הפרחים היפים 
משובצים  השביל  צידי  משני 
ירקות.  ושאר  ניילון  בשקיות 
הג'יפים,  בטיולי  נזכר  אני 
לח� לפעמים  נאלצנו  שבהם 
(תמונה  כפריות  מזבלות  צות 

.(5
לכוון  חצב  ברחוב  ממשיכים 
נעשית  נשימתי  הדס.  רחוב 
על  רביצה  מפנטז  אני  כבדה. 
הכורסה עם פלחי אבטיח קר. 
נראה לי שפה התושבים קצת 
יותר מודעים לסינדרום הגדר 
לצ� ואפשר  הפולשנית  החיה 
הח� הכלב  מורם.  בראש  עוד 
ביב, שפעם נובח עלינו ופעם 
מבט  עם  כמעולף  רובץ  לא, 
מפולבל בעיניים. יורדים בכ�
גם  שמונה.  כיכר  לכוון  רמל 
השופ� לצמחייה  תזכורת  פה 
עת שמהווה מחסום חי. כשאין 
ויורדים לכ� ברירה מסתכנים 

ביש (6).
חולפים ליד הפארק לגדולים. 

זה  את  כושר.  מכשירי  בו  יש 
מבטיח  אני  כך  אעשה,  אני 
יכאב.  פחות  כשהגב  לעצמי, 
הדרדסים.  פינת  בהמשך 
המציאו  לאדמה  החיפוי  את 
המו� טובי  ישבו  חלם.  בעיר 
חות, אימצו את שארית החו�
מר האפור שנותר בגולגלתם, 
מיקרוני  חצץ  לפזר  והחליטו 
הח� החצץ  השטח.  כל  על 
בזמן  אוקיינוס  כמו  הזה,  צוף 
על  פעם  מדי  עולה  הגאות, 
גדותיו, זולג למדרכה והופכה 
למשטח דוקרני. תמיד הערצ�
תי את אותם ילדי טבע שמת�
רוצצים שם יחפים. שום פקיר 
מתבייש  היה  לא  מנוסה  הודי 
או  אנו חורקים שיניים,  בהם. 
נכון יותר נעליים, ועוברים את 
(תמו� הזה  המעצבן  המכשול 

נה 7).
ועולים בהמשך  חזרנו למירון 
הקטע  העליות".  כל  "אם  את 
מזל  סופית.  אותי  גומר  הזה 
בזמן.  בול  הסתיים  שהטיול 
בעיר  הבא,  בטיול  להתראות 

אחרת. 

אלון פולקמר

1

4

7

2

5

3
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עשר נפשות, בית דל
אבא עובד דחק בנמל

אמא מנקה עם דלי וסמרטוט
מחלקת תה בבניין ההסתדרות

גיבור ילדות הכי אהוד
היה ללא ספק רובין הוד
כמוהו סחב מהעשירים

וחילק לבתי תמחוי ולמסכנים 

כולם כבר אז ידעו בודאות
שפפעם יהיה יו"ר ההסתדרות
שיש לו כישורים מתאימים
והוא יגן על מעמד הפועלים

רק תן לו מגאפון ובמה
והוא כבר יגע עמוק בנשמה
יבטיח חינוך ושלום בעולם

רווחה כלכלית ורפואה לכולם

קרא על קפיטליזם ופרולטריון
בכיסו תמיד פנקס ועיפרון
רושם רעיונות באופן שיטתי
כיצד ליישם כאן צדק חברתי

היה מטיף בלהט לשוויון 
את כתבי מרכס שתה בצימאון
חקר עלייה ראשונה ושנייה
הטיף לעידוד תעשייה ובנייה

מרצה מבוקש לסוציאליזם
מומחה עולמי ללנין ופאודליזם 

בבית ברל ניהל את החוג
למשנתו של מאו צה טונג

אל מול השלטון עמד בעוז
גם כשהתייחסו אליו כקוריוז
הפגין, כעס, הסביר וגם מחה
והחל לחוש ברוחות המהפכה

וכשנבחר לראש ההסתדרות
תוך זמן קצר איבד זהות

שכח מעבודה, שכח מציונות
לפתע נמוגה לה הדמות

הוא לא התרחק מהשררה
למקורבים חילק משרה
את המתנגדים העיף
וכל אחד שקצת החניף

מינה לראש של איזה סניף

לאף אחד הוא לא ויתר
כולם שילמו ת'מס חבר

המנגנון גדל ותפח

בהסתדרות אכן חל מהפך
וכך נולד פה עוד קיסר

חזק יותר מכל ח"כ או שר
להשבתה תמיד ידו זמינה

אוחזת ב"שלטר" של המדינה

ניהל ת'מנגנון ביד רמה
אבוי למי שאת פיו המרה

הקים חבורות של ועדי עובדים
שכל שני וחמישי פתחו 

בשביתות ועיצומים

דאג לארגונים החזקים
לתוספות שכר ולמתנות חגים

לעובדי חברת חשמל
לעובדי הבנקים (כולל בל"ל)

ולעובדים של הנמל

אך את השאר הוא די הזניח
טען שדבר להם לא הבטיח
שיש חינוך חינם וזה מספיק
ולכל ילד יש כריך בתיק

שיש אוכל על כל שולחן
אפילו בבית של עובדי קבלן
ויש רפואה לחלשים ולזקנים

למרות שמזמן הם לא 
משלמים מיסים

והוא...
מעשן סיגרים יקרים ומשתעל
כבר לא ממש מזכיר פועל
שולט במנגנון מושחת ורקוב

נראה כמו סתם עלוב

משתכר מעל המשוער
נוסע באוטו מפואר

לוחץ ידיים, מפלרטט ומתחנחן
עטוף בחליפה של פייר קרדן 

וכולם שואלים בהשתאות
היכן המהפכן, איפה הלהיטות
מה קרה לתעשייה ולחקלאות?

לאן נעלם ילד הפלא,
תפארתה של ההסתדרות?!

* אין לייחס לשיר דמות מסוימת או 
מוסד מסוים, אלא עיקרון בלבד!

יושב ראש ההסתדרות*
אריה שטרן
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בכרמיאל  המחולות  פסטיבל 
חוגג 25 שנה. במשך שלושה 
בק� יתקיימו  ולילות  ימים 
מופ� כ-100  הפסטיבל  רית 
בהשתתפות  ואירועים  עים 
מהארץ  רקדנים  כ-10,000 

ומכל רחבי העולם.
הע� המחול  מופעי  במרכז 
ממי יעמוד השנה מופע הוק�
רה לזוכי פרס ישראל "אנשים 
בדגש  הדרך",  באמצע  טובים 
תרבות,  בתחומי  זוכים  על 
אמנות ומפעל חיים. בין היתר 
אחינועם  במופע  ישתתפו 
גיאת  גלית  גאון,  יהורם  ניני, 
נו� מופעים  שני  כהן.  ומישל 
ימי  במהלך  יתקיימו  ספים 
באמפיתיאטרון:  הפסטיבל 
הלהקה הלאומית של הקוזא�
"הקוזא� במופע  מרוסיה  קים 
"כרמיאל  ומופע  באים",  קים 
המחול  יצירות  מיטב   ,"2012
שנוצרו על ידי הכוריאוגרפים 

הישראלי,  במחול  המובילים 
רקדנים,   3,000 בהשתתפות 
אמני זמר ומשחק. בין האמנים 
האורחים: בועז מעודה והראל 

סקעת.
העירוני  התרבות  בהיכל 

בינ� להקות  ארבע  יתארחו 
לראשונה  המגיעות  לאומיות 
לישראל: בלט ברזיל, תיאטרון 
(ארצות  מפיטסבורג  המחול 
הברית), להקת המחול המוד�
רני מגואנגדונג (סין) ובלט מץ 

ב-22 ביולי יחל קורס הקיץ 
הבינלאומי ה-22 לכנרים ול�
נגני כלי קשת בקיבוץ אילון, 
הקיץ,  בקורס  אילון.  קשת 
שבועות,  כשלושה  שאורכו 
הצעירים  המוסיקאים  יקבלו 
שיעורים אישיים וכיתות אמן 
מטובי המורים והאמנים בעו�
בקונצרטים שית� ויופיעו  לם 
קיימו בערבים בקיבוץ אילון. 
ליהנות  יוכל  הרחב  הקהל 

משלל קונצרטים ומופעים.
בין האירועים הבולטים:

ביום  חגיגי  פתיחה  קונצרט 
ג' 24 ביולי בשעה 20:15.

סדנה  ומערב",  "מזרח 
להיכרות עם המוסיקה המזר�
חית בהנחיית פרופסור תייסיר 
אליאס ימים ב'-שבת, 23-28 

ביולי בשעות 11:00-13:00.
מפגש והרצאה של פלוריאן 
בעולם  מהמובילים  ליאונרד, 
לכלי קשת נדירים, ביום ה' 2 

באוגוסט בשעה 17:30. 
הצד� נוספים:  אירועים 
גיט� עברי  האגדי  לכנר  עה 
בהשתתפותו;  ה-90  בן  ליס 
של  לפטירתו  שנים   50 ציון 
קונצר� ומגוון  קרייזלר  פריץ 
טים בקונכייה אקוסטית תחת 

חצי יובל של ריקודים

מזמור לכינור

(צרפת). כמו כן יופיעו בהיכל 
להקת הפלמנקו רמנגאר במו�
פע בכורה 'זמן הפרפר', להקת 
במופע  הקיבוצית  המחול 
"כפול 3", להקת המ� בכורה 
במו� הישראלית  האירי  חול 
פע "הקסם האירי" ומופע של 
אחינועם ניני בהפקה מיוחדת 

לפסטיבל.
ירי� מגוון  בתוכנית  עוד 
דים ומסכי ענק לטובת אוהדי 
במשחקים  לצפייה  הספורט 
האולימפיים ועוד.קרית הפס�
טיבל בכרמיאל פתוחה לקהל 
המו� הרקדות  ומציעה  הרחב 
מיטב  עם  הפסקה  ללא  ניות 
באולמות  בארץ  המרקידים 
המתנ"ס, מגרשי הטניס ואולם 

רבין.
מחירי כניסה: למופעים בא�
שקלים,   20-50 מפיתיאטרון 
למופעים בהיכל 70-150 שק�
לים. לפרטים: 04-9881111,

תרבות \נירית אושר

מופע במסגרת אחד הפסטיבלים הקודמים

כיפת השמיים. 
המנהל  רשקובסקי,  יצחק 
אילון:  קשת  של  המוסיקלי 
מו� חוויה  הינה  אילון  "קשת 
סיקלית שלאף חובב מוסיקה, 
הקשת,  כלי  חובבי  ובעיקר 
השנה  הקורס  להחמיץ.  אסור 
פעי� של  עשיר  מגוון  כולל 
מייצגים  הקורס  ומורי  לויות 
שו� ודורות  שונות  אסכולות 
את  השאר  בין  וכוללים  נים, 
הכי� מאגדות  טאוב,  חיים 
הדגול  המורה  העולמיות,  נור 
ואני  גראץ'  אדוארד  לכינור 
שנארך, שהיא אחת ממייסדות 
על  מהיר  מבט  אילון.  קשת 

רשימת בוגרי הקורס לדורותיו 
עם  הפכו  מהם  שרבים  מראה 
השנים לכוכבים גדולים שמו�
קשת  העולם.  ברחבי  פיעים 
של  קשת  השנה  תציג  אילון 
צלילים  פעילויות,  רעיונות, 
נרגש  ואני  מיוחדים  ואנשים 
הללו  הרעיונות  את  לראות 

קורמים עור וגידים".
גלעד  אילון,  קשת  מנכ"ל 
שומ� אילון  "בקשת  שיבא: 
רים על מתכונת בסיסית קבו�
 22 מזה  עצמה  שמוכיחה  עה 
ומו� שם  ידועי  אמנים  שנים. 
הכינור  בתחום  בכירים  רים 
וכלי הקשת מעניקים מנסיונם 

המבקשים  צעירים,  לאמנים 
ללטש את אמנותם בדרך של 
שיעורים אישיים, כיתות אמן 
מז� אני  בקונצרטים.  והופעה 
מין את הקהל להצטרף אלינו. 
פתוחות  יהיו  הפעילויות  כל 
לקהל – שיעורים, כיתות אמן, 
בקונ� הקונצרטים  וכן  חזרות 
הדשא  על  האקוסטית,  כייה 

בקיבוץ אילון".
הפ� לכל  חופשית  הכניסה 
הקונצרטים  (למעט  עילויות 
שיתקיימו מדי ערב ב-20:15). 
הזמנת כרטיסים לקונצרטים 

באילון בטל.
.04-9858191/ 131

כמידי שנה, יתקיים במסגרת 
הפסטיבל קונצרט גאלה בהש�

תתפות עשרות כנרים צעירים 
בכינור,  בכירים  אמנים  לצד 
 – האופרה  בבית  וצ'לו  ויולה 
בתל  הבמה  לאמנויות  המשכן 
הזמנת  באוגוסט).   1) אביב 
הגאלה  לקונצרט  כרטיסים 
בתל אביב ב-1.8, הגר גלברד 

טל' 052-3738887..
לתכנית המלאה של אירועי 
אילון,  קשת  של  הקיץ  קורס 

באתר קשת אילון 
.www.keshetei.org.il

המנהל המוסיקלי יצחק 
רשקובסקי. "אני נרגש"
צילום: שרית עוזיאלי
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כלייזמרים 
לסוף הקיץ

מחול במבצר

הבינ� הכליזמרים  פסטיבל 
גם הוא  חוגג  לאומי של צפת 
יתקיים  הפסטיבל  שנה.   25
באוגוסט,   20-22 בתאריכים 
מציע  הפסטיבל  אלול.  ב'-ד' 
ייחו� מוסיקה  מופעי  עשרות 
מיטב  של  בהשתתפותם  דיים 
מו� וגדולי  הכליזמרים  אמני 
מי� היהודית  הנשמה  סיקת 
של  לצידם  המופיעים  שראל, 
פני  על  בינלאומיים  אמנים 
תשע במות שונות הפזורות בין 
באווירה  העתיקות  הסמטאות 
הייחודית של צפת. כל המופ�

עים הם בכניסה חופשית לקהל 

הרחב. 
ית� הפסטיבל  לימי  סמוך 
קיים גם השנה בצפת (19-26 
וכליזמר  "קלרינט  באוגוסט) 
בגליל' - הפרויקט הבינלאומי 
של כיתות האמן ומופעי התל�
מידים מכל העולם, בהנחייתם 
הנ� מוסיקת  נגני  גדולי  של 
בעלי  ומרצים  היהודית  שמה 
בראשם  העולם,  מרחבי  שם 
וחנן  פיידמן  גיורא  המאסטרו 
יופיעו  בר-סלע. מדי ערב אף 
במופעים  והמורים  התלמידים 
חופ� בכניסה  בעיר  משותפים 

שית לקהל הרחב.

ית� יחיעם  הלאומי  בגן 
אוגוסט  יולי  במהלך  קיימו 
תר� יוזמה  חם",  קיץ  "ערבי 
מופע  הכוללת  חדשה  בותית 
הע� דמדומים".  ו"סיור  מחול 
שלו� במשך  יתקיימו  רבים 
פעם  כשבכל  שישי,  ימי  שה 
יעלה מופע המחול "3 דתות - 
אלוהים אחד" פעמיים, כשא�

חד המופעים משולב בסיור.
אחד"  אלוהים   – דתות   3"
וסו� מיסטי  מחול  מופע  הינו 
חיה,  מוסיקה  המשלב  חף 
ותאורה  מרהיבות  תלבושות 
באולם  שמשתלבים  צבעונית 
האבירים של המבצר בעל הק�
שתות הצלבניות והנוף הגלי�
לי. לדברי יוצרת המופע, הכו�
האוזמן-אג� הדס  ריאוגרפית 
מון, "זהו מסע חוויתי המשלב 

את אווירת המבצר עם המחול 
ויוצר  לקהל  הפיזית  והקירבה 
חוויה ייחודית של מפגש בלתי 
בין  העיניים  בגובה  אמצעי 

הקהל לאומנים".
קבוצת  מעלה  המופע  את 
רק� מהגליל".  "הדס  המחול 
הופמן,  מורן  יוצרות:  דניות 
דנית קלדור-קפון, דפנה שני. 
בח� אגמון  גיל  מוסיקאים: 
בגיטרה.  בשן  ועמית  לילים 

תאורה וסאונד נוה ירון.
בימי  יתקיימו  המופעים 
וה-10  וב-3  ביולי   27 שישי 
יתקיימו  ב-18:30  באוגוסט. 
"סיור דמדומים ואחריו המופע 
(ס"ה כשעתיים) ובשעה 21:30 
מופע המחול בלבד ללא סיור 
הכרטי� מחירי  דקות).  (כ-50 
סים בשני המקרים 65 שקלים.
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ניו-יורק, תל אביב, תפן

בחירה לא מקובלת

מו� בתפן  הפתוח  במוזיאון 
צגת תערוכתו של יזהר פטקין 
בה� מדובר  הרפאים".  "מסת 
המוזיאון  של  משותפת  פקה 
תל  ומוזיאון  בתפן  הפתוח 
אביב לאמנות. התערוכה מת�
האחרון  בעשור  אמנם  מקדת 
ביצירתו, אבל כוללת גם עבו�
דות מכוננות מוקדמות יותר. 

פטקין נולד בישראל ב-1955 
והוא מתגורר ועובד בניו יורק. 
הוא  בעבודתו  מרכזי  היבט 
השילוב בין נושאים הקשורים 
נרטיבים  לבין  מולדתו  לארץ 

של הגירה. 
תרבויות",  בין  נודד  "אני 
בין הפ� "הפער  אומר פטקין. 
מומ� והתגלמות  ייצוג  שטה, 
חש בסיפור שלי. נולדתי לעו�

לם של אל יהודי מופשט, ואני 
האיקונית  הכלכלה  בתוך  חי 
הנוצרי".  המערבי  הייצוג  של 
בתערוכה  פטקין  של  העיסוק 
ההיסטוריה  מן  בנושאים  זו 
והתרבות היהודית והישראלית 
יצירתו  מדגיש את האופי של 
המבו� בכללותה,  האמנותית 
היסטוריים,  נרטיבים  על  ססת 

אישיים ואמנותיים. 
בחלק זה של התערוכה המו�
בתפן,  הפתוח  במוזיאון  צג 
מוצגות  נודדת",  "תערוכה 
מו� עבודות בעלות טכניקות, 
העוסקים  ואובייקטים  טיבים 

בנרטיב הארעיות.
בדצמבר  תינעל  התערוכה 
2012. לפרטים: 04-9109600, 

.www.omuseums.org.il

בגלריה  חדשה  תערוכה 
"צילומים  בכברי,  השיתופית 
חדשים" של אמירה זיאן, תיפ�
תח ביום שבת 14 ביולי בשעה 
תו� דרוזית  היא  זיאן   .13:00
בצילום  והבחירה  ירכא,  שבת 
ומקובלת  טבעית  הייתה  לא 
סיימה  אלה  בימים  עבורה. 
השני  התואר  את  בהצטיינות 
באוניברסיטת  הצילום  בתחום 

חיפה.
זיאן  של  צילומיה  כל 
ניכר  בעבודותיה  מבוימים. 
הרצון, הצורך והמאמץ לשלי�
טה מלאה. בתערוכה זו הצבע 
השולט הוא שחור. בעבודותיה 
הצבע  את  חקרה  המוקדמות 
מעבר  אל  חתירה  תוך  הלבן 
למוסכמות החברתיות הנראות 

שלו.
אוצרת הת� פוליאקין,  שרון 
זיאן הכ� ערוכה: "את אמירה 
רתי לפני כשש שנים. ובדמו�
תה, מראשית הכרותנו, נקשרו 
השמלה הלבנה והחברה ממנה 

באה - החברה הדרוזית. אמי�
של  הצילום  בחנות  עבדה  רה 
אחיה ואני זוכרת אותה מדב�
רת בעיקר על תמונות החתונה 

אותן פיתחה".
בת� להסתכל  "אהבתי  זיאן: 
מודעת  הייתי  לא  עוד  מונות. 
עם  אמנותי.  כמדיום  לצילום 
המצלמה אני רואה עולם אחר. 
החלטתי ללכת עם הצילום עד 
הסוף. אני רוצה להיות אמנית 
אבל  ובעולם  בארץ  מצליחה 
לא לעבור את הגבול, לא לפ�
גוע. למשל, לא אצלם עירום".
לדבריה היא מרגישה תהליך 
מצד  והכרה  הבנה  של  חיובי 
אליה  החברה  ומצד  משפחתה 
המקצו� בבחירות  שייכת  היא 

עיות שלה.
ביום שבת 4 באוגוסט בשעה 
13:00 יתקיים שיח גלריה עם 
התערוכה  והאוצרת.  האמנית 
תינעל ביום שבת 11 באוגוסט. 
נוספים: הגלריה בכ� לפרטים 

ברי, 052-8011252.

המנגינה שלא נגמרת

המרכז המסחרי המחודש "העירה"
הגליל 2 כרמיאל 

04-9887044
www.taklitormusic.co.il

כלי נגינה והאביזרים הנלווים
מחברות וספרי נגינה
מיתרים ומטרונומים

תקליטורים – מבחר גדול 
בכל התחומים ומכל הזמנים

DVD  לילדים ומופעי מוסיקה 

תיקון 
וחידוש 
גיטרות 

וכלי נגינה

 

חנות המוסיקה הוותיקה בכרמיאל

נשמח לראותכם אידה ושבתאי הלל
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"אגדות  התערוכה  מוצגת  מעלות.  ברר  ע"ש  אומנויות  מרכז 
מעבר למקום" של אביגיל יורש. שיח גלריה בהשתתפות האמ�
נית והאוצרת נוגה מגדל יתקיים ביום א' 15 ביולי בשעה 20:00. 
ד  ג,  א,  הגלריה:  פתיחת  שעות  ביולי.  ב-26  תינעל  התערוכה 
11:00- 10:00-15:00. שבת  ה  ב,   .16:00-19:00  ,9:00-13:00

.053-207710 ,04-9977150 .13:00

המוזיאון הפתוח בגן התעשייה תפן. מוצגת התערוכה "מסת הר�
פאים" של האמן יזהר פטקין. התערוכה תינעל בדצמבר 2012. 

www.omuseums.org.il .04-9109600. ראה הרחבה.

"צילומים חדשים" של אמי� הגלרייה בכברי. תערוכה חדשה 
גל� שיח   .13:00 בשעה  ביולי   14 שבת  ביום  תיפתח  זיאן,  רה 
 4 ביום שבת  יתקיים  פוליאקין  האוצרת שרון  ריה בהשתתפות 
באוגוסט בשעה 13:00. שעות פעילות:  יום א' 16:00-19:00, ו' 
11:00-14:00, שבת 11:00-15:00. תיאום מראש לקבוצות -052

8011252. ראה הרחבה.

גלריית הקצה, נהריה. תערוכה חדשה "חומר שוליים" של אבי 
מאיר תיפתח ביום שבת 14 ביולי בשעה 11:30. שיח גלריה עם 
אבי מאיר יתקיים ביום שבת 21 ביולי בשעה 11:30. מפגש בנו�
שא מיחזור יתקיים עם האקולוג יורם הדר ביום שבת 4 באוגוסט 
במפ� באוגוסט   11 ביום שבת  תינעל  התערוכה   .11:30 בשעה 
גש "צליליו של חומר שוליים" בשעה 11:30. הכניסה לתערוכה 
ה -16:30 ב,  ימים  כניסה למפגשים 20 שקלים.  ללא תשלום. 
19:00, ו' 12:00-15:00, שבת 11:00-13:00 ובתיאום מראש -04

.052-2349527 ,9926819

מוזיאון אוצרות בחומה. מוצגת התערוכה "ראשית תעשיית הק�
רחוב  בספטמבר.  ב- 10  תינעל  הישראלית". התערוכה  רמיקה 
10:00- א-ה  ימים  העתיקה.  בעכו  המזרחית  החומה   ,2 ויצמן 
16:00, יום ו' 10:00-15:00. מבוגר 15 ש"ח, אזרח ותיק,ילד וס�

טודנט 12 ש"ח, חייל 10 ש"ח. 04-9911004. 

מוזיאון בר-דוד בקיבוץ ברעם. מוצגת התערוכה "במקום הזה" 
של אליהו אריק בוקובזה, שתינעל בסוף אוגוסט. בנוסף מוצ�
גת מיני תערוכה בנושא שבת שתינעל באמצע יולי. 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.

מרגרט  של  "שינויים"  התערוכה  מוצגת  הימים.  גלרית מצפה 
למדן. התערוכה תינעל ביום שני 16 ביולי. שעות פעילות: ימים 
ו' ושבת 10:00-15:00. כניסה  א-ה בשעות 9:30-17:00, ימים 
.www.mizpe-hayamim.com .04-6994555 .ללא תשלום

גלרית הספרייה, כפר ורדים. מוצגת התערוכה "אור וחושך-דב�
רה מידן". ימים א, ב, ד, ה 9:00-12:00 ו-17:00-19:00, יום ו' 

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

אטליה שמי, קיבוץ כברי. מוצגת תערוכתה של האמנית אלי�
מה. שעות פעילות: שבת 11:00-15:00 ובתיאום מראש, -052

.04-9952252 ,8011252

תערוכות/נירית אושר

עבודה של אבי מאור.
תערוכה בגלריה

"הקצה"
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12-14.7
אופרה  טעימות  של  שבוע  סוף  אופרה. 
הבינלאומית  האופרה  זמרת  בהשתתפות 
טבריה.  הסקוטי,  המלון  מסאלחה.  אינס 
www.scotshotels.  .04-6710710

.co.il

12.7 חמישי
שעת סיפור מדעית. איתמר מחפש ארנב. 
בשעה 17:30 בחווידע טבע, כרמיאל. 15 
 ,1599-550-990 בחינם.  מלווה  שקלים, 

.054-7206348
יאיר  עתיד"  "יש  מפלגת  יו"ר  מפגש. 
להרשמה:  במארג.   20:30 בשעה  לפיד. 

04-9977030, מאיר גרינפלד.
דלתות  פתיחת  זהר.  עלמה  מוסיקה. 
ציון. -052 שבי  הפרה,  בפאב  ב-20:30. 

.052-2657872 ,7765869
ליסין.  בית  תיאטרון  פרטי,  שם  הצגה. 
כרמיאל.  התרבות  בהיכל   21:00 בשעה 

120 שקלים. 04-9881111. 
איתי  עם  פלד  דידה  שלישיית  מוסיקה. 
פרל. בשעה 22:00 בחמדת ימים. 60 שק�

לים. 04-6989423. 

13.7 שישי
טיול. דרך החיים הטובים בגליל המער�
ג'אן לאבירים. חורש טבעי,  בין בית  בי. 
גופר.  אמנון  עם  ומצפים  דרוזים  כפרים 
חר� למצפה  בכניסה   9:30 בשעה  יציאה 
שים. 120 שקלים למשתתף, הסיור ברכ�
בים פרטיים, כ-6 שעות. לפרטים והרש�

מה: מיכל שילוח 050-2920800.
זה המוזיקה.  יוני רכטר, העיקר  מוסיקה. 
בקיבוץ  המופעים  באולם   21:30 בשעה 
כברי. 140 שקלים. במכירה מוקדמת 120 
שקלים. 052-8011367, 052-8011523. 
מוסיקה. אמיר דדון. בשעה 22:00 בחמ�

דת ימים. 70 שקלים. 04-6989423. 

14.7 שבת
מופע. גיא ויהל מ- The voice. פתיחת 
דלתות ב-20:30 בפאב הפרה, שבי ציון. 

.052-2657872 ,052-7765869
ליסין.  בית  תיאטרון  פרטי,  שם  הצגה. 
כרמיאל.  התרבות  בהיכל   21:00 בשעה 

120 שקלים. 04-9881111. 

15.7 ראשון
סרט לילדים. תזיזו ת'רגליים 2, בדיבוב 
התרבות  בהיכל   17:00 בשעה  לעברית. 

מעלות. 052-5224922. 
 20:00 בשעה   .6 בקומה  הנשים  סרט. 
 ₪  35 כניסה  מעלות.  התרבות  בהיכל 
 260 סרטים   10 מנוי  ומאפה,  קפה  כולל 
052- הסרט.  תחילת  לפני  מכירה   .₪

.5224922
 

16.7 שני
בדיבוב   2 ת'רגליים  תזיזו  לילדים.  סרט 
התרבות  בהיכל   17:00 בשעה  לעברית. 

מעלות. 052-5224922. 

רינת  המשחקים,  השירים  ילדים.  הצגת 
גבאי. בשעה 17:30 בהיכל התרבות כר�

מיאל. 79 שקלים. 04-9881111. 
סרט. האומנות בזבל. בשעה 20:00 בהיכל 
התרבות מעלות. כניסה 35 ₪ כולל קפה 
מכירה  סרטים 260 ₪.  מנוי 10  ומאפה, 

לפני תחילת הסרט. 052-5224922.

17-19.7
פסטיבל להצגות יחיד בערבית. מסרחיד. 
בין ההצגות: iv כן או iv לא, מונודרמה 
בבכורה ימים ג' וד'. סבתא דיאלי ביום ה'. 
המרכז לתיאטרון של עכו. 04-9914222.

18.7 רביעי
טריו.  ולהקת  פלדמן  אפרת  מוסיקה. 
מועדון  חופשית.  כניסה   ,11:00 בשעה 

הזהב כפר ורדים. 04-9977774.

19.7 חמישי
בשעה  ובקטוס.  קריוס  ילדים.  הצגת 
04- נהריה.  התרבות  בהיכל   17:30

.9829933
שעת סיפור מדעית. הקבצן, הנחש ומטבע 
כר� טבע,  בחווידע   17:30 בשעה  הזהב. 
מיאל. 15 שקלים, מלווה בחינם. -1599

.054-7206348 ,550-990
דלתות  פתיחת  חביב.  עידן  מוסיקה. 
052- ציון.  שבי  הפרה,  בפאב  ב-20:30 

.052-2657872 ,7765869
מוסיקה. אתי אנקרי. בשעה 22:00 בחמ�

דת ימים. 80 שקלים. 04-6989423.

20.7 שישי
סטנדאפ. ד"ר צחי בן ציון. בשעה 21:00 

בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.
בשעה  יחיד.  במופע  זבה  דוד  אופרה. 
שק� ב-40  כרטיסים  במארג.   21:30
052- בקתדרה  מוקדמת  במכירה  לים 
בכפר"  וב"חנות  בדי.וי.דור   ,5224922
 50 בכניסה  ורדים.  כפר  המסחרי  במרכז 

שקלים.
בידור. קצרות ולעניין. חני נחמיאס, ציפי 
שביט ועירית ענבי. בשעה 22:00 בהיכל 
04- שקלים.   130 כרמיאל.  התרבות 

.9881111
מוסיקה. אריק ברמן. בשעה 22:00 בחמ�

דת ימים. 80 שקלים. 04-6989423.

21.7 שבת
דלתות  פתיחת  גולבי.  דיאנה  מופע. 
052- ציון.  שבי  הפרה,  בפאב  ב-20:30 

.052-2657872 ,7765869
הצגה. שחקן מפתח. הצגת יחיד של שלמה 
בר שביט. בשעה 21:00 בהיכל התרבות 

כרמיאל. 90 שקלים. 04-9881111. 

22.7-8.8
קשת אילון. כיתות אמן בינלאומיות ומ�
גוון קונצרטים. קשת אילון, קיבוץ אילון. 
בעמ'  הרחבה  ראה   .04-9858191/131

.48

22.7 ראשון
סרט לילדים. החבובות בדיבוב לעברית. 
מעלות.  התרבות  בהיכל   17:00 בשעה 

.052-5224922
הישר  בכורה  אווי. טרום  טיק  סיני  סרט. 
הפסטיבל קאן. בשעה 20:00 בהיכל הת�
קפה  כולל   ₪  35 כניסה  מעלות.  רבות 
מכירה  סרטים 260 ₪.  מנוי 10  ומאפה, 

לפני תחילת הסרט.  052-5224922.

23.7 שני
סרט לילדים. החבובות בדיבוב לעברית. 
מעלות.  התרבות  בהיכל   17:00 בשעה 

.052-5224922
 20:00 בשעה  האופניים.  עם  ילד  סרט. 
 ₪  35 כניסה  מעלות.  התרבות  בהיכל 
 260 סרטים   10 מנוי  ומאפה,  קפה  כולל 
052- הסרט.  תחילת  לפני  מכירה   .₪

 .5224922
הבימה.  תיאטרון  בחרת,  בנו  כי  הצגה. 
כרמיאל.  התרבות  בהיכל   21:00 בשעה 

90 שקלים. 04-9881111.

25.7 רביעי
הצגה. ארץ חדשה. בשעה 21:00 בהיכל 
04- שקלים.   90 כרמיאל.  התרבות 

 .9881111

26.7 חמישי
קיפוד.  שמוליק  מדעית.  סיפור  שעת 
בשעה 17:30 בחווידע טבע, כרמיאל. 15 
 ,1599-550-990 בחינם.  מלווה  שקלים, 

.054-7206348
מוסיקה. בום פם. פתיחת דלתות ב-20:30 
 ,052-7765869 ציון.  שבי  הפרה,  בפאב 

.052-2657872
הבימה.  תיאטרון  ספרדי,  בוסתן  הצגה. 
כרמיאל.  התרבות  בהיכל   21:00 בשעה 

90 שקלים. 04-9881111. 
חוני  ע"פ  המבול,  אחרי  וסרט.  אמן  ערב 
עכו. -04 המעגל. המרכז לתיאטרון של 

.9914222

27.7 שישי
ושיטוט  ניגון  פואטי.  שישי  בוקר  טיול. 
של חברותא בראש פינה עם אמנון גופר. 
125 שקלים למשתתף, מינימום 24 מש�
תתפים. לפרטים והרשמה: 04-9977583, 

 .054-6549191
אלוהים   – דתות   3" מחול.  ומופע  סיור 
יחיעם.  במבצר  שישי  במסגרת  אחד" 

יוני רכטר
 ,13.7 .

כברי
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מופע   21:30 בשעה  מחול,  ומופע  מודרך  סיור   18:30 בשעה 
מחול. 65 שקלים. 04-9856004. 

מופע. ווקה פיפל. בשעה 22:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 139 
שקלים. 04-9881111.

28.7 שבת
מוסיקה. בועז בנאי. פתיחת דלתות ב-20:30 בפאב הפרה, שבי 

ציון. 052-7765869, 052-2657872.

31.7 שלישי
הצגת ילדים. האריה שאהב תות. בשעה 17:30 בהיכל התרבות 

נהריה. 04-9829933.

1-3.8
פסטיבל בין הכרמים. חגיגות ט"ו באב הכוללות שלל פעילויות, 
ריטה  ביניהם  מוסיקה,  ומופעי  ירידים  סיורים,  ביקבים,  ביקור 
וקובי אפללו. ימים ד'-ו', ביישובי מרום הגליל. לפרטים נוספים 

.www.2beav.co.il
 

2.8 חמישי
פעילות לילדים. יום כחול. 10:00-14:00בחווידע טבע, כרמיאל. 

15 שקלים, מלווה בחינם. 1599-550-990, 054-7206348.
מוסיקה. אמיר דדון. הכניסה חופשית. פתיחת דלתות ב-20:30 

בפאב הפרה, שבי ציון. 052-7765869, 052-2657872.
הצגה. בוסתן ספרדי, תיאטרון הבימה. בשעה 21:00 בהיכל הת�

רבות כרמיאל. 90 שקלים. 04-9881111.
מסיבת חג האהבה ט"ו באב. סי היימן, די.ג'יי, ריקודים, שירים 
במכירה  שקלים  ב-80  כרטיסים  במארג.   22:00 בשעה  ושמח. 
מוקדמת ב"חנות בכפר", ב"די.וי.דור" במרכז המסחרי ובקתדרה 

.052-5224922

3.8 שישי
ופוליטיקה בג� יין  נופים, סיפורים,  טיול. בוקר שישי פוליטי. 
מינימום  גופר. 100 שקלים למשתתף,  אמנון  עם  המערבי  ליל 
24 משתתפים. לפרטים והרשמה: 04-9977583, 054-6549191.
סיור ומופע מחול. "3 דתות – אלוהים אחד", במסגרת שישי במ�
בצר יחיעם. בשעה 18:30 סיור מודרך ומופע מחול, בשעה 21:30 

מופע מחול. 65 שקלים. 04-9856004. 

5.8 ראשון
כניסה  בהיכל התרבות מעלות.  ג'יי אדגר. בשעה 20:00  סרט. 
35 ₪ כולל קפה ומאפה, מנוי 10 סרטים 260 ₪. מכירה לפני 

תחילת הסרט. 052-5224922. 

6.8 שני
טבע,  בחווידע   16:30-19:30 נצנצים.  יום  לילדים.  פעילות 
054-  ,1599-550-990 מלווה-חינם.  שקלים,   15 כרמיאל. 

.7206348
סרט והרצאה. ענת שפרן-אור בהרצאתה "כמו בגן עדן" כולל 
קטעים מהסרט. בשעה 20:00 בהיכל התרבות מעלות. כניסה 35 
₪ כולל קפה ומאפה, מנוי 10 סרטים 260 ₪. מכירה לפני תחי�

לת הסרט. 052-5224922.

7-9.8
פסטיבל מחולות כרמיאל. ימים ג'-ה'. מופעים בכל שעות היום 
ובמספר מקומות ברחבי העיר. ראה הרחבה בעמוד 48. תוכנית 

.www.karmielfestival.co.il :הפסטיבל
 

10.8 שישי
במסגרת שישי  אחד".  אלוהים   – דתות   3" מחול.  ומופע  סיור 
ומופע מחול, בשעה  יחיעם. בשעה 18:30 סיור מודרך  במבצר 

21:30 מופע מחול. 65 שקלים. 04-9856004.

 www.karmielfestival.co.il

צוות 
מו�מכ

יח�
 אישי
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תוכן שיווקי

הדיאטה שמשגעת
 את העולם 

בעזרת הדיאטה של דוקטור סימנס ניתן לרדת 
8-15 ק"ג תוך 40 יום, בתנאי שעוקבים אחר 
ההוראות המדויקות. ורד שקדי מספרת על 

הדיאטה, ושניים מלקוחותיה מספרים על ההצלחה

הדיאטה של דוקטור סימונס, 
העולם,  את  שמשגעת  דיאטה 

פועלת עתה גם בישראל. 
בדיאטה  מדובר  לא  למעשה 
אלא בתהליך מדויק שמטרתו 
היא חיסול כל השומן המיותר 
 (reset) מחדש  ואתחול  בגוף 
כדי  החומרים,  חילוף  למנגנון 
שהגוף לא יצבור שומן בעתיד.
בתה� לך  לקרות  שצפוי  מה 
לפי  בדיוק  כשפועלים  ליך? 
דו� של  המקוריות  ההוראות 
הדברים  קורים  סימונס,  קטור 

הבאים:
500- של  במשקל  ירידה   •
200 גרם ביום (או 15-8 קילו�

גרם בתוך 40 יום).
השומן  מאגרי  כל  פירוק   •

המיותר מהגוף.
האידיאלית  לגזרה  תגיע   •
פרופורציונאלית  כשהיא  שלך 

לחלוטין.
• לא תרגיש שום רעב מיוחד 

במשך רוב התהליך.
או  להתעמל  תצטרך  לא   •
הירידה  בשלב  ספורט  לעשות 

במשקל.
של   בצורה  עובד  התהליך 
במשקל.  ירידה  של  סבבים 
 40 מקסימום  הוא  ירידה  סבב 
ניתן  הזה  בזמן  כאשר  יום, 
לרדת במשקל בין 8-15 קילו.

צריך  הגוף  יום   40 לאחר 
החדש  המשקל  על  להתייצב 
זקוקים לשי� ולשם כך אנחנו 
שה שבועות של שמירה. לאחר 
סבב חדש  לעשות  מכן אפשר 

ולרדת עוד 15-8 קילוגרם. 
לצערנו קיימים הרבה מתח�
רים  בשוק שמשנים את המח�
קר המקורי של דוקטור סימו�

נס. כתוצאה מכך
מצליחים  ממש  לא  אנשים 
להשיג את התוצאות, ומי שכן 
מצליח לרדת יפה במשקל לא 
נכון  לשמור  איך  יודע  באמת 

על המשקל החדש.
מקצועית  ובתמיכה  בלווי 
התוצאות  את  להשיג  תצליחו 
המקסימליות ולשמור על המ�

שקל החדש!

סיפור ההצלחה 
של א.י.

שלום,
ואב  נשוי   ,47 בן  א.י.,  שמי 

לשלושה.
עלה,  משקלי  השנים  במשך 
טב� שתהיה  שיטה  וחיפשתי 
ערך  עם  מהירה,  קלה,  עית, 
חיים  דרך  הטמעת  של  מוסף 

לתזונה בריאה.
פרסום  דרך  מצאתי  ורד  את 
מטופל  של  הצלחה  וסיפור 

שלה, והחלטתי לנסות.
ההפתעה החלה תוך שלושה 
משקל  לאבד  התחלתי  ימים. 
ככל  התפריט,  מזורז.  בקצב 
מספק  היה  מצומצם,  שהיה 

ומשביע.
היומיומיים  והתמיכה  הליווי 

של ורד עזר וחיזק.
(בש� איבדתי  יום   40 לאחר 
וחצי  קילוגרמים   10 מחה) 
שלב  את  והתחלתי  ממשקלי, 
השמירה שבו הפנמתי כי צריך 
במקום  אוכלים  מה  לראות 

לאכול את כל מה שרואים.
שבועות  שישה  אחרי  היום, 
מהזמן  כשחלק  שמירה,  של 
(את  בחו"ל  בחופשה  שהיתי 
תוך  הורדתי  שהעליתי  הקילו 
יומיים), אני מוכן לסיבוב נוסף 
שבעה  עוד  ללהוריד  מנת  על 
למשקלי  ולחזור  קילוגרמים 

הטבעי לאחר 15 שנה.
בהצלחה לכולנו!

סיפור ההצלחה
 של אורלי

להשיל  ניסיתי  רב  זמן  כבר 
העודפים  השומנים  את  מעלי 
שצברתי במשך השנים. עבר�
תי שלושה הריונות ונוספו לי 

30 קילו.
הייתי כלואה במעגל המתס�
ותס� בבוקר  החלטות  של  כל 

כול וייאוש בערב.

yael@pnay.co.il

LCD

|
12
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של  הדיאטה  על  כששמעתי 
שאני  החלטתי  סימונס,  דר 

הולכת על זה.
נפגשתי עם ורד שקדי, שה�
וחצי  שעה  במשך  לי  סבירה 
את כל מה שאני צריכה לדעת 
ציידה  ובנוסף  התהליך,  לגבי 
נוח  אותי בחומר כתוב באופן 

לקריאה וברור.
לאורך  אותי  ליוותה  ורד 
בשלב  עכשיו  וגם  הדיאטה 

השמירה.
פתאום  מדהים.  פשוט  זה 
אחרי  יום  הצלחה  חווה  אני 
במה� מגיעות  המחמאות  יום, 
רה, וההצלחה רק מגבירה את 
ירדתי  להמשיך.  המוטיבציה 
הראשון  בסבב  קילו  עשרה 
בהתרגשות  מחכה  כבר  ואני 
לסיום שלב השמירה והתחלת 
הסבב השני, שגם אותו אעשה 

בליווי של וורד.
הרגשתי  הדיאטה  לאורך 
מצוין, טוב יותר מאשר לפני. 
חששתי מכאבי ראש ותופעות 
בהן  נתקלתי  לא  אך  נוספות, 

כלל. 
שבועות  שלושה  כבר  אני 
הג� וההישג  השמירה,  בשלב 
דול שהשגתי נשמר היטב. גם 
מהירות  מירידות  חששתי  אני 
שמביאות אחריהן עליות גדו�

לות, אך זה ממש לא כך.
זו מתנה עצומה שנתתי לע�

צמי.
רוצה  אני  זאת  בהזדמנות 
להודות לורד על היחס הנעים, 
והזמינות שהחזי� המקצועיות 
קו אותי במסלול. באמת, תודה 

ענקית!
שקדי  ורד   נוספים:  לפרטים 

052-8284074

לחזור מהר לממדים הטבעיים.     צילום אילוסטרציה: פוטוליה

bkivity@gmail.com
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סניף קרית ים של רשת שזר יצא במבצע קיץ משתלם במיוחד 
לריהוט גן מתוצרת "כתר, וכן לכלי עבודה בגינה. כך למשל נמ�
כרת מערכת ישיבה לגן דגם קורפו של "כתר", הכוללת ספה דו 
מושבית, שתי כורסאות ושלחן  קפה, במחיר של 1,590 שקלים 
גם אפשרות  יש  בלבד, 25 אחוז פחות מאשר במקומות אחרים. 
להובלה לאזור מעלות,  כפר ורדים והסביבה במחירים מאוד נוחים. 

שד' ירושלים 52 קרית ים, טל' 04-6890670.

לסניפי רשת "עולם של חיות" הגיע מגוון קולרים ואמפולות 
המחמד  חיות  את  הקיץ  בימי  הפוקדים  ופרעושים,  קרציות  נגד 
שלנו. סניף הרשת במעלות שוכן  במתחם קניון  כוכב הצפון, טל�

פון 04-9971560.

מסעדת בלה מיה במעלות יצאה במבצע טעים במיוחד: הפיצה 
המשפחתית האיכותית שלה נמכרת עכשיו ב-35 שקלים בלבד. 
גם משלוחים.  טלפון למשלוחים:  04-9976725, במסעדה:  יש 

.04-9575075

משפחת  בני  לקיץ.  הצעות  בשלל  ממשיכים  בנחלה  במסעדת 
לנהל את המסעדה, ממשיכים לשלב  לאחרונה   פרידמן, שחזרו 
הצעות מתחום האוכל  יחד  עם אירועי תרבות שונים. אחרי שה�
שיקו תפריט  עסקיות  מיוחד לקיץ, יש  עכשיו יוזמה חדשה ומ�
רעננת: קבלת שבת בכל יום שישי בשעה 18:00, עם מוסיקת רקע 
ועוד.  מיוחדות  ביניים   מנות  ויינות,  בירות  נעימה, מבצעים על 
במהלך הקיץ יתקיימו גם  ימי כיף לילדים שכוללים  מתנפחים, 
הפעלות, דוכנים והפתעות,  מומלץ לעקוב אחר  הפרסומים.  יצחק 

שדה 17 , רסקו, נהריה,  04-9512074.

בסניפי דיזנהאוז צפון מציעים עכשיו שלל  חבילות  נופש במב�
צעים  בלעדיים  במלונות יוקרה באגן  הים  התיכון. כך למשל ניתן 
להזמין נופש  במלון KRESTAN ROYAL (חמישה כוכבים) 

מלון קרסטן רויאל

מדשאה במסעדת בנחלה

ארוחות בוקר
משובחות

מדי יום שישי
ביישוב שכניה

שעות הפתיחה: יום שישי 9:00-12:30

טל' 04-9999236/335  |  פקס 04-9998220

  |   

מזנון מאכלים עשיר ומגוון ברוח גלילית: 
סלטים טריים תוצרת בית, 

גבינות, מחמצים ממיטב התוצרת,

לחמים ביתיים מיוחדים ועוד

רצוי להזמין מקומות מראש | התשלום במזומן או בצ'ק בלבד

כשר

חדש! מבית היוצר של קייטרינג

שמחים להגיש לכם:
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ברודוס במחיר של 468 אירו לאדם  בחדר זוגי,  וזו רק דוגמה. לפ�
רטים נוספים שיחת חינם 1800-344-443. 

בשורה לחסידי האוכל האורגני. בחנות קסם הטבע שבמ�
רכז המסחרי כפר ורדים  נמכרים עכשיו ירקות אורגניים במחירי 
השוק. לדוגמה: גזר ארוז , כרוב לבן סלרי עלים ועוד במחיר  של 
3.90 שקלים ליחידה או ק"ג, ואילו עגבניות חממה, מלפפון,  תפו�
חי אדמה ועוד מוצעים במחיר  של 4.90 לק"ג. מרכז מסחרי כפר 

ורדים, 04-9574333.

הקרמיקאית מיכל אשל חידשה את קולקציות העבודות שלה 
לקראת החגים. מיכל עוסקת בקרמיקה שימושית ובאמנות, והעבו�
דות שלה כוללות כלי הגשה, צלחות, כדים, פסלים ועוד. לצפייה 
 .www.eshel-michal.com לאתר  להיכנס  ניתן  בעבודותיה 

לתיאום ביקור 04-9570925.

בשורה לבעלי עסקים שעדיין אין להם אתר אינטרנט. "אש�
כול" (המשמשת גם כמו"ל עיתון א-לה כפר" יצאה במבצע חסר 
תקדים: הקמת אתר  אינטרנט בשירות מלא חינם, לכל מי שרו�
כש שתי שנות תחזוקה לפי  מחיר של 80 שקלים  בחודש. בשונה 
מהצעות אחרות, כאן מקים את האתר צוות "אשכול", ובמסגרת 
התח� שירות  האתר.  לתכני  עדכונים  שירות  גם  יינתן  התחזוקה 
(כתובת)  דומיין  מימון  גם את אחסון האתר,  כולל  זוקה החודשי 
פרטי ועוד. פרטים  נוספים באתר www.eshkoll.com, ובטלפון 

1800-800-401 (שיחת חינם).

מרכז ביג רגבה מקיים  מידי יום  רביעי פעילויות לילדים. במס�
גרת זו יתקיימו  הפעלות  לילדים ובהן מתקני לונה  פארק שהוצבו  
במרכז, הצגות לילדים ועוד. הפעילויות יתקיימו מידי יום רביעי�
עד סוף חודש אוגוסט החל מהשעה 18:00. הכניסה למתקני הלונה 
פארק במבצע 1+1, ההשתתפות בהפעלות ובהצגות ללא תשלום.  

עבודה של הקומיקאית מיכל אשל

www.vero-cafe.co.il
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ורדה

בהמ� מתח  בסיפור  ונפצח   
בא� שעובדת  מישהי  שכים. 
זור התעשייה תפן החנתה את 
המשרד,  שליד  בחניון  הרכב 
ולקחת  קפה  לשתות  עלתה 
כמה דברים, ואחרי חצי שעה 
ירדה להמשיך ביום עבודתה. 
נשאר  הרכב  עמד  בו  ובמקום 
הבאסה,  למרבה  אוויר.  רק 
התיק,  עם  יחד  נעלם  הרכב 
ארנק,  עם  יחד  נעלם  והתיק 
מזומנים, כרטיסי אשראי ועוד 
כל מיני עניינים חשובים. יש 

המשך.

משהו,  לא  שהאוטו  למרות    
אותו.  חמד  שמישהו  מתברר 
אז הזעיקו משטרה, דיווחו על 

גניבה, סיפרו לביטוח, והגברת 
אצה רצה לבנק לבטל את כר�
טיסי האשראי והצ'קים, בעוד 
על  טורח  שלה  הבעל-בית 
שמב� האינסופיים  המסמכים 
לא  זה  כאן  וגם  הביטוח.  קש 

נגמר.

 שלושה ימים אחרי המקרה, 
מכרמיאל  שוטרים  עוצרים 
ב"קפה  חם  משהו  לשתות 
מתחילים  הם  פתאום  בנוף". 
מישהו  אם  רם  בקול  לשאול 
איבד כאן אוטו, ומה זה הרכב 
ששוכן 30 מטר מתחתם, בתוך 
מתברר?  מה  הסמוך.  הוואדי 
חצה  התדרדר,  הרכב  איכשהו 
הרחוב,  את  חצה  החניון,  את 

יעד רוטנר לפני ואחרי

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
מ

ס 
רי

ה-ו
 ד

דר
 ה

ם:
לו

צי

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

מבצע מיוחד!
הקמת אתר אינטרנט בשירות מלא חינם
ברכישת 24 חודשי תחזוקה ב-80 שקלים לחודש

פרטים בע"מ 2
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המשך בעמוד הבא

לברז  עץ  בין  צר  בפתח  עבר 
מבלי  לוואדי  והתדרדר  כיבוי 
שאיש הבחין בו. התיק האבוד 
המזומנים  ושלם,  בריא  נמצא 
האוטו  ורק  לגברת  יפה  חיכו 

טוטאל לוסט.

שור� תגידו  שלא  וכדי   
נספר  ואיפה,  איפה  עושה  דה 
העורך  גם  הוא  הרכב  שבעל 
שלה, אבל את הנהגת היא לא 

תסגיר.  

נצר גאה לשו� רוטנר,  יעד   
שלת גאה, טיפח במשך שנים 
בה.  להתפאר  שיער  רעמת 

לה  קראו  ובחבר'ה  במשפחה 
התלתלים  ומגדל  "הליפה", 
ולסמל  ההיכר  לסימן  הפך 
רק של� הבחור.  המסחרי של 
סיים  בדיוק  הוא  מזלו,  רוע 
כיתה י"ב במנור כברי, ובדיוק 
הייתה השבוע מסיבת המחזור, 
אז החברים הטובים גזזו אותו 
על הבמה קבל צופים והורים. 

  ערב המתגייסים המסורתי 
וכ� במאר"ג,  הפעם  התקיים 
במתנות  הצעירים  זכו  רגיל 
שנכחה  וינר,  דרורה  וברכות. 
במקום כסבתא וכמנהלת חנות 
המת� את  ברכה  שנייה,  יד 
גייסים בחרוזים. שורות לדוג�
מה: הצעה: את כל הגאדג'טים 

המכונית בוואדי

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: 
סוי כיסא 

עי

ר לשחרור 
קצ

מלחצי עבודה

אבי סלוצקי
כפר ורדים

052-7808395

 | 9977474 משרד

אשכול הפקות

לאינטרנט קצרים וסרטים  קליפים

עסקיות לחברות סרטים  הפקת

עסק לבתי פרסומיים סרטים

משפחתית היסטוריה סרטי

אומנותי סטילס  צילום
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ורדה

המשך מעמוד קודם

שחלילה   / במגירה  השאירו 
ממילוי  אתכם  יסיטו  לא  וחס 
תחושו  לפעמים  ואם  החובה. 
תתנו  אל  ומיואשים,  עצובים 
 / עינכם  לדמעות לשטוף את 
יודעים שצה"ל קטן  כולנו  כי 

עליכם.

שבט  של  השכב"גיסטים   
מהצפונבו� חזרו  רק  עפר 
לעניין  חלקם  נדרשו  וכבר  רי 
השי� כמוהו,  מאין  חשוב 
כדי  אז  הבאה.  לשנה  בוצים 
שיהיה בסטייל, וגם כדי לש�
ולהימנע  שושואיות  על  מור 
את  עשו  הם  סתר,  מהאזנות 
"אש� של  הישיבות  בחדר  זה 
כול" בתפן. פעמיים, ואף רכב 

למרות  וואדי  לשום  נפל  לא 
נה� היו  בהגה  האוחזים  שכל 

גים צעירים וטריים.

נשכח  כוכב  מויאל,  הראל   
עם  ביקר  מודח,  ו-וי.איי.פי 
התיירות  באתר  משפחתו 
הקומוני� לפי  הנקרה.  ראש 
אליו  ניגשו  היחצ"ן,  של  קט 
להצט� וביקשו  תיירים  הרבה 
לם איתו. אבל משום מה ורדה 
של  התמונה  את  רק  קיבלה 

מויאל והמשפחה סולו.

זריז  יחצ"ן  עוד  והנה   
ששולח תמונות למדור, הפעם 
בספר  שמבלים  אנשים  של 

שגרירת סלובניה ורותי אופקהראל מויאל והמשפחה
צילום: רחל לזר

www.kfarnik.co.il
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בן  במושב  הברכה"  "מעיין 
ישקוב  דניאלה  למשל,  עמי. 
קצת  שם  שבילתה  ממעלות 
החברות  עם  החתונה  לפני 
אירה  גביסוב,  מעיין  הטובות 
ודריה  פליקב  אילונה  ויסיקי, 
קו� גם  יש  לורדה  קרסניקוב. 

ראים גברים, אז שיהיה.

המו� אוצרת  אופק  רותי   
סטף  של  הפתוחים  זיאונים 
במו� אירחה  ורטהימר, 
סלו� שגרירת  את  תפן  זיאון 
אלנקה  בישראל,  בניה 
 ALENKA) סוהדולינק 
חוץ   .(SUHADOLINK
חייבת  ורדה  המדליק,  מהשם 
בוחרים  שהסלובנים  להעיר 

בטוב  שלהם  השגרירות  את 
טעם. 

  תיהנו, קוראים, תיהנו. גם 
היה  וגם  יפות  של  תמונות 
לא  זה  נהגת.  על  סיפור  לכם 
יקרה לורדה יותר מידי פעמים 

בחיים.

הקונטרה  בשביל  אבל    
נסיים במשפט האלמותי: מהי 
גבר  בשביל  טובה  הכי  הדרך 
להתאבד? לקפוץ מהאגו שלו 

לאי. קיו. שלו.

זה, שבת  את  הבינו  הנשים   
שלום. 

היכנס/י עכשיו לאתר:דניאלה ישקוב והחברות
www.hcginfo.co.il 

לפרטים נוספים התקשרו:
ורד שקדי

052-8284074
Vshkedy63@gmail.com

ל

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.

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

012 יולי 209 | גיליון |

חדש למבוגרים
העשרה בצרפתית
מבלים בכיף ומשפרים את השפה

מיועד לדוברי צרפתית בסיסית ומעלה

דינה 054-6261963 (לא בשבת)

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

בתים 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 וילה ספרדית וילה 
בעיצוב מיוחד, מוארת ומרווחת. 

160/713 לכניסה מיידית ראו 
תמונות באתר- 1,640,000 
VIP נדל"ן 052-6603666

כפר ורדים ברח‘ מירון בית עם 
גינה קסומה. מתוכנן נכון. 4 חדרי 

שינה+פינת משפחה מרווחת. דקים 
ופרגולות. VIP ₪ 1,590,000 נדל"ן  

052-6603666
כפר ורדים-באירוס בית 4 חד‘70+ 
מ"ר יחידת דיור עם כניסה נפרדת. 

 VIP .₪ 1,540,000 !!בהזדמנות
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.

 VIP  !!!1,160,000 ₪ חייב להימכר
נדל"ן  052-6603666

במעלות ביפה נוף דופלקס 5 חד‘ 
עם מרפסת גדולה  כניסה ללא 

מדרגות. שווה ביותר. VIP  נדל"ן  
052-7794555

להשכרה
להשכרה מבנה תעשייה במושב 

חוסן, 250 מ"ר, חשמל תלת פאזי, 
משרד, מטבחון ושירותים. דלתות 

כניסה רחבות.  054-9001239 

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 (עצמי)
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 (רק אם 

יש מקום) 

טיפולים 
טיפול בתטא הילינג בכל תחום 

והתמודדות, טיפול באכילה רגשית, 
אבחון וטיפול בשיטת ורדי, לקויות 

למידה, תפקוד והתפתחות
תינוקות, ילדים, נוער ומבוגרים, 

מיכל ליף. 054-7654371 
מרקו קפלי, מרפא אנרגטי רוחני. 

טיפולים , שיעורים אישיים וסדנאות 
לשקט פנימי, התפתחות, צמחיה 

www. 054-6292639 .וריפוי
 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

לפאב מסעדה באזור
דרושים

עוזר/ת טבח 
מלצרים  ברמנים

עבודה קבועה * 
תנאים טובים למתאימים

054-5202332

דרושה
גננת עם תואר

לניהול והובלה
של מרכז מוריה 
במושב עין יעקב

 
גאולה 052-8836416
טלפקס 077-9104735

דרוש/ה גנן/ת
לגיל הרך בקיבוץ יראון 

דרושים 
גנן/ת ראשי/ת לגנון 2-3 

לגן 3-6

עבודה במשרה מלאה
 5 ימים בשבוע,
 כולל חופשים.

עדיפות לניסיון עבודה בקיבוצים.
 

לפרטים:
 054-7768391 נטשה

natasha@yiron.org.il
פקס 04-6868494

דרושים 
למוזיאון הפתוח בגן התעשייה 

תפן דרוש/ה מדריכ/ה. הכישורים 
הדרושים: תואר באמנות, רקע 
בחינוך, יכולת עבודה עם מגוון 

אוכלוסיות, יכולת הרצאה והדרכה 
באנגלית, מוכנות לעבודה 

בשבתות וחגים. רכב חובה, משרה 
מלאה, מיידי. לפניות:  פקס -04

9872940, טל' 04-9109611,              
 pnina@omuseums.org.il, דוא"ל

.liron@omuseums.org.il
דרושות עובדות לניקיון. 

052-6219797
ל"זואי ספא" דרושים מעסים/ות 
מקצועיים. אושרה 052-4458497

להשכרה
 משרדים אטרקטיביים

בתנאים אטרקטיביים 
באיזור תעשייה תפן

לפרטים :
אייל 0546717760
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www.arichim.com

katzs @netvision net il
www eshkoll com



חדש באלומה 

ארוחה ע�קית בכל ימי השבוע
ב-ה 12:30-16:00

יומ שישי 12:30-14:30
שבת 13:00-17:00

אלומה - בי�טרו גלילי, רח‘ האלונ 16 כביש כפר ורדימ-מעלות תרשיחא 04-9574477
www.alumabistro.co.il
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