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הטאבון של טוביה

טול הטאבון של טוביה

 מטאבון מוסק בעץ, 

בכפר האקולוגי כליל

קדירות • חרב בשרים
דגים ומנות צימחוניות

נוף מטעי זיתים והים התיכון
 שעות פתיחה: שני עד חמישי 18:00-23:00 

שישי, שבת וחגים 13:00-23:00
 לפרטים והזמנות: ניר גבעתי

www.tul.co.il w nirtuvia@yahoo.com
054-4794472

לטייל לאורך החוף הצפוני

המשך בעמוד הבא

הפינה של המדינה
אתר תיירות מרשים, חופים פראיים, 
אמנות, אוכל, מוזיאון, פארק לאומי 

וגלריות. סיור לאורך רצועת החוף הצפונית 
של ישראל, מראש הנקרה עד אכזיב, מזמן 
המון אופציות לבילוי על פני קילומטרים 

ספורים / אייל כץ, ענת יתח, נירית אושר
הפינה של המדינה

נערים משתעשעים בחוף בצת, על רקע ראש הנקרה
צילום: אחינועם כץ
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טריקו גבר

5 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

טריקו ילד
´ ≥ מתנה6° ב-100 ש“ח

±π∑π≠החל מ

שרוול ארוך ילד

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

שרוול ארוך גבר
3 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

•∞∞± כותנה”ריפ“ נמתח חולצות צמודות 
´ ≥ מתנה6° ב-100 ש“ח

≥Ø¥ שרוול
למגזר הדתי 
בכל המידות

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

על כל 
קניה מעל 

300 ש“ח
מתנה°

דריי פיט גבר

3 ב-100 ש“ח
או דריי פיט ילד

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

מכנסי ספורט 
5 ב-50ש“חחזרה לבי“ס

קפוצ‘ונים 
קייצי ומעבר

5ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

עובדים עם כל בתי הספר בגליל המערבי
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מגוון גדול של מכנסי ילדים, מכנסי נשים, 
טייצים, גופיות, גרביים תחתונים 

מגוון מוצרי חורף 
החל מ-4 ב-100ש“ח

כיכר
המשטרה

רח‘ עמק יזרעאל 8 יהודה טקס

כיכר
הישיבה

כיכר
גדולה

נהריה
ממעלותהירוקה מנהריה

 כביש נהריה
מעלות

50  5

מגוון גדול של מכנסי ילדים, מכנסי נשים, 
טייצים, גופיות, גרביים תחתונים 

מגוון מוצרי חורף 
החל מ-4 ב-100ש“ח

כיכר
המשטרה

רח‘ עמק יזרעאל 8 יהודה טקס

כיכר
הישיבה

כיכר
גדולה

נהריה
ממעלותהירוקה מנהריה

 כביש נהריה
מעלות

50  5

יהודה טקס מאחלת

חג שמח
וגמר חתימה טובה

לטייל לאורך החוף הצפוני

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

חלקו הצפוני של כביש החוף, 
או אם תרצו חלקו המערבי של 
כמובן  כולל  המערבי,  הגליל 

האטר משתי  ואחת  הים  ואת 
של  מפורסמות  היותר  קציות 
הנקרה.  ראש  המערבי:  הגליל 
אך לאורך עשרת הקילומטרים 
פזורות  הכביש  של  האחרונים 
מגוונות,  אטרקציות  מעט  לא 
ועד  המפורסם,  אכזיב  מפארק 
במושבים  מזמינות  גלריות 
חוף  רצועת  וכולל  ולימן,  בצת 
הנה מסע של  אז  ויפה.  פראית 
פחות מ-10 קילומטר שיכולים 
וזה  לפחות,  בילוי  יום  להחזיק 

אופ וכמה  כמה  כמובן  וכולל 
ציות לאוכל.

ובראש: הנקרה
הנקודה  היא  הנקרה  ראש 

המע בגליל  ביותר  והצפונית 
היפות  אחת  רבים  ולדעת  רבי 
הירידה  כולו.  בגליל  ביותר 

הרכ בעזרת  נעשית  ולנקרות 
בל התלול בעולם, וממש לפני 
מספר שבועות יש חידוש: גשר 

והנגשה המאפשר גם לנכים לה
גיע אל הנקרות. הנוף מהרכבל 

וומהגשר מרהיב, והנקרות יפה
משרשרת  נוצרו  הנקרות  פיות. 
של זעזועים תת קרקעיים, אשר 
יצרו סדקים רבים בסלע הגיר. 
הזמן  במשך  שירדו  הגשמים 

והרחי הסדקים,  בעד  וחדרו 
מחילות.  שנוצרו  עד  אותם  בו 
את  ממשיכים  הפורצים  הגלים 
וחורצים  הגשם  של  מלאכתו 
אותו  מעצבים  נקיקים,  בסלע 

ייחודי  למראה  שונות  בצורות 
ומרומם רוח.

ניתן  בנקרות  הסיור  לאחר 
המ קולי  אור  בחיזיון  ולצפות 
המ של  ההיסטוריה  את  ותאר 

קום. בהמשך ניתן לשכור רכב 
ולטייל  דו-אופן  או  חשמלי 
עד  הנמתח  החוף  קו  לאורך 
פאתי נהריה. דרך נוספת לטיול 
על קו החוף, בפרט עם ילדים, 
היא באמצעות רכבת תיירותית 
של  המוצא  מנקודת  היוצאת 
ויורדת  העליון  בחלק  הרכבל 
אכזיב  עד  החוף  לאורך  מטה 

ובחזרה.
הטיול  של  הזה  החלק  את 

הנ ראש  בקיבוץ  לקנח  ואפשר 
קרה, שם פועלת מחלבה ביתית 
בקר  מחלב  גבינות  המייצרת 
קממבר  צרפתית,  בורסן  כמו 
מראש,  להזמין  כדאי  ורוקפור. 

.052-3868014

חוף טוב
אפשר  הנקרה  ראש  מאזור 
חוף  עד  הרכב  עם  להמשיך 
לראות  ניתן  הקו  לאורך  בצת. 
המקסימים  הרחצה  חופי  את 
של האזור, את המפרצונים ואת 
חכתם  את  המטילים  הדייגים 
ארוחת  את  לדוג  בתקווה  לים 
שבעניין  מי  שלהם.  הצהריים 

פר לגונה  לחפש  יכול  וזולה, 
לעשות,  מה  )בשבתות,  טית 
החופים  רוב  תפוסות(.  כולן 
אינם מוכרזים, למעט חוף בצת 
שהכניסה  נהדר,  חוף  המוסדר, 
אליו חופשית. מדרומו, כאמור, 
רצועת חוף פראית ללא חופים 

תמ אכזיב  ובאזור  ומוסדרים, 
צאו את חוף בננה ביץ' המעולה 

ו)הכניסה בתשלום(. מדרום לב
ננה ביץ' מפרצון חביב, עם סלע 
האזור  תושבי  נוהגים  שממנו 
מתחת  המפרץ.  לתוך  לקפוץ 
לסלע נקרה קטנה )שעקב מספר 
וכעת  בסורגים  נסגרה  אסונות 
אי אפשר לצלול אליה( שאפשר 

להציץ אליה וליהנות מיופיה. 
אך  מומלץ,  בהחלט  המקום 
קצת  להיות  לרגע  לנו  תרשו 

ופולנים ולהפציר: התנהגו באח
ריות, וזכרו: זהו חוף לא מוכרז, 
האזור של הנקיק נחשב למסוכן 

מאוד וגבה מספר קורבנות.
לגונות  כמה  עוד  בהמשך 
של  הצפוני  והחוף  ומפרצונים 
נהריה המתאפיין בכמה רצועות 
יתרה לכביש  וקרבה  נאות  חול 

השירות. 

גלריות במושבים
דרומית  קילומטרים  כשני 
לראש הנקרה שוכנים בסמיכות 

ושני מושבים: בצת ולימן. הכני
סה לבצת היא מהכביש המוביל 
היא  ללימן  והכניסה  לשלומי, 
החוף  כביש  של  המזרחי  מצדו 
)4(. בשני המושבים כמה וכמה 
מקומות ששווה להיכנס אליהם, 

ובמיוחד גלריות ומסעדות. למ
סעדות נגיע בסוף הסיקור, והנה 

הגלריות.
מקום  בצת.  אצל טלי בחצר, 
של  ושפע  ועוגה,  לקפה  יפה 

ומתנות וחפצי נוי. בגלריה תצו
פרי עשרות  של  מרשימה  וגה 
תכ ויקטוריאני,  בסגנון  וטים 

שיטי מעצבים, חפצי נוי, מפות, 
כריות, פרחים, מנורות עתיקות, 
שעונים  מסוגננות,  תמונות 

מעוצבים וריהוט כפרי.
10:00- השבוע  כל  פתוח 
 ,10:00-14:00 שישי   ,18:00
שבת וחג 10:00-18:00. מומלץ 
לתאם טלפונית, 04-9809333, 

.054-4680223
של  גלריה  סטודיו  דלארט. 
יאיר בלאושטיין, המציג פיסול 
בחימר ויצירה מקורית בדלעות 
מדלעות?  עושה  הוא  מה  נוי. 

ואוהו: פסלים מקוריים ומשעש
עים, כלי נגינה, קופסאות, בעלי 

וחיים ועוד. בסטודיו אפשר לר
במו שגדלות  נוי  דלעות  וכוש 
ושב, בשלל צורות וגדלים ולה

שתתף בסדנאות יצירה לילדים, 
בני נוער ומבוגרים.

בתיאום  בהזמנה  הסדנאות 
מראש בטלפון: 052-3751752. 
שבת  עד  א'  פעילות:  שעות 

9:00-17:00, הכניסה חינם.
בליו גלריה   . בירו קיוצרים 
מן שנוסדה על ידי רחלי חרון, 
הגלריה  האזור.  תושבת  ציירת 
חשיפה  לתת  במטרה  הוקמה 

וליוצרים מהגליל המערבי ולא
לא חיבה  בעלי  לאנשים  ופשר 

מנות ומודעות סביבתית גבוהה 
באמנות  מבוקשם  את  למצוא 

שימושית ידידותית לסביבה.
בגלריה מוצגות עבודותיה של 
רחלי, ציורים ואמנות שימושית 
לא  אבל   - נייר  עיסת  )בעיקר 
אמנים  של  עבודות  לצד  רק(, 
המערבי,  הגליל  מאזור  אחרים 

האנדרטה באתר יד לי"דהכניסה למסעדת מקום מתוק
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המסעדה פתוחה בימים א'-ה' 23:00-12:00
ימי ו' 9:00 ועד שעה לפני כניסת השבת

מושב שומרה

050-7638753 • 04-9807671 

ניתן להזמין ארוחות חג עד לבית/צימר

כשר למהדרין

תפריט עשיר של המסורת המרוקאית
החל מקוסקוס, תבשילי קדירה, בשרים על גריל פחמים

הגשה בכלים מרוקאים
חוויה מיוחדת של טעמים וריחות של פעם

חדש! 
סהרה מגיעה עד לצימר

 • ארוחות לצימרים
 • שף פרטי מבשל לכם בצימר חוויה בלתי נשכחת

 • פריסות שטח לקבוצות
 • קייטרינג לצימרים בימי שישי

המסעדה פתוחה בחול המועד סוכות
ובערבי חג עד שעה לפני כניסת החג

שירותים חדשים לעסקים
ניהול משא ומתן

גישור ובוררות
תיהלוך קונפליקטים

ג.י.ל.ת.  חשבונאות ומיסים
הדסים 2 יפה נוף מעלות - תרשיחא

 טלפון 04-9978414

בני קיויתי, יועץ מס ומגשר
נייד: 052-2619172

bkivity@gmail.com :דוא”ל

הנהלת חשבונות, ביקורת, ייעוץ, 
ייצוג, חשבות שכר ודיני עבודה

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

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

ניתן לרכוש 

שובר מתנה

טיפול אנטי איג'ינג מרענן

לטייל לאורך החוף הצפוני

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

היוצרים  כאלה  על  דגש  עם 
לסביבה.  ידידותיים  בחומרים 

עבו ליצירת  משתמשת  ורחלי 
דותיה במיחזור מיכלי פלסטיק, 

המקב ועוד,  מטבח  כלי  ונייר, 
לים חיים חדשים, וסיבוב נוסף 
בעולם בתור חפץ אחר לגמרי. 
יצירות  למצוא  ניתן  בגלריה 

אמנות ומתנות ייחודיות.
ב-ה  ימים  פתיחה:  שעות 
9:00- שישי   ,9:00-14:00
בתאום  ושבת  אחה"צ   ,13:00

מראש, 052-8615344.

מדינה פרטית
וממשיכים בנסיעה לכיוון אכ

זיב. בצד ימין של הכביש נמצא 
לשלושה  שמחולק  אכזיב  תל 
מדינת  הצפוני  בחלק  חלקים:  
במרכז  אביבי,  אלי  של  אכזיב 

והגן הלאומי אכזיב ובחלק הד
רומי קלאב אכזיב שאינו פעיל 

כעת.
הפר במדינה  חי  אביבי  ואלי 

טית שלו כבר קרוב ל-60 שנה, 
רינה.  רעייתו  עם  יחד  רובן 
בראש  ממוקמת  אכזיב  מדינת 
יפהפייה  תצפית  המקנה  מצוק 
התיישב  אביבי  האזור.  לכל 
ערבי  כפר  בעבר  במקום שהיה 
א-זיב והכה בו שורשים. בשנות 
ה-70' הכריז על חלקת אלוהים 

עצ מדינה  כעל  בה  ושהתנחל 
מאית – מדינת אכזיב, שיש לה 

אפילו המנון ודגל משלה. 
אביבי  אסף  השנים  לאורך 

וביז פיניקיים  פריטים  ומאות 
החוף  על  פזורים  שהיו  נטיים 
ובים, והקים מוזיאון בבית שבו 

וגר בשעתו מוכתר הכפר. המו
זיאון עמוס בכלי חרס עתיקים, 
אבני  התורכים,  מימי  מטבעות 
עבודה  כלי  עתיקות,  ריחיים 
כרוך  הביקור  ועוד.  עתיקים 
לשכור  ניתן  בנוסף,  בתשלום. 

ולמשפ לזוגות  חדרים  ובמקום 
חות במחירים סבירים.

הגן הלאומי של אכזיב מנוהל 
והגנים  הטבע  רשות  ידי  על 
פיניקי  מעגן  נמצא  ובתחומו 
ששימש בשעתו את העיר, חוף 

ופרטי ומדשאות מטופחות )הכ
ניסה בתשלום(.

את  יחצו  האטרקציות  חובבי 
המציעה  ים"  "טרק  אל  הכביש 
מגוונות,  אקסטרים  פעילויות 
שייט  היא  שבהן  שהבולטת 

מאכ מהירות  טורנדו  ובסירות 
זיב לראש הנקרה. עוד במקום: 
אומגה  סנפלינג,  ג'יפים,  טיולי 
לים, טיולים רגליים ועוד. פארק 
 ;04-9823263 אכזיב:  לאומי 
אלי   ;04-9820146 ים  טרק 
 ,04-9823250 אביבי  ורינה 

.0544679689

לזכר לוחמי הפלמ"ח
הכ בקטע  לאכזיב,  ודרומית 

לקיבוץ  לימן  מושב  שבין  ביש 
גשר הזיו, חולפים על פני גשר 
יד לי"ד, כשמצידו המזרחי של 
הכביש אתר ההנצחה בשם זה, 
14 לוחמי הפלמ"ח שנהו  לזכר

"ליל  במהלך   1946 ביוני  רגו 
הגשרים". באותו לילה, בשיאו 
המנדט  נגד  העברי  המרי  של 
הבריטי, פוצצו לוחמי הפלמ"ח 
את  לנתק  במטרה  גשרים   12
הכוח  משכנותיה.  ישראל  ארץ 

מעל  הרכבת  גשר  את  שפוצץ 
ולמרות  התגלה,  כזיב  נחל 
מהלוחו  14 במשימה,  שעמדו 
הוא  ההרוגים  אחד  נהרגו.  מים 
נקרא  שמו  שעל  וייץ,  יחיעם 
רחוק  לא  השוכן  יחיעם  קיבוץ 
עגולה,  אנדרטה  באתר  משם. 
סביבה קבורים שרידיהם של 13 
ליד  מיוחד  בשלט  מהלוחמים. 
הקרב  סיפור  מופיע  האנדרטה 
ס.  ידי  על  שנכתב  כפי  המלא, 
יזהר. ניתן לצפות בגשר הרכבת 

וששוחזר, לחזות בממצאים נוס
פים, ואף ליהנות מחניון פיקניק 

עם גישה מלאה לנכים. 

21 האמנים
התחנה הבאה היא קיבוץ גשר 
הזיו, שם פועל מרכז אומנויות 
תחריט  ציור,  סדנאות:   12 ובו 
קרמיקה  ברזל,  אמנות  פיסול, 
יקב  גם  נמצא  במקום  ועוד. 
יקב אככ "בוטיק מדליק הנקרא 

זיב". בעל היקב, מרק גוברמן, 
יוביל  מחונן  וצייר  בעצמו  אמן 
אתכם אל היקב הקטן שלו דרך 
חדר שבו מוצגות כל עבודותיו. 
תוכלו  ממהרים  לא  אתם  אם 
לשבת עם גוברמן בחצר היקב, 
על כוס יין, קצת גבינות וזיתים 
מושבע  כחובב  והוא,  נפלאים 
והיסטוריה,  ארכיאולוגיה  של 
פניקי  חותם  למה  לכם  יספר 
עתיק יומין מתנוסס על בקבוקי 
הקברנה והמרלו של היקב שלו. 
אחר כך יחבוש את כובע היינן 

ויספר את רזי הפקת היין.

ענייני אוכל
לאורך המסלול פזורות מספר 
מסעדות טובות בהן ניתן לאכול 

בכיף. סקירה חלקית.

קפה  בית  בצת.  מתוק,  מקום 
וקסום  אקסקלוסיבי  מסעדה 
במיוחד. בית הקפה מוקף בגינה 

ופורחת, עצי אבוקדו וברקע נש
אפשר  הציפורים.  ציוצי  מעים 
בוקר עשירות  לארוחות  להגיע 
המרכזית  לארוחה  או  ומגוונות 

קי כולל  התפריט  היום.  ושל 
שים בטעמים שונים, פשטידות 
מבחר  ביתית,  לזניה  מיוחדות, 

וסלטים ומנות מהמטבח ההונג
רי ועוד. ייחודו של המקום הם 
המיוחדות  והעוגות  המאכלים 

ושל המטבח ההונגרי. ניתן לר
כוש במקום עוגיות תוצרת בית 

חו ללא  ביתיות  ווקונפיטורות 
 ,04-9808251 משמרים.  מרים 

050-7564996, יהודית.

על  מסעדה  בצת.  קוצ'ינלה, 
הביתי,  המשק  הגידול  טהרת 

ומנות נדיבות עם נגיעות מהמ
טבח הצרפתי והאיטלקי. -052

.3721328

שף  מסעדת  לימן.  אסתושה, 
השבוע  ימות  בכל  הפתוחה 
למעט יום א' ומציעה מבחר של 

ומנות פיוז'ן, כולל בשרים, מא
כלי ים ודגים. 057-9443089.

עממית  מסעדה  נסאר.  אבו 
ומזרחית השוכנת מול חוף אכ
ומוצ גדולה  חצר  במקום  וזיב. 

לת המשקיפה אל הים שמעבר 
בש כולל  והתפריט  ולכביש, 

ועוד. סלטים  האש,  על   רים 
.04-9829992

בניין המוזיאון במדינת אכזיב של אלי אביבי גשר הרכבת באתר יד לי"ד
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הקפיצה הגדולה של העסק שלך
לא תעלה לך כלום!

מבצע מיוחד!

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

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

ותבטיח לעצמך שנתיים של תפעול מלא במחיר נמוך. 

חייג עכשיו חינם
1800-800-401

 www.eshkoll.com פרטים נוספים באתר

לטייל לאורך החוף הצפוני

טריקו גבר

5 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

טריקו ילד
´ ≥ מתנה6° ב-100 ש“ח

±π∑π≠החל מ

שרוול ארוך ילד

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

שרוול ארוך גבר
3 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

•∞∞± כותנה”ריפ“ נמתח חולצות צמודות 
´ ≥ מתנה6° ב-100 ש“ח

≥Ø¥ שרוול
למגזר הדתי 
בכל המידות

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

על כל 
קניה מעל 

300 ש“ח
מתנה°

דריי פיט גבר

3 ב-100 ש“ח
או דריי פיט ילד

4 ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

מכנסי ספורט 
5 ב-50ש“חחזרה לבי“ס

קפוצ‘ונים 
קייצי ומעבר

5ב-100 ש“ח
´ ± מתנה°

עובדים עם כל בתי הספר בגליל המערבי

פר
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ת 
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ש

ה 
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ם 
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מגוון גדול של מכנסי ילדים, מכנסי נשים, 
טייצים, גופיות, גרביים תחתונים 

מגוון מוצרי חורף 
החל מ-4 ב-100ש“ח

כיכר
המשטרה

רח‘ עמק יזרעאל 8 יהודה טקס

כיכר
הישיבה

כיכר
גדולה

נהריה
ממעלותהירוקה מנהריה

 כביש נהריה
מעלות

50  5

מגוון גדול של מכנסי ילדים, מכנסי נשים, 
טייצים, גופיות, גרביים תחתונים 

מגוון מוצרי חורף 
החל מ-4 ב-100ש“ח

כיכר
המשטרה

רח‘ עמק יזרעאל 8 יהודה טקס

כיכר
הישיבה

כיכר
גדולה

נהריה
ממעלותהירוקה מנהריה

 כביש נהריה
מעלות

50  5

יהודה טקס מאחלת

חג שמח
וגמר חתימה טובה

המשך מעמוד קודם
הבשו מסעדת   . דמורגנפל
"מו )בצדק(  המפורסמת  ורים 

דרומה  טיפה  שוכנת  רגנפלד" 
וסגו כשרה  המסעדה  ומשם. 

ימות  בשאר  אבל  בשבת,  רה 
שבת(  במוצאי  )וגם  השבוע 
אפשר ליהנות מיופי של בשר, 

מק אסאדו  מעולים,  וסטייקים 
צועי ואווירה יוקרתית הנובעת 
בית  של  המקסים  מהשילוב 
אבן עתיק המשקיף לים, בריזה 
ואוכל  מקצועי  שירות  נעימה, 
,04-9524333 וטעים.   מוקפד 

.050-6761607

מסעדת מורגנפלד. בית אבן מול הים

"גייזר" בראש הנקרה
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לוקחים היום, מחזירים מחר
שירות עד בית הלקוח

ניקוי יבש
שטיחים | וילונות

שרותי כביסה וגיהוץ
שד’ הגעתון 52 נהריה  04-9514888

מראשבתאום 

04-6902765 | 052-4420632
anet340@hotmail.com | רח' ארז 15, שלב א', כפר ורדים

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

v

עיצוב שיער וגבות
v

anet haskia  חפשו אותי בפייסבוק

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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ה-ו
 ד
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 ה

ם:
לו

צי

חג שמח!חג שמח!

גלית גור לביא, בעלת תואר MA בעבודה סוציאלית- 
קלינית עם התמחות בהפרעות אכילה

ובעלת נסיון רב שנים בטיפול בהתמכרויות.
טל‘: 054-685-6696

gurlavie0@gmail.com :מייל

 תרגול שיטתי ומעמיק בתנוחות 
היוגה ובתרגילי נשימה. 

יוגה למבוגרים
יוגה תראפיה

יוגה לנשים בהריון
יוגה לילדים ונוער

מסלול להכשרת מורים

רחלי צ’יני
054-5522112

www.iyengaryoga.co.il

 רחלי צ’יני 
 עם ניסיון של 30 שנה 
בתרגול והוראת היוגה

לטייל פה ושם

 גן דוידזון 
בקיבוץ אילון 

גן הפסלים וגלריית הבית של 
מצי דוידזון  ומאירק'ה  ורות 

עבודות  והמבקר   למטייל  גים 
המשולבות  ייחודיות  פסיפס 
הגן  פורח.  וגן  טבעי  בחורש 
מכיל כ-300 עבודות צבעוניות 
מוזאיקה  פסלי  של  ומרתקות 
ופסיפס, מסיכות פסיפס, פסלי 
ובעלי  אנושיות  דמויות  טוטם, 
בין  מפוזרות  העבודות  חיים. 
אגוזים  קטלבים,  אלון,  עצי 
חיה  מזכרת  והוא  מחט,  ועצי 
ויצירה  עבודה  של  שנה  ל-50 
יומיומיים של מאירק'ה דוידזון.
התמו המסיכות,  והפסלים, 
והטו החיות  הדמויות,  ונות, 

ליצירה  יחד  משתלבים  טמים 
אחת כוללת של אמנות פסיפס 
מלאות צבע, דמיון והומור. הם 
פזורים בתוך גן קסום שטיפחה 

הרעיה, רות דוידזון. 
הבית המיוחד, שנשמר בזכות 

וייחודיותו, מאפשר הצצה מרת
בקיבוץ  אורחות החיים  קת אל 
של פעם ומספר את סיפורו של 
מאיר דודזון, פלמ"חניק, לוחם, 
איש  גבעתי,  חטיבת  ממקימי 

עבודה, משפחה ויצירה.
דליה  ע"י  מודרך  רגלי  סיור 
מאירק'ה(  של  כלתו   ( דוידזון 
ביתו    - ובגלריה  הגן  בשבילי 

200 עבוו -של האמן ובו עוד כ
דות. עלות סיור 15 שקלים.

דליה  אילון,  קיבוץ 
,052-3664609 

.www.gandavidson.co.il

איה נטורל
ומרכז  נטורל  איה  מעבדות 
בית  המבקרים ממקומים בכפר 
בפיתוח  עוסקים  במקום  ג'אן. 
ללא  טבעיים,  תמרוקים  וייצור 
הינו  הזית  שמן  כימיקלים. 

הקוסמטי במוצרי  והדומיננטי 
והבעלים  נטורל,  איה  של  קה 
תהליך  את  ללוות  מקפידים 

והפקתו ממטעי הזיתים של הג
ליל משלב המסיק ועד הכבישה 

בבית הבד.
המקום  של  האינטרנט  באתר 
נחשב  זית  שמן  כי  מדגישים 
המסורתיות  התרופות  לאחת 
ביותר  והיעילות  העתיקות 
האנושית.  התרבות  בתולדות 
השמן ועלי זית עשירים בנוגדי 
A ו-E וחומו  חמצון, ויטמינים

צות שומן אומגה 9, 6 ו-3, אשר 
השילוב ביניהם מסייע לשמירה 
ועל  ולא מקומט  על עור בריא 

בריאות השיער.
נטורל"  "איה  של  הבעלים 
חמוד,  ג'מאל  הכימאי  הוא 
של  המסורת  ברכי  על  שגדל 
הגליל, והוסמך כמנהל מערכות 

כראש  שימש  )לשעבר  בריאות 
ענף בחיל הרפואה(. 

בית ג'אן, 04-9805886.

מעבדות ד"ר דאבור
בכפר בית ג'אן שעל רכס הרי 
מרכז  כשנה  לפני  נפתח  מירון 

דא ד"ר  "מעבדות  והמבקרים 
בור". את המקום פתח ד"ר זיאד 
מרצה  בטכניון,  דוקטור  דבור, 
הרוקח  ובעבר  לפרמקולוגיה 
משלב  והוא  הראשי,  הצבאי 
במקום את הידע המקצועי שלו 

עתיקות. שי כפריות  וומסורות 
במ גם  ומודרני,  ישן  של  ולוב 

בנה האבן היפה, גם בטכניקות 
הייצור וגם במוצרים.

במכונות  צפייה  כולל  הסיור 
והפקת  אתריים  שמנים  לזיקוק 
הסברים  צמחים, שפע  תמציות 
תה  כולל  קל,  כיבוד  וכמובן 

וצמחים מיוחד. במקום ניתן לר
וכוש מתוצרת המעבדה: תערו
ובת צמחי מרפא וחליטות; קר

מים דרמו-קוסמטיים להבהרה, 
הז ונגד  מקרני השמש  ולהגנה 

צמחים,  תמציות  העור;  דקנות 
שמנים אתריים ועוד.

לקבל  ניתן  מראש  בתיאום 
ועל  מרפא  צמחי  על  הרצאה 
שימוש  של  הנושנה  המסורת 
בריאות,  לצרכי  הגליל  בצמחי 

טיפול ויופי. 

בית  דאבור,  ד"ר  מעבדות 
הש ימות  בכל  פתוח  כג'אן, 

בוע בשעות 10:00 עד 16:00. 
04-  ,04-9803711 לפרטים: 

.9803703

מרפא הבושם
הבו "מרפא  המבקרים  ומרכז 

שם" שבקיבוץ כברי מציע סיור 
המרפא  צמחי  בעקבות  מרתק 
שלל  במקום  ישראל.  ארץ  של 
קוסמטיקה  מוצרי  צמחים, 

יש ארץ  מצמחיית  והמיוצרים 
טבעיים  מרפא  ותכשירי  ראל, 
הרמב"ם  תורת  פי  על  שנרקחו 
שנצבר  אקדמי  ידע  בשילוב 

בשנים האחרונות.
במ המיוצרים  והתכשירים 

שנועדו  למוצרים  נחלקים  קום 
ולטפל בבעיות עור שונות ולה

קל על הסובלים ממגוון מחלות, 
ניתן  שונים.  טיפוח  מוצרי  וכן 
בקליניקת  בעיות  לאבחן  גם 

מרפא הבושם. 
את המקום ייסד שמעון שמלה 
הפך  ומאז  שנה,  כ-15  לפני 
בתחום.  אוטוריטה  של  לסוג 
לרפואה  פורומים  מנהל  הוא 
טבעית, מייעץ ומסייע לאנשים 

רבים.
סיורים  מתקיימים  במקום 

המשך בעמוד הבא

מרכזי מבקרים, 
פינות חמד, מסלולים 

מדליקים ועוד כמה 
מקומות שאולי לא 

הספקנו לבקר בהם. אז 
עכשיו ההזדמנות

באמת 
הגיע

הזמן 
שנקפוץ

גן דודזון

http://www.gandavidson.co.il
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העברות כספים מהירות לחו"ל
ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים 

 מורה מנוסה ומקצועית

 מלמדת בכל הרמות
כולל אקדמאים וליקויי למידה

04-9997652 ,050-6574905

English שפת אם

gnamir@cabri.org.il

Ò˜ÈËÓÒÂ˜ Ô‚Ò˜ÈËÓÒÂ˜ Ô‚

ד"ר רוברט קלוגמן  
מומחה לשיקום הפה  

ד"ר אייל שמן   
בוגר הדסה  

ד"ר עפרה בכר  
בוגרת הדסה,    

מטפלת בילדים ונוער  

9574959

ד"ר רונית ברקת מרפאת שינייםמרפאת שיניים
בוגרת הדסה

רח' המעפילים 40, מעלות 
)ליד רות ופרח(

שולי הרץ שיננית  
אילין גרינברג שיננית  

מועדים לשמחה!

www.katzle.com 050-4979832  ,04-9997288 

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.

 טיפולי מים רומנטים.

בריכה מחוממת
בבריכה של

צוות 
מוסמך

יחס
 אישי

לפרטים והרשמה -  נירה כץ, מעונה

באוקטובר יפתח קורס הדרכת שחייה בשיטת שאו. 
את הקורס תעביר לימור שאו מספר המקומות מוגבל.

 , קבלן של חברת 
יצרנית “מולטיגג”

מכונה משוכללת, חומרים 
חדישים, 8שנות אחריות

זאהי אבו עאקל
איטום כללי ובידוד קצף פוליאוריטן

050-9060803 ,052-2852135www.az-itum.co.il

שיפוץ 
מקלחות

אתר הבית של כפר ורדים

כפרניק

www.kfarnik.co.il

ולבודדים,  לקבוצות  מודרכים 
וסדנאות שונות, הכשרות למט

פלים ועוד.
באתר מלאים   פרטים 

 ,www.simple-natural.net
ובטלפון 04-9952122.

יערות בגליל המערבי
של  יערות  יש  שלנו  באזור 
את  שקיבלו  כמה  וגם  ממש, 

והשם עם קצת פרוטקציה והת
וחשבות, אך גם הם חינניים וש

ווים ביקור. 
למרגלות  שוכן  חניתה  יער 
מגיעים  המיתולוגי.  הקיבוץ 

מש בכביש  כשמטפסים  ואליו 
לומי לחניתה, והוא משלב טבע 
 2,300 שטחו  היסטוריה.  עם 
צפונית  משתרע  והוא  דונם, 
היער  לעיירה שלומי.  ומזרחית 
ה-40  בשנות  בראשיתו  ניטע 
של המאה הקודמת בידי חלוצי 
חומה ומגדל, אך עיקר הנטיעה 
מאוחר  שנה   20-30 הושלמה 

יותר. 
ומגדל  חומה  חניון  ביער:  מה 
ושולחנות  המגדל  את  הכולל 
פיקניק; שביל נחל באר הקליל 

ההנצ סלע  מאחורי  והמתחיל 
בחניתה  הנופלים  לעשרת  חה 
ואורכו שני ק"מ; שביל הצניר, 
חריץ  בתוך  קל  מעגלי  מסלול 
בסלע.  שנוצר  וצר  ארוך  גדול, 
נקודת ההתחלה והסיום נמצאת 

ועל כביש הגישה לקידוח "מקו
רות". נוסעים 2.2 ק"מ מצומת 
 899 כביש  על  מזרחה  שלומי 
ופונים בדרך אספלט משובשת 
צפונה אל היער. כעבור כ-200 

ומטר מתפצל שביל עפר שמא
מעט  הולכים  מחנים.  וכאן  לה 

עד לפיצול של השביל האדום, 
ופנייה שמאלה מובילה אל הצ

ניר ויער חניתה.
לאורכה  משתרע  אחיהוד  יער 
של שלוחה טופוגרפית היוצאת 
פני  על  נטוע  היער  גמל.  מהר 
ממנו  ונשקפות  דונם  כ-8,000 
תצפיות נוף לעבר מפרץ חיפה, 
הכרמל, גוש שגב ועמק זבולון. 
יער אחיהוד ניטע בשנות ה-50 

הסבי ממושבי  עולים  ובידי 
במסגרת  עמקה(  )אחיהוד,  בה 
עבר  היער  יזומות.  עבודות 
שריפות  ובהם  שונים  גלגולים 
שולט  כיום  מזיקים.  ותקיפות 

וביער אורן ברוטיה ואליו מצט
רבים:  עלים  רחבי  מינים  רפים 
החורש,  כליל  אלות,  אלונים, 
לבנה, קטלב, ועוד. לאורכו של 
מחניון  למערב,  ממזרח  היער 
מתפתלת  יסעור,  לגבעת  גילון 
ק"מ.  כ-8  שאורכה  נוף  דרך 
והיא  רכב,  לכל  עבירה  הדרך 
בסימון  גם  ומסומנת  משולטת 
לעשות  אפשר  ירוק.  שבילים 
הכיוונים,  משני  המסלול  את 
מתקבלת  למערב  ממזרח  אך 
הנוף.  אל  יותר  טובה  תצפית 
צפוו מטר   100 כ מתחיל  -הוא 
כביש  שעל  גילון  לצומת  נית 
ומסתיים   ,)85( כרמיאל  עכו 
ליד הכביש היוצא מצומת יסיף 

לכיוון צומת כברי )70(.
נחל  מסלול  נוספים.  יערות 
בתוך  ברובו  עובר  ובצת  שרך 
חורש ים-תיכוני אופייני: אלון 

ומצוי, אלון תולע, אלה ארציש
ראלית, אשחר, קטלב, ער אציל 
)דפנה(, ליבנה רפואי, קיסוסית 
ואדר  החורש  כליל  שמטפסת, 
סורי. שביל הפסגה בהר מירון 
מצוי אף הוא בלב חורש שכזה, 
והוא מצטיין גפ בפריחה יוצאת 

ובכמה  באביב,  בעיקר  דופן 
נוף מהמרהיבות שיש,  תצפיות 
כולל שלושה מצפורים שהוקמו 
לא  וכמובן,  המסלול.  לאורך 
נשכח את יער הארזים. האמת, 

חור לא  ואפילו  יער  ולא ממש 
כפר  ליד  חמד  פינת  אבל  שה, 
שהובאו  ארז  עצי  עם  ורדים 

מלבנון ונקלטו היטב במקום. 

יקבי בוטיק
בגליל עשרות יקבי בוטיק, אז 

הנה כמה קרובים וטובים.
יקב ססלוב, צוריאל. ברי ססלוב 
בקליפורו רבות  שנים  חי   )63(
ניה, הנחשבת לארץ היין, ושם 
"נדבק בחיידק", כדבריו. אחרי 
חזר  בקליפורניה  רבות  שנים 
לישראל, ובשנת 1998 הקים את 
היקב הראשון שלו בקיבוץ אייל 
שלו  היינות  השרון.  שבאזור 
הראשון,  מהרגע  לשבחים  זכו 
ואחרי שבע שנות פעילות הוא 
הייצור  קצב  את  להגביר  נדרש 
והקים את היקב בצוריאל. יקב 
ססלוב מייצר רק יינות אדומים 
עם דגש על קברנה ומרלו. נכון 
אלף  כ-80  מייצר  הוא  להיום 
בקבוקים בשנה. את היינות של 
יקב ססלוב לא תמצאו ברשתות 
מלון.  בבתי  לא  גם  השיווק, 
של  קטן  במספר  נמצא  הוא 
ניתן  וכמובן,  יוקרה  מסעדות 
לרכוש אותו במרכז המבקרים. 
 ביקור ביקב יש לתאם בטלפון

 .04-9978304
יקב אכזיב, גשר הזיו. היקב של 
במתחם  ממוקם  גוברמן  מרק 
הזיו,  בגשר  האמנים  סדנאות 

ופסטור מדהימה  נוף  ובנקודת 
מוכשר  צייר  הוא  גוברמן  לית. 
במיוחד ויצירותיו מעטרות את 

נמ שבקצהו  הסטודיו,  וקירות 
צאת דלת המובילה ליקב הקטן 
שלו. בחוץ סככה קטנה בה ניתן 

ולהתארח, ללגום ולשוחח. גוב
מייצרים  איך  בעצמו  למד  רמן 

ויין, והוא מתמקד בקברנה ומר
לו בתוספת יינות קינוח אדומים 
לתיאום  שלו.  ליקב  ייחודיים 

ביקור: 050-7713687.
זמרה.  בן  כרם  זמרה,  בן  יקב 
בן- יקב  של  המבקרים  מרכז 
וזמרה הוא אחד המצליחים בא

זור. את היקב הקים בשנת 2003 
חקלאי,  אז  עד  אשכנזי,  יוסי 
שנעזר ביינן מקצועי כדי ללמוד 

וולפתח את היינות שלו. אשכנ
יין:  של  סדרות  שתי  מייצר  זי 
הרגיל  בתהליך  מיוצרת  האחת 

הש חודשים.  תשעה  ושנמשך 
 ,RESERVED נייה, הנקראת
 14 שנמשך  בתהליך  מיוצרת 

הש היין  של  טעמו  וחודשים. 
ומעבר  יותר,  עמוק  הוא  מור 
הענבים  גם  היישון  לתקופת 
המשמשים לסדרה זו איכותיים 
יותר. היינות האדומים של יקב 
והסובניון,  הקברנה  בן-זמרה, 
בתחרויות  פרסים  במספק  זכו 

בינלואמיות.
04- ביקור:  לתיאום 

.050-5641305 ,6980056

ביישוב כרם בן זמרה מצויים 
ובהם  בוטיק,  יקבי  כמה  עוד 
רימון  ויקב  הוותיק  מילס  יקב 
המייצר יין מרימונים. לא רחוק 
משם, במושב דלתון, מצוי יקב 
כיקב  דרכו  את  שהחל  דלתון 
בוטיק וכיום מייצר כ-700 אלף 
בקבוקים בשנה, חלקם מיוצאים 
מבקרים  מרכז  במקום  לחו"ל. 
מקצועיים.  מודרכים  וסיורים 

.04-69867683

לטייל מפה ושם

המשך מעמוד קודם
מרפא הבושם יקב ססלוב  יער הארזים 

http://www.simple-natural.net
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מגע קסם
מישל קארו

מלווה בנתיבים הוליסטיים
Master רייקי בדרגת

052-4743674
magakesemm@walla.com 

ליווי אישי בצמתים חשובים בחיים 	 	
פיתוח מודעות לצמיחה ואיזון 	 	

Rebirthing - טיפול בנשימה 	 	
קורסי רייקי 2&1 	 	
הנחיית מדיטציה 	 	

מיוחד לחגים

טרנספורמציה
סדנה אישית

בת 4 מפגשים

לאכול

כבר  כתבתי  טול  מסעדת  על 
אפי וסעדתי שם  פעמים  וכמה 

מהטובות  היא  בעיני,  יותר.  לו 
אוהב  אני  הגליל.  שבמסעדות 
את המיקום הפסטורלי בלב נוף 
פראי, את הייחוד - כל האוכל 
ואת  גדול,  עצים  בטאבון  מוכן 
שבאמת  מנות  הכולל  התפריט 
נניח  מקום.  בכל  מוצאים  לא 

וזנב שור ברוטב פלפלים פיקנ
וטי, לחי בקר עם ארטישוק ירו

שלמי ויין אדום, או צוואר טלה 
ממולא עם ערמונים. 

יותר  קונבנציונליות  עיקריות 
לימון  עם  טלה  אוסובוקו  הן 
חלב  ברוטב  טלה  כתף  כבוש, 

אימנת בשרים  חרב  או  וקוקוס 
עגל  טלה,  של  נתחים  עם  נית 

ועופות. 
את  גם  מחבב  אני  פעם  מידי 
גבעתי,  ניר  המסעדה,  בעל 
לבחון  כדי  אותי  זימן  שהפעם 

ומקרוב שני חידושים: מנות עי
קריות חדשות שנכנסו לתפריט, 
וקונספט חדש שנקרא "ארוחת 

טעימות".
המדובר  מהקונספט:  נתחיל 
וכמה  כמה  הכוללת  בארוחה 
עיקרית  ומנה  ראשונות  מנות 
על  נקבע  המחיר  כאשר  אחת, 
פי המנה העיקרית. הרעיון הוא 
יותר  מגוונת  ארוחה  לאפשר 
למשל,  זוג,  מאשר  יותר  וזולה 

גל,  מסעדת  נפתחה  מונפורט  באגם 
סיון  השף  שהקים  כשרה  שף  מסעדת 

המסע הדר.  אשתו  עם  יחד  ואמסלם 
איכותיים,  בשרים  משלבת  החדשה  דה 

טו צמחוניות  ומנות  מובחרים  ים  ודגי 
בות. במקום אפשרות לאירועים של עד 
300 סועדים, והיא מציעה גם קייטרינג 
לאירועים המתקיימים במקומות אחרים. 
המסעדה ממוקמת ממש על שפת האגם 
וכוללת חלל פנימי ודק עץ גדול הצופה 

אל האגם.
20.9( נחנכה המו )ביום חמישי שעבר 
יותר  בהשתתפות  חגיגי  באירוע  סעדה 
וחברים,  אורחים  משפחה,  בני  מ-100 

בוח עיריית מעלות שלמה  וכולל ראש 
בוט ורעייתו קרן. 

המסעדה קרויה על שם ביתם הקטנה 

במושב  ארנולד'ס  מסעדת 
במהלך  חוגגת  השיירה  נתיב 
שנים.  חמש  אוקטובר  חודש 
יום ההולדת בשבוע חגיגות בין 
התאריכים 14 ל-18 באוקטובר. 
יארח  שבוע  באותו  ערב  בכל 
השף אורי ארנון שף אורח מבין 
יבשלו ארוחת  ויחד הם  חבריו, 

טעימות מפתה.
אורי  שיתארחו:  השפים  בין 
בורי  אורי  ממסעדת  ירמיאס 
דוחול  הלנה  דגים;  לארוחת 

בנצ דיאנה  ממסעדת  וספאדי 
רת לארוחה שבמרכזה המטבח 
בעל  קומרובסקי,   ארז  הערבי, 

ורשת "לחם ארז" לשעבר המת
חה כיום בבישול גלילי ואחרים. 
בכל ערב יתארח גם יקב נותן 
ילווה את הארוחה  חסות, אשר 
עם יינותיו בליווי מים מינרליים 
היקבים:  בין  פלגרינו.  סן  של 
הגולן,  רמת  יקבי  כרמל,  יקבי 

ב"לולה בר", בר ישראלי במעלות, יתקיים ביום שישי 28.9 אירוע 
ומיוחד בחסות חברת "כספי משקאות חריפים", המייבאת את "יג

ייצא  לא  ואף אחד  הבעלים מבטיחים שיהיה שמח,  רמייסטר". 
משם צמא.

כליל החורש 1 מעלות, 054-4228649, 054-422954.

אותנטי,  מרוקאי  אוכל  במושב שומרה, המגישה  סהרה  מסעדת 
תהיה פתוחה במהלך חול המועד סוכות כרגיל. בערבי החג תהיה 
המסעדה פתוחה עד שעה לפני כניסת החג, כמו גם בימי שישי. 

מושב שומרה, 050-7638753, 04-9807671.

לחם בר בתרשיחא משתפת פעולה עם חנות "ענתיקה" השכנה. 
עכשיו ניתן לשבת במקום וליהנות מכוס קפה ולחמים איכותיים 

ושזה עתה יצאו מהתנור, כשהישיבה היא על מערכות ישיבה מה
מלאי של החנות. ככה שאם אחרי הארוחה חפצה נפשכם לקנות 
אותה, זה יהיה אחרי שכבר ניסיתם אותה. בנוסף, מוצגים מספר 

פריטים עתיקים במאפייה. 
לחם בר, תרשיחא, 054-7633346.

יהב,  הבכור,  האח  גל.  וסיון,  הדר  של 
ומפרגן.סיון הוא הבעלים והשף של מס

היא במתחם  אף  הדרל'ה השוכנת  עדת 
ואגם מונפורט. הוא מתכוון לנהל במק

ביל את שתי המסעדות במקביל, משימה 
ובהחלט אפשרית לאור העובדה שהמר

חק ביניהן הוא כ-150 מטר.
ומסעד שפים  אמסלם  אירח  ובאירוע 

נים קולגות כמו איציק מרציאנו ממלון 
מסבסטיאן,  זילברשטיין  אסף  אסיינדה, 
מוטי  עגלגלה,  מקציצה  פלדמן  אלי 
מסולם  אלי  בן  ערן  הצפון,  ממטעמי 
יעקב, טל אמסלם מפסטה בר ורותם דהן 

והדר אמסלם ממסעדת הדרל'ה.
מעלות, מונפורט  אגם  גל,   מסעדת 

.055-2261235 ,04-9831234
צילום: אייל כץ

והמזמין מנה ראשונה פלוס עי
קרית.

הגיעו  שלנו  השולחן  אל 
עגבניות  ראשונות:  מנות  שש 
וריחן  צאן  בגבינת  ממולאות 
נהדרים  חצילים  מעדן,  שהיו 
ברוטב ג'ינג'ר, טחינה, קישואים 
ממולאים טובים, תאנים ברוטב 
צ'ילי שהיו מפתיעים ומצוינים, 
שאני  )מוסר(  ים  דג  וסביצ'ה 

הפ ללא  ממנו  לאכול  ומסוגל 
סקה.

ניר  בעיקריות?  החידוש  ומה 
את  וגם  המוטיבציה  את  מספק 

את  "אנשים שרואים  התשובה: 
התפריט שואלים לפעמים 'מה, 
החלטתי  אז  סטייק?'.  לך  אין 
לטובת  דג,  וגם  סטייק,  שיהיה 
אנשים שצריכים לפגוש משהו 
מוכר יותר בתפריט. אבל גם הם 

חייבים להיות מיוחדים".
ואכן לא מדובר בסתם סטייק. 
עבה,  נתח  שייטל,  סטייק  זהו 
ביס  כשכל  ועסיסי,  איכותי 
של  עז  בטעם  הפה  את  ממלא 
של  מדודה  תמיכה  עם  בשר 

תמו ונותן  גרוס,  שחור  ופלפל 
הלסת  לעבודת  מעולה  רה 

המאומצת.
חלקתי  לסת,  עבודת  אפרופו 
ומכיוון  מיכל,  עם  הנתח  את 
ואני  וול  מדיום  אוהבת  שהיא 
מדיום ריר, הזמנו פשוט מדיום. 
את  תאכל  שמיכל  היה  הרעיון 
הבפנוכו.  את  ואני  המסביב 
ממנהגה  חרגה  הגברת  בפועל, 

ניכ אחוזים  על  גם  ווהשתלטה 
הוורדרד,  הפנימי  מהחלק  רים 
וכמעט  שפרגנתי  באמת  אבל 

לא קיטרתי. 
מוסר,  פילה  הייתה  הדג  מנת 

ווגם הוא היה טעים מאוד: מתו
אכן  כי  ומורגש  בעדינות,  בל 

הגיע מהים. 
קינחנו בפרפה חלבה נהדר עם 
ולא תוקפנית  מתיקות מעודנת 
מכביד.  שאינו  אוורירי  ומרקם 
גם  נמליץ  קודמות  מפעמים 
שנעשה  תפוחים  הקרמבל  על 

בטאבון והוא יופי של קינוח.
במסעדת  נוספים  חידושים 
טול הם פתיחתה של המסעדה 
שני  מיום  בשבוע,  ימים  שישה 

ועד שבת. בשני עד חמישי המ
מ-18:00,  החל  פתוחה  סעדה 
משעות  החל  שבת  ובשישי 

הצהריים המוקדמות.
 ,www.tul.co.il כליל, 

כפייסבוק: טול הטאבון של טו
ביה, 054-4794472.

*הכותב היה אורח המסעדה

יצא לאכול \אייל כץ

סטייק, אבל איזה
ביקור חוזר במסעדת טול לכבוד כמה חידושים בתפריט ובמסעדה

מסעדת טול. מיקום הפסטורלי בלב נוף פראי

חדש: מסעדת שף כשרה באגם מונפורט

מצעד שפים בארנולדס

טפרברג,  יקב  גליל,  הרי  יקב 
יקב יתיר.

עלות לסועד: 250 שקלים.
ולהירשם.  להקדים  מומלץ 
פרטים בטלפון 050-3225544.

נשנושים

מסעדת סהרה

השף אורי ארנון

http://www.tul.co.il
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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(

 מכונות קפה | סלסלות שי | מעבדת שירות | 
קנקני תה וחליטות | פולי קפה וקפסולות

מכונות קפה קונים רק בחנויות קפה...

מומלץ ביותר
החל מ- 299 &

מקציף חלב אוטומטי

1,400
& 849

אספרסו קלאב
549 & בלבד

מכונת קפסולות 
אספרסו קלאב

בקניית מכונת קפסולות מקבלים 50 קפסולות במתנה!

טוחנת

4,190 4,399
& 3,599

טוחנת

& 2,699

NESSPRESSO  חדש: קפסולות תואם
שנה טובה

לבלות

חגיגת אמנות בכפר
יתקיימו במהלך  ורדים  בכפר 
ימי חול המועד מספר אירועים 
האמנות  מתחום  כולם  גדולים, 

הפלסטית.
מתו בחומר"  "נגיעות  לפסטיב 
התשי השנה  זו  בכפר  וץקיים 
ועית. הפסטיבל יתקיים בתארי

כים 4-6 באוקטובר בין השעות 
המסחרי.  במרכז   10:00-18:00
קרמיו  40 כ ישתתפו  -ביריד 
קאים כל הארץ, שנבחרו על ידי 
ועדה מיוחדת. בין הקרמיקאים 
הצפון,  ותושבי  צעירים  אמנים 

יהודים ובני מיעוטים. 
במהלך ימי הפסטיבל  בשעות 
יוכלו המבקרים ליהנות  הבוקר 
ולהתנסות  יצירה,  מפעילות 
)התנסות  אבניים  בפעילות 

בחומר(.
בין   2012 באוקטובר   4-6
במרכז   10:00-18:00 השעות 

כפר ורדים.
לבתיהם  הצצה  פתוחים.  בתים 
הכפר.  אומני  של  ועבודותיהם 
יוכלו  הפסטיבל  ימי  במהלך 

הת משלל  ליהנות  והמבקרים 
של  האומנות  ויצירות  ערוכות 
פרויקט  במסגרת  הכפר  אומני 
הגעתם  עם  פתוחים".  "בתים 
לגשת  המבקרים  יוכלו  לכפר 
בצריף  הכפר  אומני  לגלריית 
הירוק ברחוב הראשי של הכפר, 
לקבל מידע ראשוני על הבתים 
ולבחור  בפרויקט,  המשתתפים 
את  וסקרנותם  טעמם  פי  על 
התערוכות אליהם ירצו לפנות.  
במקום יחולקו מפות מפורטות 

לבתים  המבקרים  את  שיפנו 
הפתוחים אותם ירצו לראות.

בשעות  באוקטובר   4-6
אומני  גלריית   10:00-18:00
ואומנות  מידע  מרכז  הכפר, 

ור כפר  אשכר  רחוב  כגלילית 
דים.

תתערוכ לחם. בגלריה טל שבו
קבוצתית  תערוכה  מוצגת  כפר 

כו התערוכה  הלחם.  ובנושא 
ללת עבודות של כ-30 אומנים 

ומכפר ורדים במגוון תחומי יצי
רה: פיסול, ציור, צילום, סריגה, 
היצירות  ועוד.  וידאו  זכוכית, 
ממגוון  הלחם  בנושא  עוסקות 
במסורת  מתפקידו  היבטים, 
והמחאה  הלחם  דרך  היהודית, 
והשואה.  הלחם  ועד  החברתית 
מגדל  נוגה  התערוכה  אוצרות 
כי  מדגישות  גרינפלד  ועדי 
דומה  התערוכה  יצירת  תהליך 
הלחם:  יצירת  לתהליך  מאוד 

והלחם מסמל מחזוריות של זרי
ועה, קציר ואפיה ממש כמו תה

ליך המחזוריות בחייו של אדם 
האומן.  של  היצירה  ובתהליך 
ביום שבת ה-6.10 בשעה 11:00 
ייערך שיח אומנים עם האומנים 

והמציגים בתערוכת הלחם. הת
ערוכה תוצג עד 15.11.12.

רחוב טל,   גלריה 
ורדים, כפר   74 חצב 

 www.talgallery.co.il.
מידן   דברה  ציורים  תערוכת 
מידן,  דברה  וחושך".  "אור 
בגלריית  מציגה  קנדה,  ילידת 

הדפ תערוכת  בכפר  והספרייה 
סים אורגניים. התערוכה כוללת 

האמ דרכה  מתחילת  ועבודות 
פוטו ציורים  עם  יחד  ונותית, 

ריאליסטים מהשנים האחרונות 
- ציורי נוף, צמחיה וטבע. 

בית  הספרייה,  גלריית 
טלפון  ,2 כיכר  קשת   ספר 

.04-9972662
יד שנייה "סיפורי בדים"  חנות 
הפסטיבל  בימי  פתוחה  תהיה 

בשעות 10:00-18:00.
לפרטים נוספים על האירועים 
נגיעות  פסטיבל  לפנות:  ניתן 
גרציאני -052 בחומר - דקלה 
5346881; בתים פתוחים - דינה 
תערוכת   ;052-2808253 שחר 
גרינפלד -054 עדי   - לחם 
7542699; תערוכת ציורים אור 
052- שוץ  אביבית   - וחושך 
בדים"-  "סיפורי   ;3335460

דרורה וינר 054-7191612.

תיאטרון ממונף
ישראו עכו לתיאטרון   פסטיבל
לי אחר יתקיים זו השנה ה-33 
המועד  חול  במהלך  ברציפות, 
ה-1  שני  מיום  החל  סוכות, 
סוכות(  חג  )מוצאי  באוקטובר 
ועד יום חמישי ה-4 באוקטובר. 
מסך  הרמות  מ-500  למעלה 

ויערכו במהלך ארבעת ימי הפ
סטיבל, של כ-70 מופעים ובהם 
ישתתפו כ-350 אמנים מהארץ 
ומהעולם. במשך ימי הפסטיבל, 
יהפוך  המזרחית  החומה  אזור 

מופ שישלב  אורבני  ולמתחם 
פאר הרחוב,  מאומנויות  ועים 

 Y קור, ברייקדאנס וראפ. קרקס
יעלה מופע אקרובטיקה ומחול 

מנוף  על   ,"gravita" אווירי 
50 מטרים שישלב רקדו  בגובה
נים ומתופפים באוויר. תהלוכת 
מהולנד,  תגיע  ענק  מריונטות 
בומר  נדין  של  המחול  להקת 
עשרות  ועוד  חדש,  מופע  עם 
רחוב,  תיאטרון  מחול,  מופעי 
מיצגים חיים ווידאו ארט. מידי 
ערב יערכו הופעות מוזיקה בגני 

הפסטיבל.
עכו  באוקטובר,   1-4

האינט אתר  כהעתיקה. 
עכו: פסטיבל  של   רנט 

.www.accofestival.co.il 
שקלים   75 כרטיס  מחיר 

)קיימות הנחות שונות(.

הייקיאדה
"הופה הופה יקס", כינוס חגיגי 
של הייקים לדורותיהם יתקיים 

ובמוזיאון תפן. את האירוע מפי
קים  ארגון יוצאי מרכז אירופה 
מגוון  יכלול  והוא  והמוזיאון, 
משפחתית  באווירה  פעילויות 

ונוסטלגית.
בין  פעילות  הפעילויות:  בין 
המילון",  את  "מחפשים  דורית 
היקים  במוזיאון  הרפתקה  סיור 
המצליח  המכר  רב  בעקבות 

"מילון בן יהודה שטראסה".
"הופה הופה רייטר" - תחרות 
נושאת פרסים לבחירת הביצוע 
של  המשחק  שיר  של  המוצלח 

הילדות.
היום  במהלך  יתקיימו  בנוסף 
סיור  מגוונות,  יצירה  סדנאות 
משפחתי עצמאי בעקבות פסלי 

והחיות בגן הפסלים, ביקור בת

ערוכה הפעילה והמיוחדת "לא 
המצאנו את הגלגל" ועוד.

בחצר המוזיאון תוקם במהלך 
מיוחדת  סוכה  מהועד  חול  ימי 

במס פטקין  יזהר  האמן  ושל 
המוצגת  שלו  התערוכה  גרת 
תוצג  בסוכה  לאמנות.  בגלריה 

העוס פורצלן",  "יודן  והסדרה 
קת באותם כלים שנאלצו יהודי 
גרמניה לרכוש על מנת ליהנות 

ומזכויות בסיסיות. עבודות הס
מגזרת  בטכניקת  עשויות  דרה 
יהודית  הנייר העממית, מסורת 
עתיקת יומין של קישוטי סוכה. 

והמגזרות מתארות את כלי הפו
רצלן במגזרות נייר, להן הוסיף 
ואפים  לחיים  פאות,  פטקין 

מעוקלים, סמלי האנטישמיות.
מחיר 50 שקלים למבוגר, 35 

וסטודנטים. לח נוער  ולילדים, 
אירופה  יוצאי מרכז  ארגון  ברי 
ייצאו  הסעות  לילד.  ו-20   35

מתל אביב, ירושלים וחיפה. 
סו חוה"מ  תפן,  כמוזיאון 

כות, יום שלישי 2 באוקטובר, 
להכ  .11:00-15:00  בשעות
עדכ  ,03-5164461  רשמה:
המוזיאון באתר   כונים 

.www.omuseums.org.il

ליצור עם חנוך פיבן
יקיים  בתפן  הפתוח  המוזיאון 
סוכות  חול המועד  ימי  במהלך 
הכולל  אירוע  "סוכותיים",  את 

בגל מפגשים  יצירה,  וסדנאות 
"יוצרים  המרכזי  והאירוע  ריה 
את  וממציאים  פיבן"  חנוך  עם 
הגלגל מחדש. 1-9 באוקטובר, 

למעט יום שישי. 10:00-16:00. 
הפעילות עם חנוך פיבן בימים 
ד', ה' ושבת. כניסה והשתתפות 

35 שקלים. 
נוספים  לפרטים 
 .04-9109609  ,04-9870222

 .www.omuseums.org.il

שירת המקהלה
פסטיבל הרנסאנס מתקיים מדי 
בגן  סוכות  המועד  בחול  שנה 
)בתחומי  יחיעם  מבצר  הלאומי 

המ שבגליל  יחיעם(  וקיבוץ 
הפסטיבל:  אירועי  בין  ערבי. 
קונצרטים  לצד  מקהלות  שירת 
בביצוע  עתיקה  מוזיקה  של 
מקומיים  והרכבים  מוזיקאים 

וומחו"ל. לצד האירועים המוזי
יצירה,  יתקיימו סדנאות  קליים 
מופעי רחוב, אומנויות עתיקות 

ובהתאמה לילדים, סיורים מוד
ורכים במבצר, התנסויות במלא

כות קדומות ועוד. 
יחיעם, 2-4 באוקטובר.

חידות בנקרות
יצוין  הנקרה  בראש  סוכות 
בשפע פילויות לילדים: סיורים 
ביקור  חידה,  כתב  מודרכים, 
בנקרות והצגות ילדים. הסיורים 
בין  עגולה  שעה  בכל  ייצאו 
והילדים   11:00-16:00 השעות 
יקבלו  סיור  בסכל  המשתתפים 

הנק "מגלה  החידה  כתב  ואת 
הילדים  הצגות  הצעיר".  רות 
המועד  חול  ימי  בכל  יתקיימו 
המשך בעמוד הבא

יוצאים 
מהסוכה

לפסטיבלים, אירועים, תערוכות וטיולים, סדנאות והפעלות. 
מבחר מאירועי סוכות בגליל לגדולים ולקטנים

המיצג סופר דופר בפסטיבל עכו          צילום: רפי ויטיס עבודה של חנוך פיבן

http://www.talgallery.co.il
http://www.accofestival.co.il
http://www.omuseums.org.il
http://www.omuseums.org.il
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www.pnay.co.il טיול בצפון מתחיל ב

לבלות

הקורס ייתקיים ב- "סטודיו לצורפות של נטע ראובני"
ברחוב שניר 112 כפר ורדים.

nreuveni@walla.co.il ,050-5729852 ליצירת קשר

קורס צורפות לנוער ומבוגרים
אם אתם אוהבים תכשיטים

ורוצים לגלות את סודות הצורפות
אני מזמינה אתכם לסטודיו שלי.

נלמד לעצב וליצור תכשיטים
בקבוצות קטנות, יחס אישי

והמון תשומת לב.

עיצוב וביצוע 
סימה ביאליק

שני מקומות אחרונים 

ליום ג' - ערב

קורס בוקר בימי רביעי
כל הקודם זוכה!!!

 13:00  ,11:30 ביום:  פעמים   3
וההצגות  הסיורים  ו-15:00. 
לאתר  הכניסה  במחיר  כלולים 
ימי  הנקרה. 9:00-18:00,  ראש 

ו' וערבי חג 9:00-16:00.\
נוס כלפרטים 

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

טיול סוסים 
במהלך  תקיים  הזית  עץ  חוות 
חול המועד סוכות טיול סוסים 
מיוחד בן שלושה ימים לאוהבי 

אתגרים.
בחווה מבטיחים שלושה ימים 

ושל הרפתקאות על סוסים בח
בנופי  נוספים  רוכבים  ברת 
בטיול  מדובר  המערבי.  הגליל 
שטח, אלא שבמקום ג'יפים כלי 
היציאה  סוסים.  יהיו  התחבורה 
היום  מונפורט,  מאגם  תהיה 
ללינת  עצירה  לרכיבה,  יוקדש 
ברביקיו  חווית  הכוללת  לילה 
ביום  הרכיבה.  המשך  ולמחרת 
השלישי ירכבו הרוכבים בחזרה 

ליעד ההתחלתי. 
הימים  שלושת  בן  המסע 
 16 בני  נוער  לבני  גם  מתאים  
ומעלה בעלי מוטיבציה גבוהה. 
לסוס  הרוכב  בין  "החיבור 
במשך שלושה ימים רווי חוויות 
הקשר  את  יעמיק  וריגושים, 
יעצים  בין הרוכב לסוס אך גם 
בין  שנרקם  המיוחד  הקשר  את 
תגבור  יקבל  החיבור  הרוכבים. 
אמיתי  וניסיון  הפראי  מהטבע 
בשטח. אין לזה תחליף", מסכם 
שרון פויר את החוויה הייחודית 

שמציעה חוות עץ הזית.
שני טל   לפרטים 

 .054-4619080

יום סרט
בכפר"  "קתדרה  של  הסינמטק 

לפעי שנה  סוכות  בחג  ויציין 

בהקרנת  יצוין  האירוע  לותו. 
החג,  ימי  במשך  סרטים  שישה 
ולהיטים  חדשים  סרטים  ובהם 
במהלך  גורפת  לאהדה  שזכו 
הם:  הסרטים  שחלפה.  השנה 
הנשים בקומה 6, כמו בגן עדן, 

מלא של  חלקם  ואהבה,  ומים 
כים, המפתח של שרה והקרנת 
כל  טרוויאטה".  "לה  האופרה 

והסרטים מוקרנים בהיכל התר
בות של מעלות, בציוד הקרנה 
שיש.  מהמשוכללים  וסאונד 
מחיר כרטיס בודד לסרט, כולל 
מחיר  שקלים.   35 ומאפה  קפה 
כולל  סרטים,  כרטיסיה של 10 

קפה ומאפה - 260 שקלים.
התרבות בהיכל  פרטים 

בקתדרה  ,04-9973050 
ובאתר  ,052-5224922 בכפר 

 www.katedra.org.
 

תערוכה נוסטלגית 
וסדנה

מוו בחומ  אוצרות  הבמוזיאון 
תערוכה  החגים  בתקופת  צגת 

הת חגים".  "טעימות  ומיוחדת 
ערוכה כוללת אוסף מיוחד של 
שמחת  דגלי  טובות",  "שנות 
תורה וקישוטי סוכה מסורתיים. 
בנוסף מוצגת במוזיאון תערוכת 
המתעדת את תולדות הקרמיקה 

ובישראל. עוד על המוזיאון בכ
המוזיאונים  את  הסוקרת  תבה 

באזור בגיליון זה.
בחומה,  אוצרות  מוזיאון 
עתיקה.  עכו  המזרחית  החומה 

טל. 04-9911004.
וזכוכית  לחרס  סטודיו   – ג'רה 

ובכליל יקיים במהלך חול המו
במקום  פתוח.  בית  סוכות  עד 

ותהיה תצוגה ומכירה של עבו
דות יד ייחודיות בחרס וזכוכית 
והפעלות.  סדנאות  ויתקיימו 
בתאום  והפעלות  הסדנאות 

מראש.
בתיה   ,054-5392384 אלון 

.052-4698631

המשך מעמוד קודם
פסטיבל הקרמיקה הקודם בכפר ורדים            צילום: אייל כץ

http://www.rosh-hanikra.com
http://www.katedra.org
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נושאי הכנס

יום שלישי 09/10/12

גישות חינוכיות ללימוד השואה

Tuesday, October 9th:
Approaches to Holocaust Education

יום רביעי 10/10/12

שבירותה של דמוקרטיה

Wednesday, October 10th:
The Fragility of Democracy

יום חמישי 11/10/12

חינוך לדמוקרטיה ולזכויות אדם

Thursday, October 11th:
Educating for Democracy and Human Rights

www.gfh.org.il :למידע נוסף
הכנס מוכר לגמול השתלמות

לפרטים והרשמה: בית לוחמי הגטאות, טל’ 04-9958058

דפוס הפקות   l פרסום   l אינטרנט  אתרי 

הפקות דפוס

מראים אותך, רואים אותך
• הקמת•אתרים	
• הקמת•דפי•נחיתה	
• הקמת•פורטלים	
• קידום•אתרים	

• מו”ל•עיתון•א-לה•כפר	
• מו”ל•מגזין•התיירות•פנאי	
• 	www.pnay.co.il•מפעילי•פורטל•התיירות•פנאי
• מו”ל•מדריכי•הטלפון•אשר•call•ודפי•ורדים	

שירותים נוספים
• עיצוב•לוגו•ומיתוג	
• ייעוץ•תקשורתי•ויחסי•ציבור	
• ייעוץ•בנושאי•אינטרנט	
• כתיבה•והפקת•תוכן	

אינטרנט

פרסום

כרטיסי•ביקור,•גלויות,•פלאיירים,•ספרים•קטלוגים•ועוד
שירותי•כתיבה,•עריכה,•קופי-רייטינג,•עיצוב•והדפסה•-•

הכל•תחת•קורת•גג•אחת

תוכן שיווקי

בנשמה.  דייג  הוא  לוי  דודו 
נולד במושב מעוו  ,35 בן  הוא 
עם אשתו  היום  עד  בה  וחי  נה 
הוא  שנה   15 ילידו.  ושלושת 
דיג  ספינות  בעל  הדייג,  בענף 
מכל  והדגים  הים  את  שמכיר 
בכל  דג  הוא  אפשרית.  זווית 
והרקורד  הקיימות,  השיטות 

בינו כרישים  כמה  כולל  ושלו 
משהו  לא  זה  ק"ג,   150"( ניים 
טונה  דג  וגם  כריש"(  בשביל 
במשקל 340 ק"ג, שמהווה את 

השיא האישי שלו.
וזה אצלו משפחתי. גם הסבא 
המשפחה  כל  דייג,  היה  שלו 
עוסקת בענף, ודגים הם אהבתו 
שמעורב  מי  כל  כמו  הגדולה. 
בענף הוא כואב את מה שקורה 
והחוות  הזיהומים  בים.  לדגים 
מדלדלים את אוכלוסיית הדגים 

ופוגעים בפרנסת הדייגים. 
אז עכשיו הוא פתח את חנות 

בק "לידג"  המקצועית  והדגים 
גם  בתרשיחא.  סנטר  סיטי  ניון 

וכי רק מדיג כבר קשה להתפר
נס, אבל בעיקר כדי שגם תושבי 
האזור יוכלו ליהנות מדגים כמו 
שצריך. "לך תדע", הוא אומר, 
האחרון  הדור  אנחנו  "אולי 
שעוד יכול ליהנות מטעמם של 

ודגי-ים אמיתיים, כאלה שהתפ
תחו בים הפתוח. כל מי שאוהב 

כל  מהם,  ליהנות  צריך  דגים 
עוד ניתן להשיג אותם".

המבחר אצל דודו כולל דגים 
לכולם,  מוכרים  ששמותיהםן 

פרי לברק,  לוקוס,  דניס,  וכמו 
דות, מוסר, ברבוניות וסרדינים, 
יותר,  מיוחדים  דגים  גם  אבל 
דייגים".  של  כ"סוד  הנחשבים 
כך למשל ניתן למצוא אצלו את 
שהוא  מופלא  דג   - האינטיאס 
חלומו של כל דייג שיוצא לדוג, 

ואו מליטות - דגים קטנים מז
הם  אך  הברבוניות  את  כירים 

עדינים ואנינים מהם. 
קצת  בריכה,  דגי  גם  בחנות 

ודגים קפואים ועוד. הדגים הט
הלקוח,  עיני  מול  מנוקים  ריים 
לפי  ומפולטים  נחתכים  ואף 

בקשה.
שו מספקים  מגיעים  והדגים 

הוא  דודו  של  הייחוד  אך  נים, 
חבריו הדייגים השומרים עבורו 

את הסחורה המובחרת.
לרגל הפתיחה מבצעים רבים, 
ואפשר גם להזמין מראש ולבוא 
לאסוף את הקנייה. סיבה נוספת 

ולהגיע היא החיוך הרחב והעי
וניים המדהימות של דודו, שמ

לוות את סיפורי הים שלו.
תר סנטר  סיטי  קניון  כלידג, 

שיחא )מול מרקט זול הווארי( 
.057-7265493

דייג שאוהב דגים
ועכשיו גם מוכר אותם. דודו לוי, דייג בנשמה, פתח 
את חנות הדגים לידג בתרשיחא, ומציע מגוון רחב 

של דגים, כולל דגי ים טריים מיוחדים

ציור ואמנות - הפרטים הנכונים
הציור חוגי  של  הקשר  בפרטי  טעות  נפלה  הקודם   בגיליון 

הם: הנכונים  הפרטים  איצקוביץ.  סילביה  של    והאמנות  
 sgizkovich@gmail.com :טלפון 052-8710862, דוא"ל   

דודו, הדגים ולקוחה מרוצה

mailto:sgizkovich@gmail.com
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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

חדש למבוגרים
העשרה בצרפתית
מבלים בכיף ומשפרים את השפה

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

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

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 ברחוב שקט בשלב ב' 

בית 6 חדרים עם חלונות גדולים 
ונוף פתוח בעיצוב צעיר ומסוגנן. 

Vip נדל"ן 052-6603666
בכפר ורדים מיידי - להיכנס 

ולגור! בית 5 חדרים במפלס אחד. 
מטופח ומסודר בנוי באיכות גבוה 

עם תוספות רבות. בהזדמנות שלא 
חוזרת ₪ Vip .1,520,000 נדל"ן 

052-6603666
בקיבוץ אילון בהרחבה, בשכונת ואן 
גוך המטופחת וילה 5 חד' חדישה 

במפלס אחד על מגרש של כ-520 
מ"ר. Vip .₪ 1,260,000 נדל"ן 

052-3032121
בעין יעקב, צופה לים, בית קסום 

ונעים על מגרש של כ-500 מ"ר + 
70 מ"ר מעטפת. 1,160,000 ₪. 

Vip נדל"ן 052-6603666
בכפר ורדים וילה מושקעת 

ומשופצת, 5 ח' + פינת משפחה, 
210/330 מערכת סולרית 

מניבה, גינה וחניה מקורה. רחל 
054-4735949

בכפר ורדים וילה מרווחת 
250/1,000 5 ח' + יח"ד 3 חד', 

חצר גדולה, כניסה ממפלס הכביש. 
רחל 054-4735949

בכפר ורדים וילה פינתית מרווחת 
6 ח' + ממ"ד ופינת משפחה, 
330/900 גינה גדולה, חניה 

מקורה, כניסה ממפלס הכביש. 
רחל 054-4735949

בכפר ורדים וילה במפלס אחד 
הגובלת בשטח ירוק + שני צימרים 

מניבים + יח"ד, 260/740, גינה 
מטופחת ונוף. רחל 054-4735949

בכפר ורדים, בקומפלקס אחד 
וילה גלילית קסומה ומיוחדת 5 ח' 
+ יח"ד מניבה 250/700 חניה ונוף 

מקסים. רחל 054-4735949
בכפר ורדים וילה מרווחת הגובלת 

בשטח ירוק 248/650, אפשרות 
חלוקה לשתי יח"ד, חניה מקורה, 

גינה ונוף. רחל 054-4735949
בכפר ורדים וילה מושקעת, 
מעוצבת, מרווחת ומוארת 

מאוד, 239/1140, חניה גדולה, 
גינה גדולה ומטופחת. רחל 

054-4735949

בכפר ורדים וילה משופצת ומוארת 
במפלס אחד, 5 ח', 156/550, 

גינה מטופחת וחניה. רחל 
054-4735949

בכפר ורדים וילה במפלס אחד 
הגובלת בשטח ירוק, 5 ח' + יח"ד 

2.5 ח', כניסה ממפלס הכביש ונוף 
מרהיב. רחל 054-4735949

במעלות וילה מושקעת מאוד 
עם בידוד טרמי מעולה, 7 ח' 

250/763, גינה מטופחת, בריכה 
ועוד. רחל 054-4735949

במעלות, במיקום מעולה, בית 4 
ח' 140 מ"ר + גינה וחניה, כדאי 

לראות. רחל 054-4735949
בגיתה במקום פסטורלי, וילה 

פונקציונלית במפלס אחד, 5 ח' 
159/500 + 250 מ"ר נוספים 

לבניית צימרים, חניה ונוף מרהיב. 
רחל 054-4735949

להשכרה
באבירים, בית מקסים על שני 

דונם, 6 ח' + 2 צימרים מאובזרים 
מעץ. 052-3246569 

ברחוב מירון, 5 חדרים בקומה אחת 
+ יחידה נפרדת בקומה תחתונה. 

מואר ומאוורר, נוף נדיר, גינה 
ומרפסת. שני 054-7768647

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
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
לעבודה בתחום האינטרנט דרושה 

עובדת רצינית לחצי משרה. תנאים 
טובים למתאימה. פרטים למייל 

marina@gol.co.il, מרינה 
דרוש/ה מדריך / מדריכת 

שחייה לבריכה במעונה. נירה, 
050-4979832

להוסטל בית בחורש דרושים 
מדריכים לעבודה במשמרות. 

 קו"ח בפקס 04-9573603 
 לידי מירב, או בדוא"ל

.baitho@netvision.net.il 
דרושות עובדות לניקיון. 

 052-6219797
למרפא הבושם דרוש עובד מקצועי 

עם אהבה גדולה לצמחי ארץ 
ישראל. תנאים טובים ואפשרויות 
קידום למתאימים. 04-9952122, 

050-5211607, או קורות חיים למייל 
.mrphbosem@gmail.com

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

חיפוש עבודה
מטפלת בתינוקות וילדים בעלת 

ניסיון רב והמלצות מעוניינת לטפל 
בתינוק או בילדים. אפשרות 

להוצאת ילדים מהגן. -04
 .053-8227911 ,9574939

טיפולים 
תטא הילינג - שער לאפשרויות 

בלתי מוגבלות. מפגש הכרות חינם. 
בחיבור לגל התטא ניתן להגיע 

לקשר ישיר עם תת המודע וליצור 
מציאות מיטיבה בכל המישורים. 

מיכל ליף 054-7654371
מיכל דרור )MA( מטפלת באמנות 

ומנחת קבוצות, ילדים, נוער, 
מבוגרים. קליניקה בכפר ורדים. 

,052-2609608 
 mdror@bezeqint.net

לפאב מסעדה באזור
דרושים

עוזר/ת טבח 
מלצרים w ברמנים

עבודה קבועה * 
תנאים טובים למתאימים

054-5202332

דרוש/ה

גרפיקאי/ת
שליטה מלאה ב-

 InDesign 
 Illustrator
Photoshop 

ניסיון בעימוד ובעיצוב מודעות
 רמת עיצוב גבוהה, 

יכולת עמידה בלחצים
יחסי אנוש טובים

 pnay@pnay.co.il ק"ח
פרטים בטלפון 04-9977474

בניין קליה, מתחם נופים, א.ת תפן )בכניסה לתפן מכיוון כרמיאל(
haiman@012.net.il 050-6981573 ,04-9872606 לפרטים

משרדים לבעלי מקצועות חופשיים 
ומשרדים להיי טק בכל הגדלים

התאמת•משרדים•מושלמת	•
כניסה•מיידית	•
מחירים•סבירים	•
נוף•מדהים	•
מיזוג•אויר•מלא	•
תחזוקת•בניין•מלאה•במחיר•השכירות	•
חנות•נוחות	•
מסעדה•בשרית•l•חניה•בשפע•l•שמירה•היקפית	•

הבניין•מאוכלס•ברובו•l•אפשרות•לחלוקה•
גם•לשטחים•קטנים

 מתאים גם להשכרהלהשכרה

למחסנים 

בגישה ישירה 

מהקרקע

בית האור המרפא 
 מציע: פתרון חדשני מדעי מגרמניה

לחידוש ושיקום סחוסים

טיפול ייחודי בשיטת C.R.T לבעיות:
גב ושלד, כאבי גב, צוואר, ברכיים, נימול ידיים 

ורגליים, טניס אלבו, דורבן, כאבי ראש, מיגרנות, 
תעלה קרפלית ועוד

ניתן לקבל טיפולים נוספים כגון:
קרניו סקראל, מגוון עיסויים, נרות הופי ועוד

נשים בהריון - טיפולי קרניו סקראל להפגת מתח 
ולחץ בגב תחתון וצוואר

** כללי - טיפולים להפגת מתח, דיכאון ועוד

 סניף צפון - מיכה און, מטפל מוסמך
0545-600144 ,04-9850803

 אודות הטיפולים באתר:
WWW.THESKYSPIRIT.CO.IL
 סניף ת”א 050-7507093

למחלקת אתר האינטרנט
דרושה

עובדת רצינית 
לחצי משרה

תנאים טובים למתאימה
פרטים למייל

מרינה :
marina@gol.co.il 

 www.arichim.com  04-9978821 ,054-6717761 כפר ורדים

mailto:marina@gol.co.il
mailto:baitho@netvision.net.il
mailto:mrphbosem@gmail.com
mailto:mdror@bezeqint.net
mailto:pnay@pnay.co.il


*  תעשה מאמץ לפרסם את כל הפרטים הרלוונטיים במדריך, אך אינה מחויבת לעשות כן

מעוניינים בפרסום?
צלצלו 04-9977474
וקבלו הצעה אטרקטיבית

איך מעדכנים?

בעל עסק, תושב!
מעודכנים? שלך  הפרטים  האם 

pnay@pnay.co.il רצוי במייל
או בפקס 050-8961838

אם אתה או את תושבי אחד 
הישובים הבאים:

 כפר ורדים | אבירים | אלקוש | גיתה | הילה
הר חלוץ | חוסן | חרשים | לבון | לפידות 
מעונה | מתת | נווה זיו | עין יעקב | פלך 

פקיעין החדשה | צוריאל | תובל

אנא דאגו לעדכן פרטים:
שם משפחה | שמות פרטיים

כתובת | טלפון 

אם יש לך עסק בגליל המערבי, 
אנא דאג לעדכן את הפרטים 

הבאים )הרישום חינם(
שם עסק | תחום עיסוק

כתובת | טלפון | סיווג מועדף

יוצא בקרוב
2012-2013

דפי
ישוביםורדים ב-18 תושבים ואלפוני מסווג מדריך
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כל סוגי עבודות האלומיניום

תצוגה במקום • התמחות בחלונות מעוצבים

�������������
טלפקס. 04-9570743 | 050-2364778 | 050-4480162

מעצבים לכם את הביתתריסי צ.ד.ק

חלוץ • חוסן • חרשים • לבון • לפידות •  • אבירים • אלקוש • גיתה • הר ורדים כפר

תובל חדשה • צוריאל • יעקב • פלך • פקיעין • מצפה הילה • מתת • נוה זיו • עין מעונה
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