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Meaky's Top View
מסעדה ופאב על ראש הגג

פתוח שני עד שבת )בראשון סגור(
משעה 19:00 עד השעות הקטנות

בניין סראיא, מרכז תרשיחא, 0545-202332

קולנוע בהיכל התרבות מעלות
בימי ראשון, שני ושבת בשעה 20:00

סינמטק מעלות-כפר ורדים בהיכל התרבות טל: 04-99573050
www.katedra.org.il :קתדרה בכפר: 0525-224922 ובאתר
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סימון והאלונים
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מלון מריגולד 
האקזוטי

 28/10/12
“שלגי הקלמנג’רו” 
זוכה עוגן הזהב בפסטיבל חיפה

בקרוב
סיני טייק אווי 
אדם על הקצה

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

אשתי  אחד,  צהריים  אחר 
במרפסת  להנאתנו  ישבנו  ואני 

תשו את  הזמן.  את  יוהעברנו 
חשו תכונה  משכה  ליבנו  ימת 

דה, פרכוס בין העלים היבשים 
משגברה  החיה.  לגדר  שמתחת 
על  לבדוק  נגשתי  סקרנותי, 
לנוכח  ונדהמתי  המהומה,  מה 
עכביש  לעיני.  שנגלה  המחזה 
גדול ושעיר מנסה לנער מעליו 
צרעה רכובה על גבו. רק מעט 
היה ידוע לי על מנהגן הנפשע 
להטיל  הנוהגות  צרעות  של 

יאת ביציהן על גבם של עכבי
שים חסרי ישע. הן גם דואגות 

המ רעל  מנת  לגופו  ילהחדיר 
את  להפוך  כדי  בדיוק  ספקת 
קורבנן ל"זומבי". מעין חי מת. 
כשהרימות של הצרעה מגיחות 
של  לגופו  חודרות  הן  החוצה, 
על  שנאכל  האומלל  העכביש 

ידן בעודו בחיים. 
עכבישים  מחבב  ואני  היות 
גם  מה  צרעות,  מאשר  יותר 
שתמיד אשמח להיחלץ לעזרת 

להת החלטתי  דוג",  יה"אנדר 
ונפנפתי  לי,  לא  בעניינים  ערב 
העכביש  של  מגבו  הצרעה  את 

טר של  סוג  פרוונית,  יהנקרא 
פרוונית  תיכונית.  ים  נטולה 
השחורה.  פרוותה  שום  על   -
בעל  בגודלו,  מרשים  עכביש 

מסו לא  אך  מכאיבה  ינשיכה 
שהצרעה  מסתבר  לאדם.  כנת 
את  לשתק  הספיקה  הפרזיטית 
טרם  אבל  בארסה,  הפרוונית 
הטילה את ביציה. העברתי את 
לכאורה  החיים  נטולת  גופתה 
לפי  כי  לצנצנת,  הפרוונית  של 
הייתי בטוח  נראתה  איך שהיא 

שהיא נפחה את נשמתה.
ימים שכחתי ממנה, עד  כמה 
שיום אחד עברתי ליד הצנצנת 
לאט  מתמתחת  אותה  וראיתי 

ילאט, כמו איש עכביש המתעו
ירר משינה עמוקה. מיהרתי לה

עבירה לטרריום עם אדמה ואבן 
מחסה.  לה  שתשמש  גדולה 
אני  מרפי,  בחוקי  כמו  מעניין, 
לא  כשאני  רק  בחרקים  נתקל 
כשהייתי  כעת,  אותם.  צריך 

יצריך להאכיל את החולה השי
שתתאושש,  כדי  שלי  קומית 
מהעולם.  נעלמו  החרקים  כל 
ואין  צרצרים  אין  חגבים,  אין 

מקקים.
חר כמה  רב  בעמל  יקוששתי 

למנחה  והנחתי  עלובים  קים 
שהממה  לאחר  והיא,  לפניה. 

אותם בארסה, מצצה את לשדם 
אחד  יום  האחרונה.  הטיפה  עד 
של  בבשר  אותה  פינקתי  אף 
יודע  אני  עכברים.  גור  ממש, 
שזה נשמע אכזרי, אבל ידוע לי 
שמגדלי נחשים קונים עכברים 
כדי להאכיל את נחשי המחמד 

שלהם, וזה לא פחות אכזרי.
חייה,  את  הצלתי  שאני  היות 
ולא  תודה  אסירת  היתה  היא 

הזכו ארמון  את  לעזוב  ירצתה 
חו כמה  כל  לה.  שבניתי  יכית 

דשים , משגדלה וכסותה החלה 
יללחוץ עליה, החליפה "גרדרו

בה". יום אחד ראיתי במו עיני 
אט  אט  מתפשטת  היא  כיצד 
משריונה הישן ונותרת עירומה 
רך שזה  כמו טלה  ישע  וחסרת 
עתה נולד. הנשל נשאר די שלם 

ונראה כמו עכביש מפוחלץ.
יחד  בילינו  שנים  במשך 
באידיליה, עד שיום אחד עקרב 

למ טפשותי  ברוב  ישהעברתי 
הפגיע  מצבה  את  ניצל  שכנה 

למ אותה  ותקף  נשל  ילאחר 
לי  יש  הזאת  השטות  על  וות. 
עצם  עד  נוראיים  מצפון  יסורי 

שסיפר כפי  היום,  הזה.  יהיום 
מעדיף  אני  הקודם,  בגיליון  תי 
לתת לכל שרץ להמשיך בדרכו 
מבלי להתערב יותר מדי בחייו 
הפרטיים. אני ממליץ לכל אחד 

ילעשות כך. אבל אם אתם מעו
ניינים, בפעם הבאה אספר ממי 
אופן כדאי להיזהר מאוד,  בכל 
ואיך עכביש הציל אותי בשעת 

מבחן.
 alonvol@gmail.com 

טרנטולה ישראלית
אלון פולקמר
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לפרטים ומילוי שאלון התאמה∫ ענת≠ ∞±∏≤∏∏∂≠¥∞ 
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מÆטÆי מעלות מזמין אותך לחוויה אישית מעשירה ונותן לך
 את הכלים להעצמה אישית ופתיחת אופקים תוך בניית 

סביבה תומכת בתהליךÆ בואי להכיר ולהתחבר לחוזק שלך 
ולהבין שהאפשרויות הן בלתי מוגבלות°

øומה איתך

חפשו אותנו 
בפייסבוק

מרכז עסקים
מעלות תרשיחא

נותנים לך כלים להצלחה
w w w . m a t i g a l i l . o r g . i l

בואי לגלות את הכח הנשי

בין הנושאים בקורס∫
אפיון עצמי ≠ נקודת המוצא שלי בתהליך 

¢עקרונות הזהב¢ של המצליחנים ≠ מעורבות¨ שירות¨ אינטגריטי¨ צמיחה
¢אם לא נדע לאן ≠ איך נגיעÆÆ¢ איך מגדירים יעדים ומטרות בכל תחומי החיים 

זמן ≠ שיטות וטיפים להתנהלות נכונה בזמן
חשיבה חיובית ≠ בדמיון ובשפה

סביבה מנצחת ≠ איך לבנות ולחיות בסביבה מצמיחה ומעצימה
כסף ≠ בניית תקציב והתנהלות חכמה בבית ומחוצה לו

המספרים שמספרים את סיפור חיינו ≠ נומרולוגיה בשירות היום יום
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תערוכות
.הגלרייה בכברי תערוכה חדשה "דמדומי דגים" של מריק לכנר וצביי
קה קנטור תיפתח ביום שבת 20 באוקטובר בשעה 13:00. שיח גלריה 
יתקיים ביום הפתיחה בשעה 14:00. התערוכה תינעל ב-17 בנובמבר. 
שעות פעילות: יום א' 16:00-19:00, ו' 11:00-14:00, שבת -11:00

15:00. תיאום מראש לקבוצות 052-8011252. )ראו הרחבה(.

הגלרייה לאומנות ע"ש ליידי רוזלין ליונס, אורט בראודה, כרמיאל. 
תערוכה חדשה חיים צרובים של הילה צ'ולסקי תיפתח ביום שבת 
20 באוקטובר בשעה 19:00. התערוכה תינעל ב-31 בדצמבר בשעה 
11:00- שבת   ,10:00-14:00 ו-ה'  ב'  ימים  פתיחה:  שעות   .14:00

14:00 ולפי תיאום טלפוני 050-7222664.
גלריה טל, כפר ורדים. מוצגת התערוכה הקבוצתית "לחם" המציגה 
מגוון יצירות אומנות שנעשו בהשראת לחם. התערוכה תינעל ב-15 

בנובמבר. אוצרות: עדי גרינפלד ונוגה מגדל. 054-7542699. 
. מוצגת התערוכה "חברות" של משה קוי יאטליה שמי, קיבוץ כבר
11:00-15:00 ובי  פפרמן ויחיאל שמי. שעות פעילות: ג', ד' ושבת

תיאום מראש בטלפון: 052-8840215, 04-9952709.
מרכז אומנויות ע"ש ברר מעלות. מוצגת התערוכה "יוצרים בגליל" 
של משתתפי חוגי המרכז לאומנויות. התערוכה תינעל ב-8 בנובמבר. 
שעות פתיחת הגלריה: א', ג', ד' 9:00-13:00, 16:00-19:00. ב', ה' 
10:00-15:00, שבת 11:00-13:00. טל' 04-9977150, 053-207710.
. מוצגת התערוכה "מסת הרי ןהמוזיאון הפתוח בגן התעשייה תפ
.2012 בדצמבר  תינעל  התערוכה  פטקין.  יזהר  האמן  של   פאים" 

.www.omuseums.org.il .04-9109600
שווה"  "תערוכה  חדשה  קבוצתית  תערוכה  נהריה.  הקצה,  גלריית 
באוקטובר בשעה 11:30. מדי שבת בשעה  ביום שבת 27  תיפתח 
בנושאים  על אמנות"  "מבטים  יתקיימו מפגשים בתערוכה   11:30
1 בדצמבר בשעה 13:00. הכי  שונים. התערוכה תינעל ביום שבת
ניסה לתערוכה ללא תשלום. כניסה למפגשים: 20 שקלים. ימים ב 
ו-ה' 16:30-19:00, ו' 12:00-15:00, שבת 11:00-13:00 ובתיאום 

מראש. 04-9926819, 052-2349527.
מוזיאון בר-דוד בקיבוץ ברעם. במסגרת חגיגות 30 שנה למוזיאון 
מוצגות התערוכות "לאסוף או לחדול" ו"צפונות האוסף" שתינעל 
במרץ 2013. ימים א-ה 10:00-16:00, יום ו' וערב חג 10:00-14:00, 

שבת וחג 10:00-16:00. 04-6988295.
גלרית מצפה הימים. מוצגת התערוכה "מטמורפוזה" של משל אקטור. 
התערוכה תינעל ביום רביעי 7  בנובמבר. שעות פעילות: ימים א-ה 
בשעות 9:30-17:00, ימים ו' ושבת 10:00-15:00. כניסה ללא תשלום. 

.www.mizpe-hayamim.com .04-6994555
של  וחושך"  "אור  התערוכה  מוצגת  ורדים.  כפר  הספרייה,  גלרית 
ה'  ד',  ב',  א',  ימים  נובמבר.  בסוף  תינעל  התערוכה  מידן.  דברה 
9:00-12:00, 17:00-19:00, יום ו' 9:00-12:00. טל' 04-9972662.

מזל דגים
"דמדומי  חדשה  לתערוכה  מזמינה  בכברי  השיתופית  הגלריה 
ביום  תיפתח  התערוכה  קנטור.  וצביקה  לכנר  מריק  של  דגים" 
משותפת  בתערוכה  מדובר   .13:00 בשעה  באוקטובר   20 שבת 
של הפסל קנטור והצייר לכנר, במסגרתה יוצגו רישומים וצבעי 
מים של לכנר ואובייקט של קנטור. קנטור ולכנר הולכים אחורה 
תקופה ארוכה. הם נפגשו לראשונה בגרמניה וכעת, אחרי כמעט 
עשור של ידידות, הם נפגשים שוב עם סגנונם האמנותי הייחודי, 

הפעם בגלריה בכברי בה חבר לכנר. 
שיח גלריה בהשתתפות האמנים יתקיים ביום הפתיחה בשעה 

14:00. התערוכה תינעל ב-17 בנובמבר. 
ובי  www.cabrigallery.org.il הגלריה באתר  נוסף   מידע 
פייסבוק - גלריה שיתופית יהודית ערבית בגליל. 04-9952252, 

 .drorad@cabri.org.il ,052-8011252

המו עם  תגיע  אנקרי  יאתי 
ועד  "מריה"ל  שלה  החדש  פע 
בכלל" לאולם המופעים בקיבוץ 
כברי. זהו מופע מיוחד על טהרת 
אתי אנקרי, שיש בו רוח ונשמה, 

יקודש וחול, במסגרתו אנקרי מט
פסת להיכלות השירה של ריה"ל 
מכל  שיריה  למבחר  וממשיכה 
משירי  טעימה  כולל  האלבומים 
שלך".  "הניגון  החדש   האלבום 

נענע כתבה מבקרת המו יבאתר 
האלבום  על  פרלה  קרן  סיקה 
החדש: " אחרי כמעט עשור ללא 
'הניגון  האלבום  שכתבה,  שירים 
שלך' מביא את אתי אנקרי פתוחה 
עטוף  כשהכל  מתמיד,  ומשתפת 
בסימפוניה של צלילים מכשפים. 

מרפ והצלילים  מהשירים  יחלק 
רפים לאתי אנקרי של פעם, בין 
במחוזות  נעים  שכשוך  זהו  אם 
לחני העבר שלה בהאזנה ל'פלגי 
משחקי  למשמע  הדז'ה-וו  מים', 
העיצורים וההברות בשיר 'כלום' 
או העצב קורע הלב שבוקע מבין 
אביה  של  והזיכרונות  הדימויים 

מהשי באחד  המתוארים  יהמנוח 
ירים היפים באלבום, 'אבי', שמר
יגיש כמו גרסת ההמשך המשלי

עתיקות  מכוניות  תערוכת 
תתקיים  החמש  מועדון  של 
ביום  בתפן  הפתוח  במוזיאון 
השעות  בין  בנובמבר   10 שבת 

.10:00-13:30
החמש  מועדון  לחברי  בנוסף 
האספנות  רכבי  עם  שיגיעו 
וילדים  הורים  יוכלו  שלהם 

יליהנות מסדנאות ופעילות בת
“לא  האינטראקטיבית  ערוכה 

תערו  - הגלגל"  את  יהמצאנו 
בה  הגלגל  בנושא  חדשה  כה 
שונות  פעילויות  מתקיימות 

יסביב נושא הגלגל באמנות וב
ובטכנולוגיה.  במדע  תעשייה, 

שר חפצים  מוצגים  יבתערוכה 
בים מהילדים אינם מכירים כמו 

תקליט עגול ופטיפון, למשל.
בעלי  החמש  מועדון  חברי 

לגן הת ירכבי אספנות שיגיעו 
עשייה, יחנו ויציגו את הרכבים 

במו הרחב.  לקהל  יהמיוחדים 
במטרה  שהוקם  החמש,  עדון 
העתיק  הרכב  בעלי  את  לארגן 
שימור  את  ולקדם  והקלאסי 
כיום  ישנם  בישראל,  הרכבים 
בעלי  חברים  מאלף  למעלה 
מכוניות  אספנות,  רכבי  אלפי 
המועדון  של  שמו  ואופנועים. 
הקמתו  שבזמן  מהעובדה  נגזר 

מכוניות ישנות, בנות 25 שנים 
ומעלה, היו עם מספר רישוי בן 

חמש ספרות.
גם  ליהנות  יוכלו  המבקרים 
העתיקות  המכוניות  מתערוכת 
קבע  דרך  המוצגת  והנדירות 

יבמוזיאון. התערוכה כוללת דג
הכ על  רואים  לא  שכבר  ימים 

ה-30  משנות  שיוצרו  בישים, 
 38 בתערוכה  ה-90.  שנות  עד 
מרי  9 ריילי ביניהן   מכוניות, 
לין 1934, אוסטין 10/4 1932, 
 ,1934 ייצור  שנת   77 וויליס 
שברולט קמרו 1937 וגם מספר 
ויגואר  פורשה  טריומף,  רכבי 

המכו שונות.  ייצור  ימשנות 
ניות הן חלק מאוסף המכוניות 
השייך לתעשיין איתן ורטהימר 

במו גם  מוצג  מהאוסף  י)חלק 
התעשייה  בגן  הפתוח  זיאון 
לכל  המשותף  והמכנה  עומר(, 
שכולן  העובדה  הוא  המכוניות 

נסעו בכבישי הארץ. 
שקלים.  35 כניסה  מחיר 

בתפן הפתוח  המוזיאון 
,04-9109609

www.omuseums.org.il.
יבמקרה של גשם האירוע יבו

באתר  להתעדכן  מומלץ  טל, 
הבית

מה של שירי העבר 'כשזה נוגע' 
ו'געגוע'".

"אחרי  כותב:  חרסונסקי  יוסי 
ששמעתי 12 שירים, הייתי אומר 
יותר,  צנועה  שרה,  ליבה  המיית 
יותר,  רגועה  יותר,  אינטימית 
נעימות,  מנגינות  יותר.  מפויסת 
לוטפות, מקצבים סימטריים, קול 
רך, נוגה אבל מלא אמונה וערגה. 
דיסק שהוא גם שיחת נפש של 
שיח  שמנהלת  מאמינה  אישה 

והרג פיוס  תוך  עולם  בורא  יעם 
עת עצמה – מה אני כועסת, מה 
אני דואגת, מה אני פוחדת כאשר 
'הכל מאתך יתברך', ו'אתה פוקח 
את עיני'. אני לא הולך שבי אחרי 

יטקסטים כאלה. לעיתים יש תחו
שה שהנשגב מכל אינו בר שיחה 
במילים של בני אדם. אבל אשרי 

יהמאמין, ואני מאמין לאתי אנק
את  אותנטי  הכי  שרה  שהיא  רי, 

שירת אמונתה". 
יום חמישי 25 באוקטובר בשעה 
בקיבוץ  המופעים  באולם   21:30
כברי. כרטיסים במכירה מוקדמת 
80 שקלים, ביום המופע 95 שקי
לים. דורית 052-8011523, גילה 

.052-8011367

של  "מכאן"  המופע 
ואפרת  טריו-מה  להקת 
פלדמן כולל שיתוף פעולה 
העוד  ונגן  המוסיקאי  עם 

יג'ורג' סמעאן והמספר ומ
דריך הטיולים אמנון גופר. 
סיפורי  של  במסע  מדובר 
בקטעי  המשתלב  פולקלור 
עלה  המופע  ונגינה.  שירה 
לאחרונה גם באולם צוותא 
המיתולוגי בתל אביב וזכה 

לתגובות אוהבות.

מתואר  טריו-מה  באתר 
מעו זה  "בערב  יהמופע: 

מזרחיות  השפעות  רבות 
מרגשים,  מיקצבים  שונות, 
של  מפתיעים  ושילובים 

ישתי השפות. כל אלה בשי
לוב סיפוריו מלאי ההומור 
של  המחשבה  ומעוררי 

והשי נגינת הע'וד  יג'ורג'. 
רה בערבית מביאה להרכב 
מזרחיים-מקומיים,  קולות 
ופותחת אפשרויות חדשות 

לקלאסיקות  בהתייחסות 
שירים  העברי.  הזמר  של 
שיר  הרחמים,  שער  כמו 
ניצוץ  שחרחורת,  לשירה, 

שחל ענוגה,  יד  יהאהבה, 
קם תורגם לערבית ומבוצע 
מאחדים   - השפות  בשתי 
השתייכותו  ומרגשים. 

מודג ל'כאן'  הצופה  ישל 
למיקומו  קשר  ללא  שת, 
ראיית  או  דתו  הגיאוגרפי, 

העולם שלו".

מצוותא לחמדת ימים

בחמי  18:00 בשעה  באוקטובר   27  שבת
,04-6989423 כרטיסים  להזמנת  ימים.   דת 

 .050-6574047

תצוגת ענתיקות אשרי המאמינים

http://www.omuseums.org.il
http://www.mizpe-hayamim.com
http://www.cabrigallery.org.il
mailto:drorad@cabri.org.il
http://www.omuseums.org.il
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החורף הקרוב הולך להיות חם!
בחורף הזה יכול להיות גם לכם קמין עצים,

גז או נפט שיחמם את הבית בסטייל.
מבחר קמינים איכותיים תוצרת חוץ מחכים לכם

באולם התצוגה של סגנון פתרונות חימום 
בואו למצוא את הקמין המושלם לבית שלכם!

התקשרו לתיאום פגישה 04-9800694
סגנון - בכניסה ליישוב רקפת )ליד הגלריה המקסיקנית(

שעות פתיחה: א-ה: 11:00-19:00 שישי: 9-14

www.signon-kamin.co.il

תרבות תפתחו יומנים \נירית אושר

18.10v חמישי
הצגה. “הגיבור העייף", בכורה. בשעה 21:00. 

המרכז לתיאטרון של עכו. 04-9914222.
הצגה. מנקלה שלי, המרכז לתיאטרון שלומי. 

בשעה 20:30, זיקית בתפן. 04-9872111. 
הצגה. 33 וריאציות. תיאטרון בית ליסין. 
כרמיאל. התרבות  בהיכל   21:00  בשעה 

120 שקלים. 04-9881111. 

19.10v שישי
הכפר  אל  במעיליא  הממון  מאצולת  טיול. 
הטיולים  סדרת  במסגרת  כליל.  האקולוגי 
עם  המערבי  בגליל  הטובים  החיים  “דרך 
וחזרה   9:30 בשעה  יציאה  גופר".  אמנון 
פרי ברכבים  הטיול   .16:30 ב -משוערת 
טיים ואינו מתאים לילדים. 120 שקלים. יש 
 להירשם מראש. אמנון גופר 054-6549191,

מיכל שילוח 050-2920800.
נייר.  ובעיסת  בנייר  פיסול  יצירה.  סדנת 
בשעה 10:30, כניסה חופשית. מועדון הזהב 

כפר ורדים. 04-9977774.
מוסיקה. יהונתן גפן - האיחוד. בשעה 22:00 

בחמדת ימים. 100 שקלים. 04-6989423. 
סטנדאפ. שחר חסון. בשעה 22:30 בהיכל 

התרבות נהריה. 04-9829933.

20.10v שבת
חרוי מציגה:  בובתריצה   . בובו תתיאטרון 
זים אדומים. לילדים מגיל 3. בשעה 11:00 
ורדים. טלפון:  כיכר 8 בכפר  ליד  בקרוואן 

 .052-3337299 ,04-9979401
סרט ומפגש. אהבותיה של ליא קניג. לאחר 

יהסרט מפגש עם היוצרת טלי אוחיון והשח
20:30 בהיכל התרי  קנית ליא קניג. בשעה

בות נהריה. 04-9829933.
ליסין.  בית  תיאטרון  וריאציות.   33 הצגה. 
כרמיאל. התרבות  בהיכל   21:00  בשעה 

120 שקלים. 04-9881111. 
סרט. סימון והאלונים )שבדיה 2011(. בשעה 
20:00 בהיכל התרבות מעלות. כניסה 35 ₪ 
כולל קפה ומאפה, מנוי 10 סרטים 260 ₪. 

מכירה לפני תחילת הסרט. 052-5224922.

23.10v שלישי 
אל"מ  מרצה:  המשיחית.  הקנאות  הרצאה. 
מיכה רגב. בשעה 20:00 במארג כפר ורדים. 

 .052-5224922
יום  של  מותק   – ורועי  שי  ילדים.  הצגת 
17:30 בהיכל התרבות כרי  הולדת. בשעה

מיאל. 69 שקלים. 04-9881111. 
סרט ושיח. “אין כמו עכו בימים" בהנחיית 
אריה יאס. בשעה 19:30. המרכז לתיאטרון 

של עכו. 04-9914222.

24.10v רביעי
 17:30-18:15 “אלאדין".  ילדים.  הצגת 
בקומת הכניסה במרכז הקניות “צים סנטר", 

מעלות. הכניסה ללא תשלום. 

25.10v חמישי
הצגה. הציורים של צופיה של תיאטרון זיקית 
20:00. המרכז לתיאטרון בשלוי  תפן. בשעה

מי. 04-9875183/4, 050-2882117 שרית.
מוסיקה. אתי אנקרי “מריה"ל ועד בכלל". 
בקיבוץ  המופעים  באולם   21:30 בשעה 
 90 מוקדמת,  במכירה  שקלים   80 כברי. 
שקלים ביום המופע. גילה 052-8011367, 

דורית 052-8011523.
מוסיקה. טרילוגיה - פרוייקט מוזיקלי 1:1 
22:00 בחי  עם האורח רמי הויברגר. בשעה

מדת ימים. 70 שקלים. 04-6989423. 

26.10v שישי
. יזהר אשדות. בשעה 22:00 בחמי המוסיק

דת ימים. 90 שקלים. 04-6989423.
. פטיט פלר, מופע שנסונים בצרפי המוסיק
תית. בשעה 22:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 

120 שקלים. 04-9881111. 

27.10v שבת
עם  טריו-מה  של  “מכאן"  שקיעה.  מופע 

יאפרת פלדמן. מסע של סיפורי פולקלור גלי
ליים מלווה בקטעי שירה ונגינה. בשעה 18:00 

בחמדת ימים. 50 שקלים. 04-6989423. 
טל  עם  עולם  חובקת  מוסיקה  שבתרבות. 
כפר  הזהב  במועדון   19:00 בשעה  קרביץ. 

ורדים. 20 שקלים. 04-9977774.
סרט. מחוברים לחיים. בשעה 20:30 בהיכל 

התרבות נהריה. 04-9829933.
 .)2012( אלן  וודי  באהבה,  לרומא  סרט. 

כרמיאל. התרבות  בהיכל   21:00  בשעה 
30 שקלים. 04-9881111. 

3.11 ,1.11-28.10v
הצגה. קוויאר ועדשים של תיאטרון הבימה. 
בימים א’-ה’ בשעה 20:30 ובמוצ"ש בשעה 
21:00 בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.

30.10v שלישי
עגי שי  כצוואתו של  שירה  ספרו   . ההרצא
נון. מרצה: פרופ’ ניצה בן דב. בשעה 20:00 

במארג כפר ורדים. 052-5224922. 
תוניסאית.  במוסיקה  ברדא  בני  מוסיקה. 
בכרמיאל. ברוך  במרכז   20:30  בשעה 

80 שקלים. 04-9881111.

31.10v רביעי
 17:30-18:15 וג’רי".  “טום  ילדים.  הצגת 
בקומת הכניסה במרכז הקניות “צים סנטר", 

מעלות. הכניסה ללא תשלום. 

1.11v חמישי
טיול. בית שערים ומגידו. מדריך: ד"ר מוטי 
אביעם. יציאה ממועדון הזהב בשעה 8:00, 
חזרה משוערת ב-17:00. עלות 100 שקלים 
הרשמה  לאתרים.  וכניסות  אוטובוס  כולל 
04- ורדים.  כפר  הזהב  מועדון  מוקדמת. 

.052-2263001 ,9977774
מופע מוסיקלי. סוף המאה התשע-עשרה: 
שירה  הפסנתרנית  עם  צ’מבלו?  או  פסנתר 

20:00 במארג כפר ורי  לגמן ונגנית הצ’מבלו יוכבד שוורץ. בשעה
דים. 50 שקלים. 052-5224922. 

. אמבכלל, להקת המחול הקיבוצית. בשעה 20:30 בהיכל התי למחו
רבות כרמיאל. 04-9881111. 

2.11v שישי
. אלי ומריאנו. בשעה 22:30 בהיכל התרבות כרמיאל. 99 שקי עמופ

לים. 04-9881111. 

3.11v שבת
עליקמא  תמר,  של  הבובה  מציגה:  בובתריצה  בובות.  תיאטרון 
בכפר  כיכר 8  ליד  בקרוואן  3. בשעה 11:00  מגיל  לילדים  הקטן. 

ורדים. טלפון: 04-9979401, 052-3337299. 
מפגש סיפור. “החתול שדפנה רוצה", פעילות ראש חודש להורים 
ולילדים )גילאי 3-6(. בשעה 12:00 במוזיאון הפתוח בגן תעשייה 

.www.omuseums.org.il .04-9109600 .תפן
. קוויאר ועדשים. תיאטרון הבימה. בשעה 21:00 בהיכל התי ההצג

רבות נהריה. 04-9829933.
סרט. למלא את החלל, הקרנת טרום בכורה. בשעה 21:00 בהיכל 

התרבות כרמיאל. 30 שקלים. 04-9881111. 

6.11v שלישי
הרצאה. בין אלוהים ליצר. מרצה: הסופרת מירה מגן. בשעה 20:00 

במארג כפר ורדים.052-5224922. 

8.11v חמישי
הצגת ילדים. חיפזון וזהירון. בשעה 17:30 בהיכל התרבות כרמיאל. 

69 שקלים. 04-9881111. 
עכו. של  לתיאטרון  המרכז   .20:00 בשעה  סכיזופרניה.   הצגה. 

.04-9914222

יהונתן גפן. 01.91 חמדת ימיםבובתריצה. 01.02 ו-11.3 כפר ורדים
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תוכן שיווקי

נפלאות הקוסמטיקה
גילה נמיר מ"גן קוסמיטיקס" מציעה מגוון של טיפולי קוסמטיקה, איפור וטיפולים 

פרה רפואיים. טיפול אחד גרם לי להישבות בקסמיה

נמיר  גילה  קוסמטיקס של  גן 
ונו גברים  נשים,  לכם,  ימציע 

קוסמטיים.  טיפולים  מגוון  ער, 
לבני  באקנה  בטיפולים  החל 
נוער ולמבוגרים, טיפולים פרא 
רפואיים, טיפולי אנטי אייג’ינג, 
איפור  גבות,  עיצוב  הבהרה, 
והסרת  קבוע  איפור  מקצועי, 

שיער בשעווה או באפילציה.
דרכה  את  התחילה  גילה 

והקוסמטי היופי  יבתחום 
שנה.  מ-20  למעלה  לפני  קה 
רבות  עסקה  הדרך  במהלך 
הן  המקצועי  האיפור  בתחום 
בעולם  והן  הדוגמנות  בעולם 
העמיקה  במקביל  התיאטרון. 

הקוסמ בתחום  ידיעותיה  יאת 
בלי השתלמויות  כולל  יטיקה 

מודים פרא רפואיים קוסמטיים 
בתל אביב.

בגן קוסמטיקס כל לקוח חדש 

מתחיל באבחון קליני שמטרתו 
לאבחן בצורה המתאימה ביותר 
ולאפשר  הלקוח  צורכי  את 

המ הטיפול  את  לתת  ילגילה 
מקפידה  נמיר  אחד.  לכל  דויק 
איכותיים  בחומרים  על שימוש 

שמ כמי  עצמה  את  יומגדירה 
חוייבת לתוצאות.

אבל  קוסמת,  לא  “אני  נמיר: 
עם  שיתוף הפעולה הנכון של 
תזונה,  על  בשמירה  הלקוחה 
טיפוח  ושיגרת  מרובה  שתייה 
בבית אפשר בהחלט לשמר את 

מבחינ לשפר.  ואפילו  יהקיים 
את  לראות  אדיר  סיפוק  זה  תי 
בתום  הלקוחות  פני  על  החיוך 
נוח  מרגישה  לא  אני  הטיפול. 
על  ולהעיד  עצמי  את  לשווק 
המקצועיות שלי, אז אני נותנת 

ילידיים שלי לעשות את העבו
דה". 

לצו כשדיברנו  כך.  אכן  יוזה 
הזמינה  מיד  הכתבה  הכנת  רך 
ואני,  התנסות.  לטיפול  אותי 
שעד אותו רגע לא החשבתי את 
הפוטנציאלית  ללקוחה  עצמי 
בטיפוח(  הרבה  משקיעה  )לא 

ובנו ברוגע  בקסמיה,  ינשביתי 
ובמקצועיות  משרה  שהיא  עם 

ישהפגינה במסגרת האבחון המ
בטיפול  וכמובן  לטיפול  קדים 
יכולתי  שלא  וכמובן,  עצמו. 

ילהתכחש לפנים הבוהקות שה
ביטו בי מן המראה. 

יאני כבר הצטרפתי לחוג לקו
חותיה של גילה, ממליצה בחום 

גם לכם.

קיבוץ   ,052-8011374 גילה: 
.gnamir@cabri.org.il כברי

נירית אושר

 גילה נמיר. 
 סיפוק אדיר לראות את 
החיוך על פני הלקוחות

שיחקת אותה, גבר
גם לך הקמנו אתר ללא עלות הקמה

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

אפשרות לשירותי משרד )פקס וצילום מסמכים(  
מסעדה וחנות נוחות בסמיכות

החדר ממוקם בבניין משרדים באזור התעשייה תפן. לפרטים: 04-9977474

2-12	  איש
חיבור מהיר ללפ-טופ לתצוגה על מסך LCD	  גדול

	 אינטרנט אלחוטי זמין
	 מיזוג

	 פרטיות )כניסה נפרדת(
	 מטבח צמוד

	 שירותים צמודים

חדר ישיבות לשימוש חד פעמי
הפתרון הטוב ביותר לפגישה עניינית, מכובדת ויעילה

אם לא מתאים לקיים את הפגישה במשרד שלך, ובבית הקפה 
 אין מספיק פרטיות )ומי יודע מה יזמינו האורחים שלך...(, 

חדר הישיבות שלנו הוא פתרון אלגנטי, יעיל וחסכוני. 
ב-160 שקלים לשעתיים או 240 ליום שלם )כולל שתייה חמה!( 

יש לך את הפתרון המושלם לאירוח עסקי מכובד ונוח. 
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תמרה עיצוב בצבע

אפשרות לרכישת ציורים ורפרודוקציות

תמרה )תעזי( 0526-218-179

•עיצוב וצביעת קירות פנים 	
•סוגי טיח שונים 	

•גימורי צבע שונים על  	
רהיטים ודלתות

•ציורי קיר בחדרי ילדים 	
•ועוד... 	

מחירים 
מפתיעים
מחירים 
מפתיעים

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

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

טיסות אל על לאירופה במחירים זולים במיוחד 

לפרטים והרשמה -  נירה כץ, מעונה
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.

 חדש: חוג התעמלות נשים במים בשעות הבוקר, 
בהדרכת מיטל מומלץ להירשם בהקדם

בנוסף
 טיפולי הידרותרפיה פרטני או קבוצתי.

 טיפולי מים רומנטים.

בריכה מחוממת
בבריכה של

צוות 
מוסמך

יחס
 אישי

דרוש/ה

גרפיקאי/ת
שליטה מלאה ב-

Photoshop  Illustrator InDesign 

 pnay@pnay.co.il קורות חיים לדוא"ל 

פרטים בטלפון 04-9977474

ניסיון בעימוד ובעיצוב מודעות 
רמת עיצוב גבוהה

יכולת עמידה בלחצים w יחסי אנוש טובים

תוכן שיווקי

צרכנות

בשברולט עכו יש עכשיו מגוון של הטבות סוף שנה על מבחר 
2012. ההטבות כוללות הנחות, טרייד אין, מימון  וחביי  דגמי
לות איבזור מפנקות. אולם תצוגה ומכירה על כביש עכו חיפה 

בשער נעמן. טל' 04-9915203.

 בבית הטבע “קסם הטבע” שבמרכז המסחרי מגוון הנחות על 
יתכשירים ומזון אורגני. בין השאר, יש מגוון הנחות על תכשי

רים המסייעים למערכת החיסונית בחורף כגון מניפקה, תמצית 
פטריות יפנית הנמכרת ב-109 שקלים ו-90 אג’ בלבד. בנוסף, 

ימבצע מפתה במיוחד על מבחר ירקות אורגניים הנמכרים במ
 50 מעל  ברכישה  )מותנה  ליחידה  או  לק”ג  4.90 שקלים  חיר 

שקלים(. מרכז מסחרי כפר ורדים, 04-9574333.

,במרכז השינה כברי המהווה עתה חנות המפעל של מזרוני “פוי
לירון” מקיבוץ זיקים, יש מגוון מבצעים גם על מותגים אחרים. 
למשל, מבצע טרייד אין ברכישת מזרון סימונס, קבלת 1ף500 

שקלים על המזרון הישן. קיבוץ כברי, 04-9952658.

הערב  לשעות  מפתה  מבצע  יש  בתרשיחא  רומילי  במסעדת 
והלילה: סטייק אנטריקוט ושליש ליטר בירה פירוני מהחבית 

במחיר כולל של 88 שקלים. 
בניין סראיא תרשיחא, 

קומת קרקע 
בעורף הבניין,

.052-5993059

ואין עוד תירו ינגמרו החגים 
צים!

דוקטור  של  הדיאטה  בעזרת 
סימונס ניתן לרדת במשקל תוך 

40 יום בין 8 ל-15 ק"ג.
כדי להשיג את התוצאה הזאת 
ההוראות  על  להקפיד  חייבים 
בליווי  מאוד  ומומלץ  במדוייק 

אישי.
סיפור הצלחה:

התהליך  את  כשהתחלתי 
יהייתי בספק רב האם ניתן לה

 500 של  דל  מתפריט  תקיים 
קלוריות.

היפות  והירידות  הזמן  עם 
שהגיעו אחרי יישום מדויק של 
ההוראות, נוכחתי לדעת כי אכן 
מדובר בנוסחת קסם אשר אינה 
מלווה בתחושת רעב או עייפות 

כמו בשאר הדיאטות.
יום,  ב-40  ק״ג   12 השלתי 
ואני שומרת על משקלי החדש 

בקפדנות!

לרדת במשקל 
אחרי החגים

הדיאטה של ד"ר סימונס מאפשרת להשיל 
ממשקלך 8-15 ק"ג תוך 40 יום ללא תחושת רעב

אני חייבת לציין את נכונותה 
אורך  לכל  ורד  של  ומסירותה 

וב בי  שלה  האמון  את  יהדרך, 
יום  בכל  סיועה  ואת  תהליך 

ובכל שעה!
אין לי ספק כי ללא תמיכתה 
עם  נשארת  או  נשברת  הייתי 
סימני שאלה אשר ככל הנראה 

יהיו פוגעים בקיום התהליך במ
דויק והשגת התוצאות.

ממליצה בחום לכל מי שסובל 
עודף משקל לבצע  מבעיה של 
את התהליך בסיועה המסור של 
חדש,  פרק  לפתוח  ובכך  ורד 
אורח  בקיום  יותר  וחיובי  טוב 

חיים בריא ונכון.
תודה על הכל!

• •
קילוגרמים  להשיל  הזמן  זה 

מיותרים!
ואש היום  עוד  ־התקשרו  

,052-8284074 לעזור   מח 
ורד  שקדי

חדש:  מבצע  לילדים,  המדליקה  הבגדים  חנות  נהריה,  בקיווי 
פריט שלישי בחינם )הזול מבין השלושה(. הגעתון 27 נהריה 

)ליד בנק מזרחי(.

םבחנות טררם שבמרכז המסחרי כפר ורדי יצאו בשורה של מבי
צעים במחלקות צעצועים וכלי בית. בנוסף, בחנות מבחר עשיר 
של  משחקים, מתנות לנוע, מתנות לגברמוצרי מטבח ומתנות 

לעיצוב הבית. מרכז מסחרי כפר ורדים 04-9572888.

mailto:pnay@pnay.co.il
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 אנט חסכאיה, הקוסמטיקאית 
הער לרגע.  נחה  לא  יוהאגדה, 

בייה הנוצריה שהפכה לכוכבת 
יתקשורת בזכות אהבתה למדי

נה וגיוס שלושת ילדיה לצה"ל, 
התייצבה בשש בבוקר של לפני 
הרכבת  בתחנת  השנה  ראש 
שנה  איגרות  וחילקה  בנהריה 
ביתה.  עם  יחד  לחיילים  טובה 
הפרטים  שכל  משוכנעת  ורדה 
באייטם מדויקים, היא רק עדיין 
לא השתכנעה שבאמת יש שעה 

כזו, שש בבוקר.
אלכסנדר  המפורסם  הבמאי   
חופשת  במהלך  הגיע  סוקורוב 
קליין,  סשה  הבמאי  עם  סוכות 
מרצה לבימוי ויצירה קולנועית 
תל  באוניברסיטת  וטלוויזיונית 

“ישקר”  במפעל  לביקור  אביב, 
בתפן, בגני התעשייה ובמוזיאון 
הבודדים  לקוראים  הפתוח. 
שלרגע לא זוכרים במי מדובר, 
בגדול  שמדובר  מזכירה  ורדה 
בפרס  זכה  שגם  רוסיה  בימאי 
הסרטים  בפסטיבל  הזהב  אריה 
של ונציה בשנה שעברה. עכשיו 
הוא היה כאן כאורח הכבוד של 

פסטיבל הסרטים בחיפה.
 בלולה בר היה ערב יגר, שבי

צ’ופרים  מיני  כל  היו  מסגרתו 
ישארגנו צוות הבר ויבואני יגר
ימייסטר. חוץ מצ’ייסרים במחי

רים נמוכים היה שם תא צילום, 
את  הסבירו  לערב  כשבהזמנות 
ייגר  של  צילום  תא  נחיצותו: 
שיצלם אתכם עם החברים ויתן 

 משפחת נטע בתום ספיר פויר
מירוץ כפר ורדים

כפר ורדים והסביבה
04-9574294 |  050-4045596

ארי פליישר 
 מרפא בעיסוי 

ויועץ ארגונומיה
ת  ת ורגישו  עיסוי עמוק ועוצמתי ברכו

ויעוץ להפחתת כאבים עתידיים אצלך בבית

ועכשיו גם 

בקליניקות 

בכפר ורדים 

ומעלות!

המשך בעמוד הבא

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

ילך תמונת  מזכרת מהיום המ
תזכרו  לא  אתם  כי  הזה,  טורף 
זוכרת  לא  באמת  ורדה  כלום. 
ואתם  שהצטלמה  מזל  כלום, 

יכולים לראות אותה סוף סוף.
השתתפה  נטע  משפחת  כל   
כאן  שהיה  ורדים  כפר  במירוץ 
הבנים  ושני  עמית  מזמן.  לא 
עשו את זה ממש בריצה ואילו 
כמעודדות  הזיעו  והבת  עירית 

נלהבות כולל שלט מדליק. 
יודי בטח  כמו שאתם  ואגב,   
עים חלק מהזוכים באותו מירוץ 

יקיבלו את המדליות שלהם בא
מצעות הדואר כמה ימים אחרי. 

התנצ במכתב  לוו  יהמדליות 
לא  המדליה  שהענקת  על  לות 
שצריך,  כמו  בטקס  התקיימה 

שהתייחסו  זה  יפה  שיותר  ומה 
כנראה  ק”ג.  ל-5  למירוץ  שם 
הורידו  המירוץ  שמשתתפי 

ממשקלם 5 ק”מ.
סיימה  ה-17  בת  פויר  ספיר   

יבהצטיינות יתרה קורס למדרי
יכי רכיבה מערבית מטעם המו

עדון לספורט באוניברסיטת תל 
יאביב. בזכות ההישג היא והצ

טרפה לצוות ההדרכה של חוות 
עץ הזית. יכול להיות שזה קצת 

יקשור גם לעובדה שמנכ”ל הח
ווה עונה לשם שרון פויר, אבל 

ורדה לא עוסקת בספקולציות.
 ורדה התעצבה אל ליבה כמו 
פזמונאי  של  מותו  על  כולם 
האזינה  היא  חפר.  חים  תש”ח 
רוב קשב לראיון שהקליט בחייו 

תמונה למזכרת מערב יגר בלולה בר

gnamir@cabri.org.il

Ò˜ÈËÓÒÂ˜ Ô‚Ò˜ÈËÓÒÂ˜ Ô‚

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

 , 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

לוקחים היום, מחזירים מחר
שירות עד בית הלקוח

ניקוי יבש
שטיחים | וילונות

שרותי כביסה וגיהוץ
שד’ הגעתון 52 נהריה  04-9514888

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
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המשך מעמוד קודם

יוביקש לפרסם אחרי מותו, וכ
מובן שהתחברה בדיוק לסיפור 
חפר  אהרון.  בן  יצחק  על  שלו 
בן  את  שפגש  בראיון  מספר 
בן  כבר  היה  כשהאחרון  אהרון 
90 ומשהו ועדיין נמרץ ומתפקד 
אותו  הוא שאל  אז  עזוז.  ומלא 
איך בגילו הוא כל כך חיוני, ובן 
אהרון ענה לו: “השנאה, חיים, 
את  גם  שמסביר  מה  השנאה”. 
גילה המופלג של ורדה, ומוכיח 

שלא רק האהבה תנצח.
 כן, כן, בסדר. גם האהבה יכוי
לה לנצח. בן אהרון יש רק אחד. 
כלומר היה. ורדה, לעומת זאת, 

יש כמו זבל.
מחאה  מגיעה  לורדה  וגם   

משלה. אז הנה, היא עלתה על 
משהו: החגים צפופים מידי. אף 
בעבודה  נהנה.  באמת  לא  אחד 
לפני  התחת  את  קורעים  כולם 
נגמרים,  שהם  ואחרי  החגים 
להורים אין כוח בשביל הילדים, 
עייפים  די  כבר  עצמם  הילדים 

הלימו ומכל  הגדול  ימהחופש 
דים חופש, לימודים חופש, רק 
נפטרנו מהדודה שהייתה אצלנו 

אנחנו צרי וכבר  יבראש השנה 
ועושי  לסוכה  אליה  ללכת  כים 
לא  מחורפנים.  בכלל  הדיאטה 

מוגזם?
 באמת, מי תכנן את זה ככה? 

ישלושה חגים צפופים בספטמ
קטן  איסרו-חג  לא  ואפילו  בר, 

אלכסנדר סוקורוב )משמאל( אנדרי פטרילין  מ”ישקר”
צילום: יח”צ

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  

שנה טובה!

מגוון שרותי כביסה מקצועיים
תיקוני בגדים  חדר כביסה בשרות עצמי  - פתוח 24 שעות! 

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

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

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

מאוקטובר  החורף,  וכל  ביוני? 
מה  כל  אפריל,  או  מרץ  ועד 
מלא  חנוכה?  את  זה  ששמתם 
קלוריות ואף יום חופש, זה פיר 
זה? ייפתח לאלתר דף פייסבוק 
של  יותר  הוגנת  חלוקה  למען 

החגים לאורך השנה. 
 בבית של חברה של ורדה היו 
עכבר.  של  לביקורים  סימנים 
אז היא הציבה מלכודת מהסוג 
לעכבר  שמסדרת  זו  ההומני, 
לוכדת  צהובה,  גבינה  חתיכת 

יאותו ללא פגע, ועולה פי חמי
האכז הדבק  ממלכודות  ישה 

את  העריך  אכן  העכבר  ריות. 
טעם  לילה  ובאישון  המאמצים 
גדול.  ברעש  ונלכד  מהגב”צ, 

במ להמשיך  החליטה  יהחברה 
יחוות ההומנטיריות כלפי המכ

רסם, אז היא לקחה עוד חברה, 
באישון  הכלוב  את  סחבו  ויחד 

ילילה הרחק הרחק לאחת החו
וש הכפר  את  הסובבות  ירשות 

חררו את היצור לחופשי. ורדה 
לאייטם  מפנה  אבל  מצדיעה, 

הבא.
 לסיפור הזה יש המשך. אחרי 

ייום העכבר חזר. ורדה לא הצ
ליחה לברר אם עובדה זו גרמה 

ההומני במדיניות  ילשינויים 
דברים  יש  חברתה.  של  טרית 

שעדיף לא לדעת.
 שבת שלום.

אנט חסכאיה

 תרגול שיטתי ומעמיק בתנוחות 
היוגה ובתרגילי נשימה. 

יוגה למבוגרים
יוגה טיפולית

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

לפרטים נוספים התקשרו:
ורד שקדי

052-8284074
V63@014.net.il

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.

כפר ורדים    052-3237623

אסתי צור
קוסמטיקאית

• טיפולי פנים לכל סוגי העור

• פילינג פעיל מחומצות וצמחים - רונליזה

• טיפולי מכון דרמלוג'יקה

• אפילציה (מחט חשמלית)

• ייעוץ, הדרכה והתאמת תכשירים - מכירה

אתר הבית של כפר ורדים

כפרניק

www.kfarnik.co.il

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

א.שחף

לפרטים: 050-5710510 | 050-4746787
www.a-shachf.dpages.co.il ,סכנין

050-4746787 | 
www.a-shachf.dpages.co.il

l מרזבים מאלומיניום ללא תפרים, יצור בשטח 

l ארובות לכל מטרה 

l ציפוי והתקנת ארגזי רוח מאלומיניום 

l גגות רעפים: בנייה ותיקונים, פחים לגגות רעפים 

l בניית פרגולות במגוון עיצובים 
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המוזיאון הפתוח בתפן
מחפש

מתנדבים 
לאירועי המוזיאון

אנשים בעלי אורינטציה 
לאמנות וטכנולוגיה שאוהבים 
אינטראקציה עם קהל מגוון, 

מוזמנים ליצור קשר. 

מתאים גם לפנסיונרים
טל: 04-9109624

משרד להשכרה

משרד 50 מ"ר מוכן לכניסה 
מיידית, רשת תקשורת, 

חדר ישיבות, מטבחון פרטי, 
שירותים פרטיים בשכירות 

אטרקטיבית בא.ת. תפן. 
לפרטים 054-6717760. 

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
בנוה זיו, וילה מדהימה במחיר 

אטרקטיבי. כ-180 מ"ר בנוי 
במפלס אחד, גובל בשטח ירוק, 
 Vip .₪ 1,780,000 בהזדמנות

נדל"ן, 052-7796333.
במעלות בזיתים קוטג’ 5 חדרים 

במצב מצוין עם מטבח חדש, חניה 
פרטית וגינה מטופחת. Vip נדל"ן 

.052-7794555
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

לפאב מסעדה באזור
דרושים

עוזר/ת טבח 
מלצרים w ברמנים

עבודה קבועה * 
תנאים טובים למתאימים

054-5202332

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

 מורה מנוסה ומקצועית

 מלמדת בכל הרמות
כולל אקדמאים וליקויי למידה

04-9997652 ,050-6574905

English שפת אם

המנין המשפחתי המסורתי  כפר ורדים
חוויה יהודית משפחתית משותפת

זמני כניסה ויציאת שבת וחגיגות בר המצווה\
המניין המשפחתי המסורתי מתפלל בבית הכנסת )סמוך לכיכר 7( 

 שבת נח 19-20.10.2012 
בר מצווה אלון גאון

17:00 קבלת	שבת	
8:45 לימוד	פרשת	שבוע	בראי	חז”ל	
9:15 שחרית	

שבת לך לך 26-27.10.2012
17:00 קבלת	שבת	
9:00 שחרית	

שבת וירא 2-3.11.2012
17:00 קבלת	שבת	
8:45 לימוד	פרשת	שבוע	בראי	חז”ל	
9:15 שחרית	

שבת חיי שרה 9-10.11.2012
17:00 קבלת	שבת	
9:00 שחרית	

שבת תולדות 16-17.11.2012
17:00 קבלת	שבת	
8:45 לימוד	פרשת	שבוע	בראי	חז”ל	
9:15 שחרית	

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 

שליטה מלאה ב-
InDesign 
Illustrator 

Photoshop  

ניסיון בעימוד ובעיצוב מודעות
רמת עיצוב גבוהה, יכולת עמידה בלחצים

יחסי אנוש טובים
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

משרד 50 מ"ר מוכן לכניסה 
מיידית, רשת תקשורת, 

חדר ישיבות, מטבחון פרטי, 
שירותים פרטיים בשכירות 

אטרקטיבית בא.ת. תפן. לפרטים 
 .054-6717760

דרושים
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 
.baitho@netvision.net.il בדוא"ל

 דרושות עובדות לניקיון.
 052-6219797

l בניין אטרקטיבי בתפן
l מתאים גם להיי-טק

l התאמה אישית לפי צרכים

ה
ר

כ
ש

ה
ל להשכרה משרדים בכל גודל

החל מ-30 מ”ר ועד לקומפלקס של מאות מ”ר

לפרטים ופגישת התרשמות: 054-6717760

l מיקום מעולה, גישה נוחה, חנייה צמודה
l קרבה למסעדת פועלים חנות נוחות

l נוף משגע

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

חיפוש עבודה
שיעורים באנגלית לכל הרמות עם 
מורה פרטי, ליחידים או בקבוצות 

קטנות עד שלושה תלמידים. 
שיעורים באנגלית עסקית. אנתוני 

054-2239808
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

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

דרוש/ה

גרפיקאי/ת

mailto:baitho@netvision.net.il
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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