
תיאטרון בובהתרצה מציג

מעשה בשלושה אגוזים
בסיום ההצגה סדנה ויצירה בתערוכה: 
“לאה גולדברג, המשוררת שאהבה לצייר”

גילאי 5 ומעלה

 11/5

 22/6
תיאטרון טוליק מציג 

הסנדלר והגמדים
בסיום ההצגה סדנת יצירת
גמדים מחומרים ממוחזרים

גילאי 3 ומעלה

ילד: 30 ש”ח מלווה: 15 ש”חלפרטים והרשמה:

מחירון

טל: 04-6988295/003    052-4845791
m_bardavid2@baram.org.il :דוא"ל  www.bardavid-museum.org.il :אתר

http://www.facebook.com/bardavid.museum :פייסבוק

טל: 04-6988295/003    052-4845791
m_bardavid2@baram.org.il :דוא"ל  www.bardavid-museum.org.il :אתר

http://www.facebook.com/bardavid.museum :פייסבוק

חדש
 Derma lift 

מילוי קמטוטים
בטכניקה

גרמנית חדשה 
עם חומצה היאלורונית 

ופפטידים 
בטכנולוגית

DermaPen

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

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

טיפולי פנים על פי שיטת ד"ר דב קליין
עם תכשיריו הקוסמטיים הפארא-רפואיים

הסרת שיער ללא כאבים
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תרבות תפתחו יומנים

25.4v חמישי
מופע ילדים. “כח המשאלות” - להקת 
 ,18:00 בשעה  חדש.  במופע  טררם 
 ,04-9829933 נהריה.  התרבות  בהיכל 

.04-9829733
מופע  בהופעה.  רוקפור  מוסיקה. 
דלתות  פתיחת  ומריאן.  ביל  של  פותח 
20:00 בפאב הפרה בשבי ציון. לה�ז -ב

מנות 072-2657872.
מפגש סופר. אהוד בנאי על ספרו החדש 
בשעה  שירים.  בליווי  המקום"  "�ה 
20:30 במארג ברחוב מרון 1 בכפר ורז

דים. 052-5224922.

26.4v שישי
ואלון  יידוב  שלמה  מוסיקה. 
 אולארצ’יק. בשעה 22:00  בחמדת ימים.

.04-6989423

27.4v שבת
בפסוז הכנסייה  בחצר   . וטיו לקונצרט 
טה, יבצעו אנסמבל קולות נשים נעמה 
בליווי פסנתר מבחר יצירות ליתורגיות 
ייערך  הקונצרט  בתום  אביב.  ושירי 
טיול בסמטאות הכפר. לפרטים נוספים: 

.050-2920800
אירוע  מסילוואן.  הטווס  הצגה. 
בעכו  מגורים  לבית  פורץ  תיאטרוני 
 11:00 בשעות  בו.  ומתנחל  העתיקה, 
פתר.  וסיני  אלון  חן  בימוי:  ו-14:00. 
בורי  אורי  למסעדת  בכניסה  המפגש 
דקות  עשר  בעכו,  המגדלור  בטיילת 
שקלים.  65 ההצגה.  מועד   לפני 

.04-9914222
מוסיקה. Niogi, מופע שקיעה בחמדת 

ימים. 04-6989423.
סטנדאפ. משה פרסטר. פתיחת דלתות 
ב-20:30. 50 שקלים בפאב הפרה בשני 

ציון. 072-2657872.

28.4v ראשון
הקאמז הת�מורת  קונצרט   . טקונצר
עם  נתניה  ות�מורת  הקיבוצית  רית 
 20:30 בשעה  הונגרי”.  אופרטה  “נשף 
,04-9829933 נהריה.  התרבות   בהיכל 

.04-9829733

29.4v שני
עיז כפרות.  תרנגול   . לנוע רהצגה 
עמיר.  אלי  של  ספרו  ע”פ  מחודש  בוד 
 בשעה 17:30 בהיכל התרבות כרמיאל.

.04-9881111

29.4-8.5v
של  הגבול”  על  שלומי  "מה  פסטיבל. 
אלטרנטיבי.  לתיאטרון  שלומי  מרכ� 
 ,04-9875183/4 כרטיסים:  לה�מנת 

050-2882117. )ראו הרחבה עמ' 51(.

30.4-1.5v
“מקצבים”  מחול  להקת  מופע. 
נהריה. התרבות  בהיכל   20:30  בשעה 

.04-9829733 ,04-9829933

2-4.5v
ה-37  יעקב  סולם  פסטיבל  פסטיבל. 
הכנרת.  חוף  על  גינוסר  בנוף  ייערך 

זשלושה ימים של מו�יקה וריקודים מר
חבי העולם. מיום ה’ בשעה 16:00 עד 
שבת בשעה 17:00. 04-6850403 )ראו 

הרחבה עמ’ 50(

2.5v חמישי
הצגה. אבנים. מה קורה כאשר לשלשת 

מו של  שלמה  אנדרטה  מעירה  זציפור 
ינון  המופע:  ובמאי  יוצר  גיטאות?  רדי 
צפריר. בשעה 20:30 במרכ� לתיאטרון 
שקלים.  65 כרטיס:  מחיר  עכו.   של 

.04-9914222

3.5v שישי
מוסיקה. דני סנדרסון באולם המופעים 
בקיבוץ כברי. כרטיס במכירה מוקדמת: 
125 שקלים. ביום המופע: 140. לה�מז

נת כרטיסים: דורית 052-8011523.
חנה  נחה”.  לא  “לסלאו  בידור.  מופע 
לסלאו במופע בידור חדש בבימויה של 
22:00 בהיכל התז  שירילי דשא. בשעה

רבות כרמיאל. 04-9881111.

4.5v שבת
שבת סיפור. כמידי שבת ראשונה בכל 

זחודש, מ�מין המו�יאון הפתוח בגן הת
עשייה תפן לשבת סיפור והפעם הסיפור 
“איך מציירים תמונה של ציפור”, מאת: 
11:00. במו�יאון הפז  �’ק פרוור. בשעה
תוח בגן התעשייה תפן. 04-9872022, 

.04-9109609
ודוכני  סדנאות  ומופעים,  הצגות  יריד. 
11:00- בשעות  ועוד.  מו�יקה  אוכל, 
ביז מ-15:00.  ריקודים  מסיבת   .15:00

שוב כליל. 054-4212143.
מה  מציגה:  בובתרצה  בובות.  תיאטרון 
בשעה   .4 מגיל  לילדים  לגידי?  קרה 
11:00 בקרוואן ליד כיכר 8 בכפר ורדים. 

טלפון: 04-9979401, 052-333729

8.5v רביעי
ומריאנו. פתיחת דלתות  אלי  סטנדאפ. 
20:30 בפאב הפרה בשבי ציון. להז -ב
�מנות: 052-7765869, 052-3581619.

9.5v חמישי
סדרת  במסגרת  אפללו  קובי  מוסיקה. 

הנק בראש  בנקרות’  ‘לילות  זהמופעים 
תחיז  ,20:00 מ החל  קהל  כניסת  -רה. 
כרטיסים: לה�מנת   .21:45 מופע:   לת 

073-2710100
במוז איירס  בואנוס  דה  מריה   . עמופ
רבי לפיאצולה,  במחווה  טנגו  זפע 

מארגנטינה.  אורחים  עם  פיטנגו  עיית 
נהריה. התרבות  בהיכל   20:30  בשעה 

.04-9829733 ,04-9829933
הצגה. סמיר ויונתן בשעה 20:30 במרכ� 
 65 כרטיס:  מחיר  עכו.  של  לתיאטרון 

שקלים. 04-9914222.

קובי אפללו. 9.5 ראש הנקרה
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מוסיקה. מאור כהן. פתיחת דלתות ב-20:30 בפאב הפרה בשבי 
052-  ,052-7765869 לה�מנות:  שקלים.   80 כרטיס:  ציון. 

.3581619

10.5v שישי
מוסיקה. שי בן צור והרג’סטאן אקספרס במופע כפול. ב-17:00 

וב-22:00 בחמדת ימים. 04-6989423.

11.5v שבת
צעדה. צעדת כפר ורדים ה-19 בסימן �הירות בדרכים. הרשמה 
הכדורסל  ממגרש   10:00 שעה  ועד   08:30 משעה  החל  ו�ינוק 

ברחוב מירון. דמי רישום 20 ₪ לצועד )מעל גיל 5(.
הצגה ויצירה. הצגה ויצירה לכל המשפחה. תיאטרון בובהתרצה 
מציג: “מעשה בשלושה אגו�ים”. בשעה 11:00. במו�יאון בר-

דוד בקיבוץ ברעם. 04-6988295.

13.5v שני
בשעה  מו�יקליים.  בקטעים  משולב  קוצ’ה  פצ’ה  ערב  מופע. 
דוד, ברעם, 04-6988295, 052-8313191  בר  מו�יאון   .20:00

)ראו הרחבה עמ' 50(.
הצגת ילדים. סבא טוביה בממלכת טוביהו. בשעה 17:30 בהיכל 

התרבות נהריה. 04-9829933, 04-9829733.

15.5v רביעי
תיעז והצגה  יצירה  הכוללת  לשבועות  פעילות   . והצג היצירה 
רך מהשעה 10:00. במו�יאון הפתוח בגן התעשייה תפן. -04

.04-9109609 ,9872022

16.5v חמישי
מוסיקה. דוד ד’אור במסגרת סדרת המופעים ‘לילות בנקרות’ 
בראש הנקרה. כניסת קהל החל מ-20:00, תחילת מופע: 21:45. 

לה�מנת כרטיסים: 073-2710100.

דני סנדרסון. 3.5 כברי



 פתוח: שני עד רביעי מ-19:00 עד השעות הקטנות 
חמישי עד שבת מ-12:00 )בראשון סגור(

בניין סראיא, מרכז תרשיחא, 0545-202332

בתקופת החורף
המקום סגור ומחומם

מסעדה ופאב על ראש הגג

 בחמישי
TOP VIEW BARTOP VIEW BARבצהרייםפתוח מ-12 שישי ושבת

     משה שוורץ
מעסה רפואי בכיר, מאסטר ברייקי-הילינג

מגוון עיסויים, טיפול אנרגטי, רפלקסולוגיה של הפנים

פינוק חדש
בכפר ורדים

חדר טיפולים
באוהל מונגולי מקסים

054-9571471 

אפשרות

למנויים, שוברי

מתנה לאירועים

מיוחדים

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

חוגגים 10 שניםחוגגים 10 שנים

תחנת סיכה ורחיצה

מוראד ליוס
תחנת רחיצה * סיכה ושמנים

תיקון אגזוזטים

הוותיק באזור
אזור תעשייה מעיליא

052-4447394 ,04-9977710

Ò˜ÈËÓÒÂ˜ Ô‚Ò˜ÈËÓÒÂ˜ Ô‚
סדרות אקנה | אנטיאיג'ינג | הבהרות עור | הסרות שיער

עיצוב גבות | תכשירים פרא-רפואיים | יעוץ חינם

בקרו באתר הבית של גן קוסמטיקס ב-     . עשו לייק וקבלו הטבות.

גילה: 052-8011374

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

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!

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
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מכת  על  שמעה  ורדה   
את  ראתה  בכפר,  הפריצות 
היא  וגם   ,10 בערוץ  הכתבה 

ענכנסה לחרדות. סליחה, שא
לא  אורח  ייכנס  הבייתה  ליה 
קרוא? הוא יכול לתפוס אותה 
בלי העוגיות חנק שהיא תמיד 
התה!  עם  לאורחים  מגישה 
ומה  עליה?  יחשוב  הוא  מה 
אדוני,  בלילה?  בא  הוא  זה? 
בלילה  לובשת  שורדה  מה 
זה לא בשביל לקבל אורחים, 
מתעמקת  ממש  וכשהיא  כן? 
ורדה משאירה  בזה, לפעמים 
כוס לא נקייה בכיור, וזה כבר 
בקיצור,  וחרפה.  בושה  ממש 

תמוגר התופעה לאלתר!
של  השפעה  זה  מה  תראו   
להקליד  גמרה  רק  עיתונות. 

ורדה שו וכבר  עאת האייטם, 

מעת שגייסו לכוחותינו כלבה 
בשם גלידה ותגברו מאוד את 
כולל  הביטחונית,  הנוכחות 
אז  צ’קלקות.  עם  סיור  רכבי 
הכחול יהבהב, הכלבה תנבח 
וכלבת השמירה של  הב-הב, 
לישון  תוכל  הדמוקרטיה 
בשקט גם עם הפיג’מת פלנל 

עעם האווזים של נילס שנשא
רו לה מגיל 17.

 כשביקרו קציני פיקוד צפון 
את  להציג  סיון  החל  בכפר, 
על  לדבר  עבר  ומייד  עצמו 
כפר ורדים. האלוף יאיר גולן 
השמורה  בסמכות  אותו  עצר 
קודם  אחד,  רגע  לאלופים: 
סיון  בצבא.  עשית  מה  ספר 

עענה שהאלוף היה מפקד המ
בסנור  בטירונות  שלו  חלקה 
שהוא  ברור  היה  אז  ושכבר 

האלוף יאיר גולן וסיון יחיאלי
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כמה  האולטימטיבי.  החייל 
שנים מאוחר יותר חנך האלוף 
בתפקידו  המועצה  ראש  את 
אין,  עורב.  פלוגת  כמפקד 
ורדה דלוקה על שיח לוחמים.
 אפרופו לוחמים. דוד רמון 
משולבת  לחימה  מאמן  הוא 
בקרב מגע או משהו כזה, שזה 
ספורט שיש בו גם תחרויות. 
שלו,  וההחניכים  הוא  אז 
ועוד  ורדים  מכפר  שמגיעים 
נסעו  בסביבה,  יישובים  כמה 
ישראל  באליפות  להשתתף 
אבל  פרסים.  מלא  לקחו  וגם 
החוויה הכי מרגשת של רמון 
עם  משותף  צילום  הייתה 
שר האוצר החדש יאיר לפיד 
בחולצת טריקו שחורה. ורדה 
עם  הצטלמה  לא  שנים  כבר 

לפיד.

תעע מוצגת  תפן  במוזיאון   
רוכה של שטיחי ענק שיצרה 
האמנית סשה סטויאנוב בשם 

בתע וערב”.  בשתי  ע“ציור 
ענקיים  קיר  רוכה 13 שטיחי 
והנה מגיע  באורך 8 מטרים, 
הקטע שהצליח להכניס איטם 

מהת שטיח  לורדה:  עאמנותי 
“מט למוזיאון  נמכר  עערוכה 

ורדה  יורק.  בניו  רופוליטן” 
כי  בכמה,  לדמיין  רק  יכולה 
הענפים  שהמקורות  מה  כל 

שה זה  לברר  הצליחו  עשלה 
מחיר היה בדולרים.

 אגב, אם המכירה למוזיאון 
חשק  לכם  עושה  הנחשב 
אתם  אז  בשטיחים,  לחזות 
שאתם  בגלל  וזה  יכולים. 
המשך בעמוד הבא

דוד רמון ויאיר לפיד
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כשהיא נוסעת להתארח אצל 
היא ממש  הילדים, מצד שני 
לחפש  ויודעת  מתקדמת 
מתכונים באינטרנט? אז היא 
לפטריות  מתכון  על  עלתה 
לעברית  שתורגם  פורטבלו 
ויצאו  אוטומטית,  בתוכנה 
והנה  פנינים,  מלא  מלא  שם 

הלקט.
לעע איך  המתכון:  כותרת   
בתנור  בגריל  במרינדה  שות 

פטריות פורטבלו.
למהות  נחמד  הסבר  והנה   

פו פטריות  צליה  עהמתכון: 
אדמתי  טעם  מדגיש  רטבלו 
עמוק שלהם. הכבישה אותם 
לפני  פשוט  מתובל  בתחמיץ 
הצלייה אותם נותן להם טעם 
מורכב והופך אותם יותר כמו 

צלחת  מאשר  עיקרית  מנה 
בצד. 

הוא  ההכנה  משלבי  ואחד   
כובעי  את  מוסיפים  כזה: 

עפטריות נובעת פרוס על הת
חמיץ ולתת לשבת כשעתיים, 

או לילה במקרר.
 לקראת הסוף יש גם “רמע
לעשות  ניתן  התחמיץ  זים”: 
שימוש חוזר, או יכול לשמש 

כבסיס הרוטב.
בקשה  גם  יש  הכל  ואחרי   
קטנה: אם לחפור את המאמר 

הזה, אנא שלח אותו.
 אגב, האורחים בקושי טעמו 

מהפטריות של ורדה.
 שבת שלום

עובדי המוזיאונים הפתוחים ביום כיף

צילום- רחל לזר
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ורדה

הזו  העסקה  לבד,  לא  ממש 
עהקפיצה את הביקוש לתערו

כה מצד אספני אמנות, אמנים 
והעולם,  מהארץ  ומבקרים 
והאוצרת רותי אופק החליטה 
להאריך אותה בעוד חודש עד 
לסוף חודש אוגוסט. רגע, איך 
אומרים, להאריך או להעריך?
במוזיאון,  אנחנו  כבר  ואם   
שעובדי  לפניכם  רשמו  אז 
שלושת המוזיאונים הפתוחים 
יום  עשו  ורטהיימר  סטף  של 
של  בצוותים  המדובר  כיף. 
עומר  חי,  מתל  המוזיאונים 
ותפן כמובן, שנפגשו באמצע 
הדרך, בתל אביב. איפה בתל 
במוזיאון  באמת.  נו,  אביב? 
תל אביב לאמנות, כי אם כבר 
משהו  להם  שיהיה  כיף  יום 

כל  מכירים  שהם  ממה  שונה 
יום.

 ורדה קראה באתר כפרניק 
לוקחים  לא  שכבר  זה  על 
הנכדים  טרמפיסטים.  פה 
גם  זה  על  שדיברו  מספרים 
היו  בפייסבוק.  פורום  באיזה 
לכתבה,  טוקבקים  הרבה 
הסבר  לתרום  רוצה  וורדה 
טוקבקיסטי משלה: זה בדלל 
שהיום כולם נוסעים בג’יפים 
והג’יפים האלה זה  עירוניים. 
וכשיושבים  גבוהים,  רכבים 
להבחין  קשה  קצת  מלמעלה 
קטנים  הם  כי  בטרמפיסטים, 

כאלה.
עצע ויום  פסח  היה  נכון   
מצד  ורדה  גם  ונכון  מאות? 
משהו  להכין  צריכה  אחד 

המשך מעמוד קודם

עם  סטויאנוב  סשה 
האמן מוש קאשי

הכלבה גלידה

המופע של
ד"ר שטות

כי מותר לצחוק
מופע • הרצאות • גיבוש

אירועים • ימי הולדת

        שווה לעשות לייק

mail@drshtoot.co.il
www.drshtoot.co.il

054-3911663

לך   
ש

א 
ב

ה
ע 

אירו
ל

מור 
ש

גזור ו

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

היכן נפגשים האמנים והספורטאים, הצרכנים 
והצרחנים, החילוניים והדתיים, האכפתניקים והציניים, 

המשטרה והפורצים, הירוקים והנדל"ניסטים?
בעמוד החדשות של   בעמוד החדשות של   

היכן נפגשים "בית מושקע
למכירה" ו"מלונה למסירה"?

בלוחות המודעות של    

היכן נפגשים

באתר                   ב"מוסדות הכפר"!באתר                   ב"מוסדות הכפר"!

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

היכן נפגשים 
האינטלקטואלים 

וחובבי הבידור הקל?
בלוח האירועים של    

אם לא תגלשו, איך תדעו?

www.kfarnik.co. i l

בלוחות המודעות של    

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 

 

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
 
|

04-9587127
 

5

|

|

073-7104777

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

בתים למכירה

בכפר ורדים במשעול הסחלב 
בשלב א', וילה 215/560, 5 

חד'+מקלט, חנייה מקורה, גינה 
גדולה ומע' סולארית מניבה. רחל 

.054-4735949

בכפר ורדים ברח' ללא מוצא וילה 
במפלס אחד, כניסה ממפלס 

הכביש, 125/345, 4 חד', מחסן, 
חנייה וגינה מקסימה. רחל 

.054-4735949

בכפר ורדים בצעירה, וילה 
פינתית, מטופחת ומוארת 

200/380, 6 חד'+ממ"ד, אפשרות 
ליח' נפרדת, מחסן וגינה 

מטופחת. רחל 054-4735949.

בכפר ורדים בשלב א', וילה 
הגובלת בחורשה, 173/590, 

6.5 חד'+פ. משפחה, נוף 
מקסים, גינה וחניה מקורה. רחל 

.054-4735949

בכפר ורדים, ברח' חירם בשלב א' 
וילה מוארת ומטופחת, 5 חד'+פ.

משפחה+פ.עבודה, 197/530, 
חנייה וחצר גדולה. רחל 

.054-4735949

בכפר ורדים בשניר, וילה 
מרווחת ומוארת הגובלת בשטח 

ירוק. 235/1170, 6 חד' + 
פינת משפחה, כניסה ממפלס 

הכביש. חנייה וחורש טבעי 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

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

ל-dreadlocks בית אופנה 
דרוש/ה גרפיקאי/ת למישרה 
חלקית באזה”ת קורן מעלות. 

שליטה באילוסטרייטור ופוטושופ. 
לפרטים: עדי 052-6907707 

ל"קציצה עגלגלה" דרושים 
עובדים למספר תפקידים. הופעה 

יצוגית, מוסר עבודה גבוה. 
לפרטים 0546-881085 

למאפייה בתרשיחא דרוש/ה 
בחור/ה חרוצ/ה בעל/ת רשיון 
נהיגה לעבודות ניקיון וחלוקה. 

לפרטים גידי 054-7633346

מקשיבים לקולך, דרושים: 
זמר עם שליטה בגיטרה 

אקוסטית, בסיסט, גיטריסט, 
קלידן, סקסופוניסט ומתופף. 

 050-4296676

דרושות עובדות לניקיון. 
052-6219797

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

חיפוש עבודה

נערה בת 15 אחראית, חברותית 
ותלמידה מצטיינת מעוניינת 

בעבודות ביבי סיטר, עזרה 
בשיעורי בית לכיתות א'-ו', 

וטיפול בחיות מחמד. עופרי 
054-7451833

לפאב מסעדה באזור
דרושים

עוזר/ת טבח 
מלצרים w ברמנים

עבודה קבועה * 
תנאים טובים למתאימים

054-5202332

לריסה
מעצבת שיער

נשים • גברים • ילדים
אפשרות בבית הלקוח

050-7179525

חדש!!!  
בבית האור המרפא

טיפול בגלי הלם ל:
הסתיידויות בכתף, בעיות דורבן, ירך , גב, נימול 

בידיים, טניס אלבו, בעיות ניווניות ועוד...
זכיין של רשת "רפואות"

בנוסף: טיפול בבעיות גב, צוואר שלד ועוד...
קרניו סקראל - לנשים בהריון

ועוד פלא:
חדש בצפון! מיטת הפלא למיגוון רחב של בעיות

בואו להתנסות ולחוות, טיפול הכרות ב-50 ש"ח בלבד
www.theskyspirit.co.il ,0545-600144 ,מיכה און

שיעורים, קורסים ולימודים

אחרי צבא, בוגר 5 יחידות 
מתמטיקה, מעוניין להעביר 

שיעורים פרטיים לתלמידי חט"ב 
ותיכון. אוריה 0546348910. 

חדש במעלות!  מרכז להב"ה – 
קורסים במחשבים חינם לכל 

הגילאים לפרטים והרשמה: 
 04-9997210

המנין המשפחתי המסורתי  כפר ורדים
חוויה יהודית משפחתית משותפת

עדכונים נוספים בקולנו, באתר ובדף הפייסבוק

15-16.2 שבת פרשת תרומה
17:00 קבלת	שבת	
9:00 שחרית	

22-23.2 שבת פרשת תצוה זכור
17:00 קבלת	שבת	
8:45 לימוד	
9:15 שחרית	

23.2 בערב בשעה 18:30 קריאת מגילה 
ומסיבת פורים חגיגית

2-3.3 שבת פרשת “כי תשא פרה”
17:00 קבלת	שבת	
9:00 תפילת	שחרית	

9-10.3 פרשת “ויקהל פקודי”
17:00 קבלת	שבת	
9:00 תפילת	שחרית	

16-17.3 פרשת “ויקרא” 
בר	מצווה	של	עומר	מזרחי

17:00 קבלת	שבת	
08:45 לימוד	
09:15 תפילה	

27.4.2013 פרשת אמור
19:00 קבלת שבת 

9:00 תפילת שחרית – קידוש 
לכבוד דפנה רותם וגיא לרגל 

חתונתם 

מאי
4.5.2013 פרשת בהר בחוקותי – בר 

מצווה עומר אפורי
19:00 קבלת שבת 

8:45 לימוד

9:15 תפילת שחרית 
15:00 מנחה – בר מצווה יוחאי זנג

11.5.2013 פרשת במדבר – שבתון 
נוע”ם וחגיגה עם הוסטל כברי

19:00 קבלת שבת 
9:00 תפילת שחרית 

14.5.2013 לימוד שבועות – 
פסטיבל שיעורים ותכנית לילדים 

לפרטים נא לפנות לרב אבי 
055-6667155

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

 אספקה לכל הארץ

ל- 

לשיווק שטחי פרסום
בעיתונים ובאינטרנט,

הקמת אתרי אינטרנט ועוד

אחוזים גבוהים
אפשרות לרווחים נאים 

מתאים כמישרה ראשית או הכנסה נוספת

pnay@pnay.co.il :לשליחת קורות חיים

דרוש/ה

איש מכירות

* המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

www.alakfar.co.il

אוריינטציה עיתונאית חובה,
ניסיון יתרון

העבודה במתכונת פרילנס
בהיקף של כרבע משרה 

pnay@pnay.co.il :לשליחת קורות חיים

דרוש/ה

כתב/ת

* המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד
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קיבוץ כברי - שעות פתיחה: א'-ה' 10:00-20:00  שישי 10:00-14:00  טל. 04-9952658
4 דקות מנהריה - חניה חינם בשפע

מרכז השינה והריהוט כברי
חנות המפעל

ניתן להזמין במידות שונות

ארונות קיר 
פתיחה והזזה

ברכישת מזרון סימונס  דגם לייק
קבלו כורסת טלויזיה במתנה!

דגם: לואי

דגם: אלון צרפתי

מבצעים 
לפסח

פינות אוכל 
לחג

החל מ-₪2990

מבצעים 

בקנית מזרון סילי  או סימונס 
50% הנחה על הבסיסים

דגם: אביר

לכבוד החג
שפע מבצעים

חג שמח

מבצע
חיסול

פינות אוכל

מתצוגה

בקנית מזרון סילי       או סימונס       50% הנחה על הבסיסים
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