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שיעורים פרטיים 

בספרדית 
למתחילים ומתקדמים

מיוחד: קורס מזורז לנוסעים 
לדרום אמריקה )דיבור בלבד(

לילי 052-7808393

חדש למבוגרים
העשרה בצרפתית
מבלים בכיף ומשפרים את השפה

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

PARLEZ-VOUS FRANCAIS?

למכירה
בית למכירה בנווה זיו,  290 מר’ 

בנוי, יחידת דיור מושכרת. למרגלות 
 יער אלונים. בניה איכותית. 

 054-6651287
מסעדה עובדת ומצליחה במקום 

טוב בכרמיאל 052-6496101 

להשכרה
יחידת דיור, חדר אחד עם מטבחון, 

ג’קוזי, מקלחת, שירותים וגינה. 
כניסה מיידית. 050-8353632 
להשכרה במצפה הילה בית 5 

חדרים, חימום סולר / קמין, 
משופץ, חצר, נוף. 052-3328835 

תיווך, ירון. 
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 
* חניות נוחות * שמירה היקפית. 
הבניין מאוכלס ברובו * אפשרות 

 לחלוקה גם לשטחים קטנים. 
לפרטים 04-9872606

דרושים
מנהל/ת מוצר ליחידה עיסקית 
טכנולוגית, חובה ניסיון בשיווק 

בינלאומי, השכלה הנדסית, אנגלית 
 מעולה. קו”ח למייל:

  osnat_cv@meitavjob.co.il 

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

דרושים מתנדבים לליווי דיירים 
בעלי צרכים מיוחדים באופן 

פרטני בנושאי קריאה\כתיבה ועוד.
בנוסף דרושים מדריכים לעבודה 

במשמרות כולל לילה ושבתות. 
לפרטים: מורן-052-3234491 

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

פרנסה
בן 17 יטפל בכלבכם כשאתם 
בנופש. האכלה, טיול, משחק 

והרבה אהבה )וגם חתולים יקבלו 
יחס חם(. איתן, 054-6717726, 

 04-9978821

קח תן
למסירה כלב לברדור מקסים בן 4, 

 לבן מעורב כולל ציוד.
054-6949410

למכירה תנור קרמיקה כחדש 
תוצרת אמאקו ארה”ב. חד פאזי 3 
מדפים - פיקוד אלקטרוני 9,000 

 שח’ )חצי מחיר(. 
רותי-054-9142722

חוגים ולימודים
שיטת פלדנקרייז - שיעורי תנועה 
בקבוצות קטנות, טיפולים אישיים 

לשיקום ושיפור היכולת התנועתית. 
מיכל שגיא, בעלת ניסיון ומוניטין 

רב. 04-9573482, 054-4957348
חוג צילום למבוגרים במצלמה 
דיגיטלית. פיתוח סגנון צילום 

יצירתי ורכישת כלים ביקורתיים 
להתבוננות. בכפר ורדים. לפרטים 

והרשמה: יערה 6782729
חוג רב תחומי ליצירה ברמה 

גבוהה לנערות )מגיל 11 ומעלה(. 
תכשיטנות ויצירת חרוזים, הכנת 
סבונים ונרות, ועוד. בפר ורדים. 

לפרטים והרשמה: 6782729
שיעורי גיטרה קלאסית וחשמלית 

לילדים בכיתות ג’-ח’ על ידי תלמיד 
במגמת מוסיקה. פיתוח טכניקה, 
שמיעה מוסיקלית וליווי. מחירים 

נוחים. מורן 054-2241881

רוחניות 
מרקו קפלי, מרפא אנרגטי רוחני. 

טיפולים , שיעורים אישיים וסדנאות 
לשקט פנימי, התפתחות, צמחיה 

www. 054-6292639 .וריפוי
 marcohealing.ios.st

 מורה מנוסה ומקצועית

 מלמדת בכל הרמות
כולל אקדמאים וליקויי למידה

04-9997652 ,050-6574905

English שפת אם

בלבון לפעוטון/צהרון
דרושות:

מוסמכות/גננות מטפלות
מלאה/חלקית למשרה

חובה קודם עם ילדים נסיון
קו"ח עד 1.11.10

ronitlavon@walla.com לרונית:

דרושים
אחמ”ש עם ניסיון 

ומלצרים אחרי צבא, 
לתקופה ממושכת

למסעדת אדלינה בכברי

נא לפנות ליעל 054-8083287 
המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

דרושים
מנהל משמרת

טבחים
אחרי צבא, עם ניסיון

054-5333805
המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

למסעדת פינגוין בנהריה

שעות התפילה בשבתות הבאות עלינו לטובה:
המניין המשפחתי המסורתי מזמין אתכם לתפילות בשבתות ולפעולות הבאות עלינו לטובה: 

התפילה מתקיימת באשכול הגנים “גפן”, רח’ אשכר )ליד כיכר מס’ 3(, כפר ורדים 
)אלא אם כן נכתב אחרת(

www.masorti-kfarvradim.org.il   -   אתר חדש למנין המשפחתי
להצטרפות לרשימת התפוצה של המנין המשפחתי “קולנו” אפשר לשלוח מייל ל: 

rlakritz@netvision.net.il  ולתת את כתובת המייל שלך
שאלות? אנא התקשרו לרב צבי ברגר:  052-4753870

המנין המשפחתי המסורתי  כפר ורדים

חוויה יהודית משפחתית משותפת
מסונף לתנועה המסורתית (קונסרטיבית) בישראל

שבת, ח’ חשון, 15-16.10
פרשת לך-לך

16:51 הדלקת נרות 
17:00 מנחה, קבלת שבת וערבית 
09:00 ברכות  
09:20 לימוד )פרשת השבוע( 
09:50 שחרית וקריאת התורה 
17:42 מוצ”ש 

השבת, בר מצווה של רועי,
בנם של עפרה וירון איזן

שבת, ט”ו חשון, 22-23.10
פרשת וירא

16:43 הדלקת נרות 
17:00 קבלת שבת וערבית  
09:00 ברכות  
09:20 לימוד 
09:50 שחרית וקריאת התורה 
17:35 מוצ”ש 

שבת, כ”ב חשון, 29-30.10
פרשת חיי שרה

16:36 הדלקת נרות 
17:00 קבלת שבת וערבית 
09:00 ברכות  
09:20 לימוד 
09:50 שחרית וקריאה בתורה 
17:28 מוצ”ש 

השבת, בר מצווה של סתיו, 
בנם של ורד ומשה סטינובר

שבת, כ”ט חשון, 5-6.11
פרשת תולדות

16:30 הדלקת נרות 
17:00 קבלת שבת וערבית 
09:00 ברכות  
09:20 לימוד 
09:50 שחרית וקריאת התורה 
17:22 מוצ”ש 

השבת, בר מצווה של דניאל, 
בנה של סאלי עידו.


