
ל- 

כותב באנגלית
English Writer

למספר פרויקטים דרוש/ה

* המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

pnay@pnay.co.il  04-9977474 :לפרטים

ברמת שפת אם

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

השלישי פרישה וחלוקת משאבים בגיל תכנון

מקצועית, בדיקה פנסיוני: ביטוח
תיק והתאמת צרכים איתור

השתלמות קרנות ופיצויים, גמל קופות

בארץ ובחו"ל השקעות נזילות

ופקטורינג עסקיות פרטיות, הלוואות

עסקים וליווי עסקיות תוכניות





 







כרמיאל 12 פריים-גרף הנפח
04-958-40-20
www.prr.co.il

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

למכירה
למכירה הכפר ורדים ברח' מירון 
167/634 מ"ר, בית אבן מעוצב 

 ויפהפה, 5.5 חד'. מיכל
050-7304053

בכפר ורדים רח' חרמון - בית עץ, 
150/500 מ"ר, 6 חד' מסודר ויפה. 

מיכל 050-7304053
בשלומי דירות 4 חדרים בששת 
הימים למשקעים מחיר לאחת 

250,000 ₪ פרטים נוספים לדויד 
054-3123451

בשלומי, בן גוריון  דירת גן 4 
חדרים בבניין משופץ ויפה עם גינה 

מטופחת חנייה ומחסן פרטי עם 
נוף לים והרים.דויד 054-3123451
בשלומי רח' אחיהוד וילה פרטי 9 
חדרים ב-3 יחידות דיור עם נוף 

 פוסטרלי. פרטים לדויד
054-3123451

בשלומית דופלקס 4 חדרים 
מושקעת ויפה עם גינה פרטים 

ללאוניד 052-6260490 
במעלות, רחוב הפלמ"ח  3 

חד' מצב מצוין, טובה להשקעה 
)שכירות 1700-2000 ש"ח לחודש(. 

מיטל קלעי 052-2403053

במעלות, רחוב רותם 3.5 חד' עם 
הסקה על גז בכל הבית, מיקום 

מצוין. מיטל קלעי 052-2403053
לפגישת ייעוץ ללא התחייבות לנכס 

שלך במעלות והתיישבות כפרית 
ניתן לפנות למיטל קלעי -052

2403053

להשכרה
להשכרה, בשלב א' 150 מ"ר, ללא 

 מדרגות, מיידית. מיכל 
050-7304053

לאגודת הספורט כפר ורדים
דרוש/ה
נער/ה

 לעדכונים שוטפים 
של אתר האגודה

יכולת גבוהה בעבודה עם 
מחשב, אין צורך בהכרות של 

תוכנות מסוימות

לפרטים: טל: 04-9977142, 
פקס: 04-9572713, 

sport@k-vradim.org.il :דוא"ל

המשך בעמ’ הבא
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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

מבצעים פורחים לאביב

 

  ₪ 

עיצוב גרפי והפקות דפוס
µ∞∞

כרטיסי ביקור
µ∞∞ ´
מגנטים

כולל עיצוב

µ∞∞
מעטפות
צבעוניות

כולל עיצוב

מבצעמבצע שילוט¨ רול≠אפ
פוסטרים
ומדבקות

פנקסי
חשבוניות
וקבלות

הזמנות
לאירועים

החל מ≠ ± ש“ח ליח‘

כרטיסי
ביקור

ומגנטים

עלונים
קיפוליות¨ חוברות

קטלוגים

לגננות
פוסטרים

ומוצרי דפוס

אספקה מהירה
ובכל כמות

לעסקים ופרטיים

אפשרות למשלוח
עד הבית Ø העסק

≥ππ

±∂π¥ππ

≤ππ

≥± פנקסי
חשבוניות

±∞¨∞∞∞
Aµ פליירים

∞∞∞¨± כרטיסי
ביקור ´למינציה

±¨∞∞∞
מגנטים

µ¨∞∞∞
גלויות

  ₪ 

  ₪ πππ±∂π≥¥π   ₪   ₪   ₪   ₪ 

spektrum3@gmail.com ∫פקס∫ ∑∂≥≥≥≤≤≠∑∑∞¨ דוא“ל ¨∞µ∞≠∑∑∏π∏∏∏ ∫נייד ¨∞∑∑≠µµ¥±¥∞± ∫טלפון

עיצוב חינם באתר∫
www.spektrum.co.il
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לספר סיפור בצורפות.....
האותיות - מתכת, אבנים, חוטים, לולאות....

המילים - טבעות, שרשראות, צמידים, עגילים... המשפטים - העיצוב...  
ובסוף - הסיפור האישי של שילוב הרעיון, העיצוב, 

האהבה לצבע, לחומר, הנגיעה האישית...

 נורית דגן עובדיה 054-4540604 • 04-9909604
          ndo@ndojewellery.com • מושב יעד, משגב

לימודי בוקר - שני ושלישי, 09:00-12:00
לימודי ערב - שלישי, 18:00-21:00

לנוער, ט' ומעלה - שני, 18:00-20:00
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שיעורים פרטיים 

בספרדית 
למתחילים ומתקדמים

מיוחד: קורס מזורז לנוסעים 
לדרום אמריקה )דיבור בלבד(

לילי 052-7808393

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

www.alakfar.co.il

לא צריך לריב על העיתון 
א-לה כפר גם באינטרנט

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, ו’ אדר ב’,11-12.3
פרשת ויקרא

17:29 הדלקת נרות 
17:00 מנחה, קבלת שבת וערבית 
09:00 ברכות  
09:20 לימוד 
09:50 שחרית וקריאת התורה 
18:21 מוצ”ש 

שבת, י”ג’ אדר ב’,18-19.3
שבת זכור, פרשת צו

17:34 הדלקת נרות 
17:00 מנחה, קבלת שבת וערבית 
09:00 ברכות  
09:20 לימוד 
09:50 שחרית וקריאת התורה 
18:26 מוצ”ש 

מו”ש, אור לי”ד אדר, 19.3
חג פורים!

18:00 פעילות לילדים ובני נוער 
19:00 קריאת מגילת אסתר 

שבת, כ’ אדר ב’,25-26.3
שבת פרה, פרשת שמיני

17:39 הדלקת נרות 
17:00 מנחה, קבלת שבת וערבית 

09:00 ברכות  
09:20 לימוד 
09:50 שחרית וקריאת התורה 
18:31 מוצ”ש 

שבת, כ’ז אדר ב’,1-2.4
שבת החודש, פרשת תזריע

18:44 הדלקת נרות 
19:00 מנחה, קבלת שבת וערבית 
09:00 ברכות  
09:20 לימוד 
09:50 שחרית וקריאת התורה 
18:15 מנחה 
19:36 מוצ”ש 

השבת, בר מצווה של יונתן כהן-קינג,
 בנה של דלית קינג,  בתפילת מנחה

שבת, ה’ ניסן, 8-9.4
פרשת מצורע

18:49 הדלקת נרות 
19:00 מנחה, קבלת שבת וערבית 
09:00 ברכות  
09:20 לימוד 
09:50 שחרית וקריאת התורה 
18:00 מנחה 
19:42 מוצ”ש 

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,
yael@pnay.co.il 

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. 

ל- 

מתאים גם לסטודנטים l שעות גמישות 
l שכר הוגן לפי שעה

דרישות התפקיד
עברית ברמה גבוהה )דיבור וכתיבה( l מיומנות 

מחשב l זמינות ל-6 שעות שבועיות לפחות

pnay@pnay.co.il :לשליחת קורות חיים

לפרטים נוספים: 04-9977474

דרוש/ה

משתמש מחשב מיומן
לעבודה מהבית

* המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד

המשך מעמ’ קודם

הבניין מאוכלס ברובו * אפשרות 
לחלוקה גם לשטחים קטנים. 

לפרטים 04-9872606

דרושים
לאגודת הספורט כפר ורדים, 

דרוש/ה, נער/ה, לעדכונים שוטפים 
של אתר האגודה. יכולת גבוהה 

בעבודה עם מחשב, אין צורך 
בהכרות של תוכנות מסוימות. 

לפרטים: טל: 04-9977142, פקס: 
 ,04-9572713 

 sport@k-vradim.org.il :דוא"ל
ל"זואי ספא" דרושים מעסים/ות 

מקצועיים. אושרה 052-4458497

פרנסה
ישראלית חרוצה ואמינה מחפשת 

 עבודה במשק בית. המלצות
  052-2357751 .

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

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

 04-9978821
בת 18 מעוניינת לעשות בייביסיטר 

בשעות הצהריים והערב. נועה, 
 .054-9984510

חוגים ולימודים
שיעורי קרמיקה - שיעורי אובניים 

ועבודת יד בהנחיית אביגיל ותמרין 
- בוגרות בצלאל.  ניתן גם לקנות 

כלים - מתנות לחגים. לפרטים: 
  052-4867322

נפתח חוג לכינור במצפה הילה, ימי 
א' מגיל 5 ומעלה. 054-7531910  

רוחניות 

מרקו קפלי, מרפא אנרגטי רוחני. 
טיפולים , שיעורים אישיים וסדנאות 

לשקט פנימי, התפתחות, צמחיה 
 וריפוי. 054-6292639 

www.marcohealing.ios.st
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    ת    תקרוסל    פתרונותקרוסלקרוסל    פתרונותקרוסל    פתרונותתקרוסל    פתרונות

חושבים ירוק וחוסכים באנרגיה

מוצרים כחול לבן לייבוש 
כביסה בגינה/מרפסת

פתרונות חכמים לייבוש כביסה 
 LEIFHEIT בתוך הבית תוצרת

www.leifheit.de הגרמנית

פתרונות בהתאמה אישית

צמוד קיר פתוח

קרוסלה 

צמוד קיר מקופל

מתלה לרדיאטור/דלת

פגסוס + מתקן פלא לגרביים 
אפשרות להצבה בתוך אמבטיה

ניתן לקיפול ולהסרהטלגנט צמוד קיר לתוך הבית- ניתן לקיפול ולהסרה

קרוסלה ניידת לתוך הבית

ניתן להזמין התקנה בתוספת תשלום • מוצרים קיימים גם בא.ש.ד תרדיון

קרוסלת פתרונות, אשר שלוש שכניה, 052-4380610
www.carosela.co.il  • shlush@orange.net.il 

הקרוסלה עשויה 
ממתכת מגולוונת 

וצבועה. צירים ממתכת 
ולא מפלסטיק. כבל 

פלדה מצופה נילון עם 
אפשרות להחלפת כל 

שורה בנפרד. המוצר 
מסתובב וניתן לפירוק 
ואחסון. מתאים ליותר 

מ- 20 ק"ג כביסה 
מוצר כחול לבן - שכניה 
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