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צרפתית לעסקים ולהנאה
במעלות פועל בית ספר לצרפתית המספק גם שירותי תרגום. ניתן ללמוד לכל רמה, 

מהבסיסית ועד לרמה של ניהול שיחות עסקיות

מעלות,  תושבת  טייב,  דינה 
לצרפתית  ספר  בית  מפעילה 
המספק שיעורים במגוון רמות, 
מתחילים, בינוניים ומתקדמים. 
השיעורים מתקיימים בקבוצות 
בני  הם  והקורסים  קטנות, 
מספקת  בנוסף  שיעורים.   12
לחברות  תרגום  שירותי  טייב 

וארגונים.
ולמדתי  גדלתי  "נולדתי, 
בפריס, ולכן התרבות הצרפתית 
ממני",  גדול  חלק  עדיין  הוא 
אנחנו  "בבית  דינה.  מספרת 
בשפת  הילדים  עם  מדברים 
שעליתי  למרות  שלי.  האם 
עדיין  שנה,  כ-14  לפני  לארץ 
ספר,  לקרוא  לי  כיף  יותר 
סרטים  ולראות  שירים  לשמוע 
לתרבות  במקביל  בצרפתית, 
אוהבת  מאוד  שאני  הישראלית 

ומתחברת אליה".
בית  לפתוח  ההחלטה  על 
דינה:  אומרת  לצרפתית  ספר 

אני חושבת שמצד אחד קיימת 
בארץ התעניינות רבה בתרבות 
מצד  עצמה.  ושפה  הצרפתית 
של  גדולה  אוכלוסיה  יש  שני 
או  שלמדו  צרפתית'  'שומעי 
בילדותם,  השפה  את  שמעו 
לרענן  מעוניינים  והם  בבית, 
את השפה או להעמיק את הידע 

שלהם בצרפתית".
-מה מיוחד בשיטה שלך?

לצרפתית  מורה  לא  "אני 
במקצועי ואני לא מביאה שיטה 
אקדמית. בוודאי שנלמד דקדוק, 
לבנות  כדי  וכתיבה  קריאה 
אבל  השפה,  לרכישת  כלים 
כדי  תחום  בכל  משתמשת  אני 
אינטראקטיבי  יהיה   שהשיעור 
אנחנו  בשיעורים  ומעניין. 
מעלים  שרים,  הרבה,  מדברים 
הצגות, צופים בסרטונים ועוד. 
חלק גדול מהלימוד הוא ניהול 
בצרפתית.  אמיתיות  שיחות 
לתת  רוצה  אני  לשפה  בנוסף 

מהתרבות  טעימות  גם 
אני  לכן  הצרפתית. 
לתלמידים  מספרת 
את  היום  מעניין  מה 
הזמרים  מי  הצרפתים, 
אלו  הפופולריים, 
מוצגים  חדשים  סרטים 
הנושאים  ומה  שם 

החשובים שעל סדר יומם 
של הצרפתים".

 12 של  בקורס  זה  -וכל 
מפגשים?

"התכנית של שלושה חודשים 
בסיס  עם  לאנשים  בנויה 
להתרענן,  שרוצים  בצרפתית 
מי  הדרך.  תחילת  רק  זו  אבל 
איתנו  להמשיך  יוכל  שמעוניין 
או להעמיק את השפה לבד עם 
אפשר  אצלנו.  שרכש  הכלים 
הידע  את  ולהעמיק  לתגבר  גם 
גם  ויש  פרטיים,  בשיעורים 
ללימודים  קבוצות שמתגבשות 
בהתאם  בקשה,  לפי  ספציפיים 

לרמה של חברי הקבוצה".
טיול  מתכננים  אתם  אם  אז 
עם  עסקים  לכם  יש  לצרפת, 
בא  שסתם  או  צרפתית  דוברי 
חדשה  בשפה  להתעשר  לכם 
וידע על התרבות הצרפתית, יש 

לכם כתובת קרובה, במעלות.

בית הספר לצרפתית של דינה, 
054-6261963, לא בשבת.

טור אייפל. טרה בל

חיות מחמד און-ליין
חנות פט-בר ממעלות השיקה חנות אינטרנטית באמצעותה אפשר לרכוש כל מה שחיות המחמד זקוקות 

לו. ויש גם בשורה נוספת: מחכה לכם מתנה באתר 

המחמד:  חיות  לבעלי  בשורה 
הגיע סוף להתרוצצויות שלכם 
מהיום  הסבלות.  ולמשימות 
אתם יכולים להזמין ולקבל עד 
לחיית  שדרוש  מה  כל  הבית 

המחמד שלכם.
הממוקמת  פט-בר  חנות 
במעלות.  המסחרי  במרכז 
ובו  אינטרנט  אתר  משיקה 
שמאפשר  אינטרנטית  חנות 
או  לחתול  מזון  להזמין  לכם 
לכלב, חטיפים, משטחי גירוד 

לח משחק  מתקני  צלחתולים, 
בלחיצת  והכל   – ועוד  תולים 
כרטיס  פרטי  מזינים  כפתור. 
אשראי וההזמנה בדרך אליכם 

במהירות שיא.
צניתן כמובן גם להמשיך ולהז

שיחת  המסורתית:  בדרך  מין 
בדרכו  והשליח  הזמנה  טלפון, 

אליכם. 
ההזמנות שיתקבלו עד שעות 

צהצהריים המאוחרות יגיעו לבי

לבחור  ניתן  שלכם.  המחמד 
מזון,  דוגמיות  ממגוון  מתנה 
לכלב  עצם  חטיפים,  שימורים, 
בשווי  ועוד,  משחקים  ולחתול, 

כולל של 35 שקלים.
מגוון  האתר  מציע  בנוסף 
חשוב  ומידע  המלצות  טיפים, 
החיים.  בבעלי  לטיפול  באשר 
בחיות  שיער  נשירת  לדוגמה: 
חיות  עם  עושים  מה  מחמד, 
לחופשה,  כשנוסעים  המחמד 

צמתי חלה עונת הייחום של כל
בים ועוד מגוון טיפים ומאמרים 
בגידול  לכם  לסייע  שיכולים 

החיות שאתם אוהבים.
לק אפשר  תמיד  צוכמובן, 

מזון  לרכוש  עצמה  לחנות  פוץ 
בחיית  להתחדש  ואף  ציוד,  או 

מחמד מהמבחר שבחנות.
 אתר החנות:

 .www.pet-bar.co.il  
פט-בר, מרכז הדקל, מעלות, 

.077-4508030

איזה מתנה מחכה לי באתר?            צילום אילוסטרציה: פוטוליה

הזמנות  היום.  באותו  עוד  תכם 
מאוחרות  בשעות  שיתקבלו 

יותר יסופקו ביום המחרת.
צבכל מקרה אתם נהנים מהשי
האי ומהמוצרים  צרות המעולה 

כותיים שמשווקת פט-בר.

מוזמנים  האתר  השקת  לרגל 
לכתובת לגלוש  החיות   חובבי 

 www.pet-bar.co.il, למלא 
שתגיע  מתנה  ולבחור  פרטים 
באמצעות  הבית  עד  אליכם 
לחית  טוב  רק  ותעשה  שליח 
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צרכנות

נדב השמשוני - 057-4448485
nadavph@gmail.comעדי - 052-3817147

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

"חלב ודבש" - מציעה מגוון רחב של מוצצ  חדש בכפר ורדים:
רים מיוחדים להיריון ולהנקה. בגדי היריון והנקה, מנשאים 
לתינוק, משאבות חלב מקצועיות, כריות הנקה, חגורות בטן 

תכשי יד,  בעבודת  לתינוקות  ייחודיים  מוצרים  צלהריוניות, 
רים טבעיים להריון להנקה ולתינוק, ועוד. ייעוץ מקצועי ע"י 

צמדריכת הנקה מוסמכת. ועכשיו לרגל הפתיחה מבצעים מיו
חדים לחודש פברואר. לפרטים והזמנות: 054-5455261.

לסוף  והנחות  מבצעים  יש  יחיעם,  שבקיבוץ  ב"לימלימה" 
minene )מוצרים חדשניים ייחודיים לפעוטות וליצ  עונה על
 shooshoosה נעלי  לחנות  הגיעו  כן  כמו  הרך(,  בגיל  לדים 

מוע הקונים  לכל  ראשון.  וצעד  הליכה  לטרום  צהמדהימות 
נקת מתנה מקסימה על כל קניה מעל 100 ש"ח. עוד בחנות, 
לימלימה,  .Lavido חברת  של  הטבעית  הקוסמטיקה   מוצרי 

 ,10-13 שישי   ,  10-16 ב’-ה’  בימים  פתוח   .052-3552372
שבת בתיאום טלפוני. קיבוץ יחיעם )ליד חנות מעדני יחיעם(.

 

מסעדת פינגווין בנהריה תציין את יום האהבה, יום שני ה-14 
בפברואר, בערב רומנטי במיוחד עם להקת "אצבע דיגיטלית". 
הרומנטית  במוסיקה  מיטב  את  כוללת  המוסיקלית  התוכנית 
ושירי האהבה הגדולים מכל הזמנים, ולרגל המאורע יהיה גם 
תפריט מיוחד לערב האהבה. טלפון להזמנות: 04-9928855.

פעמיים  המתקיימים  ג’אז,  ערבי  אדלינה:  במסעדת  חדש 
בחודש בימי רביעי בשעה 21:00. ביום רביעי הקרוב, ה-16 

צבפברואר יתקיים ערב עם רביעיית שי ברנר, בהופעה אחרו
נה בארץ לפני צאתם לסיבוב הופעות בפריז. מומלץ להקדים 
ולהזמין מקומות, מחיר כרטיס 50 שקלים כולל משקה ראשון 

חינם.
משתל בהצעות  המוערכת  השף  מסעדת  ממשיכה  צבמקביל 

מות. למשל, תפריט טאפס זוגי עשיר ומגוון במיוחד הכולל 
קאווה/למברוסקו וקינוח במחיר 320 שקלים לזוג, וכן עסקיות 
משתלמות המוגשות בימים שני עד חמישי בשעות -18:00
12:00. העסקיות כוללות מנה ראשונה לבחירה ומנה עיקרית 

במחירים של 65, 75 או 81 שקלים, בהתאם למנה העיקרית.

גילי סליס, תזונאית קלינית טבעית, הגיעה לאחרונה לכפר 
צורדים מתל אביב. הקו המנחה את גילי הוא לאכול בריא ולה
צמשיך ליהנות מאוכל שאוהבים. מעבירה אימון והדרכה לתזו

נה מאוזנת וחיים בריאים ומתמחה בטיפול טבעי בכולסטרול 
גבוה, יתר לחץ דם, סוכרת ובעיות נוספות. 050-7209711,

.Gili.Nutrition@gmail.com

סדנת צילום ייחודית של ביסטייל המיועדת לצלמים חובבים 
וחובבי אוכל, תיפתח בחודש מרץ בישוב קורנית "בסטודיו 

צשל איילת". הסדנה בת שני מפגשים במהלכם ישולבו טע
מים וצילומים גם יחד. כל מפגש כשלוש שעות. מפגש ראשון 
ב-24.3 ומפגש שני ב-25.3. הסדנה במחיר רגיל 600 שקלים, 
עכשיו במבצע 329 שקלים. לפרטים איילת 052-4817080, 

ביסטייל 052-6525348. מומלץ בחום.
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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

ככה מדפיסים היום

להדפסות  החברה  ספקטרום, 
ועיצוב און ליין, מציעה שלוש 
עיצוב  שירות:  לקבלת  שיטות 

צעצמי באינטרנט, שליחת עיצו
צבים מוכנים באמצעות האינטר

נט ושירות מלא של מעצב. בכל 
המקרה המוצר המודפס יגיע עד 

ללקוח  
העשור  לתוך  כניסתנו  עם 
הפך  ה-2000  שנות  של  השני 
היקרים  המשאבים  לאחד  הזמן 
תפיסה  מתוך  בחיינו.  ביותר 
ובעלויות  בזמן  חיסכון  של  זו 
ספקטרום,  את  הקמנו  ללקוח, 
גרפי  ועיצוב  החברה להדפסות 
צוות מיומן  ליין. ברשותנו  און 
של מעצבים גרפיים, בית דפוס 

אינ ואתר  צמהמתקדמים בארץ 
ולהזמין  לעצב  ניתן  בו  טרנט 

צעבודות דפוס ללא צורך במע
בר פיזי בין מחלקות מאויישות 

שונות.
בראש  חברה  הינה  ספקטרום 
הארץ  בצפון  היושבת  צעיר 
ועיצוב  דפוס  שירותי  ומספקת 
מתן  ותוך  גבוהה  ברמה  גרפי 
שירות אדיב, מקצועי ומהיר עד 

לבית הלקוח.
שלוש דרכים לעבודה איתנו:

 - ליין  און  והדפסה  עיצוב 
באמצעות האתר שלנו יכול כל 
אחד להפיק בעצמו עיצוב גרפי 
את  לעצמו  ולחסוך  איכותי, 
באתר  הגרפי.  המעצב  עלויות 
תבניות  מאות  תמצאו  שלנו 

שיוו )חומר  לעיצוב  צמוכנות 
ניתן  בתוכן  ועוד(,  הזמנות  קי, 
ואף  וצבעים  טקסטים  לשנות 
עיצוב  בסיום  תמונות.  להוסיף 
לבית  הקובץ  יישלח  התבנית 

הדפוס לצורך הפקת המוצר.
משלוח   - ליין  און  הדפסה 
עיצוב גרפי קיים ושליחתו דרך 

האתר שלנו  לצורך הדפסה.
עבודה מול גרפיקאי - פנייה 

המ אחד  מול  ישירה  צלעבודה 
עצבים המקצועיים שלנו והפקת 
הגרפיקה בתשלום מרגע בניית 
הקונספט ועד לאישור העבודה 

והפקתה בבית הדפוס.
היתרונות בשירות ה"און ליין" 

שלנו:
ליין  און  בעיצוב  השימוש 

צמאפשר ללקוח לחסוך את עלו
יות הגרפיקאי שעולות לא פעם 

על עלויות ההדפסה.
חיסכון משמעותי של זמן. אין 
פגישות,  צורך בשיחות טלפון, 

פקסים ועוד.
צקבלת המוצר המוגמר במיני
צמום זמן ללא צורך לחכות לתי

קונים, אישורים וכדומה.
מחירים ללא תחרות:

המתקד הטכנולוגיה  צבשל 
אנו  הדפוס שלנו,  בית  מת של 

איכו דפוס  שירותי  צמספקים 
קצר  בזמן  ומקצועיים  תיים 
ובמחירים ללא תחרות. וכמובן 
עד  החומר  את  לשלוח  דואגים 

לבית הלקוח.
מה אפשר לעצב באתר:

ביקור,  כרטיסי  פלאיירים, 
לאירועים,  הזמנות  מגנטים, 

צמדבקות, שילוט, פנקסים, גלו
אביזרי  פולדרים,  וברכות,  יות 

שיווק ועוד.
איך מתחילים:

נכנסים לאתר האינטרנט שלנו  
www.spektrum.co.il ומתצ

חילים לעצב...
מזמינה  ספקטרום  חברת 

הד למהפכת  להצטרף  ־אתכם 
נוחים,  ממחירים  ולהנות  פוס, 

וממוצרים איכותיים.
קשר: ליצירת   טלפונים 
077-5541401 ,052-8404047

דף הבית של אתר ספקטרום. חיסכון עצום בזמן
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מתנות ועץ, על משי אקוורל, ציור גלריה,
וקבוצות משפחות ליחידים, סדנאות

וטבע צבע של אמיתי קסם

מפגשי
ויצירה אמנות

צור, ציירת איילת בראון

מפגשי
ויצירה אמנות

קורנית איילת, של בסטודיו להתראות
www.Ayelet-Art.com ,052-4817080


