
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" - מ�יעה מגוון רחב של מו�צ  חדש בכפר ורדים :
רים מיוחדים להיריון ולהנקה. בגדי היריון והנקה, מנשאים 
לתינוק, משאבות חלב מק�ועיות, כריות הנקה, חגורות בטן 

תכשי יד,  בעבודת  לתינוקות  ייחודיים  מו�רים  צלהריוניות, 
רים טבעיים להריון להנקה ולתינוק, ועוד. ייעוץ מק�ועי ע"י 

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

לסוף  והנחות  מב�עים  יש  יחיעם,  שבקיבוץ  ב"לימלימה" 
minene )מו�רים חדשניים ייחודיים לפעוטות וליצ  עונה על
 shooshoosה נעלי  לחנות  הגיעו  כן  כמו  הרך(,  בגיל  לדים 

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

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

 

מסעדת פינגווין בנהריה ת�יין את יום האהבה, יום שני ה-14 
בפברואר, בערב רומנטי במיוחד עם להקת "א�בע 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 00 :21. ביום רביעי הקרוב, ה-16 

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

חינם.
משתל בה�עות  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 -00 :18
00 :12. 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 ל�למים חובבים 
וחובבי אוכל, תיפתח בחודש מרץ בישוב קורנית "בסטודיו 

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

ביסטייל 052-6525348. מומלץ בחום.
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