
ורדה מדור רכילות כפרי

פעילות במוזיאון הפתוח 
)צילום באדיבות המוזיאון(

עד  זה  על  חשבו  לא  איך   
היום? אתר ראש הנקרה שימש 
כלוקיישן לצילומי אופנה. לפני 
צוות  למקום  הגיע  ימים  כמה 
של  הים  בגדי  קטלוג  הפקת 
"אנדריאנה  הברזילאי  המותג 
צילומי  את  לערוך  פרננדז" 

והמ הדוגמנית  עם  להקטלוג 
גישה נטלי דדון. האתר תפקד 
לא רע, רק שהיה נורא קר. ורדה 

והש התמונות  את  לראתה 
שתרכוש  ים  הבגד  זה  תכנעה: 
הקרוב.  הקיץ  לקראת  לעצמה 

תראו מה זה עשה לנטלי.

 ושאלה: תגידו, דדון זה באמת 
שם שמתאים לדוגמנית?

של  האוצרת  גרינפלד,  עדי   
בימים  משתתפת  טל,  גלריה 

אוניבר של  נחשב  בכנס  לאלה 
סיטת תל אביב בנושא "זיכרון 

תרצה  עדי  באמנות".  ומזכרת 
וסמ הנצחה  "זיכרון,  לבנושא 
יש בשטרות  בדימויים  לליות 

את  משלב  שבעצם  מה  ראל", 
לשני תחומי העיסוק שלה: אמ

נות וכסף. בכל מקרה, כבוד.

בלל ורינת  מנדלבאום  ללה   
בתפן  הפתוח  מהמוזיאון  סון 
הציגו דוכן בתערוכת התיירות 
שהתקיימה  בישראל  הגדולה 
ורדה  התערוכה.  בגני  השבוע 

לאוהבת ומפרגנת, אבל גני הת
ערוכה? זה הכי רחוק שהגעתן? 

דלגו רגע לאייטם הבא.

תערוכה  אותה  של  בצילה   
ענקית בגני התערוכה התקיים 

בספ שנתי  תיירות  יריד  לגם 
גם  הוקם  הישראלי  בביתן  רד. 

למתחם גלילי, ומי שהייתה אח
ראית עליו היא טלי עומר, מ"מ 

רח' המעפילים 40, מעלות (ליד רות ופרח)
טל. 9574959

מרפאת שינייםמרפאת שיניים
ד"ר רונית ברקת

ד"ר רוברט קלוגמן
מומחה לשיקום הפה

ד"ר אייל שמן
בוגרי הדסה

אילין גרינברג  שיננית
שולי הרץ  שיננית ד"ר עפרה בכר

בוגרת הדסה, 
מטפלת בילדים ונוער

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

חנות הסטודיו  גן התעשייה תפן, מבנה 14 טל. 04-9873873
שעות פתיחה: א’-ה’ 10:00-16:00, שבת 10:30-16:00

כלי זכוכית - בעבודת יד
פריטים ייחודיים l מבחר מתנות לחגים

המייצרת  מאייר,  אנדריאס  חברת 
שימושית  אמנות  כלי  שנים   45 מזה 
ומשיקה  בזכוכית, מחדשת את פניה 

את “סיגנטורה-סטודיו מאייר”.
של  רחבה  תצוגה  משלב  הסטודיו 
עבודות ייחודיות ומבחר כלי יודאיקה. 

בבית שלכם.. בגן אירועים.. על שפת בריכה..
בכל מקום שתבחרו

קייטרינג שתפור למידות שלכם
איציק: 052-6496101, 04-9083244
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המשך בעמ’ הבא
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נטלי דדון בראש הנקרה
צילום: יוסי רוקטלי

הגליל.  לפיתוח  הרשות  מנכ"ל 
שכלל  ורדה,  של  עומק  תחקיר 
בקומוניקט  מלא  כמעט  עיון 
העלה  אליה,  שנשלח  היחצ"ני 
התלהבו  ממש  שהספרדים 
מהגליל, או כלשון הקומוניקט: 

בספ הגליל  את  ל"חוטפים" 
ההצלחה  התבטאה  ובמה  רד! 
ממשיכה  ורדה  המטאורית? 
אומרם:  בשם  דברים  ומביאה 
החוברות  "גוגלילי",  שקיות 
בספרדית והמפות נחטפו כולם 

הרא היומיים  במהלך  לכבר 
בפעם  טיפ:  יש  לורדה  שונים! 

הבאה תדפיסו יותר.

 ונחזור למוזיאון הפתוח. שם 
לחודש  אחת  לקיים  התחילו 
הפעם  לילדים.  "שבתרבות" 

להראשונה הוקדשה לספר היל
לדים "מיץ פטל" ושימו לב לט

גם אחרי שהספר לקח  יימינג: 

היל ספר  במשאל  שני  למקום 
כשה וגם  ביותר,  האהוב  לדים 

מציגה  ריקמן,  תמרה  מאיירת, 
תערוכה )שלא קשורה( בגלריה 

לאמנות של המוזיאון.

סנטרס  באבקום  חברת   
את  מזמן  לא  השיקו   yes-ו
המוקד הטלפוני החדש שלהם 
לפעול באזור התעשייה  שהחל 

לתרדיון שבמשגב. לרגל המאו
רע הגיע לגליל מנכ"ל yes, רון 

תל עימאד  את  שפגש  לאילון, 
סנטרס,  באבקום  מבעלי  חמי 
שני  רון  משגב  מועצת  ראש 

באי ונאמו  חגגו  ביחד  לוכולם 
אין  אבל  החגיגי.  ההשקה  רוע 
הבאה  בפעם  גם  להתלהב,  מה 
ויהיה  יירדו  שהטמפרטורות 

לקצת קרח, הצלחת שלכם תפ
סיק לקלוט.

טיפול בכאבים הקשורים לבעיות אורטופדיות  •
טיפול בספורטאים ורקדנים  •

)Nikken( עיסוי בעזרת מגנטים  •
עיסוי קצוות )כפות רגליים,   • 

כפות ידיים וקרקפת(
חדר טפולים מרווח ונעים   • 

בכפר ורדים
אפשרות לביקורי בית  •

19 שנות מוניטין  •

עיסוי
רפואי

מקצועי

מיוחד: 

עיסוי כיסא קצר 

לשחרור מלחצי עבודה

אבי סלוצקי
כפר ורדים

052-7808395

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

ופיננסים ביטוח
  

פנסיוני gתכנון

ובריאות gסעוד

ופיננסים gגמל

gרכוש

gצימרים

gחקלאי

gעסקים

gחו"ל

עבורך  הקטנות האותיות את שנקרא טוח יב  

בהנהלת איריס גונדה

04-9929661 פקס: 04-9510385 טלפון:
iris@maor-bit.com דוא"ל:

468 מיקוד 22103 ת.ד. נהריה, ,12 הגטאות לוחמי

ניקוי יבש
שטיחים | וילונות

שרותי כביסה וגיהוץ

לוקחים היום מקבלים מחר

שד’ הגעתון 52 נהריה  04-9514888
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בכפר  התקיימה  סוף  סוף   
סדנת רישום העירום בהנחיית 
ואתי  טהר-לב  רוני  הציירות 
מוצלח  אירוע  היה  צ'כובר. 

במקצוע שדגמנה  ומי  למאוד, 
המאפרת  היא  ובנחמדות  יות 
זזה  לא  גדולה  שכמו  מן,  דבי 
מילימטר עד שאחרון הציירים 
שהיה  למרות  לרשום,  סיים 
שתקנה  אחרי  ורדה,  קריר.  די 
את הבגד-ים של דדון, תתחיל 

להתאמן מול הראי.

והאגל האיש  דוכין,  ארקדי   
מגמת  של  לקונצרט  הגיע  דה, 
פרנק  אנה  בתיכון  המוסיקה 
בקונצרט  המדובר  בסאסא. 
ההרכבים  עבודת  את  שמסכם 

הרא למחצית  להמוסיקליים 
לשונה של שנת הלימודים. הנו

שא היה "מוסיקה מהסרטים" 
ולפי הקונצרט נהנו התלמידים 

ובהמ ארקדי,  עם  למסדנה 
שלו  בשיר  הזמר  השתתף  שך 

תל של  מיוחד  לעיבוד  לשזכה 
מידי המגמה. אומרים שזה רק 
המתאבן למופע הסיום שיהיה 

שם ביוני. ורדה מאמינה.

בסופ"ש  ערכו  עפר  בשבט   
הבוגרת.  שעבר סמינר לשכבה 
בישול  תחרות  היה  ההיי-לייט 

במס סכינים",  "קרב  לסטייל 
השכב"גיסטים  הפליאו  גרתה 
למיניהם  גורמה  מיני  בהכנת 
עגבניות,  ברוטב  פסטה  כמו 
עם  שקשוקה  ריזוטו,  אורז 

ברו אנטריקוט  ורול  לביצים 
הרגשה  יש  לורדה  כמהין.  טב 
אותה  הטעו  שלה  שהמקורות 
בחלק מסוים של הדיווח, אבל 

המשך מעמוד קודם

ללה מנדלבאום ורינת בלסון 
בגני התערוכה

הדוכן הישראלי ביריד 
התיירות בספרד

חדש בבאולינג: משחקייה לילדים 
                  ולכל המשפחה

באולינגביג
ימי הולדת 
ערבי גיבוש

בילוי משפחתי בילוי משפחתי בילוי משפחתי 

א'-ה' מ-16:30 עד חצות • שישי-שבת מ-10:00 עד חצות
0כרמיאל, רח' החרושת 66 • 4 - 9 8 8 5 3 2 3

לב משגבsaritw@013.net.il   טל: 9800580 

? ק ס ע ח  ו ת פ ל ב  ש ו ח
מתלבט בין שכיר לעצמאי?
רוצה לקדם את העסק?

דוחות כספיים ליחידים וחברות      הצהרות הון        
הנהלת חשבונות      משכורות      החזרי מס לשכירים

שרית ויסמן-עטיה
M.C.I אימון עיסקי | C.P.A ראיית חשבון

? ק ס ע ח  ו ת פ ל ב  ש ו ח
מתלבט בין שכיר לעצמאי?

ראיית חשבון 

אתה מוזמן לפגישה באווירה נעימה אצלנו במשרד

שוורץ פרדי
ושכר הנהלת חשבונות שירותי

וישובים חברות, מלכ"רים לעצמאים,
הלקוח אצל או במשרדינו השירות

   

שוורץ פרדי

משגב תרדיון     - א.ת
9990910/3        פקס: 9990918 טל':

חדש

•בשרים על האש 	
•ממולאים 	

•תבשילים מזרחיים 	
•גריל עוף 	

•סמבוסק בשר / גבינה 	
•מגוון סלטים טריים יום יום 	

מסעדת ברהום מסעדה מזרחית

משלוחים בהודעה מוקדמת l תרשיחא, ליד העירייה 04-9576752

 1,000 כרטיסי ביקור צבעוניים
290 ש”ח בלבד לא כולל מע”מ

כולל: קופירייטינג, עיצוב והדפסה, שירות 
לבית הלקוח

04-9977474 
פרסום    יחסי ציבור    הוצאה לאור    אינטרנט
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הצלבת מידע מעולם לא הייתה 
הצד החזק שלה.

של  שכב"גיסטים  אותם   
כנס  מארגנים  עפר  שבט  אותו 
בוגרים לרגל 20 שנה לשבט. 4 
להתכונן,  שמתחיל  למי  ביוני, 

ומתוכנן אירוע אירוע.

ובסוף החודש הזה, בתאריל  
כים 23-25 בפברואר, יתקיימו 
מגמת  של  י"ב  הפקות  בכברי 
שום  אין  לוורדה  התיאטרון. 
סתם  היא  אז  בעניין,  דאחקה 
זה  כלל ההפקות  שבדרך  תגיד 

אחלה דבר.

להפל תתחילו  מספיק,  ודי,   
מהכפר  שתצאו  פעם  בכל  נים: 
עצירה  לעצור  בלי  תפן  לכיוון 

ויד שוטר  שם  יעמוד  למלאה, 

פוק לכם דוח. וכשכן תעצרו אף 
אחד לא יהיה שם.

 ועוד אחת שלא הפנימה היא 
הספינינג  ממדריכות  אחת 
בקאנטרי, שניסתה לשמח את 
מזרחית  במוסיקה  המדוושים 
את  לתמצת  אם  לצלן.  רחמנא 
מילים:  בשתי  ההצלחה  מידת 

ללא הצליח. תעברו לארקדי דו
כין, זה קצב.

קאנל באותו  הזומבה  ולחוג   
לטרי הצטרפו לאחרונה שני גב

רים. ורדה לא לגמרי מבינה את 
זה  כנראה  אבל  הזה,  האייטם 
בגלל שהיא לא ממש יודעת מה 

זה גברים.

 שבת שלום.

ארקדי דוכין ב"אנה פרנק"

e-m
ail: faishag@

gm
ail.com

תיאטרופאן
תיאטרון בפן אחר

א

פאניה גרינשפון
בימוי תיאטרון חברתי
סדנאות וחוגי תיאטרון

לילדים, בני-נוער ומבוגרים
מפגשי משחק
בימוי אירועים

054-4789379

בהנהלת אילן שלו l משרד ראשי: מירון 25, כפר ורדים
טלפקס. 04-9571749  נייד. 052-2975950

mediakol@zahav.net.il

מתקיני מערכות תקשורת מיגון והתראה
אזעקה l אינטרקום l גילוי אש ועשן

מרכזיות l מערכות כריזה
טלויזיה במעגל סגור

המיגון הנכון לבית ולעסק
מדיה כל

רפלקסולוגיה ועיסוי 
בשילוב טכניקות נוספות מהרפואה המשלימה

סדנאות רפלקסולוגיה הורים-ילדים
חמישה מפגשים חווייתיים המקנים כלים 

שימושיים להרגעה ולהתמודדות עם מגוון בעיות

כפר ורדים, 052-8265068
עירית יונה, BA, רפלקסולוגית בכירה, מורה בכירה לגיל הרך

מוכרת במסגרת

ביטוח רפואי

לצורך החזרים

אתר הבית של כפר ורדים

כפרניק

www.kfarnik.co.il

מספר 
הנרשמים 

מוגבל
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