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

למכירה
במצפה הילה 186/660 ,מ"ר ,גובל
משני צדדים ביער .קומה עיקרית
 126מ"ר  3ח' שינה  +סלון ומטבח.
קומה תחתונה יחידת דיור  +חדר
עבודה גדול .רצפות עץ אורן מלא
בחדרים .חימום תת ריצפתי בסלון
והסקה מרכזית בחדרים .מחיר
 054-9947707 .₪ 1,800,000אמיר.
במעלות ,בשכונת גבעת הזיתים דו
משפחתי  4חד' 120מ'ר מושקע
ויפה .פרטים נוספים
למיטל 052-2403053
במעלות ,בשכונת רבין דירת  3חד'
שמורה במצב טוב ,טובה להשקעה.
פרטים נוספים למיטל
052-2403053
במעלות ,בשכונת האילנות דירת 3
חד' שמורה .פרטים נוספים למיטל
052-2403053
שלומי וילה ,עם  3יח' דיור מדהימה
עם נוף לים ולהרים .פרטים נוספים
לדויד054-3123451.
בשלומית וילה  4חדרים עם
אפשרות להגדלה .נוף להרים.
לפרטים נוספים
לדויד 054-3123451
 2דירות  4חדרים בששת הימים
למשקעים מחיר לאחת ₪ 250,000
פרטים נוספים
לדויד 054-3123451
במעונה -בהרחבה ,בית גדול
 280/500מ"ר 7 ,חד' ובנוסף 2
יח' דיור של שני חד' כל אחת,
אפשרות להשכרה או לצימרים-
שווה לראות .פרטים נוספים למיכל
050-7304053
בכפר ורדים ,במירון -בית אבן
מדהים  167/634מ”ר 5.5 ,חד’,
נוף הרים ,מיוחד ומעוצב.פרטים
נוספים למיכל 050-7304053
בכפר ורדים במירון -בית מפואר,
יפה ומטופח ,נוף מדהים300/700 ,
מ”ר 6 ,חד’ ,אפשרות ליח’ דיור.
פרטים נוספים
למיכל 050-7304053
בכפר ורדים בכזיב -בית מקסים
ומסודר 6 ,286/730 ,חד’ ובנוסף,
יח’ דיור מסודרת בעלת  4חד’.
פרטים נוספים
למיכל 050-7304053

להשכרה
חדר ישיבות מצויד לשימוש חד
פעמי על בסיס יומי או לפי שעה.
כניסה נפרדת * מסך ”LCD 37
עם חיבור למחשב נייד * טלפון קווי
* חיבור לאינטרנט * מטבח צמוד
* שירותים צמודים * עד  12איש *
שתייה חמה חופשי .החדר ממוקם
באזור התעשייה תפן בבניין קליה.
לפרטים,04-9977474 :
yael@pnay.co.il

בשלב א’ ,יחידה גדולה  3ח’,
שירותים ומקלחת ,כניסה נפרדת.
מחסן וחדר כביסה
אבי 054-3009706
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
לפעוטון בעין יעקב דרושה מטפלת
מוסמכת להובלת קבוצת פעוטות.
גישה חמה לילדים ,יכולת בעבודת
צוות ופתיחות לשינויים .אימייל
לקו"ח galisilis1@gmail.com -
טלפון 052-8353199
ל"זואי ספא" דרושים מעסים/ות
מקצועיים .אושרה .052-4458497

פרנסה
ישראלית חרוצה ואמינה מחפשת
עבודה במשק בית .המלצות.
052-2357751
בן  17יטפל בכלבכם כשאתם
בנופש .האכלה ,טיול ,משחק
והרבה אהבה (וגם חתולים יקבלו
יחס חם) .איתן,054-6717726 ,
04-9978821

שיעורים פרטיים

בספרדית

למתחילים ומתקדמים
מיוחד :קורס מזורז לנוסעים
לדרום אמריקה (דיבור בלבד)

לילי 052-7808393
דרוש/ה

איש/אשת

טלמרקטינג

משרה חלקית ,העבודה בתפן

קו"ח למייל

yael@pnay.co.il

בת  18מעוניינת לעשות בייביסיטר
בשעות הצהריים והערב .נועה,
.054-9984510

חוגים ולימודים
נפתח חוג לכינור במצפה הילה ,ימי
א' מגיל  5ומעלה054-7531910 .

רוחניות
מרקו קפלי ,מרפא אנרגטי רוחני.
טיפולים  ,שיעורים אישיים וסדנאות
לשקט פנימי ,התפתחות ,צמחיה
וריפוי054-6292639 .
www.marcohealing.ios.st

הצטרפ/י עוד היום לנבחרת מנצחת
ותוכל/י גם את/ה לנצח ובגדול
דרושים סוכנים/סוכנות עם מוטיבציה ,רצון,
אמביציה ,יושר ואמינות

לפרטים לפנות למרסלו
054-6989917
המנין המשפחתי המסורתי  כפר ורדים
מסונף לתנועה המסורתית )קונסרטיבית( בישראל

חוויה יהודית משפחתית משותפת
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’  ,)3כפר ורדים
(אלא אם כן נכתב אחרת)
אתר חדש למנין המשפחתי www.masorti-kfarvradim.org.il -
להצטרפות לרשימת התפוצה של המנין המשפחתי “קולנו” אפשר לשלוח מייל ל:
 rlakritz@netvision.net.ilולתת את כתובת המייל שלך

שאלות? אנא התקשרו לרב צבי ברגר052-4753870 :
שבת ,ח’ אדר א’11-12.2 ,
פרשת תצוה
הדלקת נרות
קבלת שבת וערבית
ברכות
לימוד (פרשת השבוע)
שחרית וקריאת התורה
מוצ”ש

17:05
17:00
09:00
09:20
09:50
17:59

השבת בר מצווה של שחר,
בנם של דלית וקורל רותם
שבת ,ט”ו אדר א’18-19.2 ,
פרשת כי תשא

17:12
הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית 17:00
09:00
ברכות
09:20
לימוד
09:50
שחרית וקריאת התורה
18:05
מוצ”ש

שבת ,כ”ב אדר א’25-26.2 ,
פרשת ויקהל

17:17
הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית 17:00
09:00
ברכות

לימוד
שחרית וקריאה בתורה
מוצ”ש

09:20
09:50
18:10

השבת ,בר מצווה של תובל,
בנם של רבקה ורונית מרגלית
שבת ,כ”ט אדר א’4-5.3 ,
פרשת פקודי ,שבת שקלים

17:23
הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית 17:00
09:00
ברכות
09:20
לימוד
09:50
שחרית וקריאת התורה
18:16
מוצ”ש

השבת ,בר מצווה של ים,
בנם של מעין ויואב גלילי
שבת ,ו’ אדר ב’11-12.3,
פרשת ויקרא

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

