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תרבות תפתחו יומנים \נירית אושר

21.3v חמישי
לפ�י מחווה  מופע   –  echoes  . המוסיהק

בפאב  ב-20:30  דלתות  פת�חת  פלו�ד.  נק 
צ�ון. 100-110 שקל�ם. -052 הפרה, שב� 

.052-2657872 ,7765869
. ב�ת הבובות. בשעה 22:00 בחמי המוסיהק

דת �מ�ם. 70 שקל�ם. 04-6989423. 

22.3v שישי
כפר  מעלות  ס�נמטק  בוהקר.  וארוחת  סרט 
ורד�ם מצ�ג “רק אהבה” עם פ�רס ברוסנן. 
ארוחת הבוקר מוגשת מהשעה 8:00, הסרט 
�תח�ל בשעה 10:00. נ�תן לקבל את ארוחת 
ה�כל  הסרט. 50 שקל�ם.  לאחר  גם  הבוקר 

התרבות מעלות. 052-5224922. 
הצגה. “מתוק, חמוץ, מתוק” בשעה 20:30 

בז�ק�ת בתפן. 04-9872111. 
הקאי הפרו�קט  צרפת�”  “בנ�חוח   . טהקונצר
מר� ה�שראל�. בשעה 21:00 בק�בוץ ברעם. 

כנ�סה חופש�ת. 04-6988258. 
בחמדת   22:00 בשעה  בשן.  בנ�  מוסיהקה. 

�מ�ם. 60 שקל�ם. 04-6989423. 

23.3v שבת
מעשה  מצ�גה:  בובתרצה  בובות.  תיאטרון 
בשעה   .3 מג�ל  ל�לד�ם  אגוז�ם.  בשלושה 
ורד�ם.  בכפר   8 כ�כר  ל�ד  בקרוואן   11:00

טלפון: 04-9979401, 052-3337299.
בד�רה  ההצגה  מס�לוואן.  הטווס  הצגה. 
ו-14:30.   11:30 בשעה  העת�קה.  בעכו 
עכו. של  לת�אטרון  המרכז  שקל�ם.   65 

.04-9914222
בשעה  ברוסנן.  פ�רס  עם  אהבה  רק  סרט. 
18:00 בה�כל התרבות מעלות. כנ�סה 35 ₪ 
כולל קפה ומאפה,  מנו� ל-10 סרט�ם עולה 
הסרט.  תח�לת  לפנ�  מכ�רה  שקל�ם.   260

.052-5224922
 21:00 בשעה  הב�ת.  בתוך  סרט. 
שקל�ם.  30 כרמ�אל.  התרבות   בה�כל 

 .04-9881111
ב-  דלתות  פת�חת  רובס.  דנ�  מוסיהקה. 
 90-100 צ�ון.  שב�  הפרה,  בפאב   20:30

שקל�ם. 052-7765869, 052-2657872.

24.3v ראשון 
 18:00 בשעה  ב�ותר.  הגבוה  המעבר  סרט. 
בה�כל התרבות מעלות. כנ�סה 35 ₪ כולל 
עולה  סרט�ם  ל-10  מנו�  ומאפה,   קפה 
הסרט. תח�לת  לפנ�  מכ�רה  שקל�ם.   260 

.052-5224922
בה�כל  פלור. בשעה 20:00  דה  סרט. קפה 
כולל   ₪  35 כנ�סה  מעלות.  התרבות 
עולה  סרט�ם  ל-10  מנו�  ומאפה,   קפה 
הסרט. תח�לת  לפנ�  מכ�רה  שקל�ם.   260 

.052-5224922
26.3v שלישי

ב-  דלתות  פת�חת   .6 התקווה  מוסיהקה. 
20:30 בפאב הפרה, שב� צ�ון. 70-80שקי

ל�ם. 052-7765869, 052-2657872.

28.3-27v
האמנ�ם  הראשון.  תיכוני  הים  הפסטיבל 

יב�ום הראשון: משה פרץ, עומר אדם, הפ
האמנ�ם  עפ�ה.  ומוש�ק  רב�בו  של  רו�קט 
ל�אור  פרץ,  קוב�  דודו אהרון,  ב�ום השנ�: 
נרק�ס ומאור אדר�. �מ�ם ד-ה החל מהשעה 
20:00. באמפ� כרמ�אל. 150-180 שקל�ם. 

.04-9881111

27.3v רביעי
סטנדאפ. ארז ב�רנבו�ם. פת�חת דלתות ב- 
21:00 בפאב הפרה, שב� צ�ון. 40 שקל�ם. 

.052-2657872 ,052-7765869

28.3v חמישי
 .19:30 בשעה  �וספה.  של  ההצגה  הצגה. 
המרכז  העת�קה,  עכו  חומות  ב�ן  בד�רה 

לת�אטרון של עכו. 04-9914222.
ההכני כל  רשף.  תומר   . ציורי םתערוכת 
לעמותה  הולכ�ם  הצ�ור�ם  ממכ�רת  סות 
 20:30 ב-  דלתות  פת�חת  סרטן.  לחול� 
,052-7765869 צ�ון.  שב�  הפרה,   בפאב 

.052-2657872

29.3v שישי
. �זהר אשדות. בשעה 22:00 בחמי המוסיהק

דת �מ�ם. 90 שקל�ם.04-6989423. 

30.3v שבת
פת�י לכוורת.  מחווה  מופע   . המוסיהק
שב�  הפרה,  בפאב   20:30 ב-  דלתות  חת 

,052-7765869 שקל�ם.   50-60  צ�ון. 
.052-2657872

4.4v חמישי
את  מקבל�ם  בהופעה.  פ�נטו  מוסיהקה. 
 21:00 בשעה  קובנ�.  לט�נ�  בקצב  האב�ב 
באולם המופע�ם בק�בוץ כבר�. 59 שקל�ם 
במכ�רה מוקדמת, 69 שקל�ם ב�ום המופע. 

דור�ת: 052-8011523. 
קווארי או  טר�ו  זה  אם  גם   . טהקונצר
 21:00 בשעה  מונדר�אן.  של�ש��ת  טט. 
שקל�ם.  80 א��לון.  ק�בוץ  א��לון,   בקשת 

.04-8741111 ,04-9858191/131
בה�כל   21:30 בשעה  טסה.  דודו  מוסיהקה. 
שקל�ם.  99  ,79 כרמ�אל.   התרבות 

.04-9881111

5.4v שישי
פרס  זוכת  פרנקל,  אלונה  סופר.  מפגש 
ורד�ם.  כפר  בספר�ת   10:30-12:30 ספ�ר. 

20 שקל�ם. 04-9972662. 
סטנדאפ. קוב� מ��מון. בשעה 22:00 בה�כל 

התרבות נהר�ה. 04-9829933.
קרו�טור.  וסנ�ה  פטשקה  לאונ�ד  הקונצרט. 
בשעה 20:30 בה�כל התרבות כרמ�אל. 99 

שקל�ם. 04-9881111. 

6.4v שבת
בכפר  מצ�גה:  בובתרצה  בובות.  תיאטרון 
בשעה   .3 מג�ל  ל�לד�ם  מכאן.  הרחק  קטן 
ורד�ם.  בכפר   8 כ�כר  ל�ד  בקרוואן   11:00

טלפון: 04-9979401, 052-3337299.

יזהר אשדות. 29.3, חמדת ימים
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פע�י אגוז�ם”  בשלושה  “מעשה   . סיפו רמפגש 
בשעה   .)3-6 )ג�לא�  ול�לד�ם  להור�ם  חודש  ראש  לות 
.04-9109600 תפן.  תעש��ה  בגן  הפתוח  במוז�און   11:00 

.www.omuseums.org.il
א�ר�ת. בשעה  נראה. מוס�קה  – הר�קוד הבלת�  �רוק עד  מוסיהקה. 

18:00 בחמדת �מ�ם. 04-6989423. 
04- נהר�ה.  התרבות  בה�כל   20:30 בשעה  הברזל.  אשת  סרט. 

.9829933
 סטנדאפ. רוע� לו�. בשעה 21:30 בה�כל התרבות כרמ�אל. 85 שקל�ם.

.04-9881111

9.4v שלישי
כרי בה�כל התרבות  ח�פה. בשעה 21:00  ת�אטרון  . אמנות.  ההצג

מ�אל. 105 שקל�ם. 04-9881111.

11.4v חמישי
מוסיהקה. אמ�ר דדון. בשעה 22:00 בחמדת �מ�ם. 04-6989423. 

כרמ�אל.  התרבות  בה�כל   17:30 בשעה  ח�פוש�ות.  ילדים.  הצגת 
לג�לא� 4-7. 75 שקל�ם. 04-9881111.

12.4v שישי
געגוע�ם".  לפעמ�ם  הם  "ש�ר�ם  זמר  בערב  הנהר��נ�ם  זמר.  ערב 

בשעה 21:00 בה�כל התרבות נהר�ה. 04-9829933.
מוס�קה. דנ� רובס. בשעה 22:00 בחמדת �מ�ם. 04-6989423.

13.4v שבת
ומוי חן  שולה  בהשתתפות  במ�לוא�ם"  העם  "כל   . זמ רערב 
שקל�ם.  75 כרמ�אל.  התרבות  בה�כל   21:00 בשעה  אב�ב.   צ� 

.04-9881111

15.4v יום שני
הרוק  ש�ר�  מופע של  מפגש".  ב"מופע   18 מקלט  להקת  מוסיהקה. 
22:00 במועדון לחבר בק�י  הקלאס��ם של אר�ק א��נשט��ן. בשעה
בוץ כבר�. 50 שקל�ם. ג�לה: 052-8011387, שר�ת: 052-8011624. 

18.4v חמישי
הק�י הקאמר�ת  התזמורת  מאת  הונגר�"  אופרטה  "נשף   . טהקונצר
נהר�ה. התרבות  בה�כל   20:30 בשעה  נתנ�ה.  ותזמורת   בוצ�ת 

.04-9829933
. ק�זוז. ת�אטרון הקאמר�. בשעה 20:30 בה�כל התרבות נהי ההצג

ר�ה. 04-9829933.

19.4v שישי
מוסיהקה. גבע אלון. בשעה 22:00 בחמדת �מ�ם. 04-6989423.

20.4v שבת
תיאטרון בובות. בובתרצה מצ�גה: בכפר קטן הרחק מכאן. ל�לד�ם 
מג�ל 3. בשעה 11:00 בקרוואן ל�ד כ�כר 8 בכפר ורד�ם. טלפון: -04

.052-3337299 ,9979401

24.4-20v
הצגה. ק�זוז. ת�אטרון הקאמר�. �ום שבת בשעה 21:00, �מ�ם א'-ד' 

בשעה 20:30 בה�כל התרבות נהר�ה. 04-9829933.

22.4v שני
הקונצרט. "�רח על אלבמה" תזמורת הקאמרטה ה�שראל�ת. בשעה 

20:30 בה�כל התרבות כרמ�אל. 125 שקל�ם. 04-9881111.

במסגרת היום הפתוח נשמח 
להציג בפניכם את התחומים 

המגוונים המצויים במשכ”ל:
ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, 

הוראה מתקנת, הכנה לבגרות )אף 
לתלמידי חט”ב ותיכון( בקבוצות 

קטנות ובאופן פרטני, אסטרטגיות הוראה, העשרה 
אינסטרומנטלית, טיפול רגשי הכולל מוסיקה, תנועה, 

פסיכותרפיה אמנות ויצירה.
לאחרונה אף הוספנו תחומים חדשים:

טיפול באמצעות אומנויות לחימה בבעיית קשב וריכוז 
והיפראקטיביות, טיפול בעזרת מאמן כושר ומורה לחינוך 

גופני בסרבול תנועתי ושיפור יציבה. 

לוח זמנים:
16:45 התכנסות ברחבת המשכ”ל.

17:00-17:30 דברי פתיחה על ידי מנהלת משכ”ל 
גב’ זהבה ספרא, ולאחר מכן שיח פתוח שיתאפשר 

אף באופן יחידני ופרטי, עם צוות המטפלים והמורים. 
שאלות, תשובות הסברים ועוד. 

בהמשך יערכו שלושה סבבים של הדגמות בחדרי 
הלימוד והטיפול, על פי בחירה אישית של המשתתפים. 

לו”ז סבבי ההדגמות:
סבב ראשון 17:30-17:45. 

סבב שני 18:00-18:15. 
סבב שלישי 18:30-18:45.

 
מצפים לראותכם,
צוות משכ”ל

יום פתוח
משכ”ל כפר ורדים

אנו מתכבדים להזמינכם

ליום פתוח שייערך במשכ”ל כפר ורדים
ל-א’ דר”ח אייר תשע”ג, בתאריך 10.4.13

רח’ אשכר ● טל’ 04-9573970
miskal@miskal.org ● www.miskal.org :דוא”ל

הזמנה
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צרכנות
בחנ�ת הליקר 4 סיזן אלכ�ה�ל מ�ל עאסי סנטר יש טעימות של 
סוגי אלכוהןל עם טועם מקצועי. כל שישי 11 בצהרים עד 18. 
הטעימות חינם, והחנות היא גדולה ובעל מבחר אלכוהול עשיר 

במיוחד. מעיליא, מול עאסי סנטר, 050-4010732.
במתחם דברים ט�בים בגליל שבכניסה לייש�ב אבירים עורכים 
עכשיו גם חתונות ואירועים. המקום מצטיין בנוף יפהפה ועיצוב 
מיוחד, וכולל גם מעדנייה ובה מוצרי בוטיק מהגליל והמעולם 

.www.being.org.il ,04-8451527 .כולו

בבגלריה המקסיקנית שבלב משג יש הנחה של 20% כל כל הפפ
ריטים, למעט ריהוט. רקפת, 04-9800161.

של  בשורה  יצאו  יסיף  שבכפר  מרי”  �שטיחי  “�יל�נ�ת  בחנ�ת 
89 שקפ  מבצעים: פרקט גרמני יוקרתי נמכר שם עכשיו במחיר

לים למ”ר, וילונות זברה ב-350 למ”ר, ויש הנחה של 50% על 
מבחר וילונות ושטיחים שבצלאי. כפר יסיף, 04-9562589 , -04

.050-2487470 ,956161
עיג�ז�לה ה�א א�הל טיפ�לים חדש שהקים המטפל משה שוורץ. 
המדובר באוהל מונגולי נוח מאוד, עם מיזוג ושירותים, ואפשרות 
לטיפול ביחיד או בזוג. שוורץ הוא מעסה רפואי בכיר, והיהלום 
שבכתר הוא עיסוי ייחודי בארבע ידיים. לפרטים 054-9571471.

א�הבים דגים? אם אתם חובבי דגי נוי יש לכם עכשיו 30% הנחה 
הצפון.  כוכב  קניון  במתחם  השוכנת  חי�ת”  של  “ע�לם  בחנות 

פלצורך קבלת ההנחה עליכם להצטייד במודעה שמתפרסמת בעי
תון זה בעמ’ 15. לפרטים: 04-9971560.

בחנ�ת  בשורות.  לנו  יש  מאכל  דגי  אוהבים  אתם  אם  וגם 
מבצפ של  שפע  יש  בתרשיח  סנטר  סיטי  שבקני�ן  דג  אלי 
חיים.  דגים  גם  שם  יימכרו  בקרוב  וממש  החג,  לקראת   עים 

טלפון 057-7265493.
הק�סמטיקאית ענת �יצמן מעניקה לכבוד הפסח הנחה של 25% 

על מגוון תכשירים לטיפוח העור. 052-3497220.

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

מבחר דילים לפסח
לעשרות יעדים ובמגוון מחירים

הצטרפו למועדון הלקוחות שלנו 
www.hul.co.il פרטים באתר

עיצוב וריפוד
לרהיטים ישנים וחדשים

ייצור ספות וכורסאות
מבחר גדול של בדים

ויסאם קאסום, סכנין 050-723-8272
www.wesamkasom.com

wesam kasom  חפשו אותי ב
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 נחמה באר, 
עובדת סוציאלית

מז שהחיים  קורה  פעם  פלא 
ומשברים  אתגרים  לנו  מנים 
ואם  בריאותיים,  אם  שונים, 
עם  בהתמודדות  אם  בזוגיות, 
פיטורים, ואם במערכות יחסים 

במשפחה.
מבו שלי  הטיפולית  פהדרך 

הקשיים  שרב  ההנחה  על  ססת 
החיים  לפתרון.  ניתנים  בחיים 

וירי עליות  שבו  תהליך  פהם 
דות. כל קושי הגורר משבר הוא 
לגדול  כלים,  לאסוף  הזדמנות 

להת איך  וללמוד  פולהתפתח 
בע שיבוא  הקושי  עם  פמודד 

תיד בדרך יעילה ומהירה יותר. 
הכל כדי להחזיר אותנו ללדרך 
המאפשרת לנו לגדול, להתפתח 
ולהוסיף לאיכות החיים שלנו. 

לגדול ולשגשג
הטיפוליות  הגישות  אחת 
גישת  נקראת  עלי  המועדפות 

הכוחות.
הר עומד  הגישה  פבמרכז 

ההתמקדות  את  להחליף  עיון 
כוחו על  בהתמקדות  פבבעיות, 

תיו ויכולותיו של האדם.
גישה זו אינה חדשה ושורשיה 

הסו העבודה  בתוך  פמצויים 
ציאלית הקלאסית.

הכ�ו גישת  של היסוד   הנחת 
ח�ת היא שבכל אדם יש כוחות 
כוחותיו  לעבוד.  יש  שאיתם 

לש לו  יעזרו  האדם  של  פאלה 
�להתקדם.  להתמ�דד  רוד, 
אותו  ליוו  האדם  של  כוחותיו 

יכול  בהווה.  ומלווים  בעבר 
להיות שהם טרם הגיעו למיצוי 
כיצד  להבחין  ולנו  לו  ושקשה 
בהתמודדות  לו  יעזרו  כוחותיו 
עם קשיים שהוא חווה בנקודת 

זמן מסוימת. 
בעזרת ההתערבות הטיפולית 
שמים  הסוציאלי(  העובד  )של 
בכוחותיו  התמקדות  על  דגש 
אלי�  �להתייחס�ת  האדם  של 
דרך כ�ח�תי� �לא דרך בעי�תי�. 
ככל שנמקד את הטיפול שלנו 
האדם  של  הבריאים  בחלקים 
כך  �לשגשג,  לגד�ל  לו  ונסייע 
הטיפולית  ההתערבות  תהיה 

יעילה יותר.

סיפוא מהחיים
במ זוג  אלי  הגיע  פלדוגמה, 
התב הפגישות  במהלך  פשבר. 

שלבעלה  מרגישה  שהאשה  רר 

פונה  ושהוא  יותר  בה  ענין  אין 
לחפש קשרים אחרים.

הבעל מרגיש שלאשתו חסרה 
נכנסו  הבית  וחיי  חיים  שמחת 

לשגרה חסרת תוחלת.
פבהנחייתי מצאנו שלאשה כו

שבמהלך  וכשרונות  רבים  חות 
החיים, עקב הצרכים של הבעל 
טיפוחם.  ויתרה על  והמשפחה, 

פהדבר הותיר אותה מרוקנת ומ
לאת רגשות מרמור. 

רבים  כוחות  שלבעל  גילינו 
והערכה  משפחה  ערכי  של 
רב  רבה לאשתו. בכאב  ואהבה 
סיפר שהוא מחפש מזה זמן כל 
כל  אך  אשתו,  את  לעודד  דרך 
אשתו  בתוהו.  עלו  נסיונותיו 
נכאים  אווירת  ומשרה  כעסנית 
בבית. כתוצאה מכך אין לו ענין 
יותר בחיי הבית והשגרה גורמת 
לו לרצות חפש אהבות חדשות.

בני  בתהליך משותף של שני 
הזוג הביעו השניים אהבה האחד 
כלפי השנייה. על בסיס משותף 
זה היה רצון לחפש דרך לחידוש 
הקשרים הזוגיים. האשה למדה 
את  להביע  לעצמה  להרשות 
רצונותיה בפני עצמה ואחר כך 
כיצד  למד  הבעל  בעלה,  בפני 

להביע את תמיכתו באשתו. 
דמ עד  מרגשת  פבפגישה 

עות קבעו שני בני הזוג מטרה 
משותפת לעשות שינוי בחייהם 

המשותפים.
את  מצאו  הם  שלי  בליווי 
הזוג  לבני  המתאימה  הדרך 
ואת  כל אחד את עצמו  לממש 

שניהם יחד כזוג.
"שנינ�  המש�רר  כמאמר 

ביחד �כל אחד לח�ד".
מפגשים   12 של  בתהליך 
בבעיות  לטפל  הכוחות  נמצאו 

פולממש כל אחד את עצמו. נמ
צאה דרך לרכוש כלים לביצוע 

השינוי. 

ואתם?
הפרט,  אתכם:  מזמינה  אני   
הילד,  החולה,  המשפחה,  הזוג, 

המבוג ההורים  הנערה,  פהנער, 
פרים וכל מי שזקוק לעזרה מק
ולהתי להתנסות  לבוא  פצועית 

עץ בכל תחום בחייכם ולהעלות 
את איכות החיים כאן ועכשו. 

בתהליך המתאים לכם אישית 
תשובו לשלוט בחייכם. תחושת 
שגו בתחושת תתחלף   המשבר 

ש�ג, גדילה �שמחת חיים. 

להתראות 
 נחמה באר, 054-7892577

להתייחס דרך הכוחות של האדם
על גישה טיפולית המתמקדת ביכולותיו של האדם ולא מתייחסת אליו דרך הבעיות שלו.

 

תוכן שיווקי

www.pnay.co.il טיול בצפון מתחיל ב
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רינה  הטרייה  הכנסת  חברת   
סיימה  עתיד"(  )"יש  פרנקל 

הכש קורס  ימים  כמה  שלפני 
פרי  בתעשייה,  דירקטורים  רת 

התע התאחדות  של  שיוזמתה 
בשיתוף  צפון  מרחב  שיינים 

חו ורדה  הטכניון.  עם  שפעולה 
ששבת שזה טיימינג מעולה מב

העובשה  לאור  במיוחד  חינתה, 
ועדת  שלפני כמה שנים קבעה 
יוכל  לא  כנסת  האתיקה שחבר 

שלשמש כדירקטור בחברה עיס
קית. ורדה, מצד שני, לא חברת 
רוצה  לא  אחד  אף  אבל  כנסת, 

אותה כדירקטורית.
ישש עונה  מפיק   10 ערוץ   
 Extreme לתוכנית  ראלית 
Makeover: Home edition. זו 

שמו במה  שמתרכזת  שתוכנית 
חיוניות  "משפחות  כמו  גדר 

מש כמו  השראה",  שומעוררות 
מקו גיבורים  מתנדבת,  שפחה 

אנ לאומיים,  גיבורים  שמיים, 
על  שהתגברו  ומשפחות  שים 
משפצים  ואז  וכאלו.  טראומה 
ורדה  בקיצור,  הבית.  את  להם 
שום  מעוררת  לא  אחד  מצד 
לישון(  השראה  )אולי  השראה 
שיתחילו  מוכנה  לא  שני  ומצד 
לשפץ לה עכשיו עם כל האבק. 

מוע מכירים  בטח  אתם  שאבל 
במייל  לנדב  תכתבו  אז  מדים. 

 ,nadavcast@gmail.com
כי  רק  שיפוץ  תרוויחו  ואולי 

קראתם ורדה.
שבועיים  לפני  שישי   ביום   

שארגנה מט"י מעלות יריד מכי
בקניון  יוצרות  נשים  של  רות 
צים סנטר שבמעלות. באו נשים 
מכל האזור, הציגו את העבודות 

ששלהן, ואנשים קנו איורים, פס
וסרי רקמה  בד,  יצירות  שלים, 

גה, מוצרי יודאיקה, תכשיטים, 
צעיפים, צעצועים, בגדי ילדים 

רינה פרנקל מקבלת תעודת דירקטורית
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ועוד.  ורדה אמנם אישה, אבל 
יוצרת  לא  היא  ממהומות  חוץ 

כלום.
 שי כהן מראש הנקרה, ילדון 
בן 46, הוא מנהל השיווק החדש 
המתחדש  הטורקי  הבזאר  של 

שבעכו העתיקה. יש לו תואר רא
שון בכלכלה ומנהל עסקים ולא 
 26 של  שירות  סיים  הוא  מזמן 

מפ ורדה  הקבע.  בצבא  ששנים 
היא  מתרגשת.  לא  אבל  רגנת, 
סוגרת שירות קבע של 26 שנה 

כבר פעם שלישית, כמעט.
הנקרה  ראש  התיירות  באתר   

שיציינו את פסח בחג שכולו אמ
נים מהגליל המערבי. בתוכנית 
יציאת  מיצג  היתר  בין  צפויים 
בדמות משה  עם שחקן  מצרים 

מו סיורים  הנקרות,  בין  שרבנו 
כל  כאשר  ועוד.  בטבע  דרכים 
המיוחדת  בחגיגה  השותפים 
המערבי.  מהגליל  יהיו  לפסח 

ויקי  שתדעו:  קרדיטים,  כמה 
הנקרה  ראש  מקיבוץ  תיהמת 

מצ מכות  מיצג  את  שעיצבה 
רים בתוך הנקרות, שי וילוז'ני 
שישחק  יעקב  עין  ממושב 
בסיורים  רבנו  משה  דמות  את 
באתר, שחר יעקב מורה הדרך 
הסיורים  את  שידריך  מכברי 

המ מהגליל  נוספים  שואמנים 
בחגיגת  חלק  שייקחו  ערבי 
שלמעלה  בתמונה  התיירות. 
תיהמת  ויקי  וילו'זני,  שחר 
ושחר יעקב על רקע אתר ראש 

הנקרה.
ובריטש מארה"ב  סטודנטים   
התע בגן  לביקור  הגיעו  שניה, 

בתפן  הפתוח  ובמוזיאון  שייה 
של  הרפואה  תכנית  ביזמת 
'יהודה  הציונית  הנוער  תנועת 
"לבנות  שמטרתה  הצעיר', 

המשך בעמוד הבא

הצוות של אתר ראש הנקרה

פתוח: ימים שני עד רביעי מ-18:00 עד השעות הקטנות 
 יום חמישי מ-12:00 עד השעות הקטנות 

שישי שבת מ-10:00 עד השעות הקטנות בראשון סגור
בניין סראיא, מרכז תרשיחא, 0545-202332

מסעדה ופאב על ראש הגג

בסופי
שבוע

TOP VIEW BARTOP VIEW BARקונטיננטליתארוחת בוקר 

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

חוגגים 10 שניםחוגגים 10 שנים

• הנהלת חשבונות לעצמאיים וחברות
• החזרי מס • ועדות רפואיות

פרבר גולן
   רואה חשבון

מבצע לעוסק פטור  99 ש"ח לחודש בלבד!!

כולל הנה"ח, דוח שנתי וייצוג מול כל הרשויות

1-800-10-20-31 • נייד 050-6566576
 סניף נהריה-סוקולוב 11 • סניף חיפה - הבנקים 2

עיצוב אירועים, צימרים, 
זרי כלה ומכוניות

משלוחים בסביבה ובכל הארץ
המעפילים 40 מעלות, 04-9571635 ,

www.rut-flowers.co.il  04-9576777 

חג שמח ופסח כשר
אורנה והצוות

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

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
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ציונית  ומחויבות  יהודית  זהות 
לא  ורדה  יהודי".  נוער  בקרב 
אבל  זה,  על  מתעכבת  הייתה 

שלטובת קוראיה הזכרים היא חו
שבת שמן הראוי שהסטודנטיות 
לאייטם  שהצטלמו  מהקבוצה 

ירביצו הופעת אורח במדור.
 לפני שני מדורים סיפרה לכם 
ממושב  אולי  שרון  על  ורדה 
של  הגמר  לשלב  שעלה  רגבה, 

הח "הגלריה  הצילום  שתחרות 
היש בנוף  חקלאות   - שקלאית 

ראלי" של קנט. ורדה גם ירדה 
על היח"צ של התחרות שדיווחו 

על הסיפור אבל לא שלחו את 
זה  יצאה מה  ורדה  הצילום. אז 

הצי את  שלחו  היח"צ  שפארש. 
מת וגם  מעולה  הצילום  שלום, 

היא  ורדה  במדור.  היום  פרסם 
זו שלא תייקה כמו שצריך, לכן 
ברגע  הצילום  את  מצאה  לא 
האמת, מיהרה לחרוץ דין וסתם 
שיותר  ומה  לחינם.  השמיצה 

שגרוע: עלו עליה. אז לקרן הח
סלי שטינמץ:  מרובינס  שרוצה 

חה, ומהיום את מכניסה לורדה 
איזה אייטם שאת רק מבקשת.

 יבש לכם המדור? זה כי ורדה 
מדורים  שני  להרים  התבקשה 

המשך מעמוד קודם

שי כהן

יריד נשים יוצרות של מט"י

הצילום של אולי שרוןסטודנטיות במוזיאון תפן
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תוך שבוע, וזה גדול עליה. מצד 
הרביצה  היא  שבוע  לפני  שני, 

ושכ אביב,  ציטוטי  עם  שמדור 
חה ציטוט אחד חשוב. אז הינה: 

ש"אביב, מה אתה חושב על הבי
צוע הפעם?". )מיכאל אלוני מת 

שמפחד, כל מוצ"ש בשלושה חו
דשים האחרונים(.

 ולכבוד החג, יש גם שני ציש
הנה  לפסח.  מחכימים  טוטים 
משכמה  בחורה  המדור,  יקירת 
ומעלה, צנועה וחכמה, שמשום 

שמה לא רוצה לקחת קרדיט לע
צמה ומשאירה את כל התהילה 
תמה:  שאלת  ששואלת  לורדה, 

מצ החירות  שחג  לב  ש"שמתם 
שטיין בשיעבוד למסורות משפ

חתיות מאוסות?". 
שורדה  מתורגם  פתגם  והנה   
חותמת עליו בשתי ידיים: "בית 
נקי הוא סימן לחיים מבוזבזים".
אורזת  גם  חותמת,  רק  לא   
ניגוב  נייר  של  חתיכות  בשתי 
הכי  הניקוי  )תכשיר  למטבח 
משתמשת  שורדה  אקסטרימי 
מהחברות  לחצי  ושולחת  בו( 

שלה.
 חג שמח, נקי וחופשי לכולנו.

המופע של
ד"ר שטות

כי מותר לצחוק
מופע • הרצאות • גיבוש

אירועים • ימי הולדת

        שווה לעשות לייק

mail@drshtoot.co.il
www.drshtoot.co.il

054-3911663

לך   
ש

א 
ב

ה
ע 

אירו
ל

מור 
ש

גזור ו

כולם נפגשים ב“כפרניק“
אתר הבית של כפר ורדים והסביבה

היכן נפגשים האמנים והספורטאים, הצרכנים 
והצרחנים, החילוניים והדתיים, האכפתניקים והציניים, 

המשטרה והפורצים, הירוקים והנדל"ניסטים?
בעמוד החדשות של   בעמוד החדשות של   

היכן נפגשים "בית מושקע
למכירה" ו"מלונה למסירה"?

בלוחות המודעות של    

היכן נפגשים

באתר                   ב"מוסדות הכפר"!באתר                   ב"מוסדות הכפר"!

היכן נפגשים "מועדון הזהב"
עם "הגיל הרך"?

היכן נפגשים 
האינטלקטואלים 

וחובבי הבידור הקל?
בלוח האירועים של    

אם לא תגלשו, איך תדעו?

www.kfarnik.co. i l

בלוחות המודעות של    

כפר ורדים    052-3237623

אסתי צור
קוסמטיקאית

• טיפולי פנים לכל סוגי העור

• פילינג פעיל מחומצות וצמחים - רונליזה

• טיפולי מכון דרמלוג'יקה

• אפילציה (מחט חשמלית)

• ייעוץ, הדרכה והתאמת תכשירים - מכירה

ד"ר רוברט קלוגמן  
מומחה לשיקום הפה  

ד"ר אייל שמן   
בוגר הדסה  

ד"ר עפרה בכר  
בוגרת הדסה,    

מטפלת בילדים ונוער  

9574959

ד"ר רונית ברקת מרפאת שינייםמרפאת שיניים
בוגרת הדסה

רח' המעפילים 40, מעלות 
)ליד רות ופרח(

שולי הרץ שיננית  
אילין גרינברג שיננית  

מועדים לשמחה!

סניף

מעלות

בס"ד

24
שעות
ביממה

בחברתנו המוניות
מצויידות במערכת

GPS ניווט
משוכללת להגעה
מהירה לכל מקום

ואתר, הנשלטת ע"י 
סדרן התחנה

957-66-66 

רח' המעפילים פינת ירושלים, מעלות

טל' להזמנות.



| גיליון 219 מרץ 2013  78    79 | גיליון 219 מרץ 2013| |

בניין קליה, מתחם נופים, א.ת תפן )בכניסה לתפן מכיוון כרמיאל(
haiman@012.net.il 050-6981573 ,04-9872606 לפרטים

משרדים לבעלי מקצועות חופשיים 
ומשרדים להיי טק בכל הגדלים

התאמת•משרדים•מושלמת	•
כניסה•מיידית	•
מחירים•סבירים	•
נוף•מדהים	•
מיזוג•אויר•מלא	•
תחזוקת•בניין•מלאה•במחיר•השכירות	•
חנות•נוחות	•
מסעדה•בשרית•l•חניה•בשפע•l•שמירה•היקפית	•

הבניין•מאוכלס•ברובו•l•אפשרות•לחלוקה•
גם•לשטחים•קטנים

שנה טובה!

 מתאים גם להשכרהלהשכרה

למחסנים 

בגישה ישירה 

מהקרקע

חג שמח 
מוכנים לכניסה מיידיתלהיי-טקשטחים גדולים
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בריאות מן הטבע
אומגה 3

משמן המופק בכבישה קרה 
מזרעי צמח בר ישראלי - 

מרווה מרושתת
המקור הטוב ביותר לאומגה 3

לפרטים: לילי סלוצקי
סוכן מורשה מס' 31200003

052-7808393

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

דרוש/ה
סוכן/ת נדל"ן

אמין/ה, חרוץ/ה ואסרטיבי/ת
+רכב, גם ללא ניסיון

לווי מקצועי צמוד עד ההכשרה.
עמלות גבוהות למתאימים

עדיפות לדוברי רוסית
אביתר

052-3032121

V.I.P
נדל"ן

בתים למכירה

בכפר ורדים מיידי - להיכנס 
ולגור! בית 5 חדרים במפלס אחד. 
מטופח ומסודר בנוי באיכות גבוה 

עם תוספות רבות. בהזדמנות שלא 
חוזרת ₪ Vip .1,490,000 נדל"ן 

052-6603666
במעלות בבמרכז העיר דופלקס 

8 חדרים, קרוב לישיבה, כולל 
יחידת דיור מסודרת. Vip נדל”ן 

052-7794555
מעלות ביפה נוף וילה 7 חדרים 
בעיצוב פנים מקצועי 240/520 

מ”ר אופציה לחלוקה לשני בתים + 
יחידה. Vip נדל”ן 052-7794555.
מעלות בסביונים, וילה 6 חדרים + 
גינה מטופחת במחיר אטרקטיבי. 

Vip נדל”ן 052-7794555
בקיבוץ אילון בהרחבה, בשכונת 

ואן גוך המטופחת וילה 5 חד’ 
סופר מושקעת עם נוף מהמם. 

Vip .₪ 1,580,000 נדל"ן 
052-3032121

בכפר ורדים במשעול הסחלב 
בשלב א', וילה 215/560, 5 

חד'+מקלט, חנייה מקורה, גינה 
גדולה ומע' סולארית מניבה. רחל 

.054-4735949
בכפר ורדים ברח' ללא מוצא 

וילה במפלס אחד, כניסה ממפלס 
הכביש, 125/345, 4 חד', מחסן, 

חנייה וגינה מקסימה. רחל 
.054-4735949

בכפר ורדים בצעירה, וילה פינתית, 
מטופחת ומוארת 200/380, 6 

חד'+ממ"ד, אפשרות ליח' נפרדת, 
מחסן וגינה מטופחת. רחל 

.054-4735949
בכפר ורדים בשלב א', וילה 

הגובלת בחורשה, 173/590, 6.5 
חד'+פ. משפחה, נוף מקסים, גינה 
וחניה מקורה. רחל 054-4735949.

בכפר ורדים, ברח' חירם בשלב 
א' וילה מוארת ומטופחת, 5 

חד'+פ.משפחה+פ.עבודה, 
197/530, חנייה וחצר גדולה. רחל 

.054-4735949

בכפר ורדים בשניר, וילה 
מרווחת ומוארת הגובלת בשטח 

ירוק. 235/1170, 6 חד' + 
פינת משפחה, כניסה ממפלס 

הכביש. חנייה וחורש טבעי רחל 
.054-4735949

בגיתה במקום פסטורלי, וילה 
פונקציונלית במפלס אחד, 5 ח' 

159/500 + 250 מ"ר נוספים 
לבניית צימרים, חניה ונוף מרהיב. 

רחל 054-4735949

להשכרה

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 

* חנות נוחות * שמירה היקפית. 
הבניין מאוכלס ברובו * אפשרות 

לחלוקה גם לשטחים קטנים. 
לפרטים 04-9872606 

דרושים

למאפייה בתרשיחא דרוש/ה 
בחור/ה חרוצ/ה בעל/ת רשיון 
נהיגה לעבודות ניקיון וחלוקה. 
לפרטים גידי 054-7633346

דרוש בעל רכב מסחרי או פרטי 
לחלוקת משלוחים מסופרמרקט 
במעלות תרשיחא לבית הלקוח. 

 0522-831916

מקשיבים לקולך, דרושים: זמר עם 
שליטה בגיטרה אקוסטית, בסיסט, 

גיטריסט, קלידן, סקסופוניסט 
ומתופף. 050-4296676
 דרושות עובדות לניקיון.

052-6219797 
ל"זואי ספא" דרושים מעסים/ות 

מקצועיים. אושרה 052-4458497

שיעורים, קורסים ולימודים

תלמיד כיתה י"ב מעביר שיעורי 
עזר במתמטיקה לתלמידי כיתות 
א' עד ח'. שיעור ראשון - ניסיון. 
לפרטים נא לפנות לשחר דשא 

050-217-3100 או 04-9977561

אחרי צבא, בוגר 5 יחידות 
מתמטיקה, מעוניין להעביר 

שיעורים פרטיים לתלמידי חט"ב 
ותיכון. אוריה 0546348910. )אוריה 
u.barmeir@ ,217-222 ,בר מאיר

)gmail.com
חדש במעלות!  מרכז להב"ה 

– קורסים במחשבים חינם לכל 
הגילאים לפרטים והרשמה: -04

9997210 )116-127, חינם, לתת 
בולד על קורסים במחשבים חינם(.

לפאב מסעדה באזור
דרושים

עוזר/ת טבח 
מלצרים w ברמנים

עבודה קבועה * 
תנאים טובים למתאימים

054-5202332

לבית חינוך אופק בקיבוץ עברון

דרושה

מחנכת
לחינוך רגיל ולחינוך המיוחד בחט"ב לשנה"ל

הנוכחית, להחלפה בשל חופשת לידה
בבקשה לשלוח קורות חיים

למייל:  או לפקס: 04-9857794
לבירורים: סיגלית 054-4765895

חדש למבוגרים
העשרה בצרפתית
מבלים בכיף ומשפרים את השפה

מיועד לדוברי צרפתית בסיסית ומעלה
דינה 054-6261963 )לא בשבת(

www.pnay.co.il טיול בצפון מתחיל ב



מחכים לכם
עם שפע של מבצעים לקראת החג, 

וגם אחריו...
מרכז תרשיחא • טל’ 04-9971772 • פקס 04-9971771

חג פסח שמח
לכל תושבי האזור

שירות ואמינות ללא תחרות

בדים ו ת הע ו צו ההנהלה ו

חפשו ב-        מרקט הוארי


	Button 6: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 

	Button 5: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 



