
| גיליון 207 מאי 2012  44    45 | גיליון 207 מאי 2012| |

קביום שבת האחרון נאמה בהפג
נת הצדק החברתי בנהריה. היא 
נחושה להציג עמדה אחרת, לא 
ישראל,  ערביי  בקרב  שגרתית 
להבחנות  נחרצות  ומתנגדת 
שעושים על פי לאום ולהבדלים 
ודרוזים  בדואים  מוסלמים,  בין 

בכל הקשור לגיוס לצה”ל. 
“יש סטיגמה על ערביי ישראל 
אוהבים  שכולם  המוסלמים, 
אפשר  אבל  ולהרוג.  לרצוח 
לשנות את זה. אני הצלחתי. אני 
לא רק מדברת, אני עושה ובאה 
שלי  הילדים  אמיתי.  ממקום 
לא חוו גזענות בצבא, אבל אני 
שלי.  הדעות  את  אומרת  תמיד 
על  יפה  לא  מדבר  יהודי  אם 
ערבי הוא גזען ואם ערבי מדבר 
לא יפה על יהודי הוא גם גזען”.
שלך  הילדים  את  גידלת  את 
עם  מה  היהודית.  בחברה 
עם  להתחתן  ירצה  מהם  אחד 

יהודיה?
“לבן הגדול שלי יש כבר שש 
מקסימה.  יהודיה,  חברה  שנים 

להתח לו  מאחלת  ממש  קאני 
בן  אני מסתכלת על  איתה.  תן 
אדם כבן אדם. לא מעניין אותי 

יהודי, ערבי”.
בחברה הערבית לא מסתכלים 
עלייך כמי שעברה לצד השני? 

אחת שהתייהדה?
שלי  המורחבת  “המשפחה 

כשה ממני.  משתגעת  קבאמת 
צונאמי  היה  התגייסה  שלי  בת 
במשפחה, חלק אפילו לא דיברו 
איתי. לא נשברתי. אני בעיקרון 

חו הילדים  בבית  דת.  קאנטי 

וגם  הערביים  החגים  את  גגים 
כיף.  ממש  וזה  היהודיים,  את 
אדם?  בן  לא  יהודי?  זה  מה  כי 
אין להם כבוד? אין ערכים? אני 
גאה שגידלתי את ילדיי בחברה 
שלי  הילדים  הישראלית.  הזו 
מחונכים, מכובדים והם לגאווה 
אני  ישראל.  מדינת  ולתפארת 
אדם  לכבד  שצריך  מאמינה 
מתייחסים  לא  אם  שהוא.  כמו 
ללאום, החיים פשוטים יותר”. 
־האם זה אפשרי להתערות בח

על  לשמור  אבל  יהודית  ברה 
הזהות הערבית?

ק“בהחלט. אפשר לשמור מסו
רת בכל חברה, הכל תלוי באדם 
אם הוא רוצה להיות מודרני או 

נאמן לשורשים ולמקור”.
מה את רוצה לשנות במדינה?

יתחילו  מוסלמים  “שערבים 
שאנחנו  שירגישו  להתגייס. 
מחיר  ישלמו  ולא  אחר  בעידן 
 60-70 לפני  שהיה  מה  על 

קשנים. נמאס לי לשמוע על קי
פוח ומרמור. אם אנחנו יושבים 

רוכ לאומי,  ביטוח  קומקבלים 
צרי אנחנו  אז  השכלה,  קשים 

כים להילחם לצד המדינה ולא 
נגדה. יש את הכל, אפשר לתקן 
להתקדם  צריך  אבל  ולשפר, 
ולהבין שאנחנו שייכים לחברה 
הזו ולארץ הזו, ואין לנו מדינה 
לי  שמפריע  נוסף  דבר  אחרת. 
אפשר  ‘מיעוטים’.  המושג  הוא 
או  הערבי  הציבור  לנו  לקרוא 
מיעוט.  ולא  הערבים  האזרחים 
כבוד  את  בו  שאין  מושג  זה 

האדם”.

המשך מעמוד קודם

“לבן הגדול שלי יש כבר שש שנים חברה יהודיה, 
מקסימה. אני ממש מאחלת לו להתחתן איתה. 
אני מסתכלת על בן אדם כבן אדם. לא מעניין 

אותי יהודי, ערבי”

אנט בכנס. “מספיק לשבת ולבכות, צריך להתחיל לתרום”

 www.nuriclil.co.il | 050-8339032 | 04-9563936 | 04-9565876  כליל 

חנות הגלריה פתוחה לכבוד 
החג במהלך כל השבוע

תיערך מכירה מיוחדת של גבינות ויין 
מקומיים ומשובחים 

ימים א’ עד ו’ 
20 עד ה 25 במאי

החל מהשעה 9:00 בבוקר

סעודת השבועות המפנקת
הכוללת גבינות נפלאות, יין, מאפים 

משובחים, מאזטים מגוונים ועוד
מוגשת בימים חמישי ושישי 

החל מהשעה 9:00 בבוקר
בתיאום מראש

חגיגת שבועות בנורי
סעודת חג עשירה בגבינות, יין ושאר 

מטעמים נפלאים
מתנות לחג, מבצעים, בגד לבן לחג הלבן 
ועוד נפלאות מחכות לכם במתחם נורי.

חג שבועות שמח!

לפרטים והרשמה -  נירה כץ, מעונה
www.katzle.com 050-4979832  ,04-9997288 

בריכה מחוממת
בבריכה של

צוות מוסמך  ערבי נשים  שחיה נפרדת 
 אירועים אינטימיים  צימרים יוקרתיים

יחס
 אישי

צוות 
מוסמך

חזרנו 

לפעילות 

אחרי 
שדרוג ערבי נשים  שחיה נפרדת 

 ארועים אינטימים  צימרים יוקרתיים

קורסי שחיה ליחידים או בקבוצות, אפשרות לשיעורי שחיה בנים 
עם מדריך ובנות עם מדריכה בקורסים שנתיים או לפי הצורך.

במסגרת הקורס נלמדים התחומים הבאים:
הסתגלות למים, ציפה, נשימה, סגנונות שחיה ושיפור שחיה.

בנוסף
 טיפולי הידרותרפיה פרטני או קבוצתי.

 טיפולי מים רומנטים.

 מחפשים 
מדריך/כת שחייה

 מחפשים 
מדריך/כת שחייה

היכנס/י עכשיו לאתר:
www.hcginfo.co.il 

לפרטים נוספים התקשרו:
ורד שקדי

052-8284074
veredhcg@gmail.com

לרדת במשקל
התגלה הפתרון המלא 

לבעיית עודף המשקל

בתהליך ייחודי, מהיר, בטוח ובריא 
ובליווי של הדרכה אישית צמודה

ניתן לרדת במשקל בין 8-15 קילו ב- 40 יום.

מגזין
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 אביזרי רכב
 סטריאו ומולטימדיה לרכב

 חיישני רוורס
 אזעקות, נעילות וקודניות

 וישרים לכל סוגי הרכב
 גגונים לרוב סוגי הרכבים

 כיסויים למושבי הרכב בהתאמה אישית
 כלי עבודה

עיצוב וריפוד
לרהיטים ישנים וחדשים

ייצור ספות וכורסאות מבחר גדול של בדים

ויסאם קאסום, סכנין 050-723-8272
www.wesamkasom.com  חפשו אותי ב wesam kasom

דואר נכנס info@alakfar.co.il \ תגובות | דעות | יצירות

לי.  קרה  מה  תאמינו  לא 
בכפר  כלב  ידי  על  ננשכתי 

ורדים!
 ,5.5.12 אחה”צ,  שבת  ביום 

בדר בכפר.  להליכה  קיצאתי 
כי ראיתי כלב קטן, חמוד עם 
אבל  לצווארו  מסביב  רצועה 
בקצה  שמחזקים  בעלים  ללא 
בעלי  הרצועה.  של  השני 
הילדים  נכון  יותר  או  הכלב, 
בצידי  שיחקו  הבעלים,  של 
אליי  התקרב  הכלב  הרחוב. 

קבאופן תמים כביכול, ללא סי
מני רצון להתקפה ובלי לנבוח, 
ולפתע פשוט נשך אותי ברגלי 

בעוצמה. 
הייתי בשוק ולא הבנתי למה 
רצתי,  לא  הרי  אותי.  נשך  הוא 
לא התקרבתי אליו, לא ליטפתי 

קאותו, לא הייתה לו סיבה להר
קגיש שאני מאיימת עליו או מפ

שהכלב  ברור  היה  ממנו.  חדת 
להיות  נטייה  לו  שיש  בעייתי, 
ושוודאי  סיבה  ללא  תוקפני 
מוחזק  להיות  צריך  היה  שהוא 

היטב ברצועה ועם מחסום.

יוצר מהנשמה

אריה שטרן
הוא נולד להורים חרשים אילמים

כתינוק כבר ידע את שפת הסימנים
בבית ילדותו מילה לא נאמרה 

רק שקט חרישי, הס ודממה

כשהיה בן שבוע כבר למד לדבר
ומאז, א'ברוך, הוא איננו עוצר

הפסיק  לא  שלו  המילה  בברית  אפילו 
לברבר

וכשהוריו ביקשו ממנו חמודי,תקצר!
חשב המוהל שאלוהים אליו מדבר

וקיצר, רחמנא לצלן, קצת יותר

כשהלך לגן ברוש
לכל הפעוטות עשה כאב ראש
הגננות הוותיקות שולה ושוש

לבריאותן החלו לחשוש
והחליטו שתיהן מהמקצוע לפרוש

אחר כך בילדות
הוא קישקש בלי לאות

דיבר וברבר
כל משפט שלוש פעמים היה אומר

על אף הברה לא ויתר 
גם כשהאנשים איימו שיביאו שוטר

בדייט הראשון
לא שלט בלשון

ודיבר ובירבר לא מעט
הוא ציטט כתבות שקרא בעיתון
לא נתן לה להשחיל אף משפט

וכשהבינה שהמצב לא הולך להשתפר
אמרה לו: תשמע קשקשן, אתה מה זה חופר,

קבל עצה בחינם, פשוט תקצר!

מכיון שלא ניחן במעצור למילים
כמעט לא היו לו חברים

היה נוהג להאריך בהסברים
אפילו שגם אחרי שני משפטים כולם כבר 

היו מבינים
מדבר כבר מהבוקר עד הליל מאוחר

מקשקש כאילו שאין כבר מחר

ואלו שבכל זאת שמרו על חברות
ביקשו ממנו קצת התחשבות
תקצר, חבר, תקצר, רחמנות

הם ריכלו בהסתר
על האיש שלא יודע לקצר

ההוא שכל היום מברבר
והאמת? שלא יכלו לשמוע אותו יותר

בצבא די ברור שהוסמך לקשר
אך קיבל הנחיה קצת לשתוק אם אפשר

וכשפטפט בקשר במהלך איזה קרב
הוא תיאר בפרוטרוט את כל המצב

האויב האזין

ציור של חיים מצליח, “כמה נוף 
שבאת הביתה”

תקצר, חביבי, תקצר
ובאמבוש המתין

ותקף והביס ת'מוצב

לכנסת נבחר
ומייד נהיה שר

ונאם במליאה בלי הפסק
כאלוף נואמי ה"פילי בסטר" הוכתר

תואר ראוי עבורו, בלי ספק

וכשאושפז בבית החולים
האבחון: הרעלה של מילים

נואשו הרופאים
לא ידעו לעצור את שטף הבירבורים

לא מצאו שום תרופה על מנת שיחלים
אפילו לא בסל הביטוח המשלים

אך אבוי, הוא לא התאושש
הפה הנימרץ הפסיק לקשקש
ודממה נפלה ביקום הרועש

כשנשאוהו אלי קבר
יש שמוכנים להישבע שבין קריאות השוד 

והשבר
עדיין שמעו את קולו הצרוד

של ההוא שכינו "הפטפטן האבוד"
מהדהד בחלל מכל עבר

תקצר, תקצר,
מלמלו בהסתר 

שם למעלה רק ההוא מדבר

בעלת  מרים,  את  פגשתי 
לה  והצעתי  אחר”  “קפה 
ששבו  ציורים  לראות  לבוא 
האמן  את  ולהכיר  ליבי  את 
להעמיק  לי  שעזר  היוצר, 
וליצור  הפנימית  בעבודתי 
בחיי שינוי מבורך. שמו של 
צייר  מצליח,  חיים  האמן 
ורדים,  כפר  תושב  יהודי, 

נשוי ואב ל-9 ילדים.
מהציורים  התלהבה  מרים 
דורון,  השותף  את  והביאה 
בחרנו  וביחד  גם,  שאהב 

עבודו של  הדפסים  קקומץ 
תיו התלויים כיום על קירות 

בית הקפה. 
מצליח מצייר בשמן על בד, משתמש הרבה עם מכחול אפס ועובד 
על כל ציור כמה חודשים בעומק הנשמה הרחבה שלו. חיים מצליח 

קמחובר לעצמו, לאמת ולאהבה לבורא עולם. האור הנשקף מתמונו
תיו מביא דרישת שלום מעולמות רחוקים, מעורר געגוע וכיסופים.
ביתו של מצליח בקצה רחוב אורן פתוח למבקרים, כיאה לאמני 
היוצר,  ולהתרשם באופן אישי מהאדם  והוא מזמין להכיר  הכפר, 

קמדרכו ומאופן עבודתו המקורית והמחדשת, שם מוצגות גם תמו
נות מקור והדפסים נוספים.

ריטה ארז

ננשכתי
בינתיים הדם התחיל לזרום. 

שהב שבוע  כמעט  זה  קומאז 
עיות לא מפסיקות: שבת בערב 
ראשון  יום  רופאים,  בביקור 
הבריאות  בלשכת  יום  חצי 
אצל  ביקור  שני  יום  בעכו, 
אצל  וטיפול  משפחה  רופאת 
האחות, יום שלישי ביקור חוזר 
בגלל  המשפחה  רופאת  אצל 

טי המשך  הפצע,  של  קזיהום 
וחבישות  באנטיביוטיקה  פול 
וכל  אחיות.  במרפאת  חוזרות 
הכאבים  את  להזכיר  בלי  זאת 

העזים ואי הנוחות. 
ברחובות  תמים  שטיול  כדי 
לסיוט  עוד  יהפוך  לא  הכפר 
כפי שקרה לי, החלטתי לכתוב 
את השורות האלה כדי לקרוא 

קלבעלי כלבים להחזיק את כל
יוצאים  כשהם  ברצועה  ביהם 
תושבים  להזהיר  כדי  לרחוב, 
תמימים כמוני וגם כדי לדרוש 

קמהמועצה לנקוט בצעדים שי
מנעו מקרים כואבים כאלה.

דורינה  סוציו
רח’ זית 1
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תרבות\נירית אושר

אמני  את  מזמינה  טל  גלריה 
בתערוכה  להשתתף  ורדים  כפר 
קבוצתית בנושא לחם. התערוכה 
בתאריכים  להתקיים  מתוכננת 
15 בספטמבר עד 30 באוקטובר 
2012. אוצרות את התערוכה עדי 

גרינפלד ונוגה מגדל. 
ביוזמת  היא  התערוכה  הפקת 
ובשיתוף ועד אמני כפר ורדים, 

המקו המועצה  של  קובתמיכה 
מפעי כחלק  ורדים,  כפר  קמית 
בת הקרמיקה.  פסטיבל  קלויות 

תושבי  אמנים  ישתתפו  ערוכה 
טכניקות  בכל  היוצרים  המקום 
צילום,  פיסול,  ציור,   – היצירה 

סריגה, מיצב ומיצג. 
נושא התערוכה, הלחם, "הוא 

קמהסממנים הראשונים של הת
עדי  אומרת  האנושית",  רבות 
לעבד  למד  "האדם  גרינפלד. 
את  ולגדל  לתרבת  מזונו,  את 
החיטה, ולאפות לחם באמצעים 

קראשוניים. בכל התרבויות, מה
קדומות ביותר ועד היום, הלחם 
לכל  בסיסי  כמזון  הן  משמש 

כסי והן  האוכלוסייה  קשכבות 
הפך  הלחם  ודתי.  אזרחי  מבול 

למטאפורה לקיום, ולפרנסה".
להשתתף  המעוינים  אמנים 

 30.5 עד  להירשם  מוזמנים 
talgallery@ עדי  במייל: 
נוגה או    gmail.com 
n_migdal@012.net.il. פרטים 
במחיצה לתערוכה באתר גלריה 

 .www.talgallery.co.il טל 
השתתפות כרוכה בתשלום של 

130 שקלים. 
ורדים. כפר  טל,   גלריה 
.04-9573933  ,054-7542699

הקרוב  המשוררים  שירי  ערב 
אברהם  של  בשיריו  יתמקד 

בין שי בערב, שמשלב  קחלפי. 
חוברים  חיים,  לסיפורי  רים 
מיטל  הזמרת  תרבותי  לאירוע 

הח התרבות  וחוקר  קטרבלסי 
לוצית, ד"ר מוטי זעירא. הערב 

ומ ניגון  ודיבור,  קמשלב שירה 
יביא  המספר  זעירא  חשבה. 
מסיפור  מעניינות  אנקדוטות 
חייו של חלפי. בין לבין תשיר 
של  שיריו  מיטב  את  טרבלסי 

המשורר. 
בתור  ידוע  חלפי  אברהם 
תקופתו.  משוררי  מבין  הצנוע 
זוכה  שהוא  הרבה  הפופולריות 
לה כעת החלה רק שנים לאחר 
השאר,  בין  היה,  חלפי  מותו. 
את  שהקדיש  תיאטרון  שחקן 
המוכר  שירו  לאמנותו.  חייו 
שיר  מצחך,  עטור  הוא  ביותר 
אהבה שמעלה את השאלה למי 
הערב,  כתיבתו.  בעת  הוקדש 

 Petite השנסונים  מופע 
בימים  חוגג  קטן(  )פרח   Fleur
ובמסגרת  מופעים,   100 אלה 
חודש  באמצע  מגיע  החגיגות 
האזורי  התרבות  להיכל  יוני 

במעלות.
במתכו יגיע  המופע  קצוות 

אומנים   13 של  מורחבת  נת 
קלסי שיבצעו  קוירטואוזיים, 

נצחיות  של איב מונטאן,  קות 
אדית  אזנבור,  שארל  ברל,  ז’ק 
פיאף, דלידה, ז’ו דאסן, אנריקו 
ואחרים.  בקו  ז’ילבר  מאסיאס, 

ריקו בקטעי  מלווים  קהשירים 
היוצרים  יפהפיים,  סלונים  דים 

אווירה של “פריז הקטנה”. 
קהשירים מבוצעים בשפת המ
קקור, צרפתית, בעיבודים מוסי

הקישור  קטעי  חדשים.  קליים 
הם בעברית.

פרח   -  Petite Fleur
מעלות  התרבות  היכל  קטן. 

בספטמבר: תערוכה קבוצתית 
בנושא לחם של אמני כפר ורדים

קהילדה מירום, אמנית קרמי
כפר  ותושבת  בינלאומית  קה 
לייצג  נבחרה  לשעבר,  ורדים 

לקר בביאנלה  ישראל  קאת 
שבצרפת   Prevelle-ב מיקה 

ישרא אמנים  שלוה  עם  קיחד 
לים נוספים. היבאנלה תתקיים 
ביולי.  ה-8  עד  ביוני  מה-30 
בתערוכה יוצגו יצירות אמנות 

של אמנים מארצות שונות. 
עבודות  מוצגות  במקביל 
של מירום במסגרת התערוכה 
האוצרת  של  במעבר”  “חומר 
דינה כהנא, המוצגת  בגלריה 

הת שבחולון.  לעיצוב  קחנקין 
ביולי  ב-3  שתינעל  ערוכה, 
2012, עוסקת במבט אל מהלך 

השו השלבים  כולו,  קהעבודה 
נו כיצד  המלא  והסיפור  קנים 

צרת יצירה.  
ארגנטינה,  ילידת  מירום, 
ובק  1971 ב לישראל  -עלתה 
גרה  היא  בגליל.  לגור  חרה 
שם  בארה”ב,  שנים  כחמש 
סיימה לימודי אומנות חזותית 
במגמת קרמיקה באוניברסיטת 
פלורידה. כיום היא מתגוררת 
במרכז הארץ, אך ביתה עדיין 

בכפר ורדים.

הנציגה שלנו 
בפריז

ציור של אדם גרשוני בנושא לחם. דוגמה להשראה

כמובן, יעסוק גם בשאלה זו.
בשעה  במאי   18 שישי,  יום 
קתדרה במארג.   21:00 

 .052-5224922

 16.6.12 מוצ”ש  תרשיחא, 
בשעה 21:00. לכרטיסים -04
 050-7256366 או   ,9573050

)24 שעות(.

לאהוב בצרפתיתחלפי ושיריו

אברהם חלפי כשחקן 
בתיאטרון האהל, אמצע 

שנות השלושים
מתוך המופע. אווירה של 

פריז הקטנה

תערוכות
גלריה טל, כפר ורדים. מוצגת התערוכה "שיח נשים" בנושא ייצוג 
נשים באמנות הישראלית. אוצרת: עדי גרינפלד. 054-7542699.

חדשה  תערוכה  יפעת.  קיבוץ  ההתיישבות,  לראשית  המוזיאון 
פונדק.  צבי  בן  והגר  שכנאי  מיכל  אוצרות  דבש?"  הכל  "דבש, 
תיפתח ביום ד' 23 במאי בשעה 18:00. ימים א'-ה' 9:00-15:00, 
שבת 11:00-14:00, חג ושבועות 25 ו-26 במאי 10:00-16:00. 

.04-6548974

. מוצגת התערוכה "מרחב אפור" של סאהר מיעאק יהגלרייה בכבר
רי. התערוכה תינעל ב-27 במאי. שעות פעילות:  יום א' -16:00
19:00, ו' 11:00-14:00, שבת 11:00-15:00. תיאום מראש לקק

בוצות 052-8011252. 

. מוצגת התערוכה "עד כאן" של עודד שמק הגלריית הקצה, נהרי
שון. התערוכה תינעל ביום שבת 19 במאי בשעה 13:00. הכניסה 
לתערוכה ללא תשלום. ימים ב וה' 16:30-19:00, ו' 12:00-15:00, 
שבת 11:00-13:00 ובתיאום מראש. 04-9926819, 052-2349527.

הזה"  "במקום  התערוכה  מוצגת  ברעם.  בקיבוץ  בר-דוד  מוזיאון 
של אליהו אריק בוקובזה. התערוכה תינעל בסוף אוגוסט 2012. 
ימים א-ה 10:00-16:00, יום ו' וערב חג 10:00-14:00, שבת וחג 

10:00-16:00. 20 שקלים. 04-6988295. 

מעלות. מוצגת תערוכת הפיסול "התק  מרכז אומנויות ע"ש ברר
ביוני. שעות  פוררות" של דליה מאירי. התערוכה תינעל ב- 2 
פתיחת הגלריה: א,ג,ד 9:00-13:00, 16:00-19:00. ב,ה -10:00

15:00. שבת 11:00-13:00. 04-9977150, 053-207710.

של  התערוכה  מוצגת  תפן.  התעשייה  בגן  הפתוח  המוזיאון 
.04-9109600 ביוני.  ב-10  תינעל  התערוכה  קאשי.   מוש 

.www.omuseums.org.il

גלרית מצפה הימים. מוצגת התערוכה "מעבר לצבע" של דניאל 
סטוקלין. התערוכה תינעל ביום רביעי 6 ביוני. שעות פעילות: ימים 
א-ה בשעות 9:30-17:00, ימים ו' ושבת 10:00-15:00. כניסה ללא 

  .www.mizpe-hayamim.com .04-6994555 .תשלום

גלרית הספרייה, כפר ורדים. מוצגת התערוכה "עצים פורחים – 
מיכל בת אור, סימנים של נתיבי שיבה הביתה". 04-9972662.

פאב, עבודה של דניאל סלוטקין

mailto:n_migdal@012.net.il
http://www.omuseums.org.il
http://www.mizpe-hayamim.com
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שבועות¨ שפע פריחה קייצית°

משתלת גליל צמחים¨ רקפת≠משגב
galilplant@gmailÆcom   ∞¥≠π∏∞∞µ≤¥∫פקס   ∞¥≠π∏∞∞π∂∏ Æטל

באתר המשתלה תמצאו המלצות לטיפול בגינה בקיץ.
w w w . g a l i l p . c o m  

לשלב קניה בטיול בטבע

שעות 
פתיחה קיץ

בימים ∫ אß ≠ הß   בשעות∫ ∞∞∫∏± ≠ ∞∞∫∏∞
בימי וß  וערבי חג            ∞∞∫∂± ≠ ∞∞∫∏∞
∞π∫∞∞ ≠ ±∂∫∞∞                שבתות וחגים

משתלת גליל צמחים

לקראת שבועות° שוק איכרים אורגני במשתלה 
ביום ו‘ ≥±Æ≤µÆµÆ פרטים בדף הפייסבוק  שלנו ובאתר

ÌÈÁÓˆ ÏÈÏ‚· È‚¯Â‡ ÌÈ¯ÎÈ‡ ˜Â˘
 ˙È˙ÂÎÈ‡Â ‰È¯Ë ˙¯ˆÂ˙ ÌÚ ¨È‚¯Â‡ ÌÈ¯ÎÈ‡ ˜Â˘ °·‚˘Ó· ˘„Á

ÆÌÈ‡Ï˜Á‰Ó ˙Â¯È˘È
 ÂÙ˙˙˘È Â·Â ÌÈÁÓˆ ÏÈÏ‚ ˙Ï˙˘Ó· È˘È˘ ÈÓÈ· ÌÈÈ˜˙È ˜Â˘‰

 ¨ÌÈÈ‚¯Â‡ ˙Â˜¯ÈÂ ˙Â¯ÈÙ ∫ÌÚ ¯ÂÊÈ‡· ÌÈ¯ˆÈ‰Â ÌÈ‡Ï˜Á‰ ·ËÈÓ
 ·ËÈÓÓ ÌÈ¯ˆÂÓ „ÂÚÂ ˙ÈÚ·Ë ‰˜ÈËÓÒÂ˜ ¨ÌÈÈ‚¯Â‡ ·ÏÁ È¯ˆÂÓ

 Á¢˘ ∂≠∏ ∫‰Ó‚Â„Ï ˙Â˜¯È È¯ÈÁÓ Æ˙ÈÏÈÏ‚‰ ˙¯ˆÂ˙‰
¨®Á¢˘ ±≥ „Ú ≠ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÏÂ„È‚©

ÆÁ¢˘ ≥≠¥ ≠· ÌÈ˜Â¯È
 ¨È˘È˘ ÌÂÈ· ÌÈÈ˜˙È ÔÂ˘‡¯‰ „È¯È‰
∞π∫∞∞≠±¥∫∞∞ ˙ÂÚ˘‰ ÔÈ· ≤µØµ ≠‰

 wwwÆgalilpÆcom ∫‰Ï˙˘Ó‰ Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· ÌÈÙÒÂ ÌÈË¯Ù
wwwÆfacebookÆcomØgalilplants ˜Â·ÒÈÈÙ‰ „ÂÓÚ·Â

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

טכנולוגיה חדישה 
לטיפול מהיר ונוח, 

נטול כאב וסיכונים, 
המתאים גם לימות הקיץ 

SHR בשיטת

P.M.E. ענת ויצמן, קוסמטיקאית פרא-רפואית

הסרת שיער ללא כאבים

חדש במכון! ערכת דרמטולוגית להצערת העור
PROFOUND  ערכת טיפולים פרא רפואיים 
לשימוש ביתי מבית נובה מדיקל  

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

ניתן 
לרכוש 

שובר 
מתנה

ידידיה טדגי
מתקין דודים וגופי חימום!

עבודות בנייה ושיפוצים	•
אינסטלציה - פתרונות לכל בעיות המים והביוב	•
חשמל פיקוד ובקרה	•

ידידיה 050-8219130

בס”ד

פתרון לכל בעיה, שירות 24 שעות )לא בשבת(

חג שמח!

תרבות תפתחו יומנים\נירית אושר

המשך בעמוד הבא

17.5v חמישי
בהרי  רכוב  טיול  מסתוריות.  חורבות  טיול. 
הגליל המערבי. בשעה 8:00. פרטים והרשמה 

במוקד קו ליער של קק”ל 1800-350-550.
ובק גליל, טיול משפחות בעכו  . שיא  לטיו
גליל המערבי. בשעה 9:00, מותנה במספר 

המשתתפים. 054-7768643.
 16:00 בשעה  מקורי.  טג’-רוק  מוסיקה. 
חופשית.  הכניסה  ציון.  שבי  הפרה,  בפאב 

.052-2657872 ,052-7765869
גילאי  ונפלאות.  ניסים  על  ילדים.  הצגת 
כרק התרבות  בהיכל   17:30 בשעה   .4-7

מיאל. 70 שקלים. 04-9881111.
מוסיקה. גבע אלון. פתיחת דלתות ב-20:30 
 ,052-7765869 ציון.  שבי  הפרה,  בפאב 

.052-2657872
הצגת ילדים. סבא טוביה. עם טוביה צפיר. 
נהריה. התרבות  בהיכל   17:30  בשעה 

.04-9829933
19.5-18v שישי שבת

 150 לאמנות.  הגדר  פסטיבל  פסטיבל. 
יציגו יצירות בנושא “מעבר לגדר”  אמנים 
הזיו.  גשר  קיבוץ  של  ההיקפית  הגדר  על 
חוק כניסה   .10:00 משעה ושבת  ו’   ימים 
.054-5569642 שקלים.   10 חניה   פשית. 

.www.hagader.co.il
18.5v שישי

ערב שירי משוררים. אברהם חלפי. בשעה 
מוקדמת  במכירה  כרטיסים  21:00 במארג. 
40 שקלים בקתדרה 052-5224922 ובחנות 

 50 בכניסה  המסחרי.  במרכז  “די.וי.דור” 
שקלים, לתלמידים וחיילים 20 שקלים. 

מוסיקה. שם טוב לוי. בשעה 22:00 בחמדת 
ימים. 80 שקלים. 04-6989423. 

קווין.  ללהקת  מחווה  רוקוויל.  מוסיקה. 
 80 בכרמיאל.  ברוך  במרכז   22:00 בשעה 

שקלים. 04-9881111.
19.5v שבת

לגילאי  המרציפן.  פיית  בובות.  תיאטרון 
3-7. בשעה 11:30 באולם המופעים בכברי. 
35 שקלים. 052-8011367, 052-8011523.
. סיפורי קדמכל, להקת המחול הקיק למחו
12:30 באולם ע”ש זכרי קיק  בוצית. בשעה

בוץ געתון. 04-9859730. 
. פרויקט הגשר, פרוייקט אינסטרוק המוסיק
מנטלי ייחודי. בשעה 18:00 בחמדת ימים. 

 .04-6989423
 24.5-19v

ליסין,  בית  תיאטרון  פרטי.  שם  הצגה. 
ימים   ,21:00 בשעה  מוצ”ש  נבון.  דב  עם 
 א-ה’ בשעה 20:30 בהיכל התרבות נהריה.

.04-9829933
21.5v שני

רזות.  פרות  שמנות  פרות  והרצאה.  סרט 
הקרנת סרט דוקומנטרי ובסיומו שיחה עם 
הבמאי מני אליאס. ביוזמת הקתדרה בכפר. 
 35 מעלות.  התרבות  בהיכל   20:00 בשעה 
לעשרה  מנוי  ומאפה.  קפה  כולל  שקלים 

סרטים ב-260 שקלים. 052-5224922.

22.5v שלישי
 .3-6 לגילאי  חם.  תירס  סיפור.  שעת 
 15 כרמיאל.  טבע,  בחווידע   17:30 בשעה 
,1599-550-990 מלווה-חינם.   שקלים, 

.054-7206348
23.5v רביעי

שי  יומולדת.  של  מותק  ילדים.  הצגת 
באולם   17:30 בשעה   .7 גיל  עד  ורועי. 
שקלים.  69 כברי.  בקיבוץ   המופעים 

.072-2429999
24.5v חמישי

מוסיקה. מירי מסיקה. בשעה 21:00 בהיכל 
התרבות כרמיאל. 159 שקלים. 04-9881111.

25.5v שישי
ערב זמר. הנהריינים בשירי שולי נתן. בשעה 
21:30 בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.

בחמדת   22:00 בשעה  אלון.  גבע  מוסיקה. 
ימים. 70 שקלים. 04-6989423.
28.5-26v אירועי שבועות

. יום שבת 10:00-14:00 סדק םפעילות לילדי
נאות יצירה לשבועות. יום א’ 10:00-12:00 
יצירה בבצק סוכר, 12:00 הצגת ילדים. יום 
בחומרי  יצירה  סדנאות   10:00-15:00 ב’ 
של  בתערוכתו  גלריה  מפגש   12:00 טבע, 
מוש קאשי. המוזיאון הפתוח בתפן. ילד 30 
 שקלים, מבוגר 28 שקלים, הצגה 10 שקלים.

 .04-9109609 ,04-9872022

פסטיבל הגדר. 18-19.5, גשר הזיו

http://www.hagader.co.il
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חנות האופטיקה “אופטיסנא”  
ורדים  בכפר   EYES R US
ארבע  אלה  בימים  מציינת 

שנות פעילות. 

פאת החנות מנהל האופטומטרי
סט סאמר סרור, בעל תואר שני 
מטעם  קלינית  באופטומטריה 

בפילד סאלוס  פאוניברסיטת 
מסביר  בארץ,  ארה”ב.  לפיה, 
לתואר  לימודים  אין  סאמר, 
שני בתחום זה, ולהערכתו הוא 
היחידי באזור בעל תואר שכזה. 

פאך סאמר לא מסתפק בכך ומ
פקפיד לעבור השתלמויות ולה

כי  מקצועיים,  בכנסים  שתתף 
“כל הזמן צריך להתעדכן”.

 1994 בשנת  נוסדה  אופטיסנא 
ע”י סאמר ורעייתו סנא, שניהם 
העוסקים  אופטומטריסטים 
משנת  האופטיקה  בתחום 
נפתח  הראשון  הסניף   .1989
בכפר רמא ובשנת 2008 נפתח 

ורדים במרכז המס פסניף כפר 

פחרי של היישוב. המהלך התא
פפשר בזכות גידול במספר הל

קוחות, שהגיעו לאופטיסנא גם 
ממקומות רחוקים יותר ברחבי 

הגליל. 
לצ וחבריהם  סנא  פסאמר, 

הרב  ניסיונם  את  מנצלים  וות 
ומסייעים  הלקוחות,  לטובת 

המ המשקפיים  בבחירת  פלהם 
תאימים בהתאם לצרכי הלקוח. 
בבחירת  מקפידים  באופטיסנא 

והמ ביותר  הטובות  פהעדשות 
ומתאימים  ביותר  תקדמות 
הבעיה  לפי  ללקוחות  אותן 
כולל  זה  האישיות.  והדרישות 

עדשות  מולטיפוקל,  עדשות 
מגע,   עדשות  במיוחד,  דקות 

משקפי שמש ועוד.
ורדים  בכפר  הראייה  בדיקות 

בע סאמר  ידי  על  פמבוצעות 
אופטומ כאמור   שהוא  פצמו, 

שני  תואר  בעל  קליני,  טריסט 
באופטומטריה קלינית ומוסמך 
ציוד  הבריאות.  משרד  מטעם 
מעבדת  וציוד  הבדיקה  חדר 
מהמתקדמים  הם  האופטיקה 

בעולם.
פהחוויה באופטיסנא איננה מס

המקצועי.  בטיפול  רק  תכמת 
מקפידים  הצוות  ואנשי  סאמר 

הלקו ואנושי.  אישי  יחס  פעל 
ומקבלים  בבית  מרגישים  חות 
השנים  ועם  משפחה,  של  יחס 
ונרקמו קשרים  נוצרו חברויות 

אישיים אמיצים ומיוחדים. 
המקצועי  האנושי,  המענה 
והאמין מאפשר לסאמר ולצוות 

לקו אלפי  לשרת  פאופטיסנא 
פעם  אחר  פעם  החוזרים  חות, 

ואף ממליצים לחבריהם להגיע 
בעצמם. 

באופטיקה ניתנים, בין השאר, 
השירותים הבאים:

בדיקות ראייה לנהגים חדשים.
+40 בפפ ראייה לבני  בדיקות 
פרויקט החדש של משרד התח

בורה. 
הוגנים,  המחירים  גם  וכמובן, 
אלה  בימים  מבצעים.  כולל 
על  מצוין  מבצע  יש  למשל, 
מהדור  מולטיפוקל  עדשות 
שרוכש  מי  כל   .1+1* החדש: 
מהדור  מולטיפוקל  עדשות 
החדש זכאי לזוג עדשות נוסף 
חינם. את הזוג הנוסף הוא יכול 

משק שמש,  למשקפי  פלנצל 
פיים בכהות שונה או סתם לזוג 
נוסף, לאלו שאוהבים להחליף 

מידי פעם. 
* המבצע בתוקף עד 30.6.12

מסחרי  מרכז   אופטיסנא, 
כפר ורדים, 04-9570043

- כתבה פרסומית -

אופטיקה מקצועית עם הרגשה של בית
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תרבות תפתחו יומנים\נירית אושר

ססגוני  פסטיבל  ויצירה.  פיסול  סימפוזיון 
רחוב,  וציירי  פסלים  עם  המשפחה  לכל 
חצרות  סיורי  לילדים,  והפעלות  כרכרות 
10:00- ב’  עד  שבת  ימים  מקומי.  ואוכל 
16:00 בינוח-ג’ת. מח’ תיירות - ג’בר -050

 - 6796177, מנאל 054-7943667, מתנ”ס 
סלמאן דבור 050-7820394.

26.5v שבת
מה  מציגה:  בובתרצה  בובות.  תיאטרון 
בשעה   .4 מגיל  לילדים  לגידי?  קרה 
ורדים. בכפר   8 כיכר  ליד  בקרוואן   11:00 

.052-3337299 ,04-9979401
השמנים.  והחתולים  פרידמן  טל  מוסיקה. 
שקלים.   80 ימים.  בחמדת   21:00 בשעה 

.04-6989423
28.5v שני

בפסטיבל  הבימוי  פרס  זוכה  דרייב.  סרט. 
קאן 2011. ביוזמת הקתדרה בכפר. בשעה 
20:00 בהיכל התרבות מעלות. 35 שקלים 

כולל קפה ומאפה. 052-5224922.
מפגש סופר. דורית רביניאן במפגש ספרותי 
בתיאטרון. בשעה 20:30. המרכז לתיאטרון 

של עכו. 04-9914222.
29.5v שלישי

לגילאי  תות.  שאהב  האריה  סיפור.  שעת 
3-6. בשעה 17:30 בחווידע טבע, כרמיאל. 
15 שקלים, מלווה-חינם. 1599-550-990, 

.054-7206348
31.5v חמישי

המרק  .17:30 בשעה  ישנים.   . ההצג
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   כז 

050-2882117, שרית. 
ביזה  כרמן,  אופרה:  לקראת  הרצאה. 
שקלים.  40 במארג.   20:00 בשעה   .1875 

.052-5224922
הצגה. Fade – מופע הפרידה של רענן פררה 
ורועי נווה. בשעה 21:00. המרכז לתיאטרון 

של עכו. 04-9914222. 
מוסיקה. פבלו רוזנברג. כניסת קהל משעה 
20:00, תחילת המופע 21:45. מכירה מוקדק
מת 140 שקלים, בערב המופע 160 שקלים. 
אתר התיירות ראש הנקרה. 073-2710100.

1.6v שישי
של  הכלולות  “ימי  הספר  בעקבות  טיול. 
ג’ואנה”, בהדרכת הסופרת איילת בר מאיר. 
כפר יסיף, עמקה וכברי. יציאה בשעה 9:00 

מצומת המפה. 052-5224922.
. רביעיית כלי הקשת אמרנט. רביק טקונצר
עיית הבית של האוניברסיטה הבינלאומית 
21:00 בקשת אילון, קיק  בפלורידה. בשעה

בוץ אילון. 04-9858191/131. 
ומיק לארי  עם  לקרפנטרז,  מחווה   . המוסיק
נדי. בשעה 21:30 במארג. 052-5224922.

3.6v ראשון
. רוחל’ה מתחתנת. תיאטרון בית ליק ההצג
סין. בשעה 21:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 

95 שקלים. 04-9881111.

4.6v שני
סרט והרצאה. ימים קפואים. במסגרת סדרת 
קולנוע ישראלי בדרך אל האוסקר עם שחר 
בשעה  בכפר.  הקתדרה  ביוזמת  גל-נור. 
20:00 בהיכל התרבות מעלות. 35 שקלים 

כולל קפה ומאפה. 052-5224922.
שבע.  בת  להקת   .2012 בכורות  מחול. 
בשעה 20:30 בהיכל התרבות כרמיאל. 95 

שקלים. 04-9881111.

 7.6-6v
יוצרים.  ניצוצות. רקדני מסע מחול  מחול. 
ע”ש  אולם   .19:00 בשעה  ו-ה’  ד’  ימים 

תשלום. ללא  הכניסה  געתון.  קיבוץ   זכרי, 
 .04-9859740
7.6v חמישי

הצגת ילדים. דוד חיים – הטיול אל האוצר. 
בשעה 17:30 בהיכל התרבות כרמיאל. 70 

שקלים. 04-9881111.
“המסק בהרצאות  שלו  מאיר   . סופ רמפגש 
כרטיסים  במארג.   20:00 בשעה  השקרן”  פר 
ב-40 שקלים במכירה מוקדמת בקתדרה -052
5224922, בספרייה 04-9972662, בדי.וי.דור 
ורדים.  כפר  במרכז המסחרי  בכפר”  וב”חנות 

בכניסה 50 שקלים, חיילים ונוער 20 שקלים.
8.6v שישי

סטנד-אפ. קובי מימון. בשעה 22:00 בהיכל 
התרבות נהריה. 04-9829933.

 11.6-9v
הקאמרי.  התיאטרון  למופת.  בעל  הצגה. 
מוצ”ש בשעה 21:00, ימים א’ ו-ב’ בשעה 
20:30. היכל התרבות נהריה. 04-9829933.

9.6v שבת
הצגה. שפיקשהיד. שיתוף פעולה בין תיאטרון 
ההצגה  רהט,  “אלמהבאש”  ותיאטרון  הנגב 
הזוכה בפסטיבל מסרחיד 2011. בשעה 21:00. 

המרכז לתיאטרון של עכו. 04-9914222.
11.6v שני

המדיאטק.  תיאטרון  מומו.  ילדים.  הצגת 
גילאי 8-12. בשעה 17:30 בהיכל התרבות 

כרמיאל. 70 שקלים. 04-9881111.
12.6v שלישי

. מעשה בחייל. הקאמרטה הישראק טקונצר
לית ירושלים. בשעה 20:30 בהיכל התרבות 

כרמיאל. 150 שקלים. 04-9881111.
14.6v חמישי

שלנו.  התיאטרון  ותמי.  עמי  ילדים.  הצגת 
התרבות  בהיכל   17:30 בשעה   .4-7 גילאי 

כרמיאל. 70 שקלים. 04-9881111. 
אלפי.  יוסי  עם  סיפורים.  מספרי  פסטיבל 

בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.
משעה  קהל  כניסת  דוכין.  ארקדי  מוסיקה. 
20:00, תחילת המופע 21:45. מכירה מוקדק

מת 140 שקלים, בערב המופע 160 שקלים. 
אתר התיירות ראש הנקרה. 073-2710100.

המשך מעמוד קודם

מירי מסיקה. 24.5, כרמיאל
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תוכן שיווקי

במע לעבור  לכם  ־מתחשק 
כמה  ולבחור  משובחת  דניה 
לכם  בא  מפנקים?  מעדנים 
עשירה  פיקניק  סלסלת  למלא 

־ולצאת לטיול רומנטי רק שני
מחפשים  הגלילי?  באחו  כם, 
מקום לעשות סיעור מוחות עם 
העובדים שלכם? בא לכם סתם 
וללגום  הנוף  מול  לשבת  ככה 

"דב מתחם  אנין?  בוטיק  ־יין 
שיושק  באבירים,  טובים"  רים 
בחג השבועות, נועד ונולד כדי 
את  אורח  לכל  ולאפשר  לארח 

־החוויה המושלמת בהתאם לר
צונות ולצרכים באותה העת.

וצבעים  ניחוחות  טעמים, 
אותנו  לשאת  בכדי  מספיקים 
ועשירים.  קסם  אפופי  למחוזות 
גבינת צאן בשלה תעניק לטעם 
קיאנטי  לגימת  צרפתי,  ניחוח 
קריצה  לבילוי  תכניס  אדום 
עיזים  מחלב  לבנה  איטלקית, 
תזמן  מקומית  בוטיק  בתוצרת 
גלילית.  אותנטית  חוויה  לכם 

שמספ הקולינרית  קהחוויה 
החדשה,  הבוטיק  מעדניית  קת 

בי שמושקת  טובים"  ק“דברים 
מים אלו היא חלק ממתחם לייף 
ואת  טעם  אניני  המארח  סטייל 

קמי שתר אחר מקום מקורי לח
גוג ולציין בו אירועים חשובים. 
בקו  עוצבה  במקום  המעדנייה 

קכפרי, מלא חיים ותאווה, ומגי
שה בטוב טעם ירקות אורגניים 
יינות  בשלים שנקטפו זה עתה, 

מעו גבינות  מבחר  קמשובחים, 
מיוחדים,  נקניקים  השראה,  רר 
גלילי,  זית  שמן  טריים,  לחמים 

נו טובים  דברים  והמון  קזיתים 
משלב  המוצרים  תמהיל  ספים. 
מקומית  גלילית  תוצרת  בין 

קהמהווה את רוב תכולת המעד
נייה לצד מוצרי גורמה שנבחרו 
ממקומות  מיובאים  בקפידה, 
לתחום  בהתאם  בעולם  שונים 
ההתמחות המבוקש. כך, למשל, 
הפסטה והקיאנטי שתבחרו יהיו 
ישירות  השמפניה  מאיטליה, 

מצרפת והפטה מיוון.
מרכי בין  הדק  האיזון  קיצירת 

בי מנה, הוא סוד הקסם המעניק 

לפע המשובח.  הטעם  את  קלה 
באופן  המותאם  יין  לגימת  מים 
מדויק לגבינה ולזיתים בכבישה 
שתצטרכו  מה  כל  יהיו  ביתית, 
את  ולהרגיש  להשתחרר  כדי 
הפינוק זורם לכם בעורקים. אין 
מצרכים  עמוס  סל  למלא  צורך 
כדי להרגיש את הגבהים אליהם 
שילוב  אתכם  להביא  יכולים 

פשוט של מרכיבים נכונים.
ק”דברים טובים" ממוקמת בכ

נוף  מול  אבירים,  למצפה  ניסה 
קמרהיב ופתוח. מי שמבקש לש

דרג ארוחה טובה שהכין בביתו, 
דליקט מגוון  במקום  קימצא 

לעיתים  בקפידה.  שנבחרו  סים 
תוס בדמות  קטנים  קטוויסטים 

פות גורמה מעניקים את הטאץ' 
שלמה  לארוחה  ונותנים  הסופי 
אופי מיוחד ושונה. אחרים יוכלו 
לשבת על הבר המעוצב הפונה 
על טעימות  ולהתפנק  הנוף  אל 
יין תואם  מעוררות חושים לצד 
מקום  שמחפש  מי  לחיך.  וערב 
יום  יומולדת,  בו  לחגוג  מקורי 

למנה גיבוש  אירוע  קנישואין, 
סדנאות  בשילוב  כיף  יום  לים, 
ייחודיות ימצא במתחם "דברים 
לשמוע,  שידע  מי  את  טובים" 

אירוע  סוג  איזה  ולהבין  לחוש 
עשי טעימות  מארוחת  קלתכנן, 
יציר בישול  סדנאות  דרך  קרה, 

ורבות  מנהיגות  סדנאות  תיות, 
נוספות.

"הבית  בעלי  הם  וטל  רוני 
אחת  הוא  ואירוח  באבירים" 

שהפ הגדולות,  קמאהבותיהם 
הת לתחום  השנים  ברבות  קכה 

הגדולה  האהבה  את  מחותם. 
למת גם  הרחיבו  הם  קשלהם 

אורח  אין  טובים".  "דברים  חם 
סדנה  ואין  לקודמו  שדומה 
אחותה.  כמו  בדיוק  שתתקיים 
את  ומרכז  המנהל  אלוף,  עופר 
בעבר  היה  במתחם,  הפעילות 
תפקידים  במגוון  בכיר  מנהל 
עמו  ומביא  גדולים  בארגונים 
המעצימות  ואיכויות  רב  ניסיון 

במ המיוחדות  התחושות  קאת 
מקצו באישיות  הבחירה  קקום. 

עית מהשורה הראשונה, מעידה 
והגישה  ההשקעה  על  היא  אף 
אוהבת האורחים והמחבקת של 
קבוצת  או  אורח  כל  ורוני.  טל 
רוני  טל  אצל  מקבלים  אורחים 
ועופר מעטפת שונה המתאימה 

הקט לאהבות  לצרכים,  קבדיוק 
קנות ולפנטזיות הגדולות. המת

חם המיוחד יושק בחג השבועות 
סדנאות  יפעיל  הקרוב  ובעתיד 
טעימת  הכוללות  סטייל  לייף 
יינות, היכרות מקרוב עם עולם 

קהבירה, סדנת גבינות צאן, קלי
המ נוספים  ותכנים  סלים  קעת 

תגבשים ממש בימים אלו לכדי 
אחד  לכל  שתאפשר  תכנית 
קרוסלת  את  לעת  מעת  לעזוב 
החיים המסחררת, לנוח, לנשום, 
ולהכניס  הדעת  את  להרחיב 

חמצן חדש לנפש.

מתחם  הוא  טובים"  "דברים 
קרחב ידיים, אותנטי, גלילי ומו

קפד מאוד. משדר בעת ובעונה 
מודרני  ועדכון  כפרי  חום  אחת 
המדויק  במינון  הכל  עכשווי. 
ובמידה הנכונה. הביקור במקום 
מנתקת  נינוחה,  אווירה  משרה 

ועוט מלטפת  מחדש,  קומחברת 
פת, עשירה בפיוז'ן רחב ומדויק 

של טעמים וניחוחות.

למ בכניסה  טובים",  ־"דברים 
פתיחה:  שעות  אבירים.  צפה 
9:00- ו’   ,9:00-17:00 א-ה 
 .9:00-19:00 שבת   ,15:00

טלפון 04-8451527.

עצרו את קרוסלת החיים
ועדיף במתחם "דברים טובים". מקום החדש באבירים מציע מעדניית בוטיק לאניני 

טעם ומתחם ייחודי לסדנאות ואירועים
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תוכן שיווקי

צרכנות

דרך התנ”ך אל הטבע
מכמנים

מקום קסום לסדנאות בטבע

www.michmanim.co.il
טל’ 052-2476768, 04-9881337

לחגוג בחיק הנוף
לרגל בר/בת מצווה וימי הולדת

עם הפעלת הקהל

אירוח קבוצות לסדנאות, 
סמינרים 
וימי כיף

ּכפר ורדים ּכּכר 8
0523-337299

 26.5.12

מה קרה לגידי?
גידי הוא בובה. הוא יושב לי על הברכיים ומנסה לעשות פעולות 

בעצמו, גידי חושב שהוא ילד. לפעמים אנחנו מתווכחים על כל מיני 
דברים ולפעמים מסכימים.  לגידי יש סיפור לספר לילדים. משהו 

שקרה לו פעם, כשטיילנו ביחד... מי יודע, אולי הוא יסכים לספר לכם.
הצצה אל עולמה של בובה.

מגיל 4

9.6.12

סיפורי דובים
בהשראת סיפורי מ.י. שטקליס

מי עוזר לדב כשהוא חולה? איך מרגיש הדב כשרוחצים אותו יותר 
מדי? גם דב צעצוע צריך שיטפלו בו וישמרו עליו היטב, כי גם לדב 

צעצוע יש לב...
מגיל 3

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

מספ בינוח  הסטריאו  קבענק 
לרכב  מתקדמות  מערכות  קים 

קבמגוון מחירים, אביזרים, ריפו
גם  להתחדש  אפשר  ועוד.  דים 

בלי לקנות רכב חדש 

הרכב  את  לחדש  לכם  בא 
רוצים  אותו?  להחליף  מבלי 
לשמור על הריפוד נקי? רוצים 

קלהעביר את הפקקים עם מוסי
קה באיכות אחרת? בואו לעולם 
אביזרי הרכב של ענק הסטריאו 
ינוח השכן, ושפרו לבלי  בכפר 
הכר את החוויה שלכם במהלך 

הנהיגה. 
קענק הסטריאו משרת את לקו

חותיו בכל תחומי אביזרי הרכב 
בענק  שנים.   מ-15  למעלה 
כל  את  למצוא  ניתן  הסטריאו 

מער של  המובילים  קהמותגים 
המול ומערכות  הסטריאו  קכות 

 ,JVC ,סוני ביניהם:  מדיה,  טי 
 ,Pioneer  ,Hertz  ,Infinity

Kicker ועוד.
מגוון  מציע  הסטריאו  ענק 

רחב של שירותים, וביניהם:
של 	• והתקנה  אישית  התאמה 

ומערכות  סטריאו  מערכות 
מולטי מדיה.

קונצרט למכונית

אזע	• רוורס,  חיישני  קהתקנת 
לכל  וקודניות  נעילות  קות, 

סוגי הרכבים.
לפי 	• מגבים  והתקנת  התאמה 

סוג הרכב.
למושבי 	• וכיסויים  גגונים 

הרכב.
אביזרי רכב וכלי עבודה.	•

זוהיר,  של  השנים  רב  נסיון 
הסטריאו,  ענק  של  הבעלים 

קמאפשר ללקוחות שירות איכו
של  לצרכים  בהתאם  ואמין  תי 

מע שלו.  ולתקציב  לקוח  קכל 
והסטריאו  מדיה  המולטי  רכות 
מותקנות אחרי בחינת החלופות 
המערכת  ומציאת  הלקוח  עם 
המתאימה ביותר הן להעדפותיו 

קוהן לכיסו. “אנחנו מציעים מב
צעים מיוחדים על כל האביזרים 

קומערכות הסטריאו לרכב ומת
ביותר”,  הטוב  למחיר  חייבים 

אומר זוהיר.
לתאם  מומלץ  התקנות  את 

מראש טלפונית. 
ליד  ינוח,  כפר  הסטריאו,  ענק 
הראשי.  בכביש  הדלק  תחנת 
 ,052-5909700 ,04-9574788

 .052-2251249

www.alakfar.co.il

לא צריך לריב על העיתון 

גם באינטרנט

מיליון  כ-2.7  של  בהשקעה  לגמרי,  מחדש  נבנתה  יחיעם  בריכת 
הבריכות,  כולל את שתי  וזה  כל מה שיש במתקן חדש,  שקלים. 

קריצוף הגרנטליט מסביב לבריכה, סככות צל, מתקנים שונים ואפי
לו את המדשאות. כך מוסרים בעלי הבריכה, שמוסיפים כי לרגל 
הבנייה מחדש יש הצעות מיוחדות למנויים. במקום ניתן גם לערוך 

שמחות ואירועים. לפרטים: 04-9958421, 052-5639561.  
מהמזרח  ייחודי  בעיצוב  ולגברים  לנשים  בגדים  חנות  הודול’ה, 
לשופרסל(.  )צמוד  המסחרי  המרכז  של  הקרקע  בקומת  נמצאת 
בגדי   ,dreadlocks בגדי  את  לאחרונה  לשווק  החלה  הודול’ה 
מעצבים בהשראת המזרח. הודול’ה נותנת רוח גבית לכל אמני 
הסביבה בגליל וניתן למצוא בה עבודות יד, מוביילים, תכשיטים 
מנורות  מלח,  מנורות  קטורות,  מנדלות,  ציורי  אופנה,  ואביזרי 
המותג  את  גם  להשיג  ניתן  הגברים  במחלקת  ועוד.  יען  מביצי 
“אידרא” ברוח השנטי. עוד בחנות כלי נגינה, מיתרים וטיונרים. 

רונן 054-6973637.
במאפיית “לחם בר” שבתרשיחא נערכים שיעורי יוגה. השיעורים 
ידי אביטל אינטרשטיין בימי א’  מתקיימים בקומת הגלריה על 

קבשמונה וחצי בבוקר וביום ה’ בשש וחצי בערב. מתאים למתחי
לים ולהעמקת התרגול למתרגלים וותיקים. מחיר נוח. לפרטים 

אביטל 054-7633345.
במרכז השינה בכברי מתקיימת מכירת מזרנים מתצוגה וחיסול 
עודפים של מיטב החברות. המבצע עד סוף מאי. הגיעו קולקציות 
של  גדול  מבחר  כן  כמו  ילדים.  וחדרי  שינה  חדרי  של  חדשות 

מערכות שינה מתכננות. 04-9952658.
שוק איכרים אורגני, עם תוצרת טרייה ואיכותית  חדש במשגב, 
גליל  במשתלת  שישי  בימי  יתקיים  השוק  מהחקלאים.  ישירות 
פיק עם  באזור  והיצרנים  החקלאים  מיטב  ישתתפו  ובו  םצמחי 
רות וירקות אורגניים, מוצרי חלב אורגניים, קוסמטיקה טבעית 
ירקות לדוגמה:  ועוד מוצרים ממיטב התוצרת הגלילית. מחירי 
6-8 שקלים )גידולים מיוחדים עד 13 ₪(, ירוקים ב-3-4 שקק
לים. היריד הראשון יתקיים ביום שישי ה-25.5 בשעות 9:00 עד 
www. האינטרנט של המשתלה באתר  נוספים  פרטים   .14:00

galilp.com ובעמוד הפייסבוק של גליל צמחים. 

וויסאם קאסום ממרפדיית ויסאם מחדש ריהוט ישן וחדש, כולל 
גם  ויסאם  הסוגים.  מכל  בדים  של  גדול  במבחר  וריפוד  עיצוב 
ויסאם  של  מהעבודות  להתרשם  ניתן  וכורסאות.  ספות  מייצר 
בפייסבוק  או   wwww.wesamkasom.com הבית  באתר 

.wesam kasom. 050-7238272

http://www.galilp.com
http://www.galilp.com
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ורדה

המשך בעמוד הבא

על  עצמאות.  יום  חגיגות   
רוקדים  א'  כיתות  ילדי  הבמה 
ושרים את השיר "עולה עולה". 
לקפוץ.  התחיל  הדיסק  פתאום 

אמי מקצוענים  כמו  קהילדים, 
תיים, המשיכו עם המופע, אבל 
אחרי  אז  התבאסו.  קצת   - מה 
סידרה  גדולים,  כמו  שסיימו 

קלהם תושיה את המופע מהתח
לה והפעם הכל עבר חלק. 

 אחד מהמתקנים הרבים שפוק
לכבוד  מירון  רחוב  לאורך  זרו 

קיום העצמאות, היה מתקן מת
ובהם  מים  בריכת  שהוא  נפח 
משתוללים  שהילדים  כדור  צף 
בתוכו. רק שבשלב מסוים יצא 
הרחוב  וכל  מהמתקן  האוויר 

מפ במים.  מוצף  להיות  קהחל 

קעילי המתקן המסורים לא הת
בלבלו, ניפחו מחדש ובלמו את 

הקטסטרופה בזמן.
 ואם תחשבו על שני האייטק

דבר  שום  אז  האחרונים,  מים 
סימבוליקה  פה  ויש  סתם,  לא 
לתפארת מדינת ישראל. זה הרי 
קרה ביום העצמאות, וממש כמו 
המדינה שלנו, אנו מתגברים על 
הלאה  וממשיכים  הקשיים  כל 

בקומה זקופה.
 אגב, ורדה באופן אישי קצת 
עם  המתקדם  בגילה  מתקשה 
זקופה",  "בקומה  של  הקטע 
משתדלת,  בהחלט  היא  אבל 
חלקית.  הצלחה  נוחלת  ואף 
זקופה היא כבר מזמן לא, אבל 

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

ניקוי יבש
שטיחים | וילונות

שרותי כביסה וגיהוץ

לוקחים היום מקבלים מחר

שד’ הגעתון 52 נהריה  04-9514888

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

האודם 56 א', מעלות.
טל' 04-9975575 | 054-4910046

שעות קבלה - בתאום טלפוני

ד"ר רוז פליישר - רופאת עור
ייעוץ וטיפול בבעיות ומחלות עור

טיפול בכאבים הקשורים לבעיות אורטופדיות  •
עיסוי קצוות )כפות רגליים, כפות ידיים וקרקפת(  •

עיסוי רקמות עמוק  •
טיפול בספורטאים  •

חדר טפולים מרווח ונעים   • 
בכפר ורדים

20 שנות מוניטין  •

עיסוי
רפואי

מקצועי

מיוחד: 
עיסוי כיסא 

קצר לשחרור 

מלחצי עבודה

אבי סלוצקי
כפר ורדים

052-7808395

04-6902765 | 052-4420632
רח' ארז 15, שלב א', כפר ורדים

מראשבתאום 

כל השבוע ראשון-שבת 
מ-6:00 בבוקר עד 11 בערב!

v

עיצוב שיער וגבות
v

חג שמח לכפר ורדים

בניית ציפורניים 054-5703492 מומלץ!

מגוון שרותי כביסה מקצועיים
תיקוני בגדים  חדר כביסה בשרות עצמי  - פתוח 24 שעות! 

הפעלה במטבעות 1 ₪ ו-5 ₪ | יש להצטייד בחומרי כביסה ע"פ טעמכם  האישי
שרות כביסה ושרותי גיהוץ: חולצות, מכנסיים ומצעים

שעות פתיחה: א'-ה' 7:00-15:00 | ב', ד' 17:00-19:00 | ה' 16:00-18:00 | ו' עד 14:00

חדש! כביסה ללא קיפול - במחיר מוזל!!
טלפון 04-9952655  04-9952656

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

חדש!

Foot massage!חדש

Foot massage
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כולם נפגשים ב”כפרניק”
אתר הבית של כפר ורדים והסביבה

היכן נפגשים האמנים, הספורטאים, 
הצרכנים והצרחנים, הונדליסטים, הירוקים, 

האכפתניקים, הציניים, המתנדבים, פותרי 
החידות, הפורצים והמשטרה, המגיבים 

האנונימיים, סיון יחיאלי, בוב חן, מיכל בת 
אור, צילה שנהר, יורש, חגית פרידלנדר, 

דורית קלנר, אורית לבב ויקי טובי?
בעמוד החדשות של "כפרניק"!

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

באתר "כפרניק" ב"מוסדות הכפר"!
היכן נפגשים "בית מושקע 

למכירה" ו"מלונה למסירה"?
בלוחות המודעות של אתר "כפרניק"!

היכן נפגשים קתדרה 
ומועדון הזהב?

בלוח האירועים של "כפרניק"!

"כפרניק" - אם לא תגלשו, איך תדעו
www.kfarnik.co.il

מצד שני לעתים מאוד קרובות 
היא בקומה.

בטיח,  ובלי  תקלות  בלי   
להורה  געגועים  בלי  ואפילו 

והז הנוער  תזמורת  פעם.  קשל 
קמרת שי טרי הקפיצו את הצו

ביום  שלהם  המוסיקה  עם  פים 
העצמאות, ורבים מהם אשכרה 
זוגות. חבל שזה  בריקודי  יצאו 

היה קצר מידי.
בל"ג  חגים.  באווירת  ועדיין   
של  שליחיה  יצאו  בעומר 
בקצה  המדורות  למתחם  ורדה 
ואלו  תחקיר  ביצעו  היישוב, 

במ אדמה  תפוחי  קהמסקנות: 
במדו בצל  אאוט.  די   - קדורה 

מרשמלו  אאוט.  לגמרי   - רה 

הכי   - במדורה  עץ  שיפוד  על 
אין. פיתות על הסאג' - הלהיט 

החדש.
זה שלא מפסיק  יעקב,   עופר 
לאיש  לנגר.  דחוף  זקוק  לרוץ, 
בארון  מקום  כבר  אין  פשוט 
לכל הגביעים והמדליות שהוא 

קמלקט בתחרויות מוטרפות בר
חבי הארץ. רק בחודש האחרון 
הוא רץ יותר מ-30 ק"מ במירוץ 
"מהר לעמק", וכמה ימים אחרי 
זה עוד כמה עשרות קילומטרים 
במירוץ  התבור.  הקפת  במירוץ 
השני הוא גם זכה במקום השני 
לבני גילו, אבל רגע, יש המשך.
טוענים  עופר  של  חברים   
לו  מגיע  ובעצם  הוגן,  לא  שזה 

רוקדים ביום העצמאות לצלילי התזמורת ושי טרי במתחם המדורות בל"ג בעומר. מרשמלו הכי אין
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ורדה

המשך מעמוד קודם
אם  כי  ולמה?  המקום הראשון. 

קהיו רוצים לעשות תחרות הוג
נת, היו עושים קטגוריה נפרדת 
לאלו שלא נולדו באתיופיה, ואז 

עופר היה מביא מקום ראשון. 
לב  שימו  ספורט,  כבר  ואם   
שימו לב: נציגות ממש מכובדת 
הפתיחה  במופע  ורדים  לכפר 
סתם,  ולא  האולימפיאדה!  של 
מי שמתכבד בנציגות הזו וממש 

קנתן אחלה נמבר במופע הפתי
הגלגיליות  חוג  בנות  היו  חה, 
של אגודת הספורט. לא, זה לא 
באולימפיאדה של לונדון, אבל 
גם אולימפיאדת הנוער בנתניה 

זה די מכובד, לא?
זקוק הכפר  של  הנוער  בני   
מדובר  לא  ולא,  לתרומה.  קים 

ציטוט  הנה  כספית.  בתרומה 
הנוער:  בני  שהוציאו  מהודעה 

במו הקיץ  פעילויות  קלקראת 
עדון הנוער ובכדי לספק מקום 
ביתי ונעים לבני הנוער, נשמח 

קלקבל תרומות של ספות וכור
טוב.  ובמצב  משומשות  סאות, 

קורדה לא מתכוונת, חלילה, לת
רום ישירות, אבל פסיכולוג יקר 
שלי: אם אתה קורא שורות אלו, 
כל  אצלך  שהשארתי  בכסף  אז 
השנים אתה בהחלט יכול לפרגן 
לי ספה חדשה ואת הישנה לתת 

לנוער שלנו.
באכזיב  ביץ'  בננה  בחוף   
הייתה תחרות גלשנים כלשהי, 
בה השתתף גם אשר לב, מנכ"ל 

הת המנכ"ל  ישראל.  קארומה 

שלו,  הזכיינים  אחד  נגד  חרה 
במקרה  לגמרי  שהוא  לב,  ברק 
אחיו, אבל להצטלם הוא רץ עם 
וזה  ענבר,  עמית  הסלב  הגולש 
גם מה ששלחו לנו מהיח"צ של 
ארומה. ונחשו מה? דווקא האח 
ברק זכה בתחרות במקום השני. 
הפוליק מהדסק  ידיעה  והרי   

המועצה  מליאת  ורדה:  של  טי 
הצעתו  את  אישרה  המקומית  
תיזום  כי  גרינפלד  מאיר  של 
מועדון  עם  בשיתוף  שנה,  מדי 
ו/או הקתדרה, סדר פסח  הזהב 
אין  כי  סייגה  המועצה  ציבורי. 
לה את המשאבים  לביצוע של 
ליל הסדר, אבל היא תיזום את 
הנושא. ורדה חושבת שעלו פה 
מאמצת  היא  סטרט-אפ,  על 

זה  לוקחת את  ואף  בחום  אותו 
יוזמת  ורדה  הנה:  קדימה.  צעד 

קהקמת אמפיתיאטרון ענק בשו
 5,000 כמו  משהו  היישוב,  לי 
מקומות, והיא תיזום מידי שנה 

בה שבוע  של  רוק  קפסטיבל 
מכל  ואמנים  להקות  שתתפות 
העולם וגם מישראל. לפסטיבל 
 u2 קולדפליי,  יגיעו  הראשון 
שאין  מסייגת  ורדה  ורדיוהד. 

הדב כל  לביצוע  קלה משאבים 
רים האלה, אבל היא תיזום את 
הנושא. רגע, מה תיזום? הינה, 

היא כבר יזמה.
משבועות.  תיהנו  ולסיום,   
אין  השנה,  ראש  עד  זה,  אחרי 

שום חג.
 שבת שלום וחג שמח.

עופר יעקב על דוכן המנצחים בנות הגלגיליות 

 פתוח כל השבוע מ-9:00 עד אחרון הלקוחות, 
יום ראשון סגור

 מעיליא, בדרך לכנסייה ולכפר העתיק.

050-6355121 

 בשביל הבריאות   בשביל השמחה   
 בשביל האהבה 

 מבחר פרלינים, טראפלים 
ושוקולד בלגי משובח

ארוחות בוקר
גלידה איטלקית לג'נדה 

וופל בלגי 
פנקייק

קפה ועוגות

כל המוצרים בעבודת בית

בית השוקולד

פעילויות ואירועים
סדנאות שוקולד, חוויה לכל הגילאים 

חגיגת יום הולדת הכוללת סדנת שוקולד
הכנה לבגרות ולשנת הלימודים הבאה

מורה פרטי מלמד “איך ללמוד” -  מציאה והקניית שיטות לימוד
המותאמות אישית אל כל תלמיד.

“ללמוד איך ללמוד” בר  052-3205942

התמחות וניסיון במקצועות הבאים:
מתמטיקה

 הכנה לבגרות קיץ -2012 5,4,3 יח’. 
 לקראת שנה”ל הבאה - העלאת רמתו של התלמיד לרמה של 4 או 5 יח’.

היסטוריה

 הכנה לבגרות קיץ -2012 היסטוריה א’, ב’ ומורחבת - 5 יח’.
 לקראת שנה”ל הבאה - דגש על מציאת שיטות למידה 

 המתאימות אישית לתלמיד.

מוזיקה

 הכנה לבגרות בתולדות המוזיקה, בתאוריה ובהכנת עבודת גמר לרסיטל.

המנגינה שלא נגמרת

המרכז המסחרי המחודש "העירה"

04-9887044
www.taklitormusic.co.il

כלי נגינה והאביזרים הנלווים
מחברות וספרי נגינה
מיתרים ומטרונומים


תקליטורים – מבחר גדול 

בכל התחומים ומכל הזמנים


DVD  לילדים ומופעי מוסיקה 

תיקון 
וחידוש 
גיטרות

חנות המוסיקה הוותיקה בכרמיאל

נשמח לראותכם אידה ושבתאי הלל

Carmiel@rexe co il

באזור מעלות והסביבה

אשר לב עם עמית ענבר. 
איפה האח שזכה?
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מחיר למודעה בת 12 מילים, שני פרסומים: 65 ₪
4 פרסומים: 95 ₪ )המחירים כוללים מע"מ(

חדש למבוגרים
העשרה בצרפתית
מבלים בכיף ומשפרים את השפה

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

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

חיים & אפרים קייטרינג בגליל
מרכז מסחרי כפר ורדים

חיים 050-7610838 אפרים 052-6775057

קייטרינג לאירועים w אוכל ביתי בימי שישי

כשר שמח!חג 

המבצע במאי
מוצר שלישי 

ב-50% הנחה
*הזול מבינהם

אופק חינוך בית
ומחנכים מורים מחפש

מאתגרת ולהוראה קשר ליצירת גבוהה יכולת בעלי
הבאים: במקצועות

עליונה לחטיבה יועצת •

מדעים • מתמטיקה    •
מיוחד חינוך   • חינוך •

04-9857794 לפקס: קו"ח
04-9857755 ניתן לפנות למזכירות: לפרטים

052-2361094 ההוראה: לרכזת או

בתים למכירה
בכפר ורדים, וילה בעיצוב 

ארכיטקטוני מיוחד, 250/700, 5 
חד' במפלס אחד+יח"ד 3 חד', 

פטיו, נוף מרהיב וחנייה. רחל 
054-4735949

בכפר ורדים בצעירה, דו-משפחתי 
מושקע ומרווח מאוד ברח' ללא 
מוצא, 200/250, 6 חד' גדולים, 

ממ"ד גינה מטופחת וחנייה. רחל  
054-4735949

בכפר ורדים, וילה מוארת ומרווחת 
ברח' ללא מוצא, 245/600 , 
6 חד'+פ. משפחה, אפשרות 

ליח"ד, חניה מקורה וחצר הגובלת 
בחורשה. רחל 054-4735949

במעלות, בסביונים, דו-משפחתי 
מרווח ומושקע עם אפשרות לשתי 

יח"ד, 280/380, 7 חד', גינה 
מטופחת ומרפסת עם נוף. רחל 

054-4735949
במעונה וילה מרווחת  ומושקעת 
ברח' ללא מוצא, 180/600 , 6, 

חד', גינה מטופחת חנייה ונוף. רחל 
054-4735949

בכפר ורדים - בשלב א' במיקום 
טוב בקצה משעול 160 מ"ר 60+ 
מ"ר שניתן לסגור ליחידה נפרדת 
 VIP על מגרש של כ-600 מ"ר

נדל”ן 052-6603666

בכפר ורדים ברחוב שקט בית 6 
חד’ + שתי יחידות דיור מושכרות. 

עם מרפסת גדולה צופה לנוף 
פנוראמי.  שווה לראות!! VIP נדל”ן  

052-6603666
בכפר ורדים במרחק הליכה 

מהמרכז. בית בתכנון פונקציונאלי 
נוח. ללא מדרגות. 180 מ”ר+כ-30 

מ”ר עם כניסה נפרדת. גובל 
 VIP !!!בשטח ירוק. נדיר ביותר

נדל”ן 052-6603666
בעין יעקב - צופה לים בשכונה 
הקהילתית, בית חדיש ומושקע 

ביותר. על מגרש של כ-500 מ”ר 
70+ מ”ר מעטפת. 1,160,000 
₪ חייב להימכר!!!  VIP נדל”ן  

052-6603666
מעלות - בסביונים דו משפחתי 8 

חד’ אופציה לחלוקה לשתי דירות, 
קיימים שעונים נפרדים. מחיר 

מצוין! VIP  נדל”ן  052-7794555

בתים להשכרה
יחידת דיור, 2.5 חדרים כולל מטבח 

שירותים ומקלחת )60 מ"ר( + 
מרפסת, גינה ונוף יפהיפה תתפנה 

ביולי. 052-5282961

למכירה
שולחן אוכל גדול, יפה ונוח מאד, 

מעץ בצבע דובדבן כולל 6 כסאות 
מרופדים. 2 מטר לפני פתיחה. 
1,000 שקלים כולל כסאות. רק 

שולחן 800 שקלים. 0528-233042 

למסירה
למסירה כלבה בת 3 בשם ללה. 
מעורבת, גבוהה ויפה, מטופלת, 
מאולפת ומעוקרת. כלבה טובה 

ונעימה. מחפשת בית חם ואוהב. 
אלי 050-8571747

טיפולים 
טיפול בתטא הילינג בכל תחום 

והתמודדות, טיפול באכילה רגשית, 
אבחון וטיפול בשיטת ורדי, לקויות 

 למידה, תפקוד והתפתחות
תינוקות, ילדים, נוער ומבוגרים, 

מיכל ליף. 054-7654371 

אבידות
אבד תיק כתום קטן עם רצועות 
שחורות המכיל ערכת קפה ותה. 

נשכח בטרמפ מנהריה לכפר 
ורדים ביום שישי ה- 4.5.12, הנהג 

נסע לכיוון שכונה ו'. התיק בעל 
ערך סנטימנטלי. בר -0523

04-9977557 ,205942

המנין המשפחתי המסורתי  כפר ורדים
חוויה יהודית משפחתית משותפת

הקהילה מתפללת באשכול הגנים “גפן,” שלב א’, כפר ורדים 
החל מ-25.5 מתפללים בבית הכנסת החדש, כיכר 7

halomkv@gmail.com ”לפרטים נוספים

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



הבית עד אותנטיים דרוזיים מאכלים

תוספות, בשרים,
וסלטים ממולאים
ביתית, בהכנה
טרי, במחירים טרי
עממיים,
הבית פתח עד

לצמחוניים וגם לחובבי בשר טעים, טעים

שבוע מראש יש להזמין לאירועים • יום קודם להזמין מומלץ חינם • - המשלוח ₪ 200 מעל • להזמנות והסביבה לכפר ורדים משלוחים

ועיקריות בשרים
וצנוברים לשקדים אפשרות אדום, בקר בשר עם אורז מנסף

וצנוברים שקדים עם אורז

עדשים עם או בורגול אורז בסיס על מג'דרה

כרובית, גזר, עוף, בשר תבשיל אורז, מקלובה
תבלינים בצל ועוד, עם אפונה,

נתחי עגל, עם רוטב עשיר גולאש

ובורגול עגבניות קישואים, תבשיל כוסה טביח

ממולאים
גפן/קישואים/פלפל/חצילים כרוב/עלי

טחון בשר ממולאים באורז, חתיכות עגבניה עם/בלי

צמחוני או בשר בסיס על מגיעים המרקים כל מרקים
עשיר עדשים מרק

שעועית מרק

ירקות מרק

מנזלה
ותבלינים חומוס חצילים, בסיס על צמחוני מרק

מומלץ הבית מרק

נשנושים
בנקושה

עוף כבד או הודו בשר עם סמבוסק

קובה

סלטים
בהתאם לירקות העונה

13:00 עד 22:00 שבעה ימים בשבוע 052-5284127 בשעות ,050-8785680 אמירה, להזמנות:

אזהרה!
של הגפן עלי

אמירה מאמא

עלולים לגרום

קשה להתמכרות
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