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סינמטק מעלות כפר ורדים בהיכל התרבות טל' - 04-9973050
www.katedra.org.il קתדרה בכפר- 052-5224922 ובאתר

קתדרה בכפר
חווית תרבות אמנות ידע והשכלה

במוצ"ש בשעה 21:00קולנוע
בימי ראשון ושני בשעה 20:00

בהיכל התרבות מעלות תרשיחא
בימי ראשון, שני ומוצ"ש 

תוכן שיווקי

מצליחים  שאינם  זוגות  ישנם 
מסיבות  הריון  לשאת  להרות, 
אחת  היא  ופונדקאות  שונות, 

האופציות העומדות בפניהם.
פונדקאות הינה אופציה טובה 
אם  הינה  פונדקאית  כאשר 
הזוג את העובר  הנושאת עבור 
ילד  נולד  לזוג  ובעצם  שלהם 
להם  הנמסר  משלהם  ביולוגי 

מיידית בתום הלידה.
לנו החוק  חוקק   1996  בשנת
ושיאת עוברים שהינו חוק מפו

לחוקים  יחסית  ומתקדם  תח 
המקבילים לו בעולם. עד היום 
בכל  רבה  מודעות  חוסר  ישנה 
חושבים  וטובים  ורבים  הנושא 
בחו"ל".  עושים  “פונדקאות  כי 
יש  האחרונות  בשנים  אולם 
נשואים  זוגות  טובה.  חלופה 
או זוגות שחיים יחדיו הזקוקים 

לע יכולים  פונדקאות  ולהליך 
שות זאת בארץ.

לפני כשנתיים הקימו עורכות 
וסיגל  רובינשטיין  תמר  הדין 
“חיים  המיזם  את  גיסין  רוסק 

וסי פונדקאות תמר   - וחדשים 
גל". עיקרו של המיזם בפישוט 
הפונים  הזוגות  עבור  התהליך 
ההליך  של  ראשיתו  למרכז. 
הוא איתור פונדקאית מתאימה 
עבור הזוג והמשכו בליווי הזוג 
עד  ההליך  לאורך  והפונדקאית 

הב הלידה.   - המאושר  ולסופו 
בפני  העומדת  העיקרית  עיה 
פונדקאית  איתור  הינה  זוגות 

ומתאימה העומדת בתנאי הווע
דה לנשיאת עוברים של משרד 

הבריאות.

מסמכים  להעביר  צריך  הזוג 
המצביעים  רפואיים  ואישורים 
על בעיה לשאת הריון, ואז יקבל 
מהוועדה  ראשוני  אישור  הזוג 

להליך פונדקאות בארץ.
איתור  שלב  מגיע  מכן  לאחר 

רובינ תמר  עו"ד  והפונדקאית. 
איתור  שלב  כי  מסבירה  שטיין 
חשוב  שלב  הינו  הפונדקאות 

וומכריע בתהליך וכי יש לעשו
סיגל  עו"ד  רבה.  ברגישות  תו 
מקדישות  אנו  מוסיפה:  גיסין 
בניסיון  מאוד  רבה  לב  תשומת 
לפונדקאית.  זוג  בין  להתאים 
פחדים  עמוס  בהליך  מדובר 
בין  ההתאמה  ומלאכת  ורגשות 
מלאכה  היא  לפונדקאות  הזוג 

ומשימה מורכבת ועדינה.
השתיים,  שהקימו  המרכז 
“חיים חדשים", מכין את התיק 

בתו הכולל  הפונדקאית  ושל 

רבים  ואישורים  מסמכים  כו 
רפואיים ופסיכולוגים.

קריט ישנם  כי  לציין  וחשוב 
הפונדקאית  אשר  רבים  ריונים 
גיל  כגון:  בהם  לעמוד  צריכה 
הפונדקאות שנע בין 22 ל-38, 
להיות  יכולה  הפונדקאות 
רווקה, גרושה, חד הורית והיום 
להיות  יכולה  נשואה  אישה  גם 
הפונדקאית  על  פונדקאית. 
לפחות  אחד  לילד  אם  להיות 
ולא יותר משלוש לידות )כאשר 
ללידה  נחשבת  תאומים  לידת 
להיות  הפונדקאית  על  אחת(. 

וכן מש תקין,  בריאותי  ובמצב 
נולד  בו  והשבוע  הלידה  קלי 
תקינים  להיות  צריכים  התינוק 

ועוד קריטריונים נוספים.
מוכנה,  שהפונדקאית  לאחר 
הזוג  את  וסיגל  תמר  מפגישות 
נערכת  וכאן  הפונדקאית  עם 

ההכרות בין הצדדים.
יתרונות רבים להליך פו ויש 

חו"ל,  לעומת  בארץ  נדקאות 
ראשית,  גיסין.  עו"ד  מציינת 
והיכולת  לפונדקאית  הקירבה 

הפונ רפואית.  מבחינה  ולפקח 
ודקאית עוברת את הליך ההחז

רות ולאחר מכן את ההריון אצל 
רופא הנשים של הזוג, ולמותר 
היא  בארץ  הרפואה  כי  לציין 
נקודה  בעולם.  המתקדמות  מן 
מוסיפה  לציון,  הראויה  נוספת 
יש  כי  היא  רובינשטיין,  עו"ד 
בארץ היתר רבני לעשות הליך 

פונדקאות.
לשאלה איך נוצר השם “חיים 
סיגל  פונדקאות   – חדשים 
השתיים:  משיבות  ותמר", 

ומא לילדים  אימהות  ושתינו 
מינות כי משפחה וילדים הינם 
ביותר.  והחשוב  המהותי  הדבר 
אשר  משותפת  חברה  לשתינו 
עברה הליך פונדקאות בישראל, 
בדרך  רבים  קשיים  חוותה  היא 

ועד לסוף המאושר בו נולד תי
נוק מקסים.

נותן  ההליך  כי  מאמינות  אנו 
הצדדים.  לכל  חדשים"  “חיים 

והתינוק שנולד, המשפחה החד
שה שנוצרה, והתמורה הגבוהה 
שהפונדקאית מקבלת מאפשרת 
לה ולמשפחתה להתחיל בחיים 
חדשים. זהו מעגל חיים המיטיב 
עם כל הצדדים שנטלו בו חלק.
פו  - חדשים  ־חיים 

וסיגל, תמר   נדקאות 
טל'  ,www.pundecaut.com 
 .052-8885870   09-9558472

כל מה שרצית לדעת על פונדקאות
אפשר ורצוי לעבור תהליך בארץ, מרכז “חיים חדשים - פונדקאות תמר וסיגל" 

מלווה בני זוג בתהליך, ומפשט תהליכים עד לסוף המאושר - הלידה
דפוס הפקות   l פרסום   l אינטרנט  אתרי 

הפקות דפוס

מראים אותך, רואים אותך
• הקמת•אתרים	
• הקמת•דפי•נחיתה	
• הקמת•פורטלים	
• קידום•אתרים	

• מו”ל•עיתון•א-לה•כפר	
• מו”ל•מגזין•התיירות•פנאי	
• 	www.pnay.co.il•מפעילי•פורטל•התיירות•פנאי
• מו”ל•מדריכי•הטלפון•אשר•call•ודפי•ורדים	

שירותים נוספים
• עיצוב•לוגו•ומיתוג	
• ייעוץ•תקשורתי•ויחסי•ציבור	
• ייעוץ•בנושאי•אינטרנט	
• כתיבה•והפקת•תוכן	

אינטרנט

פרסום

כרטיסי•ביקור,•גלויות,•פלאיירים,•ספרים•קטלוגים•ועוד
שירותי•כתיבה,•עריכה,•קופי-רייטינג,•עיצוב•והדפסה•-•

הכל•תחת•קורת•גג•אחת

http://www.pundecaut.com
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למה עדיין אין לך אתר?
אולי נראה לך ש...

זה נורא יקר להקים 
ואין לי תקציב

צריך לעדכן את 
האתר באופן שוטף, 
אני שונא להתעסק 
עם מחשבים ולמי 
בכלל יש זמן לזה?

אני דווקא רוצה אתר, 
אבל לא כל כך יודע מה 
לבקש, איך לתכנן ובמי 

לבחור להקמת אתר

ממילא כל המתחרים שלי 
לפניי בגוגל, אז מה הטעם?

על פי פרסומים שונים, ל-55% מהעסקים בישראל עדיין אין אתר אינטרנט.
על פי הניסיון שלנו, בדרך כלל זה בגלל סיבה אחת או יותר מבין החמש שמנינו למעלה.

לנו יש את התשובות לכולן!
יחד, יד ביד, נבנה את האתר שלך 

תך
או

ה 
העולם כולו ירא

24 שעות ביממה
שבעה ימים בשבוע
365 יום בשנה

• במחירים הוגנים   
(החל מ-1,000 ₪ להקמה 

ו-80 לתפעול חודשי) 

• בשירות לקוחות מלא

• עם שירות עדכונים  
ותוספות שוטף 

• עם מגוון פתרונות לגוגל 

• עם צוות שכולל אנשי תוכן, 
עיצוב ותוכנה

לפרטים נוספים צלצלו חינם עכשיו 1800-800-401 

www.eshkoll.com

העסק שלי 
משתנה כל הזמן, 
ומהר מאוד האתר 
יהיה לא רלוונטי

וסוף סוף

תוכן שיווקי

לא  פעם  אף  זו  שיניים  רופא 
המק ברוב  גדולה.  ושמחה 

הביקור  את  דוחים  אנחנו  רים 
וגם  יותר,  אי אפשר  עד שכבר 
ציפיה  עם  בחשש  הולכים  אז 
רמי  ד"ר  ומעיק.  כואב  לטיפול 
מאמין  שיניים,  רופא  סוסאן, 
אחרת:  חוויה  לייצר  שאפשר 

הסטנדר לטיפולים  ו"בנוסף 
מב מהותי  חלק  היום  וטיים, 

ההקפדה  הוא  השיניים  ריאות 
והאסתטיקה  הפה  נראות  על 

מג מציע  השוק  השיניים.  ושל 
וון של טיפולים אסתטיים. אני 
שם דגש מרכזי על האסתטיקה, 
אסתטיים  לטיפולים  ומומחה 
ייחודיים עוקפי כירורגיה וללא 

כאב".
סוסאן  ד"ר  של  שירותיו  את 

בת במרפאה  בן  לקבל  וניתן 
בקריית  במרפאה  והן  רשיחא 
מוצקין. את השבוע הוא מחלק 
בין שתי המרפאות כולל זמינות 

מעצבת  איצקוביץ,  סילביה 
ומורה לאמנות, מעבירה חוגים 

ומבוג נוער  לילדים,  ווסדנאות 
רים מזה 11 שנה בסטודיו אשר 

בביתה ברח ארבל 62.
ות גרפי  עיצוב  למדה  והיא 
בת עסקה  חזותית,  וקשורת 

ובמקביל  שנים  מספר  חום 
תיכוניים. ספר  בבתי   לימדה 
לדעתה, הצורך ליצור קיים בנו 
והניצוץ האמנותי מצוי בכל אחד 
החוצה. לפרוץ  ומחכה   מאיתנו 
בראיה  ניחנים  בעיקר,  ילדים, 
מן  הושפעה  שטרם  ראשונית 
להם  ויש  והסביבה,  התרבות 

אינ באופן  ליצור  ויכולת 
מתוך  וספונטני  טואיטיבי 
ככל  שלהם.  הפנימי  המאגר 
בקשר  הצורך  עולה,  שהגיל 
הילדים  גובר,  המציאות  עם 

בעו מקומם  את  ומחפשים 
ילדים  עם  בעבודה  ולכן  לם 
המגמה  ונוער  יותר  בוגרים 
ורישום  ציור  של  לכיוון  היא 
עבודה. טכניקות  על  דגש   עם 
מבוגרים חוששים פעמים רבות 
להתנסות בציור, מחסום שעלול 
בתחום. יכולותיהם  את   לבלום 

לזרום עם היצירתיות של הילד
בחוגי האמנות של סילביה איצקוביץ לומדים הרבה, מבלי לאבד את האני הפנימי

וכל אדם שבא מאהבה אל היצי
הע תהליך  להצליח.  יכול  ורה 

בודה בחוגים נעשה בהדרגתיות 
ובצורה מבוקרת שמאפשר לכל 

ואדם ללמוד לצייר ולהגיע לתו
צאות טובות.

נושא  הילדים  מקבלים  בחוג 
ואו תרגיל, אולם העבודה חופ
בעי עם מעט התערבות,  ושית 

מאוד.  צעירים  ילדים  עם  קר 
והדגש על פיתוח הדמיון, החו

הינם  והיצירתיות  האישי  תם 

ילד  שכל  כדי  ביותר.  חשובים 
ויוכל לבטא את עצמו ואת העו

עימו,  מביא  שהוא  הפנימי  לם 
הילד  לאופי  להתחבר  חשוב 
אם  למשל,  כך,  איתו.  ולזרום 
ילד מעדיף לצייר בקווי עפרון 
בלבד דמויות פרי דמיונו מבלי 

ולהשתמש בצבעים, במשך שי
לעשות  יוכל  הוא  רבים  עורים 
שמשקף  מה  שזה  מכיוון  זאת, 
זמן. פרק  באותו  עולמו   את 
פיתוח  על  רב  דגש  יש  כן  כמו 

הסבלנות והיכולת להתמיד ולא 
לוותר בקלות.

תכ סילביה  ובחוגים משלבת 
והפרסום,  העיצוב  מעולם  נים 

ונושאים המ והאיור והקומיקס 
אלמנטים  עם  עבודה  שלבים 
תלת מימדיים. הילדים לומדים 
להכיר את העולם המופלא של 
אותו  לבטא  ולומדים  הצבע, 
אמנים,  מכירים  ביצורותיהם, 
תוך  אסתטית  יכולת  מפתחים 

והתנסות בטכניקות עבודה שו
נות וחומרי עבודה מגוונים.

בשנה  רבים:  העבודה  נושאי 
החולפת ציירו הילדים את החדר 
הפרטי שלהם, יצרו מפת אוצר 
עם שפה סודית, תיבת נוח תלת 
בפואנטליזם  התנסו  מימדית, 
וקראו לו ציור בנקודות, עיצבו 
אריזות לסוכריות בטעמים פרי 

ודמיונם, ציירו על בדים צבעו
ניים, תיארו בציור סיפורי מסע 
אישיים, יצרו ציורים מופשטים 

ועוד רבים.

איצ סילביה  ־לפרטים: 
,052-871086  קוביץ 

gizkovich@gmail.com

חוויה אחרת אצל רופא השיניים
ד"ר רמי סוסאן הוא מומחה לטיפולים אסתטיים ייחודיים עוקפי כירורגיה וללא כאב

במסגרת  שבוע.  בסופי  מלאה 
השירותים שמוצעים במרפאות: 

וטיפולי שיניים משמרים למבו
ושיקום  ולילדים, שתלים  גרים 

ושל שתלים, יישור שיניים, הל
בנת שיניים ואפשרות להשתלה 
נפיחות  דימום,  בלי  ממוחשבת 

וכאב.
באמצעות  נעשית  זו  השתלה 
השתלות  של  ייחודית  טכניקה 

השתלים  כאשר  ממוחשבות, 
הטכניקה,  הצד.  דרך  מוחדרים 

רו של  מצומצם  מספר  ושרק 
סו ד"ר  וביניהם  בארץ  ופאים 

שלה,  ההכשרה  את  עברו  סאן 
במידות  השתלות  מאפשרת 

כי מעורבות  וללא  ומדוייקות 
ורורגית. מדובר בשיטה שמאפ

שרת השתלות עצם ואף הרמות 
טיפול  לבצע  שניתן  כך  סינוס, 

בכל  שמבקש  מי  לכל  אסתטי 
לקבל  הסיכוי  גיל.  ובכל  מצב 
אתה  "סליחה,  שלילית  תשובה 

לא מתאים", כמעט אפסי. 
יחס  על  מקפיד  סוסאן  ד"ר 
המתבסס  ללקוחותיו,  אמין 
עבודה  על  גבוהה,  זמינות  על 
לצורכי  מכוונות  ועל  מדויקת 

הלקוח ולדגשים האסתטיים. 
להתחדש  רוצים  אתם  אם  אז 
וחדשות,  מבהיקות  שיניים  עם 
תשובה  כבר  קיבלתם  אם  או 

שפ או  השתלה  על  ושלילית 
אחרת  לחוויה  הזמן  הגיע  שוט 
לד"ר  פנו   – השיניים  ברפואת 

רמי סוסאן. 

כאן  קניון  תרשיחא,  מעלות 
זמאן קומה ב'. ימים ד' ושבת. 
.04-9575111 ,054-4870640
קרית מוצקין, גושן 31, קומה 
ה'  ג'  ב',  ימים  רסקו.  בנין  ג' 

ו-ו'. 04-8704030.

mailto:gizkovich@gmail.com
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מגע קסם
מישל קארו

מלווה בנתיבים הוליסטיים
Master רייקי בדרגת

052-4743674
magakesemm@walla.com 

ליווי אישי בצמתים חשובים בחיים 	 	
פיתוח מודעות לצמיחה ואיזון 	 	

Rebirthing - טיפול בנשימה 	 	
קורסי רייקי 2&1 	 	
הנחיית מדיטציה 	 	

מיוחד לחגים

טרנספורמציה
סדנה אישית

בת 4 מפגשים

החורף הקרוב הולך להיות חם!
בחורף הזה יכול להיות גם לכם קמין עצים,

גז או נפט שיחמם את הבית בסטייל.
מבחר קמינים איכותיים תוצרת חוץ מחכים לכם

באולם התצוגה של סגנון פתרונות חימום 
בואו למצוא את הקמין המושלם לבית שלכם!

מכירה מיוחדת בחול המועד סוכות!
 אתם מוזמנים ליהנות 

 ממחירים אטרקטיביים במיוחד 

בין התאריכים  2-5/10/12

התקשרו לתיאום פגישה 04-9800694
סגנון - בכניסה ליישוב רקפת )ליד הגלריה המקסיקנית(

www.signon-kamin.co.il

צרכנות
אם,  אנד  סי  במעלות,  הוותיק  והמכחולים  המברשות  מפעל 
תוצרתו  את  ימכור  ולראשונה  מפעל,  חנות  אלה  בימים  פתח 
האיכותית גם ליחידים. זוהי בשורה אמיתית לאמנים, ציירים, 

וקרמיקאים, נשים שאוהבות להתאפר, מאפרות מקצועיות, קו
סמטקאיות, בונות ציפרניים וכל מי שזקוק למברשות ומכחולים 
איכותיים. כל המכחולים והמברשות מיוצרים בעבודת יד, עם 

וחומרי גלם איכותיים מאירופה, וכל פי ידע בן מאות שנים. הח
נות ממוקמת בתוך המפעל, באזור התעשייה במעלות. לפרטים 

.04-9973873

ותחליף  המסחרי,  במרכז  נפתחה  ‘טררם’  חנות   - בכפר  חדש 
את חנות קליק קלק הוותיקה. ב’טררם’ דברים יפים לכל מיני 
הבית,  לעיצוב  לגבר, מתנות  מוצרים למטבח, מתנות  צרכים: 

וחומרי יצירה, מתנות לנוער, מכשירי כתיבה, ראשי דיו, צעצו
ועים ומשחקי קופסא. צוות החנות מבטיח מתנה לכל אחד בגו

בה הכיס ובשרות אישי. פתוח רצוף בימים א-ה 09:00-19:30 
וביום ו 09:00-14:30. טל: 04-9572888.

או  בר  חגיגות  מציעים  שבמכמנים  ב”דרך התנ”ך אל הטבע” 
תנכי  כפר  הוא  המקום  קהל.  הפעלת  עם  ייחודיות  מצווה  בת 
יפהפה  אבן  וחאן  גדולה  חצר  וכולל  מדהים,  נוף  אל  הצופה 
סגור לאירוח. בנוסף, ניתן להתארח במקום )פחות מ-10 דקות 
נסיעה מכרמיאל( בקבוצות או יחידים לפעילויות שונות. -04

.www.michmanim.co.il ,052-2476768 ,9881337

שחייה  למדריכי  קורס  נפתח  בבריכת כצל’ה שבמושב מעונה 
בשיטת שאו. זוהי שיטה המשלבת את עקרונות שיטת אלכסנדר 

ובמים. המדריכה בקורס היא לימור שאו, אחת ממפתחות השי
טה. לפרטים: לימור 054-5698082, נירה 050-497983.

ימרכז השינה בקיבוץ כבר הוא מעתה גם חנות המפעל של “פוו
ולירון” מקיבוץ זיקים. המשמעות: המזרונים האיכותיים והמי

נמוכים שיש.  הכי  במחירים  במקום  נמכרים  טות של המפעל 
בנוסף מציע מרכז השינה מבצע טרייד אין על מזרוני סימנס: 
כל מי שרוכש מזרון סימונס מקבל זיכוי של 1,500 שקלים על 

המזרון הישן שלו. קיבוץ כברי, 04-9952658.

תוכן שיווקי

דליה גושן
המילה  עם  בן-דק  הרומן של 
הספר  בבית  עוד  החל  הכתובה 
על  שוחחו  כשהבנות  היסודי. 
הציפורניים,  שעל  הלקה  צבע 
עיתונים  לקרוא  בחרה  בן-דק 
חיידק  עדיין  ומחו”ל.  מהארץ 
ובועט.  חי  נשאר  העיתונות 
להחלים  יכולה  לא  אני  "כיום 
מהחיידק המרתק הזה, ואני לא 

ובהכחשה!", מודה יהודית בסי
פוק רב וכבר מתכוננת למספר 
בארה"ב  עיתונאיות  משימות 

בחודש הקרוב. 
הסטוד בעיתון  דרכה  והחלה 
ונטים בחיפה, "שם אפילו פיב

רקתי פעם סיפור אנושי שהפך 
לאחר  בקריצה.  מודה  לסקופ", 

מו ועיתונים  במגזינים  וכתיבה 
בילים בארץ, "מוניטין" ,"עולם 
שימשה  "ידיעות",  האשה", 

עי רשת  של  ראשית  וכעורכת 
"לב  בקריות,  מקומיים  תונים 

העיר". 
המ התקשורתית  והקריירה 

בקוריאה  לים.  מעבר  שיכה 
בניו  יותר  ומאוחר  הדרומית 
כ 16- שנים,  יורק, שם שהתה 
כמפיקה  שימשה   שבמהלכן 
טלוויזיה,  תוכנית  של  בכירה 

וכתבות פרסומיות ולבסוף, שי
העס עיתון  של  ככתבת  ומשה 

קים הישראלי, "גלובס" "ליידי 
גלובס", "כלכליסט" בניו יורק.

 - ב  לארץ  חזרתה  עם 
כדוברת  לכהן  1998החלה 

"ידע תרשיחא.  מעלות  והעיר 
בגליל. הבחירה של  תי שאגור 
אידיאולוגית.  הייתה  המשפחה 
בתל  לגור  חשבנו  לא  בכלל 

בת מעורבותי  למרות  ואביב 
החליטה  כשנה  לפני  קשורת". 
והקימה  עצמאית  לדרך  לפרוץ 
אינבנטקס-  התוכן,  חברת  את 
שיו המציעה   ,INVENTEXT
לאינטרנט  תכנים  הפקת  רותי 

ולדפוס.
לדרך  ללכת  החלטת  מדוע 

עצמאית?
“ חיבים להגשים חלומות. אם 

ויש לי מטרה מוגדרת, אני מת
בייתת עליה. ויש עוד משהו. זה 

אנוש  ביחסי  שניחנתי  סוד  לא 
מתחברת  פשוט  אני  מעולים. 
ספק,   ללא  לאנשים.  במהירות 
לקוחות  להשיג  לי  מסייע  זה 

בחברה החדשה”.
הח של  השירותים  שאר  ־בין 

לפי  מגזינים  מציעה  את  ברה, 
התאמה. מה זה בדיוק?

ואפי במפעלים,חברות  ו" 
אירועים  יש  קטנים  עסקים  לו 
לציון הישגים מסוימים במפעל, 
הוקרה  אות  עיון,  ימי  כנסים, 
כוסית,  הרמת  מצטיין,  לעובד 
העשייה  שנות  לציון  חוברת 
המגזין  את  מתאימה  אני  ועוד. 
המפעל.  או  העסק  של  לאופיו 
מתרכזת  לא  התכנים  הפקת 
אנחנו  הגדולות.  בחברות  רק 
לאנשים  מגזינים  מפיקים  גם  
מצווה,  בר  או  לבת  פרטיים 

חתונות,יום נישואין ועוד."
מה מושך אותך לתחום תיעוד 

סיפורי חיים? 
יש  סיפור.  יש  אחד  "לכל 

לכ יודעים  שהם  ושחושבים 
זה  אבל  מרתקת  בצורה  תוב 

מסבי אני  מקצועי.  נראה  ולא 
אותם  ולנכדים של  לילדים  רה 
עלולים  שהם  קשישים,  הורים 
לאבד את רכבת הזמן. העדויות  
ויעלמו  יקברו  אודות המשפחה 

עבור הדורות הבאים."
באתר שלך את מציעה פרויקט 

כתיבה עם ילדים.
הגדו האהבות  אחת  כן,   " ו 

לות שלי היא כתיבה משותפת 
יצירתית  כתיבה  ילדים,  עם 
המביאה בסופו של דבר גאווה 
מצוין  עובד  זה  לילד.  עצומה 

בהפר הלוקים  ילדים  עם  וגם 
עת קשב וריכוז ולקויות למידה 

אחרות."
להתחרות  יכולות  חברות  איך 
של  עצומה  תחרות  של  בעידן 

תכנים באתרים באינטרנט?
חיבת  כתיבה לאתרי חברה   “
אני  לחלוטין.  מקצועית  להיות 

ועובדת במקביל עם מקדם את
רים מקצועי. אסור לפספס את 
האתר.  של  ההזדמנויות  חלון 
הגולשים  את  לרתק  העיקר 

למת ויעברו  ישתעממו  ושלא 
חרים...".

מילים שמדברות
 INVENTEXT יהודית בן-דק מחברת התוכן

מציעה שירותי כתיבה מקצועית למגוון צרכים, 
מסיפורים אישיים ועד תכנים מקצועיים לאינטרנט

 מפעל סי אנד אם. 
כל המכחולים והמברשות מיוצרים בעבודת יד

http://www.michmanim.co.il
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ורדה

המשך בעמוד הבא

 במועצה המקומית תעשייתית 
תפן הרימו כוסית לכבוד השנה 
רשויות  ראשי  עם  החדשה, 
מנהלי מפעלים, סטף ורטהיימר 

וומכובדים נוספים. ראש המוע
במעמד  אמר  כהן,  צביקה  צה, 
אינם  "המפעלים  שבעיניו  זה 

והמוע הוא  וכי  חולבת",  ופרה 
המפ את  לשרת  כדי  כאן  וצה 

להתפתח.  להם  ולאפשר  עלים 
מעניינת,  התזה  האמירה,  יפה 
רק  עכשיו  לדבר.  מה  על  ויש 
צריך לספר את זה לאחד, יובל 

שטיינמיץ.
הנקרה  ראש  התיירות  באתר   
משלחת  שעבר  בשבוע  אירחו 
מארה”ב  צעירים  עשרות  של 
ומהונגריה שעסקו במלאכה די 
לא שכיחה: תליית כוכבים. מה 

האחרונים  בחודשים  מתברר? 
נרתמו כ-250 קבוצות מקהילות 

ויהודיות בארה”ב והונגריה לה
פגין סולידאריות עם שותפיהם 

עי באמצעות  המערבי  ובגליל 
צוב של כוכבים על בדי קנבס. 
ונציגים  הכוכבים האלה נאספו 

ושל הקהילות הגיעו לראש הנ
קרה לתלות אותם. יפה.

 שוק האיכרים שמתקיים במו
שלושה  של  פז”מ  רושם  רכז 
כבר  זה  שמקומותינו  שבועות, 
הוא  שבוע  לפינ  ותק.  חתיכת 
רשם את הסלב הראשון שהגיע 
ורדה  קומורובסקי.  ארז  לבקר, 

ובטוחה שיבוא היום, ונזכה לס
מ-20  יותר  שמשקיעים  לבים 
דקות נסיעה. מה, הם לא באים 

לפעמים לנפוש בכפר?

ש
נ
ה

ט
ו
ב
הה

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

לוקחים היום, מחזירים מחר
שירות עד בית הלקוח

ניקוי יבש
שטיחים | וילונות

שרותי כביסה וגיהוץ
שד’ הגעתון 52 נהריה  04-9514888

שנה טובה!

מראשבתאום 

04-6902765 | 052-4420632
anet340@hotmail.com | רח' ארז 15, שלב א', כפר ורדים

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

v

עיצוב שיער וגבות
v

anet haskia  חפשו אותי בפייסבוק

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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חג שמח!חג שמח!

ורדה  סיפרה  הקודם  במדור   
על עינת שרוף שהגיעה לצפת 
לצלם תוכנית טלוויזיה כלשהי 
על העיר, ואף נתנה תמונה של 
הגברת יחד עם “מישהו מצפת”, 

וגבר טוב מראה בחולצה מכופ
תרת ומשקפים אופנתיות. אחת 

ושמבינה עדכנה את ורדה שמ
אילן שוחט.  דובר בראש העיר 
נו, מי יותר ממנו עונה להגדרה 

“מישהו מצפת”?
 מידי פעם מקבלת ורדה שיו
שמ מתקליטים  טלפון  וחות 

שירותים.  מיני  כל  לה  ציעים 
חולים  קופות  סקרים,  דיאטות, 
קיבלה  היא  השבוע  וכאלה. 
לך  יש  מפתיע:  לשירות  הצעה 
לקוחות?  של  חוזרים  צ’קים 
ככה  עבורך.  בהם  נטפל  אנחנו 

נשמע  והוא  התקליט,  הבטיח 
ומאוד משכנע. לורדה אין לקו

לה  משלם  לא  אחד  אף  חות, 
אכפת  מה  אבל  כלום  על  כבר 
בטלפון?  תקליטים  לשמוע  לה 
המלטף  קולו  כשאת  במיוחד 

שו מנגינה  מלווה  הקריין  ושל 
נעימת  במיוחד:  אוהבת  רדה 

והנושא של הסרט הסנדק. כמו
של  הוא  הרעיוני  שההקשר  בן 

ורדה בלבד.
 ממש היום, 13.9, מצוין בעוו

הבינלאומי.  הניקיון  יום  לם 
בישראל מובילה את היום הזה 

לקומוני להאמין  ואם  וקק”ל, 
מי כרבע  לורדה,  ששלחו  וקט 

ליון מתנדבים יעסקו ביום הזה 
במבצעי ניקיון למיניהם ביותר 
מוניציפליות  רשויות  מ-150 

ילדים מתנדבים ביום הניקיון עינת שרוף עם אילן שוחטצביקה כהן וסטף ורטהיימר
צילום: אשר אלמקיס

כפר ורדים והסביבה
04-9574294 |  050-4045596

ארי פליישר 
 מרפא בעיסוי 

ויועץ ארגונומיה
ת  ת ורגישו  עיסוי עמוק ועוצמתי ברכו

ויעוץ להפחתת כאבים עתידיים אצלך בבית

ועכשיו גם 

בקליניקות 

בכפר ורדים 

ומעלות!

 תרגול שיטתי ומעמיק בתנוחות 
היוגה ובתרגילי נשימה. 

יוגה למבוגרים
יוגה טיפולית

יוגה לנשים בהריון
יוגה לילדים ונוער

מסלול להכשרת מורים

רחלי צ’יני
054-5522112

www.iyengaryoga.co.il

 רחלי צ’יני 
 עם ניסיון של 30 שנה 
בתרגול והוראת היוגה

 מורה מנוסה ומקצועית

 מלמדת בכל הרמות
כולל אקדמאים וליקויי למידה

04-9997652 ,050-6574905

English שפת אם

גלית גור לביא, בעלת תואר MA בעבודה סוציאלית- 
קלינית עם התמחות בהפרעות אכילה

ובעלת נסיון רב שנים בטיפול בהתמכרויות.
טל‘: 054-685-6696

gurlavie0@gmail.com :מייל

gnamir@cabri.org.il

Ò˜ÈËÓÒÂ˜ Ô‚Ò˜ÈËÓÒÂ˜ Ô‚



| גיליון 211 ראש השנה תשע"ג ספטמבר 2012  92    93 | גיליון 211 ראש השנה תשע"ג ספטמבר 2012| |

ורדה

המשך מעמוד קודם
ברחבי הארץ. ובעולם כולו, אם 
תהיתם, מדובר ב-40 מיליון בני 
אדם שיעסקו בה בעת בכל מיני 
ורדה  ומכולם,  ניקיון.  מבצעי 
אחד  אין  לכם,  לחתום  מוכנה 
שיבוא לעשות בסלון שלה את 

הפנלים.
כך  כל  זאת  בכל  מה  אבל   
מרגש ביוזמה הנקייה הזו? הנה 

לעיתו ההודעה  של  והפינאלה 
נות מטעם הקרן הקיימת, הכינו 
את הטישו. “מקק”ל נמסר עוד: 
ישראל  מדינת  הניקיון  ביום 

העו ממשפחת  לחלק  והופכת 
לם”. סוף סוף יש לנו משפחה!

 לא מזמן נפלה ורדה על תוו
כנית ספורט בטלוויזיה, וצפתה 
במאמן כדורגל שבא להתראיין. 

וכשהתבקש להסביר איך הקבו

צה שלו ניצחה למרות ששיחקה 
במהירות  מאמצת  )ורדה  פח 
רק  זה  חכו,  אבל  ז’רגונים, 
היסס  לא  הוא  ומשתפר(,  הולך 
מזלנו  איתרע  “נכון,  להודות: 

לטובה”. האמת, גדול.
מוכרחה  ורדה  גם  ובכלל,   
התאכזבה  ממש  שהיא  להודות 

ולטובה מכושר הביטוי של מא
ומני הכדורגל. רק שבדסק הס

פורט של העיתון מסבירים לה 
של  הרמה  חשבון  על  בא  שזה 

השחקנים.
השו הסתובב  שקצת  מי  כל   
בוע ברחבי הגליל לא יכול היה 
להתעלם מנוכחות של כלי רכב 
וכל  ג'יפים,  חיילים,  צבאיים, 
ממש  לא  שורדה  שמות  מיני 
הצבאי  בדסק  להגיד.  יודעת 

ושל ורדה הסבירו לה שיש תר
גיל, ושעכשיו היא יכולה לישון 
קצת יותר בשקט. והנה, עם כל 
נוכחות ההגנה לישראל, פתאום 
צעירים  בכמה  מבחננה  ורדה 
במדים מנומרים, וכמעט חטפה 
לה  הסבירו  הם  אז  לב.  התקף 
שהם רק התחפשו לחיזבאללה, 

בשביל התרגיל. 
של  קולגה  מוסק,  עמי  בן   
ורדה מכמה עמודים קודם, פתח 
את התערוכה שלו בגלריה של 
ובגלל שהתרגש,  חולים.  קופת 
כמה  יהיה  קלינסקי  דאג שד”ר 
שיותק קרוב אליו, מה שבטוח.

 לכל המתמודדות עם משטר 
דיאטה קפדני, שמלווה באימון 
פשרות.  וחסר  יומיומי  גופני 
את  שואלות  אתן  שתמיד  נכון 

ועצמכן איך מתמידים ולא נש
של  מחברה  טיפ  קבלו  ברים? 
אישי:  מניסיון  שמעידה  ורדה 

תחשבי גרושה.
כיפור:  ליום  ורדה  שאלת   
יש  קשב  הפרעות  עם  לבנאדם 

פטור מחשבון נפש?
המו האירני,  האיום  ולנוכח   
הר והמצב  אובמה  עם  וחלוקת 

גיש, הנה ברכה לשנה החדשה 
שורדה ממליצה להימנע ממנה: 

שתהיה לך שנה פצצה.
 אבל סתם שנה טובה זה עדיין 

ובג טובה,  שנה  אז  ולגיטימי. 
לל שלא נתראה עד יום כיפור, 
ורדה כמינהגה זה שנים מבקשת 
מכולם: אל תהיו מוטרדים, היא 

סולחת לכל מי שפגע בה. 

בן עמי מוסק וד”ר קלינסקי

 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

כוכבים בראש הנקרה
צילום: אושרי כהן

ארז קומורובסקי בשוק האיכרים

 , קבלן של חברת 
יצרנית “מולטיגג”

מכונה משוכללת, חומרים 
חדישים, 8שנות אחריות

זאהי אבו עאקל
איטום כללי ובידוד קצף פוליאוריטן

050-9060803 ,052-2852135www.az-itum.co.il

שיפוץ 
מקלחות

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

שנה טובה

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  

שנה טובה!

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

מגוון שירותי מיקור חוץ הנדסיים עבור
מפעלים, משרדי עורכי פטנטים ויזמים עצמאיים

  04-9873899 משרד 
050-8965730 פקס 
054-4792219 נייד 

n הכנת תיקי מוצר
n ייעוץ לתכן מכני ופיתוח מוצרים

(Reverse Engineering) הינדוס לאחור n
n איתור ופיקוח על ספקים וקבש”ים

n שרטוטי פטנטים, מדגמים ומודלים תלת מימדיים
n ייצור אבי-טיפוס ומוק-אפים ע”פ איפיון הלקוח

דולב 3, א.ת מגדל תפן
dvirp@netvision.net.il דוא”ל

 דביר - שירותי הנדסה
www.ddp.co.il

החורף הקרוב הולך להיות חם!
בחורף הזה יכול להיות גם לכם קמין עצים,

גז או נפט שיחמם את הבית בסטייל.
מבחר קמינים איכותיים תוצרת חוץ מחכים לכם

באולם התצוגה של סגנון פתרונות חימום 
בואו למצוא את הקמין המושלם לבית שלכם!

מכירה מיוחדת בחול המועד סוכות!
 אתם מוזמנים ליהנות 

 ממחירים אטרקטיביים במיוחד 

בין התאריכים  2-5/10/12

התקשרו לתיאום פגישה 04-9800694
סגנון - בכניסה ליישוב רקפת )ליד הגלריה המקסיקנית(

www.signon-kamin.co.il
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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

חדש למבוגרים
העשרה בצרפתית
מבלים בכיף ומשפרים את השפה

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

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 וילה מושקעת 
ומשופצת, 5 ח' + פינת משפחה, 

210/330 מערכת סולרית 
מניבה, גינה וחניה מקורה. רחל 

054-4735949
בכפר ורדים וילה מרווחת 

250/1,000 5 ח' + יח"ד 3 חד', 
חצר גדולה, כניסה ממפלס הכביש. 

רחל 054-4735949
בכפר ורדים וילה פינתית מרווחת 

6 ח' + ממ"ד ופינת משפחה, 
330/900 גינה גדולה, חניה 

מקורה, כניסה ממפלס הכביש. 
רחל 054-4735949

בכפר ורדים וילה במפלס אחד 
הגובלת בשטח ירוק + שני צימרים 

מניבים + יח"ד, 260/740, גינה 
 מטופחת ונוף. 

רחל 054-4735949
בכפר ורדים, בקומפלקס אחד 

וילה גלילית קסומה ומיוחדת 5 ח' 
+ יח"ד מניבה 250/700 חניה ונוף 

מקסים. רחל 054-4735949
בכפר ורדים וילה מרווחת הגובלת 

בשטח ירוק 248/650, אפשרות 
חלוקה לשתי יח"ד, חניה מקורה, 

גינה ונוף. רחל 054-4735949
בכפר ורדים וילה מושקעת, 

מעוצבת, מרווחת ומוארת מאוד, 
239/1140, חניה גדולה, גינה 

 גדולה ומטופחת. 
רחל 054-4735949

בכפר ורדים וילה משופצת ומוארת 
במפלס אחד, 5 ח', 156/550, 

 גינה מטופחת וחניה. 
רחל 054-4735949

בכפר ורדים וילה במפלס אחד 
הגובלת בשטח ירוק, 5 ח' + יח"ד 

2.5 ח', כניסה ממפלס הכביש ונוף 
מרהיב. רחל 054-4735949

במעלות וילה מושקעת מאוד 
עם בידוד טרמי מעולה, 7 ח' 

250/763, גינה מטופחת, בריכה 
ועוד. רחל 054-4735949

במעלות, במיקום מעולה, בית 4 
ח' 140 מ"ר + גינה וחניה, כדאי 

לראות. 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
כפר ורדים במפלס אחד  במרחק 
הליכה מהמרכז בית פונקציונאלי 

ונוח180/687 מ"ר, 1,800,000 ₪. 
VIP נדל"ן 052-6603666.

כפר ורדים בשלב א' פינתי צופה 
לנוף,כ-190 מ"ר בנוי + יחידת 

דיור חדשה בכניסה נפרדת. 
גינה מטופחת, פרגולה, חנייה 

מקורה כפולה ועוד. VIP נדל"ן 
.052-6603666

בכפר ורדים במחיר שפוי בשלב 
ב'  6 חד' + שתי יח' דיור מניבות.

עם נוף פנורמי מקסים. VIP נדל"ן 
.052-6603666

כפר ורדים, להיכנס ולגור! בית 
5 חדרים במפלס אחד, מטופח 

ומסודר בנוי באיכות גבוה עם 
תוספות רבות. גינה מטופחת 

ופרגולות איכותיות. בהזדמנות שלא 
חוזרת! VIP .₪ 1,520,000 נדל"ן 

.052-6603666
בקיבוץ אילון בהרחבה, בשכונת ואן 
גוך המטופחת, וילה 5 חד' חדישה 

במפלס אחד על מגרש של כ-520 
מ"ר. VIP .₪ 1,260,000 נדל"ן 

.052-6603666

להשכרה

באבירים, בית מקסים על שני 
דונם, 6 ח' + 2 צימרים מאובזרים 

מעץ. 052-3246569 
ברחוב מירון, 5 חדרים בקומה 
אחת + יחידה נפרדת בקומה 

תחתונה. מואר ומאוורר, נוף נדיר, 
גינה ומרפסת. שני 054-7768647

להשכרה מבנה תעשייה במושב 
חוסן, 250 מ"ר, חשמל תלת פאזי, 
משרד, מטבחון ושירותים. דלתות 
כניסה רחבות.  054-9001239  
חדר ישיבות מצויד לשימוש חד 

פעמי על בסיס יומי או לפי שעה. 
 "LCD 37 כניסה נפרדת * מסך

עם חיבור למחשב נייד * טלפון קווי 
* חיבור לאינטרנט * מטבח צמוד 
* שירותים צמודים * עד 12 איש * 
שתייה חמה חופשי. החדר ממוקם 
באזור התעשייה תפן בבניין קליה. 

לפרטים: 04-9977474
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 

לפאב מסעדה באזור
דרושים

עוזר/ת טבח 
מלצרים w ברמנים

עבודה קבועה * 
תנאים טובים למתאימים

054-5202332

לחברת אנטרופיק 

דרוש/ה מהנדס/ת תוכנה
Linux תחת מערכת הפעלה ARM התפקיד כולל כתיבת קוד למעבד

 חברת אנטרופיק הינה חברת היי-טק בתחום התקשורת הממוקמת במנוף, משגב

www.entropic.com

 entropicjobs@gmail.com :מייל למשלוח קורות חיים

דרישות התפקיד:
• 2-3 שנות ניסיון בסביבת לינוקס	
• ניסיון קודם בסביבת ARM – יתרון	
• ניסיון קודם בכתיבת קוד זמן אמת – יתרון	
• העבודה דורשת תקשורת בכתב ובע”פ עם עמיתים ולקוחות באירופה וארה”ב באנגלית	

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

המנין המשפחתי המסורתי  כפר ורדים
חוויה יהודית משפחתית משותפת

תפילות ראש השנה יתקיימו 
 במבנה הקהילה החדש 

ליד חטיבת הביניים

דרושים

דרוש/ה מדריך / מדריכת 
שחייה לבריכה במעונה. נירה, 

 050-4979832
להוסטל בית בחורש דרושים 

מדריכים לעבודה במשמרות. קו"ח 
בפקס 04-9573603 לידי מירב, או 

 .baitho@netvision.net.il בדוא"ל
דרושות עובדות לניקיון. 

 052-6219797
למרפא הבושם דרוש עובד מקצועי 

עם אהבה גדולה לצמחי ארץ 
ישראל. תנאים טובים ואפשרויות 
קידום למתאימים. 04-9952122, 

050-5211607, או קורות חיים למייל 
.mrphbosem@gmail.com

ל"זואי ספא" דרושים מעסים/ות 
מקצועיים. אושרה 052-4458497

טיפולים 

תטא הילינג - שער לאפשרויות 
בלתי מוגבלות. מפגש הכרות חינם. 

בחיבור לגל התטא ניתן להגיע 
לקשר ישיר עם תת המודע וליצור 

מציאות מיטיבה בכל המישורים. 
מיכל ליף 054-7654371 

מיכל דרור )MA( מטפלת באמנות 
ומנחת קבוצות, ילדים, נוער, 

מבוגרים. קליניקה בכפר ורדים. 
,052-2609608 

 ,mdror@bezeqint.net 

בית האור המרפא 
 מציע: פתרון חדשני מדעי מגרמניה

לחידוש ושיקום סחוסים

טיפול ייחודי בשיטת C.R.T לבעיות:
גב ושלד, כאבי גב, צוואר, ברכיים, נימול ידיים 

ורגליים, טניס אלבו, דורבן, כאבי ראש, מיגרנות, 
תעלה קרפלית ועוד

ניתן לקבל טיפולים נוספים כגון:
קרניו סקראל, מגוון עיסויים, נרות הופי ועוד

נשים בהריון - טיפולי קרניו סקראל להפגת מתח 
ולחץ בגב תחתון וצוואר

** כללי - טיפולים להפגת מתח, דיכאון ועוד

 סניף צפון - מיכה און, מטפל מוסמך
0545-600144 ,04-9850803

 אודות הטיפולים באתר:
WWW.THESKYSPIRIT.CO.IL
 סניף ת”א 050-7507093

mailto:baitho@netvision.net.il
mailto:mrphbosem@gmail.com
mailto:mdror@bezeqint.net


אלומה - ביסטרו גלילי, רח’ האלון 16 כביש כפר ורדים-מעלות תרשיחא 04-9574477
www.alumabistro.co.il 

צוות אלומה מאחל לכולם שנה טובה
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