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שמי ס'יונה נוויגטור- מפות
)לשעבר הפדיקוריסטית ס'יונה ס'נעני גבות(

WAZE עובדת מסורה בחברת
דוברת עברית, ערבית וקצת אינגלייז

העבודה פה וואלה קס’ת קשה
ס’ריכה להיות בהיכון לכל הקשה
להכיר טוב טוב את הכבישים 

ת’כיכרות, השבילים והס’מתים 

אם הנהג בוחר בקול של אשה
שואלים אותו: “איזו עדה תרס’ה אדוני לגלישה?"

תימניה? פולניה? כדאי פרסייה!
אפשר גם ס’רפתיה ואפילו רוסיה

ואני, ס’יונה ס’נעני נוויגטור - מפות
עושה בכיף ובכישרון את כל האפשרויות

הנהג הישראלי אמנם חביב
אבל לפעמים עקשן כפרד, יעני לא מקשיב

פונה הפוך מהכיוון של היעד המבוקש
ואני, ס’יונה, מחשבת לו מסלול מחדש

ויש גם כאלו שאוהבים להתעווז
)שזו מילה שמס’אתי בתימנית בשביל להתחרז(

אז אני מודיעה להם בקולי הסקסי וההורס
שיעשו מייד פרסה, ואפשר גם קצת רוורס

השירות שלי מסוג “הכל כלול"
יעני אני מתקנת, כפרה, כל בלבול

אבל כמה פעמים אני ס’ריכה לחשב להם את המסלול?
די, חלאס, רחמנות על הס’יונה, יש גבול!

בנוסף לתשע לווינים
אני גם מתקשרת עם רבנים, מלאכים וחוס’נים

)בעיקר תימנים מעלייה ראשונה, שהתישבו בטעות על המאדים(
שמייעס’ים לי היכן לפנות

 כשבקליטה, מה לעשות, לפעמים יש בעיות

מחשבת מסלול מחדש
אריה שטרן

מונולוג של ציונה, היישר מעמדת המוקדנית של WAZE, חובשת אוזניות 
עם מיקרופון, כשברקע מפת כבישי ישראל ונעצים של מכוניות*

* פרטים נוספים: "ציונה – חישובים מחדש" בדפי זהב בקטגוריה מנהלי חשבונות / רואי חשבון 

כשאני קונה אצל עובד במכולת
מלוואח, סחוג וגם קס’ת סולת

ומגלה שעובד שוב טעה במחיר של הקפה נמס
אז בתור מומחית לחישובים של הג’י.פי.אס

אני מראה לו את החשבון המחורבש
ומודיעה ש"ס’ריך לחשב ת’מחיר מחדש"

אתם יכולים אולי לס’חוק
אבל השם שלי ידוע עד לרחוק

כשבאוס’ר מסתבכים בחישוב של התקס’יב
והמצב הכלכלי במדינה “חרבנה" )יענו לא יס’יב(

מתקשרים נערי האוס’ר לס’יונה נויגטור מפות
ומזעיקים אותי )אפילו באמס’ע של הטיפול גבות(
ואני מתישבת על המחשבון, מהזריחה עד לחס’ות

מחשבת את התקס’יב מחדש, ובלי שגיאות

ובלילות כשהס’יפור של סעדיה דורשת “ניקוי במקור"
ואצלי הגלגלי שיניים ת’חישובים עוד לא יכולים לעס’ור

אני אומרת לו שיש לי כאב ראש
ושיחכה קס’ת בסבלנות, עד שמהעבודה אפרוש

סעדיה מבין, שחישובים הם פרנסה, אין שום ספק
שנים שהמסכן עדיין מתאפק

כי בכל רגע יש נהגים שפספסו את הפנייה
אי שם במרחבים של ישראל המדינה
ומחכים למושיעה, לס'יונה הקטנה

שתחשב וגם תגיד היכן בסוף יש חניה

מוסר השכל שמתאים גם לחיים
כשמשהו, רבאק ,לא הולך כמו שרוס'ים 

או שסתם הבני אדם לא מרוס’ים
אז במקום לאכול את עס’מכם מעס’בים 

תמיד אפשר לאפס קומפלט את כל העניינים 
ולחפש שנית את הדרכים הנתיבים והשבילים

כי בשביל שבאמת תגיעו ליעד המבוקש
ס’ריך מידי פעם לחשב ת’מסלול מחדש

יום שישי 16/11 בשעה 10:00
טובים השניים ארוחת בוקר + סרט

סיני טייק אווי

מוצ”ש 17/11 בשעה 19:30 

סינדרלה
הקרנת אופרה

 יום ראשון ושני 18-19/11 
בשעה 20:00

כמו מישהו מאוהב
מועמד לפרס דקל הזהב בפסטיבל קאן 2012

יום שישי 23/11 בשעה 10:00 
טובים השניים ארוחת בוקר + סרט

כמו מישהו מאוהב

מוצ”ש 24/11/12 בשעה 18:00 

העולם גדול והישועה 
מעבר לפינה 

בולגריה 1980

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
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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

הצל נעלם
חזרתי מטיול עם כלבתי החמודה כאשר אני מזיעה כולי. טיילתי 
במקום שבו הצל שאני רגילה אליו נעלם.  מזל שהמועצה החליטה 
להשאיר את העצים שצמודים לעמודי חשמל. כך לא חטפתי מכת 
שמש. הרעיון הוא פשוט גאוני. על מנת למנוע שריפות עתידיות 

מורידים את כל העצים, חוץ מאלו שמקשטים עמודי חשמל.  

פרנסין וידקר
רח' האורן, ליד החורשה שהיתה

קראתי בצער רב ובכאב גדול 
תע מועצה  של  תגובתה  סאת 

אם  ידעתי  ולא  תפן,  שייתית 
לצחוק או לבכות.

והחריפה  האישית  ההתקפה 
סעל עמותת אזרחים למען סבי

בה בגליל )אל"ס( מעציבה אותי 
מאוד. מבחינתי אל"ס הם הקול 
שגרים  התושבים  של  והשופר 
בגופו  מדובר  הרי  בסביבה. 
של עניין ולא מדובר במתקפה 

אישית על עמותה.
את  להסית  שמנסים  דומה 

ונ להתלהמות  הענייני  סהשיח 
“ההגנה  של  אסטרטגיה  קיטת 
התקפה",  היא  ביותר  הטובה 
ואסטרטגיה זו מחלישה את תפן 

בעיני הציבור ולא רק בעיניו.
התחושה שלי, כשקראתי זאת, 
תשובה  אין  שכאשר  הייתה 

טובה אז תוקפים.
ארגוני  תפן,  מועצת  לדעת 
הסביבה מפיצים מידע מוטעה. 
אז אדרבא, תוכיחו ההיפך. איזה 
אל"ס?  מפרסמת  מוטעה  מידע 
תפן  ועובדות  נכון  מידע  איזה 

מוכנה לספק?
אוסיף ואכתוב כי גם הציניות 
נא  “יתכבדו  והארסית  הרעילה 
האישורים  את  וינפיקו  )אל"ס( 
בהבל פיהם", פתטית ומעליבה, 
בעיקר את מועצת תפן בעצמה.
סזה מזכיר את המהלכים הפו

ליטיים בין חברי הכנסת שלנו. 
עניינית  ולקדם  לטפל  במקום 
העלבות,  באגו,  מתעסקים  הם 

סהתקפה והשפלות על מנת לה
סית את הדיון. מסתבר שזה לא 
גם  קורה  זה  במקרו,  רק  קורה 
המקומית  ובפוליטיקה  במיקרו 

התקפות אישיות ארסיות
תגובה לכתבה “הזיהום מתפן יימשך לפחות עוד 3 שנים". שפורסמה בגיליון 213

של תפן.
מי משלם את המחיר? כולנו: 
מקורות  טבע,  חיות,  אנשים, 

סמים מזדהמים )ואנחנו לא מדי
נה שופעת מים( וגם התעשייה 
הארוך  בטווח  מכך  מפסידה 

)תבינו בהמשך(.
המקו מהמועצה  מצפה  סאני 

למספר  תפן  התעשייתית  מית 
דברים:

במקום  וענייניות  שקיפות 
אישיות.  והתקפות  התלהמות 
לוחות  עובדות,  פרטים,  ספקו 

זמנים.
סנחישות ואחריות במקום אוז

בגופים  אשמה  והטחת  יד  לת 
גוף  היא  תפן  מועצת  אחרים. 
כוח,  הרבה  עם  ואסרטיבי  חזק 

וק משאבים  עוצמה,  סקשרים, 
רבה לפוליטיקה הארצית בכדי 

להש במקום  עניינים.  סלהזיז 
בהתקפה  התוקפנות  את  קיע 
למען  אזרחים  נגד  והתלהמות 
את  שישקיעו  מוטב  הסביבה, 
אם  ועשייה.  בקידום  האנרגיות 
מישהו  לתקוף  רוצה  תפן  כבר 
אלה  את  בחומרה  שתתקוף 
קו  שתוקעים את הפרויקט של 

ההביוב.
במקום  ולהנהיג  להוביל 
להיגרר אחר סחבת של מועצה 
איזורית מטה אשר, רשות המים 
מציעה  אני  הביוב.  ומינהל 

במ מישהו  תעסיקו  סשאפילו 
תפקי יהיה  שזה  חלקית  סשרה 

לשלוח  להתקשר,  ללחוץ,  דו: 
ולהזיז  פגישות  ליזום  מיילים, 

עניינים.
גם  זה  מזהמת  לא  תעשייה 
כיום  תפן.  של  כלכלי  אינטרס 

והולכת  גוברת  מודעות  יש 
לקוחות,  הסביבה.  לאיכות 
משקיעים, בעלי מניות, ספקים 
ובעלי אינטרסים לא מעוניינים 
תעשיות  עם  עסקים  לעשות 
מזהמות )“כדי שסירחון הזיהום 

סלא יידבק" גם בהם ומפחד שי
גידו שהם משתפים פעולה עם 
כיום  יש  מזהמות(.  תעשיות 
אותם  לרכוש את  ניתן  תחרות, 
במקומות  מתעשיות  מוצרים 

ובעי מזהמים  שלא  סאחרים 
הכל  והפייסבוק  האינטרנט  דן 

יוד בתפן...  מזהמים  סשקוף. 
עים על כך באירופה ובארה"ב 
הזיהום  ורכלן(.  קטן  )העולם 
של תפן מזהם את המוניטין של 
המפעלים  ושל  תעשייה  איזור 
של  ובסופו  בשטחו  הנמצאים 

דבר נפגעות ההכנסות וחבל!
זול  ויותר  קל  שיותר  נכון 
בטווח  אבל  הטבע,  את  לזהם 
הארוך המחיר יהיה הרבה יותר 

יקר.
הזיהום  על  כשמסתכלים 

סשתפן יוצר לא מעניין את התו
שבים מי מעכב את הפרוייקט. 

נקיים,  מים  דורשים  התושבים 
אויר נקי, איכות חיים ובריאות. 
התחמקויות,  בלי  סחבת,  בלי 
בלי התלהמויות הנובעות מאגו 
את  להעביר  ניסיונות  ובלי 

האחריות למישהו אחר.
תעשייה  שתהיה  לי  חשוב 
חשוב  תעסוקה  מקור  שמהווה 
בשום  אבל  האזור,  לתושבי 
פנים ואופן לא על חשבון מחדל 

ססביבתי שמסכן אותי, את היל
לא  הזיהום  ואתכם.  שלנו  דים 
לא  וממש  כלכלי  לא  מוצדק, 
ינסו  כמה  משנה  ולא  מוסרי 
כמה  משנה  ולא  מילים  לכבס 

יתקיפו ובאיזו חומרה.
מתפש הבלתי  הדרישה  סזו 

זו  היא, האם  רת שלי. השאלה 
מתפשרת  הבלתי  הדרישה  גם 

שלכם?
צילה שנהר

ס* אני מזמינה את כולם להצ
טרף לקבוצה בפייסבוק “תושבי 

ולי לבריאותם  חרדים  סהגליל 
לדיהם בגלל הזיהום המתמשך 

מהמפעלים בתפן"

www.alakfar.co.il

אבא נתקע עם העיתון בשירותים?

גם באינטרנט
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בחנות כל אביזרי הקפה l חומרי ניקוי לאבנית l מקציף חלב 

נטען l מכונות גלידה ביתיות l פילטרים
אולם תצוגה מרווח במעיליא, אזור תעשייה

www.vero-cafe.co.il  04-9978836  050-2030932/3 
פתוח בשבת )סגור בראשון(

 מכונות קפה | סלסלות שי | מעבדת שירות | 
קנקני תה וחליטות | פולי קפה וקפסולות

מכונות קפה קונים רק בחנויות קפה...

מומלץ ביותר
החל מ- 299 &

מקציף חלב אוטומטי

1,400
& 849

אספרסו קלאב
549 & בלבד

מכונת קפסולות 
אספרסו קלאב

בקניית מכונת קפסולות מקבלים 50 קפסולות במתנה!

טוחנת

4,190 4,399
& 3,599

טוחנת

& 2,699

NESSPRESSO  חדש: קפסולות תואם

תרבות \נירית אושר

פסטיבל דוקאביב גליל יתקיים 
במעלותס הרביעית  השנה  זו 
תרשיחא. השנה יוצגו בפסטיבל 
30 סרטים דוקומנטריים מהארץ 

ית הסרטים  ולצד  סומהעולם, 
ואירועים  מפגשים  גם  קיימו 
הפסטיבל  במסגרת  שונים. 

סהשנה יוקרן מספר שיא של סר
דוקאביב  בכורה.  בהקרנת  טים 
את  לקדם  במטרה  נוסד  גליל 
בישראל  הדוקומנטרי  הקולנוע 
בפרט:  הצפון  ובאיזור  בכלל, 
ואיכותי,  תרבותי  תוכן  להביא 
ייחודים  למפגשים  במה  להוות 

סבין הקהל ליוצרים, ולקדם ול
מקומית  קולנועית  יצירה  טפח 

ויוצ סטודנטים  נוער,  בני  סשל 
מוביל  הפסטיבל  ותיקים.   רים 

דיאלוג בין אוכלוסיות מגוונות 
דו קולנוע  יוצרי  לבין  סבגליל 

קומנטרי, ומעלה לדיון נושאים 
העוסקים בפריפריה החברתית, 
של  והגיאוגרפית  התרבותית 

ישראל.
במסגרת  מיוחדים  אירועים 

הפסטיבל: 
"כנפיים"  של  בכורה  הקרנת 

דוקו ס– סרטי הסדנה לקלונוע 
ע"ש  לאמנויות  במרכז  מנטרי 
אפטר ברר ביום ג' 27 בנובמבר 

בשעה 19:30. 
רא "עמידה  הסרט  סהקרנת 

להקת  מחול של  ומופע  שונה" 
 27 ג'  ביום  הקיבוצית  המחול 
בהיכל   16:00 בשעה  בנובמבר 

התרבות מעלות.
האנונימיים"  של  "הפפראצי 
אלכס  של  צילומים  תערוכת 

ליבק, חתן פרס ישראל לצילום. 
בנובמבר   28 ד'  ביום  פתיחה 
בשעה   18:30 במרכז לאמנויות 

אפטר ברר. 
אנושי   StopMotion סדנת 
לכל  סדנה  קאט.  ג’אמפ  של 

סהמשפחה של עשיית סרט בט
כניקת סטופ-מושן. ביום ה’ 29 
במרכז   15:00 בשעה  בנובמבר 

לאמנויות אפטר ברר.
בתאריכים  יתקיים  הפסטיבל 
26-30 בנובמבר באולמות מעס
התרבות,  היכל  תרשיחא:  לות 
מרכז אמנויות ע”ש אפטר ברר, 
או  לסרט  כרטיס  גרס.  מתנ”ס 
כרטיסיה  שקלים.   20  – אירוע 
טלס שקלים.   50 סרטים   4  של

פון: 04-9573050. 

בת שיריו  ספר  השקת  סערב 
רגום לעברית של מרואן מח'ול 
בנובמס  30 שישי ביום   יתקיים 

מח'ול,  ורדים.  כפר  במארג  בר 
מעלות  ותושב  פקיעין  יליד 
תרשיחא, הינו משורר פלסטיני 

סבולט. ספרו השני, ארץ הפסי
בע אור  ראה  העצובה,  ספלורה 

בפרס  וזכה  רבית בשנת 2011, 
ההצטיינות ע"ש מחמוד דרויש 
פלסטינית  שירה  של  לקובץ 

הסופרים הפלס אגודת  סמטעם 
ספרי  עם  תחרות  לאחר  טינים 
משוררים פלסטינים רבים בכל 

רחבי העולם.
אוקטו בתחילת  יצא  סהספר 

בהוצאת  לעברית  בתרגום  בר 
"קשב לשירה" ובעריכת אלמוג 
אזלה  ראשונה  מהדורה  בהר. 
ומהדורה שניה נמצאת בהדפסה 

ותצא בימים הקרובים.
מפורסמים  מח'ול  של  שיריו 
כגון  ערביים  עיתונים  במגוון 
אלאיאם,  אלערבי,  אלקודס 

אלא אלערב,  כל  סאלע’אוון, 
הוא  כן,  כמו  ואלנהאר.  תחאד 
משתתף בפסטיבלי שירה בארץ 
ובחו”ל ואחדים משיריו הולחנו 

סבידי מוסיקאים פלסטינים וער
בים וחלקם אף תורגמו לשפות 

תור אנגלית,  ביניהן:  סשונות, 
כית, איטלקית, גרמנית, עברית 

ועוד. 
חיבר  שירים,  לכתיבת  מעבר 

מפלגת  של  ההמנון  את  מח'ול 
כתיבה  על  מרצה  והוא  חד"ש 

“יוצ הפרויקט  במסגרת  סיוצרת 
קטנים”  יוצרים   = גדולים  רים 
בין  המתנייד  הפיס,  מפעל  של 
במטרה  בישראל  שונות  ערים 
לטפח כישרונות צעירים. בנוסף, 

סמח'ול מעלה מופע קריאה משי
סריו, ”תחי המולדת, הלאה המו

לדת!”, בבמות מקומיות שונות.
יתקיים  הספר  השקת  ערב 
תושב  המשורר,  בהשתתפות 

פרופ מח'ול,  מרואן  סמעלות, 
וייכרט, משורר ומו"ל  סור רפי 
והבמאי  השחקן  קשב,  הוצאת 
רזיאל  רוז'ה  דר'  עיסא,  נורמן 
תבור, משורר, תושב כפר ורדים 
והשחקנית  הספר  וממתרגמי 

והמוזיקאית מירה עוואד. 
סהערב יכלול פאנל של המש

מירה  בביצוע  ומוזיקה  תתפים, 
עוואד.

בסיום הערב ניתן יהיה לרכוש 
את הספר. הכניסה חופשית. יום 
 20:00 בשעה  בנובמבר   30 ו' 
 1 מירון  רח'  המארג,   באולם 

כפר ורדים. 04-9973259.

צמד  פורטוגלי,  ועופר  איריס 
עונת  את  יפתחו  הג'אזיסטים, 
הקונצרטים העשירית של קשת 
אילון במופע "אדון הסליחות". 

סבמסגרת המופע החדש הם חו
ויחדיו  הגוספל  למקהלת  ברים 
יהודי  גוספל  של  ערב  יגישו 
המופע  מהמקורות.  ומוסיקה 
משלב גוספל וג'אז עם פיוטים, 

מקו ויצירה  יהודיות  סתפילות 
והתפילות  השירים  בין  מית. 
ידיד  הסליחות,  אדון  במופע: 
אדון  ניבי,  מהלל  אערוך  נפש, 

עולם, שיר למעלות ועוד. 
העשי הקונצרטים  סעונת 
ומופ קונצרטים  כוללת  סרית 

מגוונת  קשת  המייצגים  עים 
קלאסית,  מוסיקה  יצירות  של 
אופרה, זמר עברי, לעוזי, ג'אז, 
נוספים  אמנים  ועוד.  תיאטרון 
גיל  השחקן  באילון:  שיופיעו 

שלי אריאל,  רביעיית  סאלון, 
סשיית מונדריאן, הפרויקט הקא

הגליל  מקהלת  הישראלי,  מרי 
העליון ורבים אחרים. 

ועופר  איריס  של  הקונצרט 
 16 ו'  ביום  יתקיים  פורטוגלי 
באולם   20:30 בשעה  בנובמבר 
שקס  80 כרטיס אילון.   קשת 
 420 קונצרטים  ל-6  מנוי  לים, 
 .04-9858131/191 שקלים. 

 .www.keshetei.org.il

חנוכה  מסיבת  ורדים.  כפר 
במועדון הזהב. בתוכנית מופע 
"הקברט היהודי" עם שלישיית 
מקהלת  נרות,  הדלקת  עתר, 
המועדון "צליל בכפר" וכיבוד. 
בשעה  בדצמבר   6 שקלים.   20
ורס כפר  הזהב  במועדון   19:00

דים. 04-9977774.
בין  בתפן.  הפתוח  המוזיאון 
אור לחושך – חנוכה במוזיאון. 

סהמוזיאון מזמין את כל המשפ
סחה לפעילויות חוויתיות ומרת

קות לחג. סדנאות אוריגמי עם 
האמן אילן גריבי, הצגות ילדים, 
מפגשי סיפור בגלריה לאמנות, 
התפתחות  בנושא  תערוכה 

תעודה, שנה רביעית

אלכס ליבק. הסטילס 
משתלב בפסטיבל קולנועי

שירה פלסטינית בעברית

גוספל יהודי

אירועי חנוכה באזור
ועוד.  יצירה  סדנאות  הגלגל, 
 .10:00-15:00 בדצמבר,   9-16
נוספים:  לפרטים  שקלים.   35
 .04-9109609  ,04-9870222

 .www.omuseums.org.il
מציע  נהריה  קניון  נהריה. 

לכ מיוחדות  פעילויות  סמגוון 
בוד החג. ביום ב' בשעה 17:30 
"חברים בחווה" מופע הפעלות 
מצחיק עם שירים וריקודים. יום 
ג' בשעה 17:30 ניק מארח את 
 11:00-13:00 ד'  יום  בובספוג. 
ה'  יום  ודייגו.  דורה  של  סדנה 
בשעה 17:30 מסיבת חנוכה של 
10-13 בדצמבר בקס  אומי זומי.

ניון נהריה. 

http://www.keshetei.org.il
http://www.omuseums.org.il
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חליפות מעבר 2 ב-100 ₪

חליפות פוטר 2 ב-120 ₪

פריטי מעבר 5 ב-100 ₪  

תרבות תערוכות \נירית אושר

תערוכות
מריק  של  דגים"  "דמדומי  התערוכה  מוצגת  בכברי.  הגלרייה 
תערוס בנובמבר.   17 ב תינעל  התערוכה  קנטור.  וצביקה  -לכנר 
כה חדשה "איברי החושך" של נג'ואן זועבי )ראו הרחבה בעמוד 
24 בנובמבר בשעה 13:00. שעות פעיס  הבא( תיפתח ביום שבת
לות:  יום א' 16:00-19:00, ו' 11:00-14:00, שבת 11:00-15:00. 

תיאום מראש לקבוצות 052-8011252.

"לחם"  הקבוצתית  התערוכה  מוצגת  ורדים.  כפר  טל,  גלריה 
התערו לחם.  בהשראת  שנעשו  אומנות  יצירות  מגוון  סהמציגה 

מגדל. ונוגה  גרינפלד  עדי  אוצרות:  בדצמבר.  ב-15  תינעל   כה 
 .054-7542699

, אורט בראודה, כרס סהגלרייה לאומנות ע”ש ליידי רוזלין ליונ
סמיאל. מוצגת התערוכה "חיים צרובים" של הילה צ'ולסקי. הת

ערוכה תינעל ב-31 בדצמבר בשעה 14:00. שעות פתיחה: ימים 
טלפוני תיאום  ולפי   11:00-14:00 שבת   ,10:00-14:00 וה'   ב' 

.050-7222664

אטליה שמי, קיבוץ כברי. מוצגת התערוכה "חברות" של משה 
11:00- וסשבת  ד'  ג',  פעילות:  שעות  שמי.  ויחיאל  קופפרמן 

15:00 ובתיאום מראש בטלפון: 052-8840215, 04-9952709.

"מסת  התערוכה  מוצגת  תפן.  התעשייה  בגן  הפתוח  המוזיאון 
הרפאים" של האמן יזהר פטקין. התערוכה תינעל ב-2 בדצמבר 

.www.omuseums.org.il .04-9109600 .2012

גלרית הספרייה, כפר ורדים. מוצגת התערוכה "אור וחושך" של 
דברה מידן. התערוכה תינעל בסוף נובמבר. ימים א', ב', ד', ה' 

9:00-12:00, 17:00-19:00, יום ו' 9:00-12:00. 04-9972662.

"תערוכה  הקבוצתית  התערוכה  מוצגת  נהריה.  הקצה,  גלריית 
שווה".  מדי שבת בשעה 11:30 יתקיימו מפגשים "מבטים על 
אמנות" בתערוכה. התערוכה תינעל ביום שבת 1 בדצמבר בשעה 
 20 למפגשים:  כניסה  תשלום.  ללא  לתערוכה  הכניסה   .13:00
שקלים. ימים ב וה' 16:30-19:00, ו' 12:00-15:00, שבת -11:00

13:00 ובתיאום מראש. 04-9926819, 052-2349527.

. במסגרת חגיגות 30 שנה למוס םמוזיאון בר-דוד בקיבוץ ברע
זיאון מוצגות התערוכות "לאסוף או לחדול" ו"צפונות האוסף" 
שתינעל במרץ 2013. ימים א-ה 10:00-16:00, יום ו' וערב חג 

10:00-14:00, שבת וחג 10:00-16:00. 04-6988295.

"יער  חדשה  צילומים  תערוכת  הגטאות.  לוחמי  בית  מוזיאון 
)ראו הרחבה בעמוד הבא( תיפתח  ינאי  שחור-לבן" של אריאל 
בסוף  תינעל  התערוכה   .10:00 בשעה  בנובמבר   16 שישי  ביום 
מוזמנות  ו' לקבוצות  ימי  א'-ה' 9:00-16:00,  ימים  מרץ 2013. 

.www.gfh.org.il .04-9958080 .בלבד

של  תערוכתה  החושך,  איברי 
בגלריה  תוצג  זועבי,  נג'ואן 
בנוס  24 מה בכברי  -השיתופית 
שית הפתיחה,  באירוע  סבמבר. 

ביום שבת בשעה 13:00,  קיים 
והאוצרת  האמנית  בהשתתפות 

סעידית לבבי גבאי, תקריא המ
שוררת נידאא ח'ורי משיריה. 

לאמנות  המכון  בוגרת  זועבי, 
בגלס וחברה   )2011 )באורנים 
ריה השיתופית היהודית ערבית 
תערוכת  מציגה  כברי  בקיבוץ 

הלי גמר  לאחר  ראשונה  סיחיד 
מודים. האמנית הצעירה, ילידת 
2011 פרס הצס -נצרת, קיבלה ב
טיינות על עבודותיה בפרויקט 
במכללה  לאמנות  במכון  הגמר 
עבודותיה  באורנים.  האקדמית 
של  ליבם  תשומת  את  משכו 

בתע ששיתפוה  רבים  סאוצרים 
רוכות קבוצתיות במהלך השנה 

החולפת.
זועבי חושפת בתערוכתה חלק 
מעולמה האישי האפל והכואב, 
תוך התייחסות לחוויות הילדות 

המע ובעיקר  שלה,  סהקשות 
סנט  למנזר  מהבית   6 בגיל  בר 
ג'וזף בנצרת. "זהו מקום בו גוף 

חדשה  תצלומים  תערוכת 
"יער שחור-לבן - שני מסעות 
ינאי  אריאל  של  לטרבלינקה" 
16 בנובמס  תיפתח ביום שישי
בר בשעה 10:00 במוזיאון בית 

התצ במיצב  הגטאות.  סלוחמי 
שם  על  באולם  שיוצג  לומים, 
מסעו  מצטלבים  נוביץ’,  מרים 

לטרבלי אביב  מתל  ינאי  סשל 
משפחתו  כל  נרצחה  שם  נקה, 
חווקה  של  ומסעה  אביו,  של 

לט ורשה  מגטו  ספולמן-רבן 
לפני  שנערך  מסע  רבלינקה, 
של  תצלומיו  שנה.  שבעים 

סינאי מלווים בעדותה של פול
מן-רבן על המסע שלה באביב 
1942 לטרבלינקה, בהיותה בת 
חוס מאחורי  שנים,  באותן   .17
פולמן-רבן  פעלה  הגטו,  מות 
במחתרת בזהות פולנית בדויה 

הנו תנועת  מטעם  סכ”קשרית” 
אנילביץ’  מרדכי  “דרור”.  ער 

צוקרמן, ממנהיגי האר סויצחק 

כאב של בובה

כחטא",  ונתפס  חשוד  האישה 
נידאא  המשוררת  עליו  מעידה 
ח'ורי שגם היא גדלה והתחנכה 

במקום זה.
כאל  לגוף  מתייחסת  זועבי 

עני כאב,  של  סטריטוריה 
ומוות.  קדושה  חילול,  שה, 

גון היהודי הלוחם אי”ל, הטילו 
טרבלינקה  לאזור  להגיע  עליה 

הוא  המרכזי  כשהאובייקט 
גם  לחייך  הממשיכה  בובה, 

סלאחר שנתלשו כל איבריה. בי
סצירתה היא מבטאת, כמו בזע

קה, שנים של שתיקה. 
ביום  יתקיים  גלריה  שיח 
ב-22  התערוכה  נעילת 

 .13:00 בשעה  בדצמבר 
הגלריה באתר  נוסף   מידע 

www.cabrigallery.org.
שיתוס “גלריה  ובפייסבוק   il
בגליל”. ערבית  יהודית   פית 
 ,052-8011252  ,04-9952252

 .drorad@cabri.org.il

שני מסעות לטרבלינקה

סכדי לבדוק האם נכונות השמו
עות על רצח המוני של יהודים 

לה  נודע  יותר  מאוחר  במקום. 
כי גם אביה נרצח שם.

ינאי, צלם ישראלי, חי ועובד 
הוצגו  עבודותיו  אביב.  בתל 
ובתערוכות  יחיד  בתערוכות 
והן  ובחו”ל  בארץ  קבוצתיות 
מופיעות באוספים שונים. ינאי 

ספעיל גם כמורה ומרצה בתחו
היסטוריה  ובתחום  הצילום  מי 
החל  שואה.  ולימודי  יהודית 
כראש  מתפקד   2005 משנת 
הספר  בבית  לצילום  המחלקה 
תל  אובסקורה,  קמרה  לאמנות 

אביב  .
סוף מרץ  עד  תוצג  התערוכה 
2013. שעות פתיחה: ימים א’-
שישי  בימי   ,9:00-16:00 ה’: 
פתוח לקבוצות מוזמנות בלבד. 
גם  קבוצות  ביקור  לארגן  ניתן 

סמעבר לשעות הפעילות השגר
הג לוחמי  בית  מוזיאון  סתיות. 

טאות, על כביש מס’ 4, בין עכו 
לנהריה. טלפון: 04-9958080.

עבודה של יאן פטרי בתערוכה "לחם"

http://www.omuseums.org.il
http://www.gfh.org.il
http://www.cabrigallery.org.il
http://www.cabrigallery.org.il
mailto:drorad@cabri.org.il
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תרבות תפתחו יומנים \נירית אושר

15.11v חמישי
. ריף כהן. מופע בעמידה. 80 שקס המוסיק

לים. פתיחת דלתות ב-20:30 בפאב הפרה, 
שבי ציון. 052-7765869, 052-2657872.

 .20:00 בשעה  לא.   IV  / כן   IV תיאטרון. 
המרכז לתיאטרון של עכו. 04-9914222.

מוסיקה. מוש בן ארי. בשעה 21:00 בהיכל 
ה-60 של  חגיגות  לרגל  כרמיאל.  התרבות 
 30 של  מוזל  במחיר  המופע  הפיס,  מפעל 

שקלים. 04-9881111. 
בשעה  ישראל”.  “קול   6 התקווה  מוסיקה. 

22:00 בחמדת ימים. 04-6989423.
16.11v שישי

כפר  מעלות  סינמטק  בוקר.  וארוחת  סרט 
סורדים מציג “סיני טייק אווי”. ארוחת הבו

יתחיל  הסרט   ,8:00 מהשעה  מוגשת  קר 
10:00. ניתן לקבל את ארוחת הבוס  בשעה
קר גם לאחר הסרט. היכל התרבות מעלות. 

 .052-5224922
במופע  פורטוגלי  ועופר  איריס  קונצרט. 
“אדון הסליחות”. פתיחת עונת הקונצרטים 
בשעה 21:00 בקשת אילון, קיבוץ אילון. 80 
שקלים. 04-9858191/131, 04-8741111. 
מופע. אוכל, שתיה, גבר, אישה – ד”ר צחי 
22:00 בהיכל התרבות כרס  בן ציון. בשעה

מיאל. 135 שקלים. 04-9881111. 
מוסיקה. שלמה יידוב “ימים לבנים”. בשעה 

22:00 בחמדת ימים. 04-6989423. 
17.11v שבת

הבובה  מציגה:  בובתרצה  בובות.  תיאטרון 
של תמר, עליקמא הקטן. לילדים מגיל 3. 
11:00 בקרוואן ליד כיכר 8 בכפר ורס  בשעה
דים. טלפון: 04-9979401, 052-3337299. 
 19:30 בשעה  סינדלרה.  אופרה.  הקרנת 
בהיכל התרבות מעלות. כניסה 35 ₪ כולל 
קפה ומאפה, מנוי 10 סרטים 260 ₪. מכירה 

לפני תחילת הסרט. 052-5224922. 
החדס יצירתה  בכורה.   - נוואל   . ןתיאטרו
יערון, הפרק השני בטרילו סשה של סמדו 

המרכז   .20:00 בשעה  אהובתי”.  “עכו  גיה 
לתיאטרון של עכו. 04-9914222.

רווח.  זאב   – ואבדנו  כזה  חבר  עוד  הצגה. 
נהריה. התרבות  בהיכל   21:00  בשעה 

.04-9829933
 – לערוסה”  “אום  הכלה  האמא של  מופע. 
 21:00 בשעה  דן.  ואבנר  אבקסיס  ריימונד 

בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.
בשעה  קשור.  מה  שלישיית  סטנד-אפ. 
21:30 בהיכל התרבות כרמיאל. 80 שקלים. 

 .04-9881111
עידו  מרצה:  מטנזניה.  זכרונות  שבתרבות. 
כפר  הזהב  במועדון   18:00 בשעה  שפירא. 

ורדים. 20 שקלים. 04-9977774.
18.11v ראשון

רינת   – המשחקים  השירים  ילדים.  הצגת 
גבאי. בשעה 17:30 בהיכל התרבות נהריה. 

.04-9829933
סרט. כמו מישהו מאוהב. מועמד לפרס דקל 
 20:00 בשעה   .2012 קאן  בפסטיבל  הזהב 

בהיכל התרבות מעלות. כניסה 35 ₪ כולל 
קפה ומאפה. 052-5224922. 

19.11v שני
. מעלה קרחות – תיאטרון אורס םהצגת ילדי
17:30 בהיכל התס  נה פורת לילדים. בשעה
רבות כרמיאל. 70 שקלים. 04-9881111. 

סרט. כמו מישהו מאוהב. מועמד לפרס דקל 
 20:00 בשעה   .2012 קאן  בפסטיבל  הזהב 
בהיכל התרבות מעלות. כניסה 35 ₪ כולל 

קפה ומאפה. 052-5224922.
21.11v רביעי

17:30- והדבורה.  שלמה  ילדים.  הצגת 
18:15 בקומת הכניסה במרכז הקניות “צים 

סנטר”, מעלות. הכניסה ללא תשלום. 
מראה  תיאטרון  דואלי,  סבתא  תיאטרון. 
במרס  20:00 בשעה שמונה.   קרית 
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   כז 

050-2882117, שרית. 
. ערב סמוקינג בלוז – דב המר ואנס המוסיק
די ווטס. בשעה 21:00 בברטה בר בנהריה. 

50 שקלים. 050-7220091.
22.11v חמישי

הצגת ילדים. גלי – תיאטרון אורנה פורת 
17:30 בהיכל התרבות כרס  לילדים. בשעה

מיאל. 70 שקלים. 04-9881111. 
פרס  זוכת  צופיה.  של  הציורים  תיאטרון. 
חיפה  בתיאטרון  ביותר  הטובה  ההצגה 
ה-17. בשעה 20:00. המרכז לתיאטרון של 

עכו. 04-9914222.
לוי. בשעה  חנוך עם משה  מוסיקה. שלום 
כברי.  בקיבוץ  המופעים  באולם   21:30
שקס  130 מוקדמת,  במכירה  שקלים   115
,052-8011367 גילה  המופע.  ביום   לים 

דורית 052-8011523.
מוסיקה. אמיר דדון. בשעה 22:00 בחמדת 

ימים. 04-6989423. 

23.11v שישי
כפר  מעלות  סינמטק  בוקר.  וארוחת  סרט 
ארוחת  מאוהב”.  מישהו  “כמו  מציג  ורדים 
יתס הסרט   ,8:00 מהשעה מוגשת   הבוקר 
מעלות. התרבות  היכל   .10:00 בשעה   חיל 

 .052-5224922
מוסיקה. עברי לידר במופע “מישהו פעם”. 
22:00 ביד למגנים בקיבוץ יגור. כרס  בשעה
 ,*9080 פרטים:  שקלים.   109-169 טיסים 

 .zapa-club.co.il
 22:00 בשעה  אבקסיס.  נדב  סטנד-אפ. 

בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.
. Met Al Fridman טל פרידמן והחס המוסיק

תולים השמנים במופע על טהרת הגיטרות. 
בשעה 22:00 בחמדת ימים. 04-6989423. 

29.11-24v
תיאטרון   – הזקנה  הגברת  ביקור  תיאטרון. 
 21:00 בשעה  ה’  עד  שבת  ימים  הבימה. 

במכי כרטיסים  כרמיאל.  התרבות  סבהיכל 
רה מוקדמת 120 שקלים, ביום ההצגה 140 

מוזלים למוע )כרטיסים במחירים  סשקלים 
דוני לקוחות שונים(. 04-9881111. 

24.11v שבת
לפינה.  והישועה מעבר  גדול  העולם  סרט. 
בשעה 18:00 בהיכל התרבות מעלות. כניסה 

35 ₪ כולל קפה ומאפה. 052-5224922. 
דל פתיחת  רוזנברג.  פבלו  סמוסיקה. 

ציון. שבי  הפרה,  בפאב  ב-20:30   תות 
.052-2657872 ,052-7765869

הפרלמס פרס  קלימנג’רו.  שלגי   . טסר
 20:30 בשעה  השנה.  לסרט  האירופאי  נט 
בהיכל התרבות מעלות. כניסה 35 ₪ כולל 

קפה ומאפה. 052-5224922. 
29.11-25v

תיאטרון. מקסי ואני – תיאטרון בית ליסין. 

התרבות  בהיכל   20:30 בשעה  א’-ה’  ימים 
נהריה. 04-9829933.

25.11v ראשון
קונצרט לילדים. מסעות בקצב – הקאמרטה 
בהיכל   17:30 בשעה  ירושלים.  הישראלית 

התרבות מעלות. 04-9573050. 
הפרלמס פרס  קלימנג’רו.  שלגי   . טסר
 20:00 בשעה  השנה.  לסרט  האירופאי  נט 
בהיכל התרבות מעלות. כניסה 35 ₪ כולל 

קפה ומאפה. 052-5224922. 
30.11-26v

לקולס פסטיבל   . גלי דוקאביב  לפסטיבל 
תר במעלות  ב’-ו’  ימים  דוקומנטרי.  סנוע 

שיחא. כרטיס לסרט או אירוע 20 שקלים. 
 כרטיסיה של 4 סרטים 50 שקלים. טלפון:

04-9573050. ראו הרחבה.
26.11v שני

יפת.  יוגב  משחק:  ויונתן.  סמיר  תיאטרון. 
זוכה פרס השחקו הטוב ביותר תיאטרונטו 
2011. בשעה 20:30 באולם המופעים בקיס

בוץ כברי. 65 שקלים. גילה 052-8011367, 
דורית 052-8011523.

27.11v שלישי
תרס עם  ומפגשים  רפטינג  מסע   . ההרצא
שקס  25 דיקמן. ליאון  מרצה:   בויות. 
ורדים. כפר  במארג   20:00 בשעה   לים. 

 .052-5224922
28.11v רביעי

 17:30-18:15 באני.  באגס  ילדים.  הצגת 
בקומת הכניסה במרכז הקניות “צים סנטר”, 

מעלות. הכניסה ללא תשלום. 
תיאטרון  של  ראן  ראביט  ראן  תיאטרון. 
לתיאטרון  המרכז   .20:00 בשעה  טבריה. 
 050-2882117  ,04-9875183/4 בשלומי. 

שרית. 

29.11v חמישי
העמק.  רכבת  בעקבות  מזמר  טיול  טיול. 
יציאה ממועדון  איתי פלאות.  ד”ר  מדריך: 
הזהב בשעה 8:00, חזרה משוערת ב-17:00. 
וכניסות  אוטובוס  כולל  עלות 100 שקלים 
הזהב  מועדון  מוקדמת.  הרשמה  לאתרים. 

כפר ורדים. 04-9977774, 052-2263001.
תיאטרון. טיארות בשעה 10:30, לה פטיט 
19:45. במרכז לתיאטרון בשלוס  אלן בשעה
מי. 04-9875183/4, 050-2882117 שרית. 
מוסיקה. נמרוד לב. פתיחת דלתות ב-20:30 
 ,052-7765869 ציון.  שבי  הפרה,  בפאב 

.052-2657872
מוסיקה. Riff Cohen “A PARIS”. בשעה 

22:00 בחמדת ימים. 04-6989423. 
30.11v שישי

 – מח’ול  מרואן  שירים.  ספר  השקת  ערב 
בהשתתפות  העצובה.  הפסיפלורה  ארץ 
בשעה  ואחרים.  עיסא  נורמן  עוואד,  מירה 
20:00 במארג כפר ורדים, הכניסה חופשית. 

04-9973259. ראו הרחבה.
בחמדת   22:00 בשעה  רובס.  דני  מוסיקה. 

ימים. 04-6989423. 
1.12v שבת

כיפה  מציגה:  בובתרצה  בובות.  תיאטרון 
 11:00 בשעה   .3 מגיל  לילדים  אדומה. 
ורדים. טלפון: כיכר 8 בכפר  ליד   בקרוואן 

 .052-3337299 ,04-9979401
מערוך”  ומר  קרש  “גברת  סיפור.  מפגש 

)גי ולילדים  להורים  חודש  ראש  ספעילות 
הפס במוזיאון   11:30 בשעה   .)3-6  לאי
.04-9109600 תפן.  תעשייה  בגן   תוח 

.www.omuseums.org.il
)ישס בכורה  טרום  הקרנת   – עלטה   . טסר
כרס התרבות  בהיכל   21:00 בשעה  ראל(. 

מיאל. 30 שקלים. 04-9881111. 

שלום חנוך. 22.11 כבריסמוקינג בלוז. 21.11 נהריהעברי לידר. 23.11 יגור

דלס פתיחת  אשדות.  יזהר   . המוסיק
ציון. שבי  הפרה,  בפאב  ב-20:30   תות 

.052-2657872 ,052-7765869

3.12v שני
. שחם וחברים. פתיחת עונת הקוס טקונצר
נצרטים בשעה 19:00 בקשת אילון, קיבוץ 
,04-9858191/131 שקלים.   80  אילון. 

 .04-8741111

6.12v חמישי
תאטרון  של  שלי  מנקלה  תיאטרון. 
במס  21:00 בשעה שמונה.  קרית   מראה 
,04-9875183/4 בעכו.  לתיאטרון   רכז 

050-2882117 שרית. 

7.12v שישי
התכוונתי.  לזה  לא   – ברנדס  ננסי  מופע. 
בשעה 22:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 79 

שקלים. 04-9881111. 

10.12v שני
. תענוגי גוגי. בשעה 20:00. המרס ןתיאטרו

כז לתיאטרון של עכו. 04-9914222.

12.12v רביעי
 17:30 בשעה  כספיון.  ילדים.  הצגת 
שקלים.  60 כרמיאל.  התרבות   בהיכל 

 .04-9881111

13.12v חמישי
דלס פתיחת  רגאיי.  מסיבת   . המוסיק
ציון. שבי  הפרה,  בפאב  ב-20:30   תות 

.052-2657872 ,052-7765869
 21:00 בשעה  אנפלאגד.  משינה  מוסיקה. 
שקלים.  125 כרמיאל.  התרבות   בהיכל 

 .04-9881111
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שיחקת אותה, גבר
גם לך הקמנו אתר ללא עלות הקמה

מבצע מיוחד!

אנחנו נבנה לך אתר אינטרנט חינם
ברכישת 24 חודשי תחזוקה ב-80 שקלים לחודש

המבצע הכי משתלם בישראל:
אנחנו נקים לך אתר יפהפה ללא עלות הקמה, ובנוסף, 
ושירות במחיר תחרותי  נספק לך שנתיים של תחזוקה 
עליך  שיהיה  )תשלום  בחודש  שקלים   80 של  ביותר 
לשלם ממילא גם אם תקים את האתר בעצמך(. המחיר 
הזה כולל אחסון אתר, גיבוי, אבטחה, מימון דומיין פרטי 
והכי חשוב - שירות עדכונים לתכנים שבאתר באמצעות 
שירות הלקוחות שלנו! אז אם תהיה מספיק זריז )המבצע 
הוא לזמן מוגבל( נבנה עבורך יופי של אתר ללא תשלום 

ותבטיח לעצמך שנתיים של תפעול מלא במחיר נמוך. 

חייג עכשיו חינם
1800-800-401

 www.eshkoll.com פרטים נוספים באתר

סניף חדש
במעלות!

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 

951-99-77
רח' המעפילים פינת ירושלים, מעלות

טל' להזמנות.

תוכן שיווקי

הכן ביתך לחורף
ידידיה טדגי, מומחה לבעיות מים וביוב לתיקונים 

ושיפוצים, ממליץ על שורה של פעולות פשוטות בבית, 
שיכולות למנוע בעיות גדולות ולחסוך הרבה כסף

וכמו  כאן,  ממש  כבר  החורף 
שהרכב  לבדוק  רצים  שאנחנו 
שחוקים,  לא  הגלגלים  מוכן, 
גם  כך  מתפקדים,  המגבים 

מו טדגי,  ידידיה  הבית.  סלגבי 
מחה לכל בעיות המים והביוב, 
חשמל, בנייה ושיפוצים, ממליץ 
לקראת  הבית  את  גם  להכין 

החורף. 
המרכזיות  הבעיות  -מה 

הגש תקופת  את  ־שמאפיינות 
מים?

לג קשורות  הבעיות  ס"רוב 
לטובה.  עלינו  הבאים  שמים 
ייתכנו בעיות של איטום קירות 
לחדירה  שיגרום  דבר  וגגות 
הבית  לתוך  הגשמים  מי  של 
או לרטיבות בקירות ובתקרות, 
במקרים חמורים אפילו לעובש. 
בדוד  בעיות  או  קצרים  ייתכנו 
בו  החשמלי  שהשימוש  המים 

וכ החורף  בתקופת  סמתאפיין 
ומ צינורות  של  סתימה  סמובן 

רזבים".
את  להכין  כדאי  איך  -אז 

הבית לקראת החורף?
לבדוק  כדאי  החורף  "לקראת 
שלכם  בדוד  החימום  גוף  האם 
לוודא  הכוונה  כראוי.  עובד 
ומלא  ישן  אינו  החימום  שגוף 
מגוף  האבנית  הסרת  אבנית. 

החימום תחסוך בצריכת חשמל 
ותקצר את זמן חימום המים.

לג העשויות  הסיבות  ס"אחת 
היא  מהגג  מים  לנזילת  רום 

ססתימה במרזב. פה מדובר בפ
סעולת מניעה ממש פשוטה. לע

לות לגג, לנקות אותו מפסולת 
ולכלוך שהצטברו במהלך הקיץ 
בזרם  מים  לשפוך  ואז  והסתיו 
לתוך המרזב. במצב תקין המים 

יזרמו ללא בעיה עד למטה. 
כדאי לבדוק את אטימות הגג 
והקירות למניעת רטיבות מפני 
הגשם. אם אתם כבר יודעים על 

שצ כמו  אטום  שאינו  סמקום 
מקצוע  לבעל  לפנות  רצוי  ריך 
ולאטום לפני תחילת הגשמים. 
בעיה,  על  לכם  ידוע  לא  אם 

סאפשר להזמין בעל מקצוע לה
תייעצות.

סבכל מקרה, בדיקה והכנה לק
סראת עונת השמים יכולים למ
מסוב יותר  הרבה  בעיות  סנוע 

כות, הכרוכות בעלויות גבוהות 
זה  מסוג  בעיות  משמעותית. 

עדיף למנוע מבעוד מועד".
סאז שיהיה לנו חורף גשום ונ

בעיה  לכל  טדגי.  ידידיה  עים. 
– פתרון. 24 שעות ביממה )לא 

בשבת(. 050-8219130. 
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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

תוכן שיווקי

צרכנות
חנות יד שנייה חדשה בכפר ורדים - Second Life. ויטה דאב, 
בעלת חנות שהפכה לשם דבר בירושלים, פתחה בביתה החדש 
בכפר חנות לביגוד, נעלים ואביזרים שהיא בוחרת בקפדנות. 

סבחנות פרטים לנשים, גברים וילדים במחירים נוחים ולכל המי
דות. לתאום ופרטים: 052-6761684.

בסגנון פתרונות חימום מציעים מגוון של קמינים לימי החורף, 
ובהם קמין עצים, גז או נפט. באולם התצוגה ברקפת קמינים 
איכותיים במגוון סגנונות מתוצרת חוץ. צוות סגנון יבצע גם 

סאת ההתקנה בביתכם. בכניסה לרקפת )ליד הגלריה המקסיק
נית( 04-9800694. 

למי ששכח - פסטיבל הזית בעיצומו. השבת השמשית שמצפה 
הדרוזים  בכפרי  להסתובב  מצוין  זמן  היא  החזאים  פי  על  לנו 
שבסביבה, פקיעין, חורפיש, ג’וליס, ירכא, בית ג’אן, ג’ת-ינוח 
וכסרא-סמיע, וליהנות מהמיטב שיש לכפרים להציע ובמיוחד 

מבתי הבד המצויים עכשיו בשיא פעילותם.

ןהקוסמטיקאית ענת וייצמ מציעה לקראת החורף פילינג קוסמס
טי עמוק וטיפולי אנטי-איגי’נג שיעזור לכן להעביר את העונה 

הקרה. הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220.

משתלמים  מבצעים  של  בשורה  יצאו  נהריה  לכלב  בכלבו 
ניתן לחסוך עד כ-100 שקלים בקנייה בודדת.  במיוחד, בהם 
18 ק”ג פט-צ’ויס לכלב, מקבל 3 ק”ג במתס  למשל: מי שרוכש

נה. הגעתון 2 נהריה 9922443.

אבלחם בר שבתרשיח יש כבר סופגניות מיוחדות לקראת החס
סנוכה. המהדרין במצוות החג יכולים להתחיל להתכונן כבר עכ

שיו. תרשיחא, בניין סראיא, פתוח בימים רביעי, חמישי ושישי 
עד השעה 15:00, טלפון 072-2555248, להזמנות כל השבוע 

.054-7633346

חדש באזור: סייפטק מערכות, פתרונות מקיפים בנושא הציוד 
העסק  את  ולעסק.  לבית  והמיגון 

מחש מקצוען  שמאס,  איהב  סמנהל 
באזור.  לרבים  המוכר  אמיתי  בים 
בין השאר, פועלת במסגרת סייפטק 
מחשבים  לתיקון  מקצועית  מעבדה 
ניידים ונייחים, ומתבצעות התקנות 
ותקשורת,  מחשבים  מערכות  של 

אזעקות,  אבטחה,  מצלמות 
סגור,  במעגל  טלווזיה 

ועוד.  עשן  גלאי 
 ,04-9871555
.054-6468070

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

מבצעים חסרי תקדים בטיסות אל על עד סוף שנת 2012

הטאבון של טוביה

טול הטאבון של טוביה

 מטאבון מוסק בעץ, 

בכפר האקולוגי כליל

קדירות • חרב בשרים
דגים ומנות צימחוניות

נוף מטעי זיתים והים התיכון
 שעות פתיחה: שני עד חמישי 18:00-23:00 

שישי, שבת וחגים 13:00-23:00
 לפרטים והזמנות: ניר גבעתי

www.tul.co.il w nirtuvia@yahoo.com
054-4794472

סמישל קארו היא מרפאה בא
 Master ,מצעות מגע ונשימות

סד ומנחת  מתקשרת  סברייקי, 
סנאות טרנספורמציה ודמיון מו

דרך. קארו עסקה בעבר בתחום 
גישה  ועם  והמכירות  השיווק 
הרוחני:  לעולם  גם  מגיעה  זו 
עולם  בין  החיבור  לי  “חשוב 
היומיומית.  למציאות  הרוח 
לקבל  צריכים  שלי  הלקוחות 

הטיפו שלהם.  לצרכים  סמענה 
בחיים  להשתלב  אמורים  לים 

אח לקיחת  מתוך  סשמנוהלים 
ריות ומודעות”. 

לכל  טיפולים  מציעה  קארו 
במיוחד  מטפלת  אך  הגילאים, 
במי שסובל מתחושות אי נוחות 

סבחיים, חרדות ופחדים. הטיפו
להיות  יכולים  קארו  אצל  לים 

סחד פעמיים או סדרה של טיפו
הראשוני  לאבחון  בהתאם  לים 
ולצורך שמתעורר. יש אפשרות 

המא בסדנאות,  להשתתף  סגם 
האישית  לחוויה  בנוסף  פשרות 
העצמה הדדית בין המשתתפים.
סבמסגרת הטיפולים קארו מש
סלבת בין שלל תחומי ההתמקצ

עות שלה: רייקי אנרגטי, טיפול 
הילינג  טטה  תקשור,  בנשימה, 
המטרה  כאשר  מודרך,  ודמיון 
הבעיה.  לשורש  להגיע  תמיד 
ברוב המקרים היא משלבת גם 
בין הטיפול אצלה לבין תרגילי 

תרגי היומיום,  לשגרת  סחיזוק 
לים אלו אמורים לסייע ולשמר 

את האפקט שנוצר בטיפול. 
כלל  "בדרך  קארו:  של  הטיפ 

לסי היומיום  בחיי  רמזים  סיש 
טואציות של פחד. רוב האנשים 

והת עצמו  מהפחד  סמפחדים 
שליטה.  איבוד  של  היא  חושה 
בהפסקת  מלווה  זו  תחושה 
נשימה. אם מגיעים למצב כזה, 

לכל אחד מגיע 
מגע קסם

מישל קארו, מרפאה במגע ומאסטרית ברייקי, 
מציעה טיפולים מיוחדים לסובלים מחרדות, 

פחדים ואי נוחות

מרגישים  לא  אפילו  לפעמים 
כשלרגע נעצרת הנשימה, הדרך 
המודעות  את  לעצמנו  להחזיר 

סהיא לחזור לכאן ולעכשיו ולה
ממש  אפשר  בנשימה.  תמקד 
שאיפה  בכל  ארבע  עד  לספור 
ונשימה עד שנרגעים ומרפים".

-איך הגעת לתחום הזה?
"הגעתי מתוך תחושת קריאה. 
חוסר שקט  של  בתקופה  הייתי 
צריכה  שאני  הרגשתי  פנימי, 
שלי,  לחיים  משמעות  למצוא 
במשברים  מלאה  בתקופה 
פנימית  תחושה  ושל  אישיים 
ונשארת   200% נותנת  שאני 
של  בעיצומו  בקיצור,  במקום. 
סיר לחץ רגשי וכלכלי התחלתי 
את הקורס וכמו ילד שמוצא את 
המשחק הכי אהוב עליו מצאתי 

את אמנות המגע". 
יש גם הטבה מיוחדת לקוראי 
א-לה כפר: מפגש הכרות בחצי 

מחיר. 
 ,052-4743674 קארו:  מישל 

.magakesemm@walla.com

www.alakfar.co.il

לא צריך לריב על העיתון 

גם באינטרנט

mailto:magakesemm@walla.com
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ורדה

עשתה  הגשמים  פרוץ  עם   
בז לחזות  בכפר  סיבוב  סורדה 

לרחוב  בהגיעה  הנאות.  רימות 
הגיעה  כאילו  הרגישה  מרווה 
אגרו  הניקוז  פתחי  לונציה. 
עלים במהלך הסתיו והמים עלו 
על גדותיהם. ושיהיה ברור, לא 
השבוע  של  במבולים  מדובר 

סהאחרון, אלא בממטרים הקלי
לים שפקדו אותנו לפני כחודש. 
 כמו שאתם בטח יודעים, בית 

בע החליף  הכפר  של  סהקפה 
לים ואף שינה את שמו מ”קפה 
קשר  שום  ל”אוליבר”.  אחר” 

סלאליעזר אוליבר, האיש והאג
שעכשיו  העובדה  למעט  דה, 
היחידי  האוליבר  איננו  שוב 
תהיתם,  אם  הקפה,  שם  בכפר. 
הבעלים  של  מחיבתו  נובע 
החדש, ניר, לשף העירום ג’יימי 
מבחינתו,  הוא,  אבל  אוליבר. 

מבטיח להגיע לעבודה לבוש.
זאת,  לעומת  האיש,  אוליבר   

של  מיזם  אלו  בימים  מוביל 
הוא  הרעיון  אורגנית  חקלאות 
הוואדי  באזור  קרקע  להכשיר 
לתושבים  ולאפשר  הקסום 

יר שם  ולגדל  חלקה  סלתחום 
קות להנאתם ותיאבונם. עוכרי 
מיזם  הקשו:  למיניהם  ישראל 

סשכזה נקרא בישראל גינות עי
סרוניות, והוא חיובי נחמד ומה

נה. אבל למה ללכת על פרויקט 
ורדים,  כפר  כמו  ביישוב  כזה 
בו ל-100 אחוז מהתושבים יש 

חצר בבית?
ראס כמובן.  תשובה  לזה  יש   
זה נחמד, אבל כמה  שית, חצר 
בחצר  להקדיש  אפשר  שטח 
ביתית לגידול עגבניות בלאדי? 

סומה שיותר חשוב, זה שגם יר
קות וגם בני אדם אוהבים חברה 
)בעיקר  חשוב  בהחלט  והביחד 
לסלט(. או כמו שמסביר את זה 
ידיד של ורדה: אשתי כל הזמן 
זה  בבית,  הרצאות  לי  נותנת 

דן שילוןאייל גולן

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

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

זרי פרחים  זרים מתוקים  פרחי משי

עציצים  יינות  ומתנות.

עיצוב אירועים, צימרים, 
זרי כלה ומכוניות

המשך בעמוד הבא

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

סאומר שאני לא צריך ללכת לה
רצאות במועדון חמישים פלוס 
קצת  שהוא  אפילו  ובקתדרה? 
שוביניסטי, הציטוט הזה, ורדה 

מביאה דברים בשם אומרם.
הייתה  ורדה  של  לחברים   
טיול  במהלך  קלה  תאונה 

סבתאילנד. לא משהו מאוד מד
ולגמרי מצדיק  כואב  אבל  ריג, 

סטיפול בבית חולים. אז רק שת
רשמו לעצמכם שחדרי ההמתנה 
הם אולמות לובי מפוארים, כל 

שמ צמוד  מלווה  מקבל  סחולה 
ססיע אותו בין המעבדות והמח

לקות וחדרי הבדיקות על כיסא 
בריון  הוא  אם  אפילו  גלגלים 
עושות  שם  והאחיות  עולמי, 

מסאז’, רק שתהיה רגוע.
יהודים  עסקים  אנשי   25  
סטף  עם  מפגש  ערכו  מהולנד 
תפן.  התעשייה  בגן  ורטהימר 
המפגש נערך ביזמת משה כנפי, 

סשהקים את "פלסאל", אחד המ

פעלים הראשונים בתפן, והיום 
הסוכנות  של  בשליחות  נמצא 

העס אנשי  בהולנד.  סהיהודית 
קים ההולנדים תורמים לעמותת 

ס"תפוח" בישראל, חלק מהתרו
ספר  בית  להקמת  הועברו  מות 

הגלי בחצור  לנוער  סטכנולוגי 
לחלץ  הצליחה  לא  ורדה  לית. 
כישלון  הסכומים שנתרמו,  את 
גדול למחלקת התחקירים שלה.
 וגם צוות ההנהלה של חברת 
בכרס דיסקים  לייצור    CDII
הפתוח.  למוזיאון  הגיע  מיאל 

יום גיבוש מנה זה  סאצלם היה 
לים. מה שיפה זה שורדה פגשה 
את מנהלי המפעל בכתבת יומן 
בערוץ 2 שביכתה את מותו של 

מכר שהחבר'ה  רק  סהדיסק. 
היחידים  הם  מסתברים,  מיאל, 
בארץ שעוד איכשהו מצליחים 
העגול  בדבר  חיים  רוח  להפיח 

והכסוף הזה.

שמעון לנקרי, סטס מיסז'ניקוב ואורי בורי

gnamir@cabri.org.il

Ò˜ÈËÓÒÂ˜ Ô‚Ò˜ÈËÓÒÂ˜ Ô‚

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

 , 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

לוקחים היום, מחזירים מחר
שירות עד בית הלקוח

ניקוי יבש
שטיחים | וילונות

שרותי כביסה וגיהוץ
שד’ הגעתון 52 נהריה  04-9514888

Second Life 
 

עכשיו בכפר ורדים
• חנות•יד•שניה•לביגוד•נעליים•ואביזרים	
• לנשים•גברים•וילדים	
• מלאי•גדול•של•פריטים•איכותיים•בכל•המידות	
• מחירים•נוחים	

• יחס•אישי•	

ויטה 

Second Life 
 עכשיו בכפר ורדים

oאביזריםחנות יד שניה לביגוד נעליים ו
oלנשים גברים וילדים
o בכל המידות איכותייםפריטיםמלאי גדול של 
oמחירים נוחים
o יחס אישי 

                                                                                 

 

 ויטה 052-6761684

אתר הבית של כפר ורדים

כפרניק

www.kfarnik.co.il
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ורדה

המשך מעמוד קודם
 במוזיאון, בכל אופן, הם ביקס
סרו בתערוכה "זרעים של פלס

טיק" כי איך אפשר בלי להסניף 
קצת תעשייה.

 שר התיירות סטס מיסז׳ניקוב 
החדש  האפנדי  במלון  ביקר 
ראש  בליווי  העתיקה,  בעכו 
הוא  לנקרי.  שמעון  עכו  העיר 
השף  הבעלים,  את  גם  פגש 
לכבוד  קרה  זה  ירמיאס.  אורי 
הצטרפות המלון לרשת הייצוג 
בוס למלונות   SLH  היוקרתית
שמבינים  ואנשים  בעולם,  טיק 

סאומרים לורדה שזה הישג לגמ
סרי לא רע. אז הנה, ורדה מאפ

שרת לשר התיירות שלה אייטם 
חיובי, מבלי להזכיר בכלל את 

מינהגיו השובביים.
אבל  ולמה,  איך  תשאלו  אל   

סלידי ורדה התגלגלו כמה ציטו
סטים שחלקם ישנים מאוד שלו

קטו פעם מכלי תקשורת שונים 

שלה  טובים  חברים  ידי  על 
מאומצת.  עיתונאית  בעבודה 
הזה  המדור  את  להרים  כדי  אז 
מרמה של על הפנים למצב של 
לקט  מביאה  היא  ככה-ככה, 

נבחר.
לי דעה שלילית על  "הייתה   
רוסיות.  בחורות  ועל  הומואים 
יום אחד אפילו אמרתי למישהי 
רייף  מוטי  מסריחה'.  'רוסייה 
שמע אותי ואמר שבמקרה הוא 

סחצי רוסי. זה שינה לי את הד
עות הקדומות"

 רנה ראסלן, מלכת היופי, על 
)"אנשים",  בחייה  מטמורפוזה 

אוקטובר 1999(
שהיפנים  בטוחים  "היינו 

מדויקים כאלה עד עכשיו"
רוני דניאל, מנחה תוכנית בוקר, 
הגרעינית  מהתאונה  מופתע 
ביפן )"קפה טלעד", קיץ 1999(

 "האם אנחנו צפויים לחרקיקי 
המוני של כל ממשלת יפן?"

 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

ההנהלה של חברת CDI בתערוכה זרעים של פלסטיק

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!

של  שותפתו  ארזי,  ירדנה   
שאלה  מפנה  להנחיה,  דניאל 

למומחה )שם(
הנשים  את  כיבדתי  "תמיד   

ניג לא  מעולם  איתן.  סשהייתי 
שתי לבחורה ואמרתי לה: 'היי, 

בובה, רוצה להזדיין איתי'?".
ושחקן,  זמר  רוזנברג,  ליאון   
על הג'נטלמניות המופלגת שלו 

)"7 ימים", אוגוסט 1999(.
האוויר  חיל  מפקד  פלד,  בני   
רגישה  בהתייחסות  לשעבר, 
ינואר  )הארץ,  המסוקים  לאסון 

)2000
יכול לצאת בהצהס לא  "אני   

רות ולהגיד לך 'תשמעי, אני לא 
טוב  לי  יהיה  לא  אולי  אבגוד'. 

עם אשתי במיטה?".
לחיי  מתכונן  זמר,  גולן,  אייל 
הנישואים )7 ימים, ינואר 2000(

 יוסף טומי לפיד, ח"כ, מצטנע 
)"אנשים", ינואר 2000(

ספס מתרגמת  מירסקי,  נילי   
רים, מתחשבנת )"העיר", ינואר 

)2000
 "מה זה ג'יפה"?

ממשלה,  ראש  ברק,  אהוד 
)"ידי בסלנג  להתעדכן  סמבקש 

עות אחרונות", ינואר 2000(
 "אמרתי על אביהו מדינה כל 
מה שאפשר, ויש לי עוד הרבה 

מה לומר עליו"
את  חושף  מנחה,  שילון,  דן 
ינואר  חי",  )"בשידור  השיטה 

)2000
מתגאה  מהצפון  )מתקשרת 

בהישגיה, 1999(
ורדה מחפשת   חנוכה בפתח. 
שלה  ההתאפקות  יכולת  נס: 
וכשריח  אחד,  ליום  בדיוק  היא 
הסופגניות ממש חזק אז אפילו 
פחות מזה. מישהו יכול לעשות 

שזה יספיק לה לשמונה ימים?
 שבת שלום.

אנשי העסקים היהודים מהולנד

 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

לפרטים נוספים התקשרו:
ורד שקדי

052-8284074
V63@014.net.il

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.

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

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

Meaky's Top View
מסעדה ופאב על ראש הגג

פתוח שני עד שבת )בראשון סגור(
משעה 19:00 עד השעות הקטנות

בניין סראיא, מרכז תרשיחא, 0545-202332
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משרד להשכרה

משרד 50 מ"ר מוכן 
לכניסה מיידית, רשת 

תקשורת, חדר ישיבות, 
מטבחון פרטי, שירותים 

פרטיים בשכירות 
אטרקטיבית בא.ת. תפן. 

לפרטים

 .054-6717760 

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
קוטג' ברח' קורנית 1 במעלות, 

132 מ"ר, עם חניה פרטית 
לכניסה מיידית. 870,000 ₪. מאגי 

.052-7363223
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
בכפר ורדים בשלב א’, בית 5 

חדרים גובל בחורש טבעי. ברחוב 
שקט קרוב לכל. נוף פתוח לחרמון. 

Vip 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

בנוה זיו, וילה מדהימה במחיר 
אטרקטיבי. כ-180 מ”ר בנוי 

במפלס אחד, גובל בשטח ירוק, 
 Vip .₪ 1,780,000 בהזדמנות

נדל”ן, 052-7796333.
בכפר ורדים בשניר, וילה 

מרווחת ומוארת הגובלת בשטח 
ירוק. 235/1170, 6 חד' + 

פינת משפחה, כניסה ממפלס 
הכביש. חנייה וחורש טבעי רחל 

.054-4735949
בכפר ורדים שלב ב', במפלס אחד, 

וילה גלילית קסומה ומיוחדת 5 ח’ 
+ יח”ד מניבה 250/700 חניה ונוף 

מקסים. רחל 054-4735949.

בכפר ורדים, במפלס 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 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 + 60 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

להשכרה
באבירים, בית מקסים על שני 

דונם, 6 ח', כניסה מיידית, ריהוט 
חלקי. 052-3246569 

ברחוב מירון, 5 חדרים בקומה אחת 
+ יחידה נפרדת בקומה תחתונה. 

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

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 

משרד 50 מ"ר מוכן לכניסה 
מיידית, רשת תקשורת, 

חדר ישיבות, מטבחון פרטי, 
שירותים פרטיים בשכירות 

אטרקטיבית בא.ת. תפן. לפרטים 
 ..054-6717760

דרושים
דרוש/ה גרפיקאי/ת לעבודה 

קבועה מהבית. שליטה באינדיזיין, 
פוטושופ ותוכנות נוספות, ניסיון 

בפרינט הכרחי. קורות חיים למייל 
.pnay@pnay.co.il

 דרושות עובדות לניקיון
052-6219797 

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

לפאב מסעדה באזור
דרושים

עוזר/ת טבח 
מלצרים w ברמנים

עבודה קבועה * 
תנאים טובים למתאימים

054-5202332

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

 מורה מנוסה ומקצועית

 מלמדת בכל הרמות
כולל אקדמאים וליקויי למידה

04-9997652 ,050-6574905

English שפת אם

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

l בניין אטרקטיבי בתפן
l מתאים גם להיי-טק

l התאמה אישית לפי צרכים

ה
ר

כ
ש

ה
ל להשכרה משרדים בכל גודל

החל מ-30 מ”ר ועד לקומפלקס של מאות מ”ר

לפרטים ופגישת התרשמות: 054-6717760

l מיקום מעולה, גישה נוחה, חנייה צמודה
l קרבה למסעדת פועלים חנות נוחות

l נוף משגע

שליטה מלאה ב-
InDesign 
Illustrator 

Photoshop  

ניסיון בעימוד ובעיצוב מודעות
רמת עיצוב גבוהה, יכולת עמידה בלחצים

יחסי אנוש טובים

pnay@pnay.co.il ק"ח
פרטים בטלפון 04-9977474

דרוש/ה

גרפיקאי/ת

המנין המשפחתי המסורתי  כפר ורדים
חוויה יהודית משפחתית משותפת

זמני כניסה ויציאת שבת וחגיגות בר המצווה\
המניין המשפחתי המסורתי מתפלל בבית הכנסת )סמוך לכיכר 7( 

שבת תולדות 16-17.11
17:00 	קבלת	שבת	
8:45 	לימוד	פרשת	שבוע	בראי	חז”ל	
9:15 שחרית	

השחרית מוערת ומבוארת ונועדה גם 
למי שאינו רגיל בה.

18.11 19:30 שיעור בטעמי המקרא
21.11 20:30 יהדות ומוסר - מה קורה 

כשהלכה ותפיסת הטוב העכשווית 
מתנגשות-?

שבת ויצא 23-24.11
17:00 קבלת	שבת	
9:00 שחרית	

	25.11 19:30 שיעור בטעמי המקרא

	שבת וישלח 30.11-1.12
בר מצווה עומר שדה

17:00 	קבלת	שבת	
8:45 	לימוד	פרשת	שבוע	בראי	חז”ל	
9:15 שחרית	

2.12 19:30 שיעור בטעמי המקרא

שבת וישב 7-8.12
בר מצווה מעוז חיים

17:00 	קבלת	שבת	
8:45 	לימוד	פרשת	שבוע	בראי	חז”ל	
9:15 שחרית	

שבת  מקץ 14-15.12
בת מצווה אוולין ניובורן

17:00 	קבלת	שבת	
8:45 	לימוד	פרשת	שבוע	בראי	חז”ל	
9:15 שחרית	

חיפוש עבודה
שיעורים באנגלית לכל הרמות עם 
מורה פרטי, ליחידים או בקבוצות 

קטנות עד שלושה תלמידים. 
שיעורים באנגלית עסקית. אנתוני 

 054-2239808

mailto:pnay@pnay.co.il
mailto:pnay@pnay.co.il


*  תעשה מאמץ לפרסם את כל הפרטים הרלוונטיים במדריך, אך אינה מחויבת לעשות כן

מעוניינים בפרסום?
צלצלו 04-9977474
וקבלו הצעה אטרקטיבית

איך מעדכנים?

בעל עסק, תושב!
מעודכנים? שלך  הפרטים  האם 

pnay@pnay.co.il רצוי במייל
או בפקס 050-8961838

אם אתה או את תושבי אחד 
הישובים הבאים:

 כפר ורדים | אבירים | אלקוש | גיתה | הילה
הר חלוץ | חוסן | חרשים | לבון | לפידות 
מעונה | מתת | נווה זיו | עין יעקב | פלך 

פקיעין החדשה | צוריאל | תובל

אנא דאגו לעדכן פרטים:
שם משפחה | שמות פרטיים

כתובת | טלפון 

אם יש לך עסק בגליל המערבי, 
אנא דאג לעדכן את הפרטים 

הבאים )הרישום חינם(
שם עסק | תחום עיסוק

כתובת | טלפון | סיווג מועדף

יוצא בקרוב
2012-2013

דפי
ישוביםורדים ב-18 תושבים ואלפוני מסווג מדריך
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כל סוגי עבודות האלומיניום

תצוגה במקום • התמחות בחלונות מעוצבים

�������������
טלפקס. 04-9570743 | 050-2364778 | 050-4480162

מעצבים לכם את הביתתריסי צ.ד.ק

חלוץ • חוסן • חרשים • לבון • לפידות •  • אבירים • אלקוש • גיתה • הר ורדים כפר

תובל חדשה • צוריאל • יעקב • פלך • פקיעין • מצפה הילה • מתת • נוה זיו • עין מעונה

הזדמנות אחרונה!!

ההרשמה נסגרת

ב-22 בנובמבר
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