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ברברה

מרכז אמנויות מעלות מזמין אתכם ליצור באווירה פתוחה ובהנאה
חווית תרבות ואמנות במגוון עשיר של סדנאות וחוגים לצד התערוכות בגלריה

קחו לכם פסק זמן להנאה ויצירה בקבוצות קטנות, מורים איכותיים ומנוסים ואווירה יצירתית

מרכז אמנויות ע"ש אפטר ברר מעלות-תרשיחא

להרשמה ולפרטים: מרכז אמנויות ע"ש אפטר-ברר מעלות

בן גוריון 15 מעלות * טל. www.artsmaalot.com * 04-9977150 * וב-

מבוגרים - חוגי בוקר
ציור, רישום והדפס 	 
פיסול קרמי וקדרות אבניים	 
סדנת חרוזי זכוכית וניפוח	 
סדנה פתוחה לקרמיקה )לבעלי נסיון בתחום(	 
סדנת פיוזינג -  עיבוד זכוכית בתנור	 
תפירה ועיצוב אופנה	 
ויטראז'	 

נוער
סדנת רישום וצבע לבני נוער	 
ויטראז' 	 

ילדים
איור וקומיקס 	 
ציור וצבע 	 
פיסול קרמי	 
חווית היצירה במגוון חומרים 	 
פיסול בבצק סוכר	 
ציור אינטואיטיבי להורה וילד	 

מבוגרים - חוגי ערב
רישום, ציור וצבע	 
פיסול קרמי וקדרות אבניים	 
"פותחים צמצם" - סדנא לצילום דיגיטלי 	 
טכנולוגיה קרמית )סדנה עיונית ומעשית( 	 
סדנת פיוזינג - עיבוד זכוכית בתנור 	 
ויטראז' 	 
תפירה ועיצוב אופנה 	 
פיסול בנייר  	 
סדנא לקולנוע דוקומנטרי 	 
עיצוב עוגות בבצק סוכר	 

לידגחדש
דגים טריים ישר מהים

 מבחר דגי ים טריים מצוננים: דניס, לוקוס, סלמון, 
ג’רבידה, פרידה, סרדינים, אינטיאס ועוד

דגים חיים l דגי בריכה l קפואים l ועוד...

תרשיחא, קניון סיטי סנטר )מול מרקט זול הווארי( 
הזמנות בטלפון 057-7265493

בהנהלת דודו לוי
דייג בנשמה כבר 20 שנה

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

חג חנוכה שמח

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

נייד: 050-8633838
קיבוץ תובל

www.TuvalNoahsArk.com
Orly.Harari@gmail.com

• רפואה מונעת

• רפואת חרום

• אישפוז וטיפול נמרץ

• מעבדה

• הדמיה: רנטגן דיגיטלי ואולטרה סאונד

• ניתוחי רקמות רכות

• ניתוחים אורטופדיים

• טיפולי שיניים

• הפניות למומחים

• שרותי ייעוץ מאגר מומחים בינל"א
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בלי רשת ביטחון \נירית אושר

מאני מתלהבת מהר שאין דב
נראה  זה  בהתחלה  כאלה.  רים 
חיובית  התלהבות  כמו  לי 
לי  לוקח  ומואר.  חדש  מכיוון 
שלקפוץ  להבין  בערך  חודש 
מיד על כל כיוון שמישהו מציע 

מלי, זה רחוק מהתלהבות. למע
שה זה יותר כמו נואשות. 

שכל  אומר  לא  כמובן  זה 
זה  לי.  מתאימים  לא  הכיוונים 
רק אומר שהפחד שלא יהיה לי 
שלי  הילדים  את  להאכיל  כסף 
באטרף  והייתי  לראש  לי  עלה 
גם  מחיר.  בכל  להתפרנס  של 
בדרכים  לפעול  אומר  זה  אם 
לא  בהן,  מאמינה  לא  שאני 
ממש  לא  ובעיקר  מהן  נהנית 

מביאות לי תפוקה. 
שגורס  מי  שיש  יודעת  אני 
אם  מסה.  של  עניין  הכל  שזה 
וייצא  פליירים  אלף  תשלחי 
לך מזה לקוח אחד, אז תשלחי 
עשרה  לך  והרי  אלפים  עשרת 
שיווק  מומחי  גם  יש  לקוחות. 
אחרים שטוענים שזה עניין של 

מישו בכמה  נסיונות  ושל  מזמן 
"שלח  של  סוג  במקביל,  רים 
למרות  מודה,  ואני  לחמך". 
שיש לי השכלה בתחום השיווק 
התיאוריות  כל  את  יודעת  ואני 

)בינינו, אחדים מה בוריין  מעל 
ביותר  המכירתיים  טקסטים 
שנתקלתם בהם פה בעיתון אני 

ההיסט בפח  נפלתי  מכתבתי(, 
ריה.

ניסיתי לפעול לפי התיאוריות 
מאמינה  לא  הכי  שאני  האלה, 
סביבון  כמו  התפרפרתי  בהן, 
אולי  לעצמי,  אמרתי  בחנוכה. 
טעיתי כל השנים? אולי פשוט 
רציתי  לא  ואולי  התמדתי?  לא 
את  לשווק  ובשביל  להתאמץ? 
לעבוד  להתאמץ,  צריך  עצמך 

קשה, לא? 
חילק זה.  את  עשיתי  מאז 

עם  מגנטים  הכנתי  הטבות,  תי 
לוגו, ביקרתי בסדנאות, קיימתי 

ממפגשי הכרות ללא עלות, אפי
החידה  לפותרי  שי  הצעתי  לו 
את  שכנעתי  ועוד  בכפרניק. 
זה  הנכונה.  בדרך  שאני  עצמי 
לא עולה לי כסף, מה איכפת לי 

לא מתפשרת עד הדקה ה-90
בשביל להתפרנס אני יכולה ללכת על המקצוע העתיק בעולם, יש מצב שזה יסדר אותנו כלכלית יופי. 

וגם אם לא אקצין לשם, יש עוד מגוון רחב של אפשרויות פרנסה, שאני בוחרת שלא לקחת

לנסות?
אז זהו, שבשבילי להסתכל על 
משהו אם הוא עולה כסף או לא, 
זה הדבר האחרון שצריך לעניין 
אותי. אם אני מאמינה במשהו, 
כל סכום שווה את זה. ותאמינו 
ייעוץ  בפגישת  הייתי  כבר  לי, 
דקות.  ל-50  שקלים   900 של 
בזמנו  סקרנותכם,  את  לסבר 
אבל  אגורה.  כל  שווה  היה  זה 
לעשות משהו רק כי אולי תצא 

מזה פרנסה, זה לא שיקול.
היתה  שלי  העיקרית  הטעות 
לצעדים  מטרות  הגדרתי  שלא 
מאמנת  אני  בהם.  שהתנסיתי 
אנשים בגישה התוצאתית, שזה 
הכי  החלום  על  ללכת  אומר 
את  לגזור  ומשם  שלכם  רחוק 

בלע ונכשלתי  הקרוב,  מהצעד 
שות בדיוק את זה. איך אדע עם 
פגישות עם נשים מתלבטות זה 

מאפקטיבי בשבילי, אם לא הגד
רתי לעצמי מה אני רוצה להפיק 

מהפגישה?
לקח  אמרתי,  שכבר  כמו  אז 
לתת  החל  והבלבול  חודש,  לי 
בעלי  את  זימנתי  אותותיו.  את 

לשיחת ייעוץ והבנתי בדיוק מה 
הבעיה. הרי אני יודעת להגדיר 

ממטרות. הבעיה היתה שהתעל
מתי ממה שמפחיד אותי וממה 
שעושה לי טוב. כל כך נלחצתי 
מהאפשרות שלא אצליח לפרנס 

מאת משפחתי, שבמקום להתמ
הטווח שלי  ארוכת  קד במטרה 
לעשות  עצמי,  את  להגשים   –

ונה בהם  טובה  שאני  מדברים 
נית מהם, הפכתי עסוקה ב"יש 
בזה כסף או אין". למרות שאני 
אכן צריכה להרוויח כסף )יש לי 

המ זו  לא  ברור(,  זה  מהוצאות, 
טרה שלי. כי בשביל להתפרנס 
המקצוע  על  ללכת  יכולה  אני 
שזה  מצב  יש  בעולם,  העתיק 
וגם  יופי.  כלכלית  אותנו  יסדר 

מאם לא אקצין לשם, יש עוד מג
וון רחב של אפשרויות פרנסה, 

שאני בוחרת שלא לקחת.
לע המטרה  המטרה?  מה  מאז 

אותי,  שמהנים  דברים  שות 
לי  גורמים  אותי,  מעוררים 
לשים סימני שאלה ולצמוח כבן 
בטח  כסף.  להרוויח  ומזה  אדם 
פחד  זה  מטרות,  הגדרתי  שלא 

כנה עם עצמי  מוות. אם אהיה 
מתאמנים  אלו  בדיוק  ואגדיר 

ממתאימים לי, למשל, אז יש סי
לאנשים  אסרב  שאני  גבוה  כוי 
שמוכנים לשלם לי כסף תמורת 

מאימון. וזה אומר שאני לא מת
לי  אין  כי  ולא  מספיק,  פרנסת 
אפשרויות או כי לא התאמצתי 

מספיק בשיווק. 
מתפרנסת  לא  אני  בולשיט. 
פשוט כי זה תואם את הבחירות 
רק  לעשות  בחרתי  שעשיתי. 
דברים שאני מאמינה בהם בלב 
מהיצירה  נהנית  שאני  שלם, 
כמו  מחדש,  פעם  בכל  שלהם 
מאמינה  ואני  למשל.  לכתוב, 
בשבילי  הרגע  הגיע  לא  שעוד 
ולהתפשר,  החלום  את  לזנוח 
אני רוצה להאמין שרגע כזה אף 
פעם לא יגיע, אבל ניקח את זה 
צעד צעד. הבנתי שלרדוף אחרי 
לעצמי  ולספר  עצמי  של  הזנב 
המצב  על  בשליטה  אני  שהנה 
גמורה.  שטות  זו  רצה,  אני  כי 
זה  לי  נכון  שיותר  מה  בפועל 
שליטה  לי  שיש  זה  את  לקבל 
לא  אני  שלי.  הבחירות  על  רק 
אפשרויות  מתוך  לבחור  יכולה 
שלא קיימות כרגע בחיים שלי. 
את  לכתוב  שמחה  ממש  הייתי 
העיתונים  באחד  שלי  הטור 
הבולטים במדינה. יופי לי. את 

זה עוד לא הציעו לי.
לגבי  להחליט  יכולה  כן  אני 
זה.  ברגע  לפתחי  שמונח  מה 
נוטה  אני  הזו  המחשבה  ומתוך 
היכולות  שבמסגרת  להאמין 
שלי לתקשר עם אנשים, לקבל 

לאב מאהוביי,  נפשית  מתמיכה 
חן את המציאות ב-100% דיוק 

מופ פתרונות  למצוא  מובעיקר 
אני  ה-90,  בדקה  דווקא  לאים 
ולכן  גנרלית  חזרה  צריכה  לא 
על  שאתפשר  סיבה  שום  אין 

מהערכים שלי בשביל כסף לט
מווח הקצר. יש לי עוד מספר חו

דשים להבשיל עד שהאפשרות 
אני  בחיקי.  תנחת  המתאימה 

הולכת על כל הקופה. 

לתגובות:
nirit.osher@gmail.com

אני אכן צריכה להרוויח כסף, אבל לא זו המטרה שלי
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הקפיצה הגדולה של העסק שלך
לא תעלה לך כלום!

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

mailto:Nirit.osher@gmail.com
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בס”ד

ידידיה טדגי
פתרון לכל בעיה, שירות 24 שעות ביממה )לא בשבת(

ידידיה 050-8219130
מתקין דודים וגופי חימום

צלצלת - תיקנת!

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

40-50%
הנחה
על כל החנות

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

תוך עלעול בעיתון א-לה כפר 
נתקלתי  נובמבר,  חודש  של 
בנושא שלא ידעתי שהוא קיים 
בכפר ורדים: מבקר/ת המועצה. 
מעולם לא ידעתי שיש מבקרת 

בני הטענות,  פי  )על  מבמועצה 
גוד לחוק(, כי היא לא מצייצת, 
דבר  אומרת  ולא  מתריעה  לא 

מלטוב או לרע. מעולם לא קרא
תי ממנה דוח ביקורת. 

עצמה  את  משחה  היא  אולי 
בקרם של “רואה ואינו נראה”?

עכשיו נודע לי שיש לנו סוף 
שמהווה  במועצה,  מבקרת  סוף 

כיום עוד מוקד לקונפליקט בין 
אך  לאופוזיציה.  המועצה  ראש 
החשוב  הדבר  העיקר!  לא  זה 

ביותר הוא מה ייכתב על ידה?
הכפר,  כתושבי  אנו,  האם 

המבק דוח  את  לראות  מזכאים 
רת? או אולי לשלוח את הדוח 
ורדים”.  לאיגוד “משתכני כפר 
צריכים  שאנו  המינימום  זה 
במקום  חיים  אנחנו  כי  לקבל, 
לעזור  לנו  מגיע  לא  מבוקר! 

בתיקון את מה שיש לתקן?
יוסף נוריאל
כפר ורדים

פתאום גיליתי שיש מבקרת

בהדרכתה  המוזיאונים  סיור 
של אתי צ'כובר, פועל כבר שנה 
שביעית. מדי חודש אנו עושים 
דרכנו למסע גילוי חדש מצפון 
ועד דרום, מרכז ומזרח. השבוע 
בת  לשהייה  ירושלימה  עלינו 

יומיים.
בית  היתה  הראשונה  התחנה 
ששימש  בירושלים,  האמנים 
את  העשרים  המאה  בתחילת 
"בצלאל " ואח"כ הפך למוזיאון 
זה עד  לאומי ושימש בתפקידו 
להקמתו של מוזיאון ישראל. אז 
עברו אוספי הבית אל המוזיאון 
החדש והיוו את גרעין האוספים 

של מוזיאון ישראל. 
עם  נפגשנו  האמנים  בבית 
ועם  פקטור  שירלי  האמנית 
אוצרת התערוכה, ימימה ארגז. 

עו ָורּוַח"  "ְרָקמֹות  מהתערוכה 
הקמילה  החיים,  במחזור  סקת 
אברי  בין  דיאלוג  תוך  והזקנה, 
ורדים  לבין  בדים,  עטופי  גוף, 

בצו מכים  הציורים  מקמלות. 
ניסיון  ללא  רבה,  בעוצמה  פה 

מלייפות את עובדת המוות המ
תקרב. 

מבית האמנים פנינו למוזיאון 
חברתי  מוזיאון  התפר",  "על 
מול  עכשווית, ששוכן  לאמנות 
שהיה  במה  העתיקה,  העיר 
עמדה  העצמאות  מלחמת  בעת 
צבאית על קו הגבול בין ישראל 
על  קשות  נפגע  הבניין  לירדן. 
וחזיתו  הירדנים  התקפות  ידי 

מנקובת הכדורים, ההרוסה בחל
קה, נותרה כפי שהיתה, כשחרכי 

מהירי מציצים מתוך קירות הב
ניין. במוזיאון מוצגות תערוכות 

רבה,  בעוצמה  בצופה  המכות 
מבלי לנסות למצוא חן או לעדן 
את המציאות הקשה שלנו, אך 
מתוך ניסיון לקדם דיאלוג בצל 

הנו התערוכה  הסכמה.  מחוסר 
כחית, "מעבר לזיכרון", יוצאת 
באמצעות  העתיד  אל  למסע 

מהזיכרון. היא מפגישה את הצו
בפ החושפות  יצירות,  עם  מפה 

נינו דימויים מארכיון ההדחקה 
שחווינו  והחרדות  הפחדים  של 

ניסיון לב תוך  טרור(,  מ)שואה, 
תרחישים  באמצעותם  דוק 
את  למנוע  ולנסות  עתידיים, 

מטל תערוכה  העבר.  משגיאות 
טלת ומעוררת מחשבה. 

עשי התפר”  “על  מממוזיאון 
לעיר  שוטף  בגשם  דרכנו  נו 
מדריכה  פגשנו  שם  העתיקה. 
שהובילה  ידע,  ועתירת  צעירה 
אל  לאדמה,  מתחת  אל  אותנו 

שנ הארכיאולוגיות  מהחפירות 
, תוך כדי  ערכו ברובע היהודי 
 14 שנמשכו  שיקום  עבודות 
שנים )1969 – 1983(. החפירות 
הללו חשפו תקופות רבות: בית 

תקו ציון,  שיבת  ימי  מראשון, 
הורדוס,  בית  החשמונאים,  פת 
היהודי של  הרצף  סיפור   - וכן 
לשעה,  ברובע.  ההתיישבות 
שבהם  קדם,  מימי  חיים  חווינו 
למסורת  כבוד  של  מקום  יוחד 

היהודית על כל מנהגיה. 
את הלילה עשינו במלון “גני 
התקיים  ובערב  ירושלים”, 
חברי  של  מגבש  חברתי  מפגש 

הקבוצה. 

לסדנת  הגענו  בבוקר  למחרת 

אמנות  מרכז  ירושלים,  ההדפס 
ללא  כגוף   1974 בשנת  שנוסד 

העיק מטרתו  רווח.  מכוונת 
רית של המרכז היא לקדם את 
תוך  בישראל,  ההדפס  אמנות 
וותיקים  לאמנים  דלת  פתיחת 
וצעירים לעבוד וליצור במקום, 
טכניקות  במגוון  התנסות  תוך 
מסורתיות )תחריט, דפוס רשת, 
ליטוגרפיה וחיתוך עץ(. במקום 
וכן  שונות  סדנאות  מתקיימות 
את  המציגה  גלריה,  בו  מצויה 
יצירות אמנים בתחום ההדפס. 
מהסדנה שוכנת במבנה היסטו
התו מהתקופה  ידיים  רחב  מרי 

שנים  בשיממונו  שעמד  רכית, 
לייעודו  והותאם  ושופץ  רבות 
מנהל  קידם  פנינו  את  הנוכחי. 
)אחיו  קילמניק  אריק  הסדנה, 

קיל יעקב  הכפר,  תושב  מהוא 
מניק, איש מיוחד בפני עצמו(. 
סיפורים,  שופע  איש  אריק, 

מתיאר בפנינו בהומור את ההיס
עלי ואת  המקום,  של  מטוריה 

לות הקמתו. ממנו למדנו כיצד 
אך  כסף,  באפס  מקום"  "בונים 

ויכולת המ מבתושייה, עוז רוח 
צאה. 

לבית  דרכנו  המשכנו  משם 
בתערו צפינו  שם  משמואל. 

נייר,  כה קבוצתית של מגזרות 
אחרים"  ושירים  השירים  "שיר 

אמ שמונה  של  יצירתן  פרי  מ, 
באר חברות  ישראליות,  מניות 

גזירת  אמנות  הנייר.  גוזרי  גון 
הרחוק  במזרח  התפתחה  הנייר 
לאחר  שנים,  כ-2000  לפני 

מהמצאת הנייר. היא החלה כא
מנות עממית, שבהדרגה הגיעה 

והייתה  יהודיות  לקהילות  גם 
העו מלחמת  עד  בהן  מנפוצה 

היהודית  המגזרת  השנייה.  לם 
עשירה  סימטרית,  לרוב  היא 
המתחברים  יהודיים,  בסמלים 
צמחייה,  באמצעות  ביניהם 
פסוקים  של  קליגרפיה  וקטעי 
מהמקורות. אמנות גזירת הנייר 
היא אמנות מעודנת, המצריכה 
נייר  בחיתוכי  רבה  מיומנות 
עדינים, כשכל מרכיבי המגזרת 
צריכים להיות מחוברים זה לזה 
בלא שאף אחד מהם יסתיר את 
מחדש  מתעוררת  כיום  משנהו. 
ונוספו  הנייר  מגזרות  אמנות 
לה גם עיצוב מודרני וטכניקות 

חדשניות. 
התחנה הבאה היתה בית אנה 
טיכו, שם צפינו בתערוכה "וינה 

יצירו מוצגות  בה  אנה"  משל 
תיהם של אמנים דגולים, אמני 

גוס כמו  הווינאי",  מ"הֶסֶצסיון 
ועוד,  שילה  אגון  קלימט,  טב 
ויצירות אנה טיכו עצמה. בכל 
השפעת  ניכרת  הללו  היצירות 
המאה  תחילת  של  וינה  סגנון 

מו התערוכה,  לצד  מהעשרים. 
החומ התרבות  במקום  מצגת 

שנים  אותן  של  המרתקת  רית 
מעוטרים  בית  וחפצי  ריהוט   -

טיפוסיים למאה ה–19 .
הבתים  אחד  הוא  טיכו  בית 
שנבנו  בירושלים  הראשונים 

העתי העיר  לחומות  ממחוץ 
הש במחצית  נבנה  הוא  מקה. 

על-ידי  ה-19  המאה  של  נייה 
נכבד ערבי ונרכש בשנת 1924 
טיכו,  אלברט  אברהם  ד”ר  ע”י 

ודודני הידוע,  העיניים  מרופא 

אנה. במקום פעלה  תו הציירת 
מות  ולאחר  העיניים,  מרפאת 

מבעלה המשיכה אנה לחיות ולי
מותה  יום  עד  בית  באותו  צור 
ככלת  הוכתרה  היא  ב-1980. 

פרס ישראל בשנת 1980.
בתערו חתמנו  הסיור  מאת 

ליוויה,  בגלריה  אמן  כיתת  כת 
סדנא לציור ורישום בירושלים, 
של ישראל הרשברג. מדי שנה 
אמן  כיתת  הסדנה  מכשירה 
של בין 35-40 תלמידים, אשר 
בארץ  בגלריות  מיוצגים  חלקם 

מת בתארים  לומדים  מובחו"ל, 
אמנות  בפרסי  וזוכים  קדמים 

יוקרתיים.
המקומות  לכל  המשותף 
הוא,  ביקרנו  בהם  הייחודיים 

במב שוכנים  כאחד  משכולם 

שבכל  ומיוחדים,  עתיקים  נים 
השנה  כל  מתרחשת  מהם  אחד 
בכל  ענפה.  תרבותית  פעילות 
מקום ומקום זכינו להכיר זווית 
האמנותית  היצירה  של  אחרת 

בירוש המתרחשת  מהמיוחדת 
לים. 

הזה  המוצלח  המסע  בארגון 
 , צ'כובר  אתי  לצד  השתתפו, 
היוזמת והמדריכה הבלתי נלאה 
אירית   - הקבוצה  חברות  גם   ,
שתרמו  אשואל,  ומירי  פרוז 
המסע  לארגון  ומזמנן  ממרצן 

ולהצלחתו. 
אלו  היו  לכולן.  תודה  המון 
המראה  התנתקות,  של  יומיים 

והרבה הרבה שעות חווייתיות.

חנה בר-ניר ניב

התנתקות והמראה - מסע מופלא 
לירושלים הבירה

אתי והמטיילות       צילום: לאה הלפגוט
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מרפאת שיניים ד"ר ראמי סוסאן
w טיפולי שיניים משמרים למבוגרים וילדים

w שתלים - ושיקום על שתלים

w אפשרות להשתלה ממוחשבת בלי דימום, נפיחות וכאב

w יישור שיניים

w הלבנת שיניים

מעלות תרשיחא קניון כאן זמאן קומה ב' • ימים רביעי ושבת • 054-4870640 | 04-9575111
קרית מוצקין, גושן 31, קומה ג', בניין רסקו • ימים שני, שלישי, חמישי ושישי 04-8704030

24
שעות 

בסופ"ש

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

לפני כחודשיים
בשעת בין ערביים

האדון הנכבד מר אפריים
מרחוב כצנלסון בגבעתיים

חש כי קדרו השמיים
שצריך להדק את חגורת המותניים
כי הנטל הכלכלי החמיר שבעתיים

ששוב נשחק מעמדו הדל, מעמד הביניים

כי כל שקל שהוא מרוויח בזעת אפיים
מפרנס גם איזה אברך או שניים

שיהיה קשה לכלכל את אשתו סמוקת הלחיים
לדאוג למטרנה ולחיתולים לזוג הזאטוטיים

ולכן אין לו ברירה או ברירותיים
וכדי שלא יאבד גם ת'מכנסיים

הוא יקנה בינתיים
אך ורק מהאתר של יד 2

מהיום הוא לא יקנה חדש
כי אין כל רע במוצר משומש

אמנם קצת דהוי ומעט מאובק
אבל עוזר להקטין ת'אובר בבנק

כי כל חפץ, כמו אדם, מזדקן
בין כה וכה עם הזמן יתיישן

ובכלל, מעולם הוא לא התרגש
כשברכוהו במילה המשונה “תתחדש"

מכר את האוטו
וקנה אופניים

שמצא בהזדמנותיים
)היו בשימוש פחות משבועיים(

קנה לילד חצוצרה
קצת שבורה, אבל מנגנת לא רע

וקיבל בונוס זוג משקפיים
פלוס סט ישן של תופים ומצילתיים

יד 2
אריה שטרן

קנה סטוק של מאה קילו כרעיים
שחיטה כשרה מאיזה רב משכונת שעריים

שם בפריזר לאחסון לשנתיים
המחיר באיטליז הוא לא פחות מכפליים

קנה ברבע מחיר מגלשיים
זוג לעצמו ולילדים עוד שניים

וגם סטוק סדינים מטר על שתיים
מתאים למנוחה של אחר צהריים

קנה מיקסר נירוסטה )כפתורים נחושתיים(
אחריות לשנה במקום לשנתיים

ומכשיר כושר ממכון שניסגר בקיבוץ מחניים
לחיטוב שרירי החמוקיים, הבטן והאוזניים

התמכר מר אפריים כמו נרקומן המשתוקק למנה
ומשחר עד ליל רק קנה וקנה

מילא את הבית ואת הגינה
ולמורת רוחם של השכנים, אפילו את החניה

וכך בהתלהבותו היתרה 
הובלו מאות מוצרים לדירה

ועתה, שוד ושבר, הכל מסביב עמוס חפצים 
צפוף לאשה ומחניק לילדים

חשב מר אפריים, גרד ת'פדחת
כיצד תשוב דירתו הצנועה להיות מרווחת

כי עתה הוא זה שצריך כאן למכור
את כל מה שקנה )שכבר היה ישן במקור(

ואיך אפשר למכור פעמיים
את המוצרים שניקנו כבר כ-יד 2?

תודו שאין בזה הגיון
ולכן צריך למצוא פתרון

ואז - רעיון מבריק קפץ לו לראש
סטרט-אפ שאת עולם האינטרנט יכבוש

רעיון שיאפשר לו בעושר רב לפרוש
הלך מר אפריים והקים את אתר יד 3

נספח
)למשל: לג'וג'ו ניספח כל הסמן ססם במחבת 

בסביל לטגן סקסוקה(

לכל מי שלא מכיר אותי
הסיפור נשמע בהחלט דמיוני

אך מקורביי יאמרו לטובתי
שבכל סיפור דמיוני יש גרעין אמיתי

www.eshkoll.com |  04-9977474  |   דולב 3, א.ת. תפן  | 

איכות מעולה 

עמידה בלוחות זמנים

מחירים נוחים

אספקה בתפן או בכפר ורדים

אפשרות "עד הלקוח"

הדפסה הפתרון המושלם בשבילך!

הפקות דפוס 
מרעיון למוצר, הכל תחת קורת גג אחת:

ייעוץ תקשורתי

כתיבה ועריכה 

צילום 

עיצוב 

קופי 

ארט 

הדפסה

» כרטיסי ביקור   

» מגנטים 

» פלאיירים          

» פולדרים 

» חוברות         

» ספרים, קטלוגים

דפוסים של 
איכות
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תרבות \נירית אושר

 Jackie יום שישי 14.12 בשעה 10:00 באולינג נשים  יום שני 17.12 בשעה 20:00 איה יום שני 24.12 בשעה 20:00 ג’קי 

יום שישי 28.12 בשעה 10:00 העולם מצחיק  מוצ”ש 29.12 בשעה 18:00 חיות הדרום הפראי

 Jackie מוצ”ש 29.12 בשעה 20:30 העולם מצחיק יום ראשון 30.12 בשעה 20:00 ג’קי

יום שני 31.12 בשעה 20:00 העולם מצחיק
www.katedra.org.il פרטים מלאים על הסרטים ועדכונים באתר קתדרה בכפר

תערוכות
נג'ואן  של  החושך"  "איברי  התערוכה  מוצגת  בכברי.  הגלרייה 
 22 שבת  ביום  גלריה  שיח  יתקיים  התערוכה  במסגרת  זועבי. 
 ,16:00-19:00 א'  יום  פעילות:   שעות   .13:00 בשעה  בדצמבר 
לקבוצות מראש  תיאום   .11:00-15:00 שבת   ,11:00-14:00  ו' 

 .052-8011252
"לחם".  הקבוצתית  התערוכה  מוצגת  ורדים.  כפר  טל,  גלריה 
של  "בדרכו"  חדשה  תערוכה  בדצמבר.  ב-15  תינעל  התערוכה 
דוד מסר תיפתח ביום שבת 5 בינואר בשעה 12:00. אוצרת: עדי 

גרינפלד. 054-7542699. 
נייר  גלריה נוגה, קיבוץ יחיעם. מוצגת תערוכת פיסול בעיסת 

תינ התערוכה  לב.  ואילנה  דורון  רמית  של  ואנשים"  מ"נשים 
ושבת  ו'  פתיחה:  שעות  שביט.  נגה  אוצרת:  בינואר.  ב-5  על 
.052-3750120 מראש.  בתיאום  השבוע  במשך   .11:00-16:00 
 .shavit�no�man@yechiam.org.il, www.noga�gallery.co.il 
גלריית הקצה, נהריה. תיפתח התערוכה "הבל", שירים של דני 
ביום שבת 15 בדצמבר בשעה  עמי,  בן  דרור  ורישומים של  זק 
11:30.  מדי שבת בשעה 11:30 יתקיימו מפגשים "מבטים על 
12 בינואר. הכנימ  אמנות" בתערוכה. התערוכה תינעל ביום שבת
סה לתערוכה ללא תשלום. כניסה למפגשים: 20 שקלים. ימים ב 
וה' 16:30-19:00, ו' 12:00-15:00, שבת 11:00-13:00 ובתיאום 

מראש. 04-9926819, 052-2349527. ראו הרחבה.

ומספמ נייר  "תפוז,  התערוכה  מוצגת   . בחומ אוצרות  המוזיאון 
רת" אוסף של ניירות אריזת פירות הדר של האמנית סבינה סעד. 
התערוכה תינעל ב-12 במרץ. רחוב ויצמן 2, החומה המזרחית 
 .10:00-15:00 ו’  יום   ,10:00-16:00 א-ה  ימים  העתיקה.  בעכו 
מבוגר 15 ש”ח, אזרח ותיק,ילד וסטודנט 12 ש”ח, חייל 10 ש”ח. 

 .04-9911004
חהגלרייה לאומנות ע”ש ליידי רוזלין ליונס, אורט בראודה, כר

. מוצגת התערוכה "חיים צרובים" של הילה צ'ולסקי. התמ למיא
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 
קופפרמן ויחיאל שמי. שעות פעילות: ג', ד' ושבת 11:00-15:00 

ובתיאום מראש בטלפון: 052-8840215, 04-9952709.
. במסגרת חגיגות 30 שנה למומ 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  הצילומים  תערוכת  מוצגת  הגטאות.  לוחמי  בית  מוזיאון 
שחור-לבן" של אריאל ינאי. התערוכה תינעל בסוף מרץ 2013. 
בלבד. מוזמנות  לקבוצות  ו'  ימי   .,9:00-16:00 א'-ה'   ימים 

.www.gfh.org.ill .04-9958080

עבודה של דרור בן עמי מתוך התערוכה הבל

חנו נרות  להדלקת  מבמקביל 
מת ובמעיליא  בתרשיחא  מכה, 

שלל  ברחובות  להופיע  חילים 
קישוטים  צבעוניים,  אורות 
מרהיבים ועצי אשוח לקראת חג 
שלישי  ביום  שיתקיים  המולד 
25 בדצמבר. ההכנות כבר בעימ
מגוון  מציעות  והכנסיות  צומן 
החג  שלפני  בשבוע  אירועים 

מוכמובן במהלכו, כאשר האירו
כמובן  יתקיימו  המרכזיים  עים 

ביום חג המולד. 
מוארת  שכבר  בתרשיחא, 
באורות החג, נערכות התפילות 

וב הקתולית  היוונית  מבכנסיה 
כנסייה היוונית האורתודוקסית 
המיסות  אחרי  הכפר.  במרכז 
נערך מפגש בו מאחלים זה לזה 

משנה טובה. הציבור מוזמן למי
סות ולמפגש שאחריו.

הק הכנסיה  במסגרת  מאירועים 
תולית: 

טיול  בדצמבר:   21 שישי  יום 
לכנסיית המולד בבית לחם. 

מהולנדים, ערבים ויהודים נפג
משו בקרקס... זה נשמע כמו הת

חלה של בדיחה, אבל יש באמת 
סיפור כזה. "קרקס גליל", קרקס 
לפני  הוקם  ערבי-יהודי,  נוער 
10 שנים על ידי עמותת הגליל 

בשור היושבת  ערכי,  מלחינוך 
שים. בקרקס 64 ילדים ממשגב, 
בענה,  אסד,  אל  דיר  כרמיאל, 
מג'ד אל כרום וראמה, מגיל 6 
באולם  מתאמנים  הם   .19 עד 
ברחבי  מופיעים  בבענה,  פיס 
היו פעמיים בסבב  וכבר  הארץ 

יום שבת 22 בדצמבר: קונצרט 
חגיגי בכנסיה בהשתתפות להקה 

מקומית והזמרת רוזאן חורי.
יום שלישי 25: בדצמבר מיסה 

חגיגית.
היום  בדצמבר,   26 רביעי  יום 

השני של החג: מיסה נוספת.
הק הכנסיה  נוספים:  מלפרטים 

מוראני  זוברן  הכומר  תולית, 
.04-9976421

האורתודו בכנסיה  החג  מאירועי 
קסית:

על  מספר  ישראל  חורי  הכומר 
נוהל קבוע וצנוע של מיסת החג 

מומזמין את כולם לבוא ולהתר
שם. 

בדצמבר,   24 החג,  בערב 
מהשעה  ערב  תפילת  תתקיים 

 .16:00
ביום החג, 25 בדצמבר מהשעה 
9:30 ועד 11:15 בערך תתקיים 
יוצאים  כך  אחר  התפילה. 
מוזמנים  ושם  הכנסייה  לאולם 

ולהת החג  כוסית של  מלשתות 

הופעות בארה"ב. 
לישראל  יגיעו  בצמבר  ב-24 
)בלגן(  "פוהאא"  מקרקס  צוות 
שבוע.  כאן  שישהה  מהולנד, 
סדנאות  ילמדו  הצוות  חברי 
גליל  קרקס  ילדי  עם  ויופיעו 
שפמ משותפות,  הופעות   בשתי

תוחות לקהל הרחב: ביום שבת 
29/12 בשעה 15:00 בנס עמים, 
בשעה   30/12 ראשון  וביום 

18:00 באולם הספורט בבענה.
לדגן  לפנות  ניתן  לפרטים 

.0522-473580

חברי קרקס קרקס רב לאומי
גליל

שנה טובה

כבד בממתקים ועוגיות. 
הכנסיה  נוספים:  לפרטים 
האורתודוקסית )זו עם האריחים 
האדומים(, הכומר חורי ישראל 

.04-9974087
אירועי החג יתקיימו גם בכנסיה 
של מעיליא, שווה לעשות סיבוב 
האשוח  מעצי  ולהתרשם  בכפר 

המ החג  ומאורות  מהמקושטים 
הכומר  מעיליא,  כנסית  נצנצים. 

שקור נדים 04-9978921. 
ומה בסילבסטר?

מתקיימות  בסילבסטר  גם 
בכנסיות מיסות ותפילות, אלא 

מהשורה  האזרחים  זה  שבחג 
הם שעושים את החג. במעיליא 
הפרחת  של  מסורת  הכתפתחה 
מוארים  פורחים  כדורים  אלפי 
חצות  בשעת  בדיוק  לשמים 
בימ ל-1  בדצמבר   31 ה -שבין 
עש מתווספים  אלו  אל  מנואר. 
מרות בתים מהכפר שיורים לש

מים זיקוקי דינור והתוצאה היא 
מופע אורקולי ספונטני ומרהיב 

הע המבצר  דקות.  מספר  משל 
תיק שליד הכנסייה יכול לשמש 
לכל  מצוינת  תצפית  כנקודת 

ההתרחשות.

הכנסייה במעיליא, 31.12.11. מופע 
אורקולי של זיקוקים וכדורים פורחים

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

הגשם והקור חזרו...
מומלץ לעשות פילינג קוסמטי עמוק

וטיפולי אנטי-איגי'נג לחורף
הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

ניתן לרכוש שובר מתנה

להזמנת כרטיסים
052-8011367 ,052-8011523 

להזמנת כרטיסים
052-8011367 ,052-8011523 

UNPLUGGED משינה
יום חמישי 10/1/13 שעה 21:30

סדאם חוסיין - 
סאטירה קומית

יום שני 21/1/2013 
שעה 20:30

mailto:shavit-no-man@yechiam.org.il
http://www.noga-gallery.co.il
http://www.gfh.org.il
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תרבות תפתחו יומנים \נירית אושר

 16.12-13v
פעילויות לילדים. בין אור לחושך. חנוכה 
הצגות  סדנאות,  בתפן.  הפתוח  במוזיאון 

חופ כל  במשך  לילדים.  סיפור  מומפגשי 
שקלים.   35  .10:00-15:00 חנוכה.  שת 
,04-9870222 להצגה.  שקלים   10  תוספת 
.www.omuseums.org.ill .04-9109609

13.12v חמישי
דלמ 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
 22:00 בשעה  איזקוביץ.  מאיה  מוסיקה. 

בחמדת ימים. 60 שקלים.04-6989423. 
14.12v שישי

כפר  מעלות  סינמטק  בוקר.  וארוחת  סרט 
ורדים מציג “באולינג נשים” טרום בכורה. 
ארוחת הבוקר מוגשת מהשעה 8:00, הסרט 
10:00. 50 שקלים. היכל התמ  יתחיל בשעה

רבות מעלות. 052-5224922. 
כאביה,  ניסו  בביצוע  בטבריה.  חם  הצגה. 
21:30 במומ  בהפקת אנסמבל תמונע. בשעה
עדון לחבר בקיבוץ כברי. 50 שקלים. שרית 

.052-8011624
קאנטמ גיטריסט  קאוקונן,  יורמה   . המוסיק
ימים. 120  רי-בלוז. בשעה 22:00 בחמדת 

שקלים. 04-6989423. 
פתיחת   .DJ ORA עם  ריקודים.  מסיבת 
ציון.  שבי  הפרה,  בפאב  ב-22:00  דלתות 

.052-2657872 ,052-7765869
15.12v שבת

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

 .052-3337299 ,04-9979401
. hunch בהופעה. 40 שקלים בממ המוסיק
ב-20:30  דלתות  פתיחת  מוקדמת.  כירה 
 ,052-7765869 ציון.  שבי  הפרה,  בפאב 

.052-2657872
מוסיקה. נר אחרון – שרון בלילה או לילה 
בשרון. האחים אסנר מארחים את שרון חזיז 
ולילה מרקוס. בשעה 21:00 בהיכל התרבות 

כרמיאל. 90 שקלים. 04-9881111. 
16.12v ראשון

. סביבונידע. פסטיבל חנומ םפעילות לילדי
חווייתיות.  מדע  פעילויות  של  ייחוודי  כה 
 25 כרמיאל.  טבע,  10:00-15:00בחווידע 
 ,1599-550-990 מלווה-חינם.  שקלים, 

.054-7206348
אירוע ספרותי לילדים. בנתיב הפלא מאת 
לוין קיפניס. אירוע ספרותי לחנוכה. אירוע 

ור כפר  ולספריית  הזהב  למועדון  ממשותף 
דים. סבים, סבתות, הורים וילדים מגיל 8. 
כניסה חופשית. בשעה 17:00 בספריית כפר 

ורדים. 04-9972662. 
. הסבון בכה מאוד. הקאמ םקונצרט  לילדי
 17:30 בשעה  ירושלים.  הישראלית  מרטה 

בהיכל התרבות מעלות. 04-9573050. 

17.12v שני
סרט. איה. צרפת, ישראל 2012. בשעה 20:00 
בהיכל התרבות מעלות. כניסה 35 ₪ כולל 
הסרט.  תחילת  לפני  מכירה  ומאפה.  קפה 

.052-5224922
24.12-18v

תיאטרון. סטמפניו. תאטרון הקאמרי. ימים 
ג’-ה’, א-ב בשעה 20:30, מוצ”ש ב-21:00, 

בהיכל התרבות נהריה. 04-9829933.
18.12v שלישי 

בשעה  שבע.  בת  להקת   ,21 שדה  מחול. 
20:30 בהיכל התרבות מעלות. 90 שקלים. 
מנוי ל-4 מופעי מחול לתושבי האיזור 290 

שקלים. 04-9573050.
19.12v רביעי

והדבורה.  המלך  שלמה  לילדים.  אופרה 
בקיבוץ  המופעים  באולם   17:00 בשעה 

כברי. 10 שקלים. 1800-333-567.
במרמ  20:15 בשעה  טיארות.   . ןתיאטרו
,04-9875183/4 בשלומי.  לתיאטרון   כז 

050-2882117 שרית. 
הקיבוצית.  המחול  להקת  אמבכלל.  מחול. 
כרמיאל. התרבות  בהיכל   20:30  בשעה 

95 שקלים. 04-9881111. 
במכימ שקלים   50 מזרחי.  חן   . א פסטנד 
ב-20:30  דלתות  פתיחת  מוקדמת.  רה 
,052-7765869 ציון.  שבי  הפרה,   בפאב 

.052-2657872
20.12v חמישי

. ההצגה של יוספה – עבודה בתהמ ןתיאטרו
ליך אנסמבל הספריה. בשעה 18:30. המרכז 

לתיאטרון של עכו. 04-9914222.
תיאטרון. לקרוא יזהר – קבוצת התיאטרון 
המרכז   .20:00 בשעה  קנר.  רות  של 

לתיאטרון של עכו. 04-9914222.
תיאטרון  הזקנה.  הגברת  ביקור  תיאטרון. 
21:00 בהיכל התרבות מעמ  הבימה. בשעה

לות. 110 שקלים. 04-9573050.
21.12v שישי

הזיתים  וכרמי  הארכיאולוגי  הגן  טיול. 
יציאה בשעה 10:00,  במרכז קק”ל בכברי. 
משך הטיול שעתיים עד שלוש שעות. ללא 
להירשם  יש  לישראל.  קיימת  קרן  תשלום. 

מראש ב”קו ליער” 1800-350-550.
הקאמרי  הפרוייקט  וינאי.  סלון  קונצרט. 
קימ אילון,  21:00 בקשת   הישראלי. בשעה

בוץ אילון. 80 שקלים. 04-9858191/131, 
.04-8741111

יוני רכטר. בשעה 22:00 בחמדת  מוסיקה. 

ימים. 100 שקלים. 04-6989423. 
תיאטרון   – הזקנה  הגברת  ביקור  הצגה. 
 21:00 בשעה  ה’  עד  שבת  ימים  הבימה. 

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

שקלים. 04-9881111. 
22.12v שבת

תיאטרון  הזקנה.  הגברת  ביקור  תיאטרון. 
21:00 בהיכל התרבות מעמ  הבימה. בשעה

לות. 110 שקלים. 04-9573050.
 20:00 בשעה  חזקיה.  אורי  אפ.  סטנד 
 באולם המופעים בקיבוץ כברי. 60 שקלים

.1800-333-567
דלמ פתיחת  בהופעה.   tree  . המוסיק
ציון. שבי  הפרה,  בפאב  ב-20:30   תות 

.052-2657872 ,052-7765869
23.12v ראשון

תיאטרון  הזקנה.  הגברת  ביקור  תיאטרון. 
21:00 בהיכל התרבות מעמ  הבימה. בשעה

לות. 110 שקלים. 04-9573050.
24.12v שני

בכורה.  הצגת   .2012 הולנד  ג’קי.  סרט. 
בשעה 20:00 בהיכל התרבות מעלות. כניסה 

35 ₪ כולל קפה ומאפה. 052-5224922. 
25.12v שלישי

הצגת ילדים. גיבורי האור 2, משימה בחלל. 
מעם יובל המבולבל, הדוד חיים ומיקי. בש

כרמ התרבות  בהיכל  ו-18:15   16:00  עות
מיאל. 99 שקלים. 04-9881111. 

קרת.  אתגר  בקפה,  קוראים  סופר.  מפגש 
עכו.  של  לתיאטרון  המרכז   .20:00 בשעה 

.04-9914222
26.12v רביעי

דלתות  פתיחת  אסייג.  דניאל  אפ.  סטנד 
ציון. 40 שקמ הפרה, שבי  בפאב   20:30 -ב

לים. 052-7765869, 052-2657872.
הסיממ תיאטרון  הלילה.  בגלל   . ןתיאטרו
 טה. בשעה 20:30 בהיכל התרבות מעלות.

20 שקלים. 04-9573050.
בשעה  הקאמרי.  תיאטרון  פופר.  תיאטרון. 
21:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 95 שקלים. 

 .04-9881111
27.12v חמישי

תיאטרון. ראן ראביט ראן, תיאטרון טבריה. 
עכו.  של  לתיאטרון  המרכז   ,20:00 בשעה 

.04-9914222
 .20:00 בשעה  העייף.  הגיבור  תיאטרון. 

המרכז לתיאטרון של עכו. 04-9914222.
קספר.  ד”ר  של  הארנבות  מופע  מוסיקה. 
פתיחת דלתות ב-20:30 בפאב הפרה, שבי 

ציון. 052-7765869, 052-2657872.
28.12v שישי

כפר  מעלות  סינמטק  בוקר.  וארוחת  סרט 
מורדים מציג “העולם מצחיק”. ארוחת הבו

יתחיל  הסרט   ,8:00 מהשעה  מוגשת  קר 
התרבות  היכל  שקלים.   50  .10:00 בשעה 

מעלות. 052-5224922. 
וריקי  כספי  מתי  אהבה,  זאת  מה  מוסיקה. 
גל. בשעה 22:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 

145 שקלים. 04-9881111. 
29.12v שבת

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

 .052-3337299 ,04-9979401
מופע לילדים. ראש השנה ההפוך, הקרקסים הטובים בעולם 2012. 

בשעה 11:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 99 שקלים.04-9881111. 
. הטווס מסילוואן. ציון לשבח על בימוי ומשחק בפסטימ ןתיאטרו
 בל עכו 2012. בשעה 11:00 וב-14:00. המרכז לתיאטרון של עכו.

.04-9914222
סרט. חיות הדרום הפראי. זוכה פרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל 
סאנדנס 2012. בשעה 18:00 בהיכל התרבות מעלות. כניסה 35 ₪ 

כולל קפה ומאפה. 052-5224922. 
סרט. העולם מצחיק. ישראל 2011. בשעה 20:30 בהיכל התרבות 

מעלות. כניסה 35 ₪ כולל קפה ומאפה. 052-5224922. 
מוסיקה. דרוז בהופעה. פתיחת דלתות ב-20:30 בפאב הפרה, שבי 
ציון. 50 שקלים במכירה מוקדמת. 052-7765869, 052-2657872.
. חלקם של מלאכים. בריטניה 2012. בשעה 21:00 בהיכל התמ טסר

רבות כרמיאל. 30 שקלים. 04-9881111. 
30.12v ראשון

הצגת ילדים. האסופית. העמותה לקידות תיאטרון השעה הישראלי 
לילדים ונוער. בשעה 17:30 בהיכל התרבות כרמיאל. 70 שקלים. 

 .04-9881111
תיאטרון. הגיבור העייף. בשעה 20:00. המרכז לתיאטרון של עכו. 

.04-9914222
סרט. ג’קי. הולנד 2012. הצגת בכורה. בשעה 20:00 בהיכל התרבות 

מעלות. כניסה 35 ₪ כולל קפה ומאפה. 052-5224922.
31.12v שני

סרט. העולם מצחיק. ישראל 2011. בשעה 20:00 בהיכל התרבות 
מעלות. כניסה 35 ₪ כולל קפה ומאפה. 052-5224922. 

מסיבת ריקודים. מסיבת סילווסטר. פתיחת דלתות ב-22:00 בפאב 
הפרה, שבי ציון. 052-7765869, 052-2657872.

הלטיניים.  הנגנים  מטובי  פינטו  עם  סילווסטר  מסיבת  מוסיקה. 
בשעה 22:00 בחמדת ימים. 110 שקלים. 04-6989423. 

2.1v רביעי 
וקובי אריאלי. בשעה 20:30 בהיכל  דודו פישר  יידישפיץ,  מופע. 

התרבות כרמיאל. 90 שקלים. 04-9881111. 
3.1v חמישי

בשלומי. לתיאטרון  במרכז   11:00 בשעה  בוץ.  קפה   תיאטרון. 
04-9875183/4, 050-2882117 שרית. 

4.1v שישי
בינה.  ליליה  קרסוק,  שלומית  מרצות:  החיים.  משמעות  הרצאה. 
בשעה 10:30 במועדון הזהב כפר ורדים. 20 שקלים. 04-9977774.

הצגה. חופשה בפראג. עם שלמה וישינסקי, פלורנס בלוך וענת עצמון. 
בשעה 22:00 בהיכל התרבות כרמיאל. 95 שקלים. 04-9881111. 

5.1v שבת
. “היופי של סופי” פעילות ראש חודש להורים ולילמ רמפגש סיפו
דים )גילאי 3-6(. בשעה 11:00 במוזיאון הפתוח בגן תעשייה תפן. 

.www.omuseums.org.ill .04-9109600
קונצרט. סימפונט רעננה מארחת את שלמה גרוניך. בשעה 20:00 

בהיכל התרבות מעלות. 90 שקלים. 04-9573050.
6.1v ראשון

יציאה  נחום.  גלי  מדריך:  מטה.  של  ועכו  מעלה  של  עכו  טיול. 
הזהב כפר  הזהב בשעה 8:00. הרשמה מוקדמת. מועדון  ממועדון 

ורדים. 04-9977774, 052-2263001.
10.1v חמישי

. משינה unplagged. בשעה 21:30 באולם המופעים בקימ המוסיק
בוץ כברי. 139 שקלים. דורית 052-8011523, גילה 052-8011367.

משינה. 13.12 כרמיאל, 10.1 כברי

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



| גיליון 215 דצמבר 2012  56    57 | גיליון 215 דצמבר 2012| |

תוכן שיווקי

צרכנות
במרכז השינה והריהוט בקיבוץ כברי יצאו במבצעים חדשים. 
פינת אוכל מעץ מלא נמכרת שם ב-2,900 שקלים, ובנוסף יש 
מבצע מזרונים: בקניית מזרון סילי או סימונס ניתנת הנחה של 

50% על הבסיס. קיבוץ כברי, 04-9952658.

יצא  נימא  האופנה  מעצבות  מותג 
בקולקציה חדשה. בנוסף ניתן להשיג 
אקססוריז,  שמיכות,  מצעים,  בנימא 
קיבוץ  ומתנות.  מעצבים  תכשיטי 

עברון, סימונה, 052-3782823.

חבמרכז המוסיקה של כפר ורדים מצי
 380 של  בעלות  גיטרה  שיעורי  עים 
השיעורים  בלבד.  לחודש  שקלים 
מתקיימים בליווי פיקוח מוסיקלי על 
וכוללים  החינוך,  משרד  דרישות  פי 

מגם שיעורי תיאוריה והשתתפות בה
רכבים. ואם זה לא מספיק, אל צוות 

גם  המוכר  דוידוב,  מרדכי  המורה  לאחרונה  הצטרף  המורים 
כבונה גיטרות מקצועיות. לפרטים: 04-9574369.

חהנטורופת אופיר פוגל מתובל פותח בסוף החודש סדנה נוס
פת לאיכות חיים משופרת. במקור, פותחה הסדנה בבית חולים 
“אסף הרופא” כסדנה להורדת לחץ דם שהוכחה כיעילה באופן 

ממחקרי. בנוסף התגלה כי היא יעלה גם באיזון ערכי הכולסט
פוגל,  משופרת.  חיים  לאיכות  ותורמת  והמשקל,  הסוכר  רול, 
אחד מפתחי השיטה ומי שמעביר אותה במסגרת בית החולים 
077- לפרטים:  בצפון.  כעת  אותה  מעביר  שנים,  שבע  כבר 

.050-5795155 ,7007952

חברת סגל קרמיק הכריזה על מבצע סוף שנה מיוחד – במסגרתו 
70%. לדומ  יוצעו מאות מוצרים בהנחות חסרות תקדים של עד

גמה: אמבטיה free standilng בעיצוב קלאסי הכולל מעמד עץ 
 grohe תימכר ב-4,300 ₪  בלבד; מיכל הדחה סמוי מתוצרת
הגרמנית כולל לחצן ואסלה תלויה ב-890 ₪; ארון זכוכית עם 
2,599 ₪ ועוד. הממ -כיור זכוכית כולל מראה, במבחר צבעים ב
בצע יימשך עד 31 בדצמבר, ויתקיים באולם התצוגה במושב בן 

עמי. לפרטים נוספים 04-9522680.

בחנות טררם שבמרכז המסחרי מבצע סוף שנה לקראת ספירת 
מלאי: פריט שני ב-50% על כל החנות. 04-9572888.

שמכבסת  שנים  שמונה  כבר 
מוציאה  החדשה  בפקיעין  קלין 
תחת ידיה מצעים, מגבות ובגדים 
נקיים וריחניים לאנשים פרטיים 
הארחה  ובתי  לצימרים  ובעיקר 
בכל איזור הגליל המערבי, מעכו 
ועד כרמיאל. מי שיצא לו לבקר 
במכבסה יספר על מקום ממורק 
רינת  הבית,  כשבעלת  למשעי, 

משרביט, מקפידה על הניקיון בד
בקות אין קץ.

הח בערך  שנים  ארבע  מלפני 
שר ורינת  עמי  הזוג  בני  מליטו 

ביט להרחיב את העסק והוסיפו 
את "הכל לצימר", שמספק את 

מכל המוצרים הדרושים והפינו
קים לצימרים ולבתי הארחה.

איך הגעתם לתחום הכביסות?
"לפני שמונה שנים, עמי בעלי 

שב וכיוון  עסק  להקים  מחיפש 
החדשה  בפקיעין  שלנו  מושב 
לשליש מהמשפחות יש צימרים, 
שמענו המון תלונות על כביסה 
שלא מגיעה בזמן, לא נקייה ועם 
הרבה חוסרים. החלטנו שזה יכול 
בשבילנו.  מתאים  כיוון  להיות 

מערכנו סקר שווקים, נסענו להת
מרשם ממכבסות במרכז הארץ ול

מדנו לעומק את התחום. אנשים 
חושבים שכביסה זה מים וסבון, 
אבל זה ממש עולם שלם. לי היה 
ברור מההתחלה שהמכבסה שלי 

נקייה, ריחנית ושומרת על הבגדים 
אלו שלושת הפרמטרים שמגדירים כביסה איכותית. במכבסת "קלין" מקפידים 
עליהם בדקדקנות, ובנוסף מציעים מגוון מוצרים לצימרים ולללקוחות פרטיים

צריכה להיות מדוגמת ומבריקה. 
של  בניקיון  עוסקים  אנחנו  הרי 
מצעים, מגבות ובגדים, לא ייתכן 
שבמכבסה לא יהיה נקי וריחני".

מה הערך המוסף של "מכבסת 
קלין" על פני מכבסות אחרות?
מ"אני מקפידה על מספר תחו

ההבדל.  כל  את  שעושים  מים 
כביסה  על  הוא  הדגש  אצלי 
שאפשר.  וריחנית  נקיה  הכי 
את הבגדים של הבית שלי אני 
מכבסת במכבסה ונראה לי שזה 

ממעיד על האיכות. אני משתמ
איכותיים  הניקיון  בחומרי  שת 
ביותר ומקפידה לכלול מנטרלי 

מכלור וסבון, שינטרלו את החו
ממרים הפעילים וישמרו על הב

דים לאורך זמן. יש לי לקוחות 
שכבר שמונה שנים אני מכבסת 
להם את אותם סטים, שנשמרו 

מולא נקרעו. אני מקפידה שהל
קוח יהיה מרוצה, וגם אם קורות 

טעויות, אני נוהגת לפצות". 
איך "הכל לצימר" משתלב עם 

המכבסה?
מלכתחילה  טבעי.  חיבור  "זה 
צורך  מתוך  נולד  לצימר"  "הכל 
שלנו  הלקוחות  אצל  שזיהינו 

מבמכבסה. כיוון שרבים מלקוחו
מתינו הם בעלי צימרים שמשתמ

שים בשירותי המכבסה, הגיהוץ 
ואנחנו  שלנו,  היבש  והניקוי 

פעמיים בשבוע מגיעים אליהם. 
חלקם שאלו אם אנחנו 

מיכולים באותה הז
להביא  גם  דמנות 
הקפה,  הסבון,  את 
האמבט  קצף  התה, 
הפרודו שאר  מוכל 
הצימר.  של  קטים 
לנו  שיש  הבנו 
לשפר  יכולת 
את  משמעותית 
עבור  הנוחות 
הצימר.  בעלי 

להתעסק  במקום 
ספ עשרה  מעם 
אנ שונים  מקים 

חנו נרכז עבורם את כל התחום 
אינטרנט  אתר  גם  לנו  יש  הזה. 
הזמנות  מקבלים  אנחנו  ודרכו 

מכל רחבי הארץ".
מה היתרון שלכם בתחום?

המ את  קונה  אני   - מ"איכות 
האיכותיות  והמגבות  צעים 
לי  קל  יותר  גם  ואז  ביותר, 

הכבי במהלך  עליהם  מלשמור 
 – אטרקטיביים  מחירים  סות. 
מיוחדות  הנחות  עושים  אנחנו 
 – גמישות  ותיקים.  ללקוחות 
אני מוכרת גם בכמויות קטנות, 
כך שגם אנשים פרטיים ובעלי 
קטן  חדרים  מספר  עם  צימרים 

יכולים לקנות אצלי".

ועוד נקודה חשובה, "מכבסת 
פעו שיתוף  מקיימת  מקלין" 

לה עם "מרכז הכוכב" והוסטל 
נערים  ומעסיקה  במעלות  נוסף 
מוגבלויות,  עם  חוסים  ונערות 
מקבלים  העבודה  שבמסגרת 

הכשרה לחיים האמיתיים. 
לשבור  לכם  נמאס  אם  אז 
פנו  כביסה,  בשביל  הגב  את 

לעצ ותפרגנו  מלמקצוענים 
וריחנית  נקיה  כביסה  מכם 

עצמ את  תפנקו  אפילו  מואולי 
בקבוק  או  אמבט  קצף  עם  כם 
לפרטים: סיטונאי.  במחיר   יין 
,052-7033833 ,077-7573787 

.www.cleanp.co.ill

פתח  בטבריה  הסקוטי  המלון 
חדש  ספא  שבועות  מספר  לפני 

אס פעולה  בשיתוף  מויוקרתי 
חברת  עם  ובלעדי   טרטגי 
הספא  שם   .L'OCCITANE
 Lakeview wellness centre
spaa, והוא הוקם בהשקעה  המומ

ערכת בכ-10 מיליון שקלים.
ה-wellness centre  משתרע 
בבניין  קומות  שלוש  פני  על 
כינרת,  ים  על  צופה  בשימור, 
ה-19  המאה  בסוף  נבנה  אשר 
החולים  מבית  כחלק  ושימש 
. המבנה שופץ וחודש  הסקוטי 
שקמ מיליון   10 כ של  -בעלות 
מלים, תוך שימור המעטפת החי

צונית והעיצוב המיוחד. לצורך 
בזלת  באבני  שימוש  נעשה  זה 

ישי  עדנה  האדריכלית  ידי  על 
וילסון. 

הספא מציע למבקרים תשעה 
חדרי  מפנקים,  טיפולים  חדרי 

טור חמאם  ופילאטיס,  מיוגה 
כושר  חדר  חיצוני,  ג’קוזי  קי, 

טיפו ומגוון  ומשוכלל  מחדיש 
ייחודים  וגוף  קוסמטיקה  לי 
הספא  קונספט  את   התואמים 

שאומץ   L'OCCITANE של 
על ידי מלונות ייחודיים ברחבי 

העולם.
יכולים  אורחי המלון הסקוטי 
גם  לאוקסיטן  ממוצרי  ליהנות 
אותם  ולרכוש  המלון  בחדרי 

בחנות במבנה הספא.
המ מנכ"ל  היילה,  מפיטר 

בחברת  "בחרנו  הסקוטי:  לון 
לאוקסיטן כשותפה אסטרטגית 

בינ סטנדרטים  בעלת  מונכונה, 
לאומיים, לבניית הספא החדש 
ובכך להעניק ללקוחותינו חוויה 

יוקרתית, איכותית ומפנקת.
השיווק  מנהלת  טנא,  נטלי 
של חברת ל'אוקסיטן בישראל: 
חברת  בין  הפעולה  "שיתוף 
ל'אוקסיטן לבין המלון הסקוטי, 

שעושה  וחשוב  נוסף  צעד  הוא 
ביסוס  תוך  בישראל  החברה 
חוויה  מעמדה כחברה המציעה 
איכותיים  ומוצרים  מושלמת 

לטיפוח, טיפול ופינוק הגוף".
המלון הסקוטי היוקרתי הוקם 
בשנת  הסקוטית  הכנסייה  ע”י 
של  ההיסטורי  במתחם   2004
ומשלב  הסקוטי,  החולים  בית 

מה בזלת  מבני  ייחודי  מבאופן 
מודרני  מלון  עם  ה-19  מאה 

בסטנדרטים בינלאומיים.
נוסמ  ,L'OCCITANE  חברת

בשנת  שבצרפת  בפרובאנס  דה 
טיפוח  מוצרי  ומציעה   ,1976

ומח טבע  המשלבים  מטבעיים 
ונוהגים לפי העקרונות של  קר 

רפואת צמחי מרפא.

ספא יוקרתי חדש במלון הסקוטי

www.alakfar.co.il

לא צריך לריב על העיתון 

גם באינטרנט
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ספרותי  ערב  היה  במארג   
עם המשורר הפלשתיני הצעיר 
רק  לא  מח'ול,  מח'ול.  מרואן 
נחשב למשורר מוערך, הוא גם 
חתיך שזה כואב, ומתלבש טיפ 
טופ. על כן מוזר היה לראות על 
ידו איזה צמיד פלסטיק שכאילו 
במועדון.  בילוי  מאיזה  נשכח 
תחקירני  מטעם  קצר  בירור 
הוא  הצמיד  שאת  העלה  ורדה 
קיבל בנהריה כמה שעות לפני 
דיוק,  ליתר  הספרותי.  הערב 
שם  בנהריה,  היולדות  בבית 

יום בנו הב מנולד ממש באותו 
כור.

 את הערב הספרותי הזה הנחה 
את  שראיין  תבור,  רוז’ה  ד”ר 
המשורר והאבא הטרי ותרם לא 
משלו.  ספרותיים  הגיגים  מעט 
פעם אחת, בעודו מדבר, נשמעו 
מכיס  מוכרים  צפצופים  לפתע 

הז’קט שלו. תבור הנבוך הוציא 
את הסלולרי שלו ומיהר לכבות 
אותו. מח’ול ניסה לעצור אותו 
“לא, תקרא את ההודעה. זה אני 

משלחתי לך הרגע”. ורדה שוק
איך מקב סוף  סוף  מלת ללמוד 

לים ושולחים הודעות.
הופיעה  ספרותי  ערב  באותו   
שנתנה  עוואד,  מירה  הזמרת 
מוסיקליות  אתנחתות  לקהל 
בתוך כל הדיבורים הספרותיים. 
הקודם  מהאייטם  תבור  אותו 
ובכל  כבוד  לה  לעשות  הקפיד 

מפעם הזמין את “היוצרת, המו
הכותבת  המשוררת,  סיקאית, 
השלישית  בפעם  והאמנית...”. 
לבמה  עלתה  עוואד  קרה  שזה 
כל  יודע,  “אתה  התאפקה:  ולא 
ככה  אותי  מציג  שאתה  פעם 
זאת  מי  לדעת  מסתקרנת  אני 
הבחורה ומתחילה לחפש אותה 

שמעון פרס ואורי ירמיאסמירה עוואד

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 

להבין  זמן  לי  לוקח  בקהל. 
עליי”.  מדבר  הכל  בסך  שאתה 

אלא על מי, על ורדה?
עלם  ענן.  עמוד  מנפלאות   

במ בכיסופים  השוהה  ממהכפר 
דרכו  הנחל עשה  סגרת מסלול 

מצפונה ביום הראשון של המל
חמה. בדרך הוא עוד חווה כמה 
שבע,  בבאר  קרובות  נפילות 
ולעת ערב עלה עם כמה חבר’ה 
על רכב ונסעו צפונה על באמת. 

יש המשך.
 בצומת קסטינה החבר’ה עצרו 

שא נוסף  לחבר  לחכות  מכדי 
מור להצטרף אליהם. בדיוק אז 
צלצל הנייד של העלם. על הקו 
בגן  המתגוררת  אחותו,  הייתה 
לדעת  וביקשה  הסמוכה  יבנה 
איך זה בחזית. עוד לפני שענה, 

אזע יש  רגע,  האחות:  מבישרה 
מקה, חוזרת אליך עוד מעט, וני

מתקה. האח הרים את ראשו, הב
לעבר  דרכו  שעושה  בטיל  חין 
אחותו, מיד אחר כך בטיל נוסף 

משעושה דרכו לעבר הטיל הרא
אז  ביירוט.  כך  אחר  ומיד  שון 

ובישר: אחו חזרה,  מהוא צלצל 
תי, הכל בסדר, את יכולה לצאת 

מהממ”ד.
מלמ בעיתות  תמיד  וכמו   

היה  זה  שהפעם  אפילו  חמה, 
גילויים  גם  היו  מבצע,  בקושי 
בכפר”,  “פיצה  לב.  רוחב  של 
למשל, אירח משפחות מהדרום 
הזית  חוות עץ  לארוחה מלאה, 
לילדי  רכיבה  סנדאות  העניקה 
הדרום ורבים מהתושבים אירחו 

משפחות מהדרום. יפה.
היו  מהכפר  שרבים  וכמובן,   
אחד  הכניסה.  סף  על  בחזית 
צילם  הכפר  של  המילואיניקים 

ישראל כץ ואריק ברמי

gnamir@cabri.org.il

Ò˜ÈËÓÒÂ˜ Ô‚Ò˜ÈËÓÒÂ˜ Ô‚

בקרו באתר הבית של גן קוסמטיקס ב-     . עשו לייק וקבלו הטבות.

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

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

ערבי נשים  שחיה נפרדת 
 התעמלות במים  צימרים יוקרתיים

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

בנוסף
 טיפולי הידרותרפיה פרטניים, קבוצתיים או רומנטיים.

 חבילות מפנקות לימי הולדת, ימי נישואין או סתם פינוק לזוגות 
ולקבוצות קטנות.

בריכה מחוממת
בבריכה של

צוות 
מוסמך

 אישייחס

ד 
קו

 ה
את

ק 
רו

ס
כה

רי
בב

ה 
צפ

ו
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המשך מעמוד קודם
מבור של נפילה ושלח את הצי

שלדסק  אמר  מי  למדור.  לום 
מקורות  אין  ורדה  של  הצבאי 
שחובה  כאלה  ועוד  דרג?  רמי 

לשמור להם על חיסיון?
 הנה מידע מאוד רלוונטי, שנמ
שלח לעיתון של ורדה כהודעה 

“הכנ אתר  לעיתונות:  מחשובה 
סת הפתוחה” עשה מחקר וגילה 
כי שי חרמש הוא “חבר הכנסת 

הפריפ בחיזוק  ביותר  מהתומך 
לעצ תובנה  יש  לורדה  מריה”. 

היא  לעצמה  לח”כ:  והערה  מה 
אינטרנט  אתר  לחפש  הולכת 
נניח,  היא,  כי  מחקרית  שיגלה 
מפרגן  הכי  הרכילות  “מדור 
כי   ,”2012 בשנת  תבור  לרוז’ה 

ולח תואר.  איזה  מגיע  לה  מגם 
רמש: מותק, אתה מקום חמישי 
בקדימה, לא חבל על המאמץ? 
דווקא  שהאופטימיות  למרות 

מעוררת השראה.
עושים  איך  נראה  בואו  אבל   

מאת זה נכון. שר התחבורה יש
ימים  כמה  לפני  קיבל  כץ  ראל 

מאות אזרחות כבוד מראש המו
עצה המקומית ינוח ג’ת. התואר 
הרבה  תרומתו  “על  לו  הוענק 
התחבורה  תשתיות  לפיתוח 
המקומית  במועצה  העירוניות 
ינוח ג’ת ועל פיתוח התשתיות 
הארץ”.  בצפון  הבינעירוניות 
בצפון  נוסעת  שדווקא  ורדה, 

מבכלל ובינוח ג’ת בפרט, מתק
באיזה שוס תחבו להיזכר  משה 

אבל  מדהים,  תשתיתי  או  רתי 
כנראה הבעיה היא עם הזיכרון 

בה פרשנות  אייטם  יש  משלה. 
משך.

 פרשנות. מה שכן, ורדה מודה 
זה תואר קליט  כבוד”  ש”אזרח 
בחיזוק  ביותר  מ”התומך  יותר 

 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

ילדים מהדרום בחוות עץ הזית

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!

הפריפריה”, ומה שיותר חשוב, 
מחקרים  על  להיסמך  במקום 

ממסובכים של איזה אתר אינט
מוע מראש  הכרה  עדיף  מרנט, 

צה אותנטי. למקרה ששכחתם, 
בראשות המועצה של ג’ת ינוח 

לשע ברמי,  אריק  אחד,  ממכהן 
ורדה  אבל  הליכוד.  מנכ”ל  בר 
משוכנעת שהתואר הוענק לכץ 
רק בזכות התשתיות ובלי שום 

קשר לבחירות המתקרבות.
פרס  שמעון  המדינה,  נשיא   

ובי העתיקה  בעכו  סיור  מערך 
“האפנדי”  הבוטיק  במלון  קר 
רייק.  ורונית  ירמיאס  אורי  של 
העתיק  מהמבנה  התרשם  פרס 
ושמע  הקיר,  ציורי  ומשחזור 

נמש השיפוצים  כי  ממהשניים 
ואם  נו,  שנים.  שמונה  מעל  כו 
די  מבנה  כבר  היא  שגם  ורדה, 
שיפוצים  עכשיו  תעשה  עתיק, 

של שמונה שנים, גם היא תזכה 
לביקור של פרס?

 13 חמישי  יום  הערב,  ממש   
בדצמבר, מקיימת המועצה ערב 
הוקרה למתנדבים. יהיו ברכות, 
תעודות והופעה של הזמר דוד 
ד'אור. לורדה אף אחד לא ייתן 
הגרושים  שעם  למרות  תעודה, 
זה  המדור  על  לה  שמשלמים 

כמו התנדבות.
 מצד שני, אפשר תמיד לתת 
הכי  עם  הקטע  על  תעודה  לה 
לא?  תבור,  לרוז'ה  מפרגנת 
מציינת  ורדה  ביטחון,  וליתר 
שרוז'ה תבור הוא איש מקסים, 
ובעל  תואר  יפה  אינטילגנטי, 

מתכ באמת  היא  ערב.  מקול 
בטוח  ועכשיו  מילה,  לכל  וונת 
היא השאירה את כל המתחרים 

הרחק מאחור.
 שבת שלום וחורף קל.

הבור מהחזית

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

MSW ,נחמה באר
התאמת שירות שיקומי

• ליווי וייעוץ בעיתות משבר

• טיפול כאן ועכשו סביב מטרה ברורה

• ייעוץ בעיתות משבר: זוגיות, ילדים, 
   משפחה, מחלה, זקנה, מוגבלות

• התקדמות  בהתאם לקצב אישי

04-9977577 ,054-7892577
Bor.nechama@gmail.com

 מורה מנוסה ומקצועית

 מלמדת בכל הרמות
כולל אקדמאים וליקויי למידה

04-9997652 ,050-6574905

English שפת אם

Meaky's Top View
פתוח שני עד שבת )בראשון סגור(

משעה 19:00 עד השעות הקטנות
בניין סראיא, מרכז תרשיחא, 0545-202332

בתקופת החורף
המקום סגור ומחומם

מסעדה ופאב על ראש הגג

בשבתות 
פתוח 

מ-12:00 
בצהריים
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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

אולם, 100 מ"ר, מואר ושקט. 
מתאים לסטודיו, מחסן, גלריה. 
בג'ת, רבע שעה מכפר ורדים. 

שכירות זולה, מיידי. יזהר 
.04-6795992

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

חיפוש בתים

לאישה דרושה דירה לא גדולה 
בשכירות בכפר ורדים. אפשרי גם 

ליוצאים לשליחות בחו"ל תמורת 
טיפול בבית ובגינה! 04-9576824, 

 054-5632413

דרושים

דרוש/ה גרפיקאי/ת לעבודה 
קבועה מהבית. שליטה באינדיזיין, 

פוטושופ ותוכנות נוספות, ניסיון 
בפרינט הכרחי. קורות חיים למייל 

.panay@panay.co.il
דרושות עובדות לניקיון. 

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

מקצועיים. אושרה 052-4458497

חיפוש עבודה

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

050-217-3100 או 04-9977561 
שיעורים באנגלית לכל הרמות עם 
מורה פרטי, ליחידים או בקבוצות 

קטנות עד שלושה תלמידים. 
שיעורים באנגלית עסקית. אנתוני 

054-2239808

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

דרוש/ה

גרפיקאי/ת
שליטה מלאה ב-

Photoshop  Illustrator InDesign 

 pnay@pnay.co.il קורות חיים לדוא"ל 

פרטים בטלפון 04-9977474

ניסיון בעימוד ובעיצוב מודעות 
רמת עיצוב גבוהה

יכולת עמידה בלחצים w יחסי אנוש טובים

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 

לבית חינוך אופק בקיבוץ עברון

דרושים:
1. מחנך/ת לכיתות ליקויי למידה - להחלפת מחנכת.

2. מורה מחליפ/ה להוראה בחט"ב.
3. מורה למדעים לשנת הלימודים הבאה.

בבקשה לשלוח קורות חיים 

למייל: ofek@ofekschool.org.il או לפקס מס': 04-9857794
אנו ניצור קשר עם מועמדים מתאימים.

www.arichim.com
054-6717761

michal@arichim.com
 סטודיו: שניר 100 כפר ורדים

mailto:pnay@pnay.co.il
mailto:ofek@ofekschool.org.il


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
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