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במפח נפש עלי להודות
ששוב אני מרגיש אדיוט

שלא עזרה דיאטת הפחמימות
ואפילו עליתי ב-2 קילו, לפחות

אין לי טיפת כוח רצון
אני נכנע בקלות לכל סוגי המזון

מנת גורמה או סתם רטטוי
אני חדל אישים, לא עומד בפיתוי

הסתכלתי הבוקר במראה
המצב באמת בכי רע

סנטר כפול, ישבן נפול
כל ה"גשעפט" צריך טיפול

האמת שבעצם אני לא ממש שמן
רק איש מלא, שצריך קצת להתאמן

צעדות ערב כשהשמש שוקעת
שבועיים כפיפות, והכרס מוכרעת

אחרי חתיכות הפסקתי להתרוצץ
ביננו, במצבי אין מה להתאמץ!

חואם האלוהים היה רוצה שאהיה ספור
טיבי וגמיש

כריש  אולי  או  קנגורו,  אותי  בורא  היה 
פטיש

כבר היו לי נסיונות )ואף הצלחות( בעבר
אבל באיזשהו שלב אני תמיד נשבר

שווארמה עסיסית או משהו מתוק
אני חוטף וזולל, ומבלי לחלוק

מה לא הציעו לי הבריות הטובות
כדי שאתחיל כבר לרזות

סלט מממבחר עשבי השדה וגם ירקות 
ושלא אכניס חלילה הביתה עוגות

דיאטת נוזלים, להמעיט בסוכרים
להימנע משוקולדים ומבצקים

לאכול בקביעות סיבים תזונתיים
בחיידקים  מועשרים  מאכלים  לשלב 

ידידותיים

מזון דל טעם ודל שומן
בשום פנים ואופן שיהיה מטוגן

ובעת צפייה בטמבלויזיה, המצאת המאה
פופקורן אנמי, כלומר בלי חמאה

להכנס למשטר של הרעבה
ואם גם זה לא יעזור, קיצור קיבה 
כך אפשר להשיג תוצאות מהירות

להתענג מדברי שבח ומחמאות

להתהלך זקוף קומה כטווס ברחובות
"דון ז'ואן דה לה שמטה" לפחות

לחדש את המלתחה
לעשות דאווינים בבריכה

שאם  לפנטז  ממשיך  אני  בינתיים  אבל 
רק:

ארזה שלושים קילוגרם
אייצב את לחץ הדם

אנעל נעלי עקב 20 ס"מ הסוליה
או אאריך את הגובה בתוספת חוליה

אשתיל בפדחת שיער שחסר
אתאמן בריצות מרתון או יותר

אקנה חליפה סטייל ג'ימס בונד
אצבע את השיער לבלונד

אקפיד על בדיקות תקופתיות
דם , שתן יציאות ודליפות

אפתח סיבולת ללב הקורס
ולבסוף כנראה שאהפוך לחתיך הורס

ובחזרה למציאות:

אז תאמרו לי, מהו לעזאזל המתכון?
לאכול מכל דבר, והמון

בכל זאת להישאר דקיקון
וחשוב לא פחות, בלי דיכאון
אולי ההשלמה עם מה שיש

לפעמים אפשר גם מילה טובה...
ביום רביעי 24.2 הלכתי לבית תומר למבצע החלפת ערכות מגן. הגעתי בסביבות 

השעה 13:00 ולפניי עמדו בתור 5-6 תושבים נוספים. התור התקדם במהירות 
וביעילות. בתוך חדר החלוקה היו שתי עמדות ש"תקתקו" את ההחלפות. אדם 
חנוסף עבר אצל הנוכחים בתור ושלח הביתה את אלה שלא צריכים להחליף מס

כות. כל זאת באווירה מחויכת, כאשר תושייה וסער מפקחים מהצד.
סך הכל זו הייתה חוויה חיובית שנמשכה כ-10 דקות בלבד.

מגיע בהחלט מילה טובה לדואר ישראל על יעילות ההחלפה לפיקוד העורף על 
היוזמה ולמועצה על הביצוע!

שלא נצטרך )ואם נצטרך, זה כנראה גם לא יעזור...(.
תודה לכם

ניר קורן, כפר ורדים

מילה טובה

דואר נכנס ilnfo@alakfar.co.ill \ תגובות | דעות | יצירות

דיאטה )לגוף ולנפש(
אריה שטרן

להבין, אח שלי, שאין במה להתבייש
שאזלול מתי וכל מה שאחפוץ

חבלי רגשות אשמה, ושכולם יכולים לק
פוץ 

כי הכי חשוב לבן אדם זו שמחת החיים
לו  שנתן  הטובות  התכונות  מכל  והנאה 

אלוהים
ולא משנה אם אתה קרח, נמוך או שמנמן
הקריטריונים הללו פסו מן העולם מזמן

לא  דבר  זה  שהשמנה  ההבנה  גם  אבל 
בריא

או  רפוי  אתה  אם  אם  לא  הוא  שהעניין 
שרירי

חאלא שתוכל עדיין להתכופף מבלי לה
תעייף

ושלא תחטוף חלילה שבץ או איזה התקף

האמת שנותרתי נסער ומבולבל
עודף  משקל/ביטחון/טפשות,  עודף 

בכלל
אם ירצה השם ויעמוד לי הרצון

אתחיל דיאטה חדשה אחרי שבת )כלומר 
ביום ראשון(

תיקון
חמהשיר "תרמתי את גופייתי למדע" נש

מטו שתי השורות האחרונות. להלן הבית 
האחרון בשיר:

תרמתי את גופתי ואיברי למדע
הקרחת, הכרס, את כל הכבודה

במצב טוב, כשירים להמשך עבודה
האם אתחרט בזמן? לך תדע!

www. ,באתר האינטרנט של א-לה כפר
alakfar.co.ill מופיע השיר במלואו, כמו 

גם כל הטורים של אריה שטרן.

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:
ובנוסף,  עלות הקמה,  ללא  יפהפה  לך אתר  נקים  אנחנו 
תחרותי  במחיר  ושירות  תחזוקה  של  שנתיים  לך  נספק 
עלייך  שיהיה  )תשלום  בחודש  שקלים   80 של  ביותר 
לשלם ממילא גם אם תקימי 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 תהיי מספיק זריזה )המבצע 
הוא לזמן מוגבל( נבנה עבורך יופי של אתר ללא תשלום 

ותבטיחי לעצמך שנתיים של תפעול מלא במחיר נמוך. 

חייגי עכשיו חינם
1800-800-401

 www.eshkoll.com פרטים נוספים באתר
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חדש
 Derma lift 

מילוי קמטוטים
בטכניקה

גרמנית חדשה 
עם חומצה היאלורונית 

ופפטידים 
בטכנולוגית

Derma pen

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

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

טיפולי פנים על פי שיטת ד"ר דב קליין
עם תכשיריו הקוסמטיים הפארא-רפואיים

הסרת שיער ללא כאבים

תרבות

ורדים  בכפר  טל  בגלריה 
יוני  חודש  במהלך  תיפתח 
מיצירותיה  ציורים  תערוכת 
גולדברג  לאה  המשוררת  של 

“עוד חרוז אחד”.
מגיל  ציירה  גולדברג  לאה 

בצעי חשבה  ואפילו  חצעיר 
רותה ללמוד ציור. היא ציירה 
ובמיוחד  חייה  כל  במהלך 
בשנים האחרונות בהן עסקה 
בקולאז’ים.  ובמיוחד  בציור 

תע שתי  שהציגה  חלמרות 
מנחם  בכפר  בחייה,  רוכות 
ובאגודת האמנים בירושלים, 
תחום זה של יצירתה לא זכה 
לחשיפה ופרסום. היא עצמה 
פרטי,  עיסוק  בציור  ראתה 
לקהל  מיועד  שאינו  אישי, 
החשיבה  גולדברג  הרחב. 

חהרבה יותר את יצירתה בשי
רה ובכתיבה, וכשנשאלה על 
השיבה  “הממשי”,  מקצוע 
שהרי היא פרופסור לספרות 

השוואתית.
שנתגלתה  גנוזה  ברשימה 

הציורים של המשוררת
בעיזבונה של המשוררת )על 
טיקוצקי(  גדעון  החוקר  ידי 
היא מסבירה את ההבדל בין 
ליצירה  הספרותית  היצירה 

פלסטית.
ארכה  התערוכה  הכנת 

חקרוב לשנה והיא כוללת תח
קיר מקיף על יצירתה ומתוך 
הפרסומים הרבים שפורסמו 

חבמהלך השנים, ובמיוחד לק
ראת 2011 עם ציון מאה שנה 

התע הכנת  את  חלהולדתה. 
גדעון  החוקר  מלווה  רוכה 
טיקוצקי, שכתב שני ספרים 
גולדברג  על  רבים  ומאמרים 

והתמ הספרותית,  חויצירתה 
חה בנושא לאה גולדברג. 

טל  בגלריה  התערוכה 
וכן  וציורים  רישומים  מציגה 
מקוריות,  רישום  מחברות 
עו”ד  של  הפרטי  מהאוסף 

העיז מנהל  לנדאו,  חיאיר 
לונדוי,  מינה  של  בנה  בון, 
גולדברג.  של  הילדות  חברת 
תהיה  בתערוכה  למבקרים 

עם  למפגש  נדירה  הזדמנות 
בנו המשוררת,  של  חציוריה 

השירה  את  להיכרותם  סף 
הרבים  והשירים  הכתובה 
שהולחנו, היצירה הספרותית 
לילדים  יצירה  וכן  הרחבה, 

שרבים מכירים היטב.
גרינפלד.  עדי  אוצרת: 
ב   22 שבת  חגיגית:  פתיחה 

בשעה 12:00.

תערוכות

של  האחרון  שישי  ביום 
יתקיים   ,31.5 מאי,  חודש 
בכרמיאל  בראודה  באורט 
הגליל",  לב  “פסטיבלימוד 
שיחות,  שכולל  מרוכז  בוקר 
קבלת  סדנאות,  הרצאות, 

שבת ועוד. 
מארגנת  הפסטיבל  את 
“עמותת הגליל לחינוך ערכי” 
הקהל  בשורשים.  שהוקמה 
היום  באירועי  ישתתף  הרחב 
של  השונים  לצדדים  ויחשף 
ומסורת  חברתית  עשייה 
יהודית. האירוע יתקיים ביום 
שיאפשר  מה  בקיץ,  שישי 
חילונים  דתיים,   – לכולם 
להשתתף  שביניהם,  מה  וכל 

באירוע.
הלימוד  פסטיבל  תופעת 
באנח שנה   20 כ לפני  -החלה 
הקרים  המולד  חג  בימי  גליה. 
האנגלי  הציבור  רוב  כאשר 
יהודים  אלפי  התכנסו  חגג, 
את  וחגגו  הריקים  בקמפוסים 

שיעו עם  היהודית  חהתרבות 
רים, הרצאות, הופעות, שיחות 
אינטלקטואליות  ופעילויות 
כל  נושאים.  במגוון  אחרות 
הסדנאות  ומובילי  המרצים 
בהתנדבות.  מלאכתם  עשו 
מאז התופעה הלכה והתרחבה 
וכעת  ובישראל  כולו  בעולם 

הגיעה גם לכרמיאל.
מגוונת  הפסטיבל  תכנית 
של  גדול  מבחר  כוללת  והיא 
סדנאות  שיחות,  פאנלים, 

חשירה, מוזיקה והפעלות. בפ
ישו אלבוים  דב  היום  חתיחת 

אחר  סובול.  יהושע  עם  חח 
של  סבבים  שני  יתקיימו  כך 
במקביל,  וסדנאות  הרצאות 
יוכל  הקהל  סבב  בכל  כאשר 

להש פעילות  באיזו  חלבחור 
תתף. בין השאר ניתן למצוא 
על  הרצאה  הפעעילויות  בין 
מאיר  של  בשירתו  עבודה 
מיסטיקה  על  פאנל  אריאל, 

שת הרצאה  חברתי,  חוצדק 
אברים  תרומת  בנושא  עסוק 
היהודית,  המסורת  לאור 
וברוסית,  באנגלית  סדנאות 
משגב  מועצת  רב  עם  דיון 
החברתי  הצדק  גבולות  על 
מינחה  משוררים,  סדנת   ,

מתרומת איברים ועד שירתו 
של מאיר אריאל

ציור של לאה גולדברג

מוזיקלית ועוד. משפחות עם 
מהפע ליהנות  יוכלו  חילדים 

קרקס.  וסדנאות  לילדים  לות 
לבקר  יוכל  הקהל  בהפסקות 

חבר ארגונים  של  חבדוכנים 
תיים שונים וליהנות ממופעי 

רחוב של קרקס גליל.
בסיום היום תתקיימנה שתי 

קבלות שבת במקביל: קבלת 
שבת  וקבלת  לילדים  שבת 

ישראלית.
המ כי  מדגישים  חבעמותה 

את  תורמים  והפעילים  רצים 
תש ללא  ומומחיותם  חזמנם 

לום.
ית והשיעורים  חההרצאות 

ובכיתות  באודיטוריום  קיימו 
המזנון  בראודה,  אורט  של 

יעמוד לרשות המשתתפים.
באתר  מלאים  פרטים 
www.makom-bagalil.org.

בפייסבוק   ,il/festivalimud
)חפשו עמותת הגליל לחינוך 
ערכי( ובטלפון 04-9902431.

קרקס 
גליל

מאיר אריאל

. נפתחת תערוכת צילומים של היבה נשאשיח יהגלריה בכבר
בגלריה השיתופית  אוני’ חיפה, חברה  בוגרת טרייה של  בי, 
בכברי, המציגה תערוכת יחיד ראשונה. אוצרת: דרורה דקל. 
פתיחה בשבת ה-25 במאי בשעה 13:00. שעות פעילות: יום 
ו’ 11:00-14:00, שבת 11:00-15:00. תיאום  א’ 16:00-19:00, 

מראש לקבוצות 052-8011252. 
ראוכוורגר.  יאן  של  תערוכה  מוצגת  בכברי  לתחריט  בסדנה 

.04-9952713
גלריית הספריה. התערוכה ‘מבראשית’ של דינה שחר תיפתח 
ציורים  מציגה  התערוכה   .11:00 בשעה  במאי  ה-18  בשבת 

התע וקיימים.  קדומים  נופים  המשלבים  הבריאה  חמראשית 
רוכה מוצגת בשעות פתיחת הספריה: א’ ב’ ד’ ה’ 9:00-13:00 

17:00-19:00, ו’ 9:00-12:00. 04-9972662.
אילנה  תערוכה של  דק’  חבל  ‘על  גלריית מגדל המים בנהריה. 
סלע. אוצר: יהונתן בוהדאנה. פתיחה ב-16 במאי בשעה 19:00. 
נעילה ב-13.7.2013. שעות פעילות: ימים א-ה 9:00-13:00, ג-ה 
16:00-19:00, שבת 10:00-14:00. רחוב ז’בוטינסקי 12, נהריה. 

 .naharilyamuseums@gmaill.com ,04-9511214
והציור  הפיסול  תערוכת  מעלות.  ברר  ע”ש  אומנויות  מרכז 
“השראה קוסמית” של ברני פינק תוצג עד ה-23 במאי. שעות 
פעילות: א’, ג’, ד’ 10:00-13:00, 16:00-19:00, ב’, ה’ -10:00

15:00, שבת 11:00-13:00. טלפון: 04-9977150.
שטיח תערוכת  מוצגת   . תפ התעשייה  בגן  הפתוח  ןהמוזיאון 
סטויאנוב. סאשה  האמנית  של  וערב”  בשתי  “ציור  קיר   חי 

 .www.omuseums.org.ill .04-9109600
מנסיעה  “מכתבים  התערוכה  עכו.  לאמנות  עוקשי  מוזיאון 
מדומה” על פי ספרה של לאה גולדברג תפתח ב-26 באפריל 
11:00. שיח גלריה בהשתתפות האמנים ייערך בפתיח  בשעה

 .razemer@gmaill.com .חה. אוצרת: רחל זמר
מוקדם  “בדרכו”  התערוכה  מוצגת  ורדים.  כפר  טל,  גלריה 
ומאוחר ביצירתו של דוד מסר. התערוכה תינעל ב-18 במאי. 
ב-22 ביוני תיערך פתיחה חגיגית לתערוכה ‘לאה גולדברג - 
עוד חרוז אחד’. ציורים ורישומים פרי יצירתה של המשוררת 

לאה גולדברג. אוצרת: עדי גרינפלד. 054-7542699. 
. התערוכה “רוחות ספיח הגלריית הקצה, נהרי
נצה” של האמנים נורה )אליאונורה( סטנשו, 
דומיטרו פופ טינקו ופרופ’ חיים מאור תינעל 
ב-1 ביוני. שיח גלריה ביום הנעילה בשעה 
ו’ -12:00 וה’ 16:30-19:00,  ב’  ימים   .11:30

מראש.  ובתיאום   11:00-13:00 שבת   ,15:00
.052-2349527 ,04-9926819

אטליה שמי, קיבוץ כברי. טריאדה. בתערוכה 
מציגים ינאי סגל ושחר סיוון עבודות חדשות 

חשנעשו במיוחד לתערוכה, לצד עבודות קו
דמות שלהם ושל יחיאל שמי. אוצרת: סמדר 
שינדלר. הכניסה חופשית. שעות פעילות: ג’, 

ד’ ושבת 11:00-15:00 ובתיאום מראש בטלפון: 052-8840215, 
.04-9952709

חוברות”  “ארבע  התערוכה  ברעם.  בקיבוץ  בר-דוד  מוזיאון 
באגף  בגלריה.  מוצגת  יהודיות  בעיניים  בקומיקס  העוסקת 
שאהבה  המשוררת  גולדברג  “לאה  התערוכה  מוצגת  הנוער 
לצייר”. ימים א-ה 10:00-16:00, יום ו’ וערב חג 10:00-14:00, 

שבת וחג 10:00-16:00. 04-6988295.
‘נייר,  נגה – גלריה בקיבוץ יחיעם. נאווה סידון תציג תערוכה 
פתיחה:  שעות  ביוני.  ה-2  עד  תוצג  התערוכה  וטבע’.  צורה 
מראש:  בתיאום  השבוע  ובמשך   11:00-16:00 שישי-שבת 

.052-3750120

עבודה של חיים 
מאור מתוך 

“רוחות ספינצה” 
בגלריה הקצה

http://www.makom-bagalil.org.il/festivalimud
http://www.makom-bagalil.org.il/festivalimud
mailto:nahariyamuseums@gmail.com
http://www.omuseums.org.il
mailto:razemer@gmail.com
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ההרשמה החלה
תעסוקת קיץ לבני נוער 

 2013
בני נוער בגילאי 18-14 תושבי כפר ורדים 

מוזמנים להירשם לתעסוקת קיץ בתחומים 
הבאים:

 אחזקת מבני חינוך ושיפור חזות הכפר
 עוזרי מדריך בקייטנות לכיתות א'- ו'

 עוזרי מדריך לקייטנות גני הילדים

ניתן להירשם לכל אחד מהתחומים.
מחזורי ההעסקה יהיו בני 5-2 ימים.

השכר מחושב לפי שכר מינימום לשעה 
בהתאם לגיל. לא תתאפשר העסקה

של בני נוער ביותר מתחום אחד.

מספר המקומות מוגבל!

פרטים באתר האינטרנט של המועצה
www.kfarvradim.com

תרבות תפתחו יומנים \הדס כרמונה

16.5v חמישי
קברט  הצגת  שורש’.  ‘טיפול  הצגה. 
פסיכולוגית בועטת. יצירתה של: פנינה 

במר תורג’מן.  נטלי  בימוי:  חרינצלר. 
,04-9913834 עכו.  של  לתיאטרון   כז 

.04-9919634
ומככב.  ביים  אפלק  בן  ‘ארגו’  סרטים. 
בשעה 19:00. ‘המשגיחים’ סרט ישראלי 
 .21:00 בשעה  יעיש.  מני  של  בבימויו 
בהיכל התרבות מעלות. 052-5224922.

17.5v שישי
ניווט המתאים  משחק הנווטים. משחק 
המערבי.  הגליל  ברחבי  המשפחה  לכל 
 .₪  160 המפה  כולל  המשחק  עלות 
מטה  האזורית  המועצה  מרחבת  יציאה 
09:00 – 10:00. להרח  אשר. בין השעות

שמה: 04-9521175.
היהודית.  מהעיירה  שירים  מופע. 
ועטור פרסים  ייחודי  פרוייקט מוסיקלי 
של הזמר יפים אלכסנדרוב שהעלה את 
שירי העיירה היהודית והקים לחיים את 
20:00 בהיכל התח  השטעטל. בשעה 

רבות כרמיאל. 04-9881111.
האופח הקסם  סוד  אל  ‘מסע   . עמופ
במת  עוצמת  את  המביא  מופע  ראי’ 
הקאמרי.  הקונצרטים  לאולם  האופרה 
בביצוע: יותם כהן, טנור, אירה ברטמן, 

קלר צ’רנומורדיק,  ולדימיר  חסופרן, 
בשעה  פסנתר.  שטיינבוק,  בלה  נית, 
 21:00 באולם קשת אילון, קיבוץ אילון.

.04-9858191/131
 The new soul רדא.  אסתר  מוסיקה. 
  22:00 בשעה   .of the milddle east

בחמדת ימים. 04-6989423.

18.5v שבת
הצגה. 'מלאכת החיים' של תיאטרון בית 
21:00 בהיכל התרבות נהח  לסין. בשעה

ריה. 04-9829933, 04-9829733.
לרנר  יואל  ל-70.  בחזרה  מוסיקה. 
טלמור.  סיוון  עם  ביחד  דיכנה  ומוטי 
 בשעה 21:00. בהיכל התרבות כרמיאל.

.04-9881111
. 'קום והתהלך בארץ'. מופע הומוח עמופ

כהנא.  ודלית  טהרלב  יורם  עם  ריסטי 
ואמנויות  תרבות  בהיכל   .21:00 בשעה 

הבמה מעלות תרשיחא. 04-9573050.
עודד  מיתרים'  'שישה  שקיעה.  מופע 
הקלאסית  הגיטרה  נגני  מבחירי  שוב 
 17:30 בשעה  אינטימי.  במופע  בארץ 

בחמדת ימים. 04-6989423.

19-23.5v
הצגה. 'מלאכת החיים' של תיאטרון בית 
21:00 בהיכל התרבות נהח  לסין. בשעה

ריה. 04-9829933, 04-9829733.

20.5v שני
ישראלי  סרט  'המשגיחים'  סרטים. 
 .19:00 בשעה  יעיש.  מני  של  בבימויו 
של  בהרצאתו  מלווה  הסרט  'נשימה' 
רון פוגל. בשעה 21:00. בהיכל התרבות 

מעלות. 052-5224922.

21.5v שלישי
הבלט  של  פריה'  תתן  'והארץ  בלט. 
3 מיח  הישראלי. הבלט הישראלי רוקד
צירותיו של הכוריאוגרף המצליח איציק 
 And The Earth shall Bear גלילי: 
דה  דה  פה   –  Slash )בכורה(,   Again
 .20:30 בשעה   .Hikarizatto )בכורה(, 

בהיכל התרבות כרמיאל. 04-9881111.
של  והעני’  המלך  ‘בן  ילדים.  הצגת 
17:30 בהיכל תרח  תיאטרון גושן. בשעה
תרשיחא.  מעלות  הבמה  ואמנויות  בות 

.04-9573050

22.5v רביעי
בשעה  לי  אנג  של  פאי’  סרטים.’חיי 
ישראלי  סרט  ‘המשגיחים’   .19:00
 .21:00 בשעה  יעיש.  מני  של  בבימויו 
בהיכל התרבות מעלות. 052-5224922.

23.5v חמישי
המחול  להקת  של  ‘אמבכלל’  מחול. 
תרח בהיכל   20:30 בשעה  הקיבוצית. 
תרשיחא. מעלות  הבמה  ואמנויות   בות 

.04-9573050

24.5v שישי
ייערך  הנקרה  בראש  וקונצרט.  יוגה 

חשיעור יוגה עם ענת גולד, קונצרט קע
רות טיבטיות וכלי מיתר עם שיר סופר, 
קבלת שבת עם כיבוד קל. ניתן להתחיל 
עם סיור ברכבל של ראש הנקרה וביקור 
 ,052-2897779 ענת:  ב-16:30.  בנקרות 

שיר: 050-7933813.
 .Ailnt Goilng Nowhere מוסיקה. 
ברובו  המוקדש  אקוסטי  מחווה  מופע 
  22:00 בשעה  דילן.  ובוב  כהן  ללאונרד 

בחמדת ימים. 04-6989423.

25.5v שבת
ומרוח בעברית  קומדיה  ‘אלגרה’   . ההצג
קאית מאת אריק משעלי. בשעה 21:00 
מעלות  הבמה  ואמנויות  תרבות  בהיכל 

תרשיחא. 04-9573050.

26.5v ראשון
מופע. קוראים בקפה עם רם אורן. ערב 
אומנותי ספרותי, בהשתתפות רם אורן 
עם  שיחה  סלומון.  דניאל  והמוזיקאי 

חהסופר, בשילוב קטעים מומחזים מהס
פר והפוגות מוזיקליות. 19:00 התכנסות 

עכו.  של  לתיאטרון  במרכז  קל  וכיבוד 
לפרח האומנותי.  הערב  התחלת   19:30

טים והזמנות: 9910860 04

27.5v שני
רב  הספר  עפ”י  ‘טרופותי’  ילדים.  הצגת 
המכר של גוליה דונלדסון. בשעה 17:30. 

בהיכל התרבות כרמיאל. 04-9881111.
התזח של  אוריינטל’  לי  ‘קוראים   . עמופ
בשעה  אלמוגרביה.  האנדלוסית  מורת 
הבמה  ואמנויות  תרבות  בהיכל   20:30

מעלות תרשיחא. 04-9573050.

28.5v שלישי
. ‘ההצגה של יוספה’ עבודה בתהח ההצג
ליך- אנסמבל המזוודה. כתיבה ובימוי: 
יוספה בת גד. ההצגה מתרחשת בדירה 
ליד  העתיקה,  עכו  חומות  בין  השוכנת 
הצופים  מספר  בורי”.  “אורי  מסעדת 
להקדים  כדאי  צופים,   25 ל  מוגבל 
ולהירשם ולהצטייד בלבוש חם. בשעה 

.04-9919634 ,04-9913834 .19:30

29.5v רביעי
פי  על  הקטנה’  הים  ‘בת  ילדים.  הצגת 
הנדיסן.  כריסטיאן  הנס  של  סיפורו 
נהריה.  התרבות  בהיכל   17:30 בשעה 

.04-9829733 ,04-9829933
מופע. להקת קשת בניצוחה של אולגה 
מרפרטואר  ישירים  עם  יופיעו  לחין, 
שירים  אופרה,  קלאסיים,  המקהלה, 
רח’  במארג  ורוסית.  עברית  באידיש, 

מירון 1 כפר ורדים. 052-5224922.

30.5v חמישי
אילן  מאת  הקאמרי  של  ‘קיזוז’  הצגה. 
עם  אופיר.  אלון  של  ובבימויו  חצור 
קורן  אודיה  גולדשטיין,  לימור  וילוז’ני, 
תרבות  בהיכל   21:00 בשעה  ועוד. 
04- תרשיחא.  מעלות  הבמה  ואמנויות 

.9573050
מאת   Say No more מחול.  תיאטרון 
עפרה אידל. רקדנים יוצרים: עדי כהנה, 
דניאל  קוואהרדה,  טקנורי  גור,  מעיין 
שופרא. מוסיקה: משה בן משה, אמנית 
אורחת: טל גורדון. בשעה 20:30 במרכז 
054- ,04-9914222 לתיאטרון של עכו. 

.6512365

31.5v שישי
פסטיבלימוד. פסטיבל לימוד בכרמיאל 

שיחשוף את המשתתפים לצדדים השונים של עשייה חברתית 
פאנ של  רב  מבחר  עם  מגוונת  היום  תכנית  יהודית.  חומסורת 

היום  והפעלות.בפתיחת  מוזיקה  שירה,  סדנאות  שיחות,  לים, 
קב ייערכו  היום  בסוף  סובול.  יהושע  עם  ישוחח  אלבוים  חדב 

לות שבת. פרטים נוספים באתר עמותת הגליל לחינוך ערכי: 
ובטלפון   /http://makom-bagalill.org.ill/festilvalilmud

.04-9902431
מוסיקה. שם-טוב לוי במופע "המיטב". בשעה 22:00  בחמדת 

ימים. 04-6989423.
. מיקי גבע - המופע החדש. בשעה 22:30 בהיכל התרח פסטנדא

בות כרמיאל. 04-9881111.

1-2.6v
ובבימויו של אלון  'קיזוז' של הקאמרי מאת אילן חצור  הצגה. 
אופיר. עם וילוז'ני, לימור גולדשטיין, אודיה קורן ועוד. בשעה 
04- תרשיחא.  מעלות  הבמה  ואמנויות  תרבות  בהיכל   21:00

.9573050

1.6v שבת
'הכבש  והפעם  למשפחה.  ויצירה  סיפור  מפגש  סיפור.  שבת 
16'. 30 שקלים לילד. 20 שקלים מלווה. בשעה 11:00. במוח -ה

זיאון הפתוח בגן התעשייה תפן. 04-9872022, 04-9109609.
. בובתרצה מציגה: סיפורי דובים בהשראת סיח תתיאטרון בובו
פורי מ.י. שטקליס. לילדים מגיל 3. בשעה 11:00 בקרוואן ליד 

ככר 8 בכפר ורדים. טלפון: 052-3337299 ,04-9979401.
מופע שקיעה. "מבילי הולידיי ועד בילי ג'ואל". עדינה אבן-זוהר 
והגאז  הפופ  מעולם  מוכרים  שירים  המשלב  במופע  ולהקתה 
כולל שירים מתוך אלבום הבכורה שלה. בשעה 17:30 בחמדת 

ימים. 04-6989423.

7.6v שישי
מופע. 'צלילי חנינא' משיריו של המלחין חנינא קרצ'בסקי )על 
שפת ים כינרת, בשדמות בית לחם, אל ראש ההר, פה בארץ 
חמדת אבות ואחרים( בביצוע מקהלתי ובליווי סיפוריו של חוקר 
הזמר העברי הנודע אליהו הכהן. בניצוח רון זרחי. מנחה: אליהו 
הכהן. בשעה 21:00 קשת אילון, קיבוץ אילון. 04-9858191/131.

10.6v שני
חלון גלילי לספרות ולשירה. והפעם בסימן ביאליק: נתן סלור 
ויסמין אבן במופע עיבודים ישנים וחדשים לשיריו של ביאליק. 
052-  ,04-6988295  .₪  40 בר-דוד.  במוזיאון   20:00 בשעה 

.4845791

11.6v שלישי
 17:30 בשעה  פורת.  אורנה  תיאטרון  של  'גלי'  ילדים.  הצגת 

בהיכל תרבות ואמנויות הבמה מעלות תרשיחא. 04-9573050.

13.6v חמישי
קונצרט. המנצח גיל שוחט וסימפונט רעננה מארחים את יניב 
20:30 בהיכל תרבות ואמנויות הבמה מעלות תרח  ד'אור. בשעה

שיחא. 04-9573050.

להקת המחול הקיבוצית. 23.5 היכל התרבות מעלות

אסתר רדא. 17.5 
חמדת ימים

ביאליק. 10.6 מוזיאון בר דוד

http://makom-bagalil.org.il/festivalimud/
http://makom-bagalil.org.il/festivalimud/
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ורדה

 פתוח: שני עד רביעי מ-19:00 עד השעות הקטנות 
חמישי עד שבת מ-12:00 )בראשון סגור(

בניין סראיא, מרכז תרשיחא, 0545-202332

בתקופת החורף
המקום סגור ומחומם

מסעדה ופאב על ראש הגג

 בחמישי
TOP VIEW BARTOP VIEW BARבצהרייםפתוח מ-12 שישי ושבת

     משה שוורץ
מעסה רפואי בכיר, מאסטר ברייקי-הילינג

מגוון עיסויים, טיפול אנרגטי, רפלקסולוגיה של הפנים

פינוק חדש
בכפר ורדים

חדר טיפולים
באוהל מונגולי מקסים

054-9571471 

אפשרות

למנויים, שוברי

מתנה לאירועים

מיוחדים

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

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

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  

סניף

מעלות

בס"ד

24
שעות
ביממה

בחברתנו המוניות
מצויידות במערכת

GPS ניווט
משוכללת להגעה
מהירה לכל מקום

ואתר, הנשלטת ע"י 
סדרן התחנה

957-66-66
רח' המעפילים פינת ירושלים, מעלות

טל' להזמנות.

לילות  של  המוסיקה  עונת   
בסוף  נפתחה   2013 בנקרות 
השבוע שעבר באתר התיירות 
ראש הנקרה עם מופע חגיגי 
נחמד  היה  אפללו.  קובי  של 
עם זוג שהגיע במיוחד מפתח 

מפ נישואין  להצעת  חתקווה 
היחצנים  הבמה.  על  תיעה 
תמונה  שלחו  לא  החרוצים 
שני  מצד  אבל  ההצעה,  של 
אפשר להתבשם בתמונה של 
מנהלת השיווק עינת מיטרניח

עם  פוטו-אופ  גדיש שתפסה 
אפללו. 

 והנה ציטוט מדליק לכבוד 
שבועות שחלף לו: האלכוהול 

הוא החלב של הזקנים.

לזח קונטרא  שתהיה  וכדי   
גילאי  רב  יהיה  המדור  קנים 
שרווח  ציטוט  הנה  כדרכו 
טירונים:  בקרב  במיוחד 
הגיינה זה הצד החזק שלי. עד 

כדי כך חזק, שאני אפילו לא 
צריך להתקלח.

שבועות,  לכבוד  ומכאן,   
שו איטמים  ורדות.  חלקט 

לצחוק  אם  כי  אוהבת  רדה 
וכל  נהדרת,  ארץ  מהעבודה, 
הערוצים המליינים מותר, אז 
מה לה לורדה הצנועה ודלת 
לחדש?  שתקפיד  התקציבים 
שנים  שלוש  כבר  בקיצור, 
שלא היה כאן לקט, ואם ערוץ 
אז  ראש  ניקוי  עד  חוזר  אחד 
שנתיים  לחזור  מותר  לורדה 

אחורה. יאללה, לקט.

בירן,  נועם  הכפר  תושב   
הצטרף  ידוע,  אופניים  רוכב 
המדליק  האופנים  למסע 
בהשתתפות  הגליל  ברחבי 

רו דה-פרנס  הטור  חאלוף 
אחרי  קצת  קונטדור.  ברטו 
לורדה  שלח  הוא  התחרות 
האלוף  ושל  שלו  תמונה 

זוגיות. של  מותק   מפגינים 
התמונה? נולדה  איך   נועם, 
“קונטדור ביקש נורא יפה, אז 

הסכמתי”.

היא  שהאמת  מכיוון  טוב,   
נספר  ורדה,  של  לרגליה  נר 
הטילה  למדור  שמקורבת 
להצטלם  משימה:  נועם  על 
ולשלוח  הספרדי  הכוכב  עם 
תמונה לורדה. אז נועם תכנן 
שלהשיג  וכיוון  המבצע,  את 
ניצל  הוא  אפשר,  אי  אותו 
טקס  באיזה  הזדמנויות  חלון 

באמ מונפורט  באגם  חשעשו 
והוכיח שאתגרים  צע המסע, 

זה הוא.

בת  כפרניקית  גונן,  ירדן   
עכשיו שנת  עושה  וקצת,   18
במסגרת  אביב  בתל  שירות 
הצופים. בשבועות האחרונים 
היא פשוט לא מסוגלת ללכת 
יעצרו  שאנשים  בלי  ברחוב 

היא  כמה  לה  יגידו  אותה, 
מע הם  איך  יספרו  חנפלאה, 

ריצים אותה ויבקשו חתימות. 
דומה  שירדן  מתברר?  מה 
ליובל דיין, אחת המתמודדות 
 The“ הריאליטי  בתוכנית 
Voilce”, וההמונים כבר נשבו 

בקסמה.

 דסק החוץ של ורדה השיג 
הכוכבת,  עם  בלעדי  ראיון 
שמדברת על הכל: “בהתחלה 
הבנתי.  ולא  הופתעתי  קצת 
מצחיק  בעיקר  זה  עכשיו 
מיד  אני  כלל  בדרך  אותי. 
לאנשים  ומסבירה  מתקנת 
פעמיים  רק  טועים.  שהם 
שיחקתי אותה והסכמתי לתת 

חתימה”.

 ורדה מצדיעה לתושבי הדח
רום, מזדהה איתם וחרדה 

המשך בעמוד הבא

נועם בירן ורוברטו קונטדור עינת מיטרני-גדיש וקובי אפללו. 
יובל דיין וירדן גונןצילום אבנר גדיש
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www.kfarnik.co. i l052-3237623    כפר ורדים

אסתי צור
קוסמטיקאית

• טיפולי פנים לכל סוגי העור

• פילינג פעיל מחומצות וצמחים - רונליזה

• טיפולי מכון דרמלוג'יקה

• אפילציה (מחט חשמלית)

• ייעוץ, הדרכה והתאמת תכשירים - מכירה

שנה טובה

תמיד  כמו  אבל  לשלומם, 
מתעסקת דווקא בשטויות כי 
כל אחד עם התפקיד שלו. אז 
הנוכחי  שבסבב  נכון  תגידו, 
שבכל  חדש,  ביטוי  לנו  נולד 
בקושי  הקודמים  הסבבים 
אמרו אותו אם בכלל, ובסבב 
בלי  עובר משפט  לא  הנוכחי 
שיאמרו אותו? לא, באמת, עד 
היום כשאמרו "סבב" זה היה 

קשור לטניס, לא?

מופז  נכון  פוליטי.  אייטם   
לבני בבחירות של  הביס את 
ומשהו אחוז  קדימה? שישים 
טובתו, ושלושים ומשהו לה? 
ניצחה,  ורדים לבני  אז בכפר 
160:142. אין מה לומר, מחוח

ברים.

סייד  והעיתונאי  הסופר   
מול  במארג  הופיע  קשוע 
אולם מפוצץ. מישהי מהקהל 

חשאלה אותו איך אשתו מסת
דרת עם כל החשיפה בטורים 
הוא  אז  הטלוויזיה,  ובסדרת 
“אשתי?  למצמץ:  בלי  ענה 

מה זה חשוב, סתם ערבייה”.

 והרי ידיעה מהדסק הפוליח
טי של ורדה: מליאת המועצה 
המקומית  אישרה את הצעתו 
תיזום  כי  גרינפלד  מאיר  של 

מוע עם  בשיתוף  שנה,  חמדי 
דון הזהב ו/או הקתדרה, סדר 
סייגה  המועצה  ציבורי.  פסח 
המשאבים   את  לה  אין  כי 
אבל  הסדר,  ליל  של  לביצוע 
ורדה  הנושא.  את  תיזום  היא 
חושבת שעלו פה על סטרט-

אפ, היא מאמצת אותו בחום 
חואף לוקחת את זה צעד קדי

מה. הנה: ורדה יוזמת הקמת 
בשולי  ענק  אמפיתיאטרון 
 5,000 כמו  משהו  היישוב, 
מידי  תיזום  והיא  מקומות, 
רוק של שבוע  שנה פסטיבל 

ואמנים  להקות  בהשתתפות 
מישראל.  וגם  העולם  מכל 

קו יגיעו  הראשון  חלפסטיבל 
ורדה  ורדיוהד.   u2 לדפליי, 
משאבים  לה  שאין  מסייגת 
האלה,  הדברים  כל  לביצוע 
הנושא.  את  תיזום  היא  אבל 
היא  הינה,  תיזום?  מה  רגע, 

כבר יזמה.

יופי.  וויקיפדיה?  מכירים   
הילה  מצפה  היישוב  ואת 
איכשהו  נפלא.  גם?  מכירים 
שכשנכנסים  גילתה  ורדה 
מצפה  לערך  בוויקיפדיה 
יש בסוף קישור לאתר  הילה 

וכשלו היישוב.  של  חהרשמי 
פורנו.  לאתר  מגיעים  חצים 
ברובו,  לפחות  מאויר,  אמנם 

ורדה בחרה לה פורנו.  חאבל 
ביא תמונה צנועה יחסית, כי 
גם הנכדים שלה קוראים את 

העיתון. 

 ואגב, גם מי שסתם מקליד 
www.milzpe- הכתובת  את 
לאותם  יגיע   hilla.com
על  )שיקופית  פויה.  איורים. 
החומר הארכיוני: מוויקיפדיה 
אין קישור, אבל כתובת  כבר 
האינטרנט עוד מובילה. ורדה 

במי תשתמשו  שלא  חבטוחה 
העבודה  את  היא  אבל  דע, 
השחורה עשתה בשבילכם(. 

רשיח להלן  הקיץ,  לכבוד   
צריכה  שורדה  תרסיסים  מת 
נגד  ספריי  אלתוש,  לקנות: 
חרקים, ספריי של קרם הגנה, 
לפירות  שיהיה  קצפת  ספריי 

הת רשימת  ולהלן  חהעונה. 
כל  לקנות  שצריכים  רסיסים 

חאלו שמתכוונים לעבור במר
חק של 50 מטר ומטה מורדה: 

דיאודורנט.

 קיץ קל ושבת שלום.  

המשך מעמוד קודם

הקישור הפורנוגרפי של מצפה הילהציפי לבני ושאול מופז
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www.arichim.com מבחר דוגמאות באתר
אריחים מצוירים מיכל כץ, שניר 100 כפר ורדים * 054-6717761

 אספקה בכל הארץ

www.pnay.co.il טיול בצפון מתחיל ב

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

בתים למכירה

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

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

רחל 054-4735949.

בכפר ורדים ברח' ללא מוצא וילה 
במפלס אחד, כניסה ממפלס 

הכביש, 125/345, 4 חד', מחסן, 
 חנייה וגינה מקסימה. 
רחל 054-4735949.

בכפר ורדים בצעירה, וילה 
פינתית, מטופחת ומוארת 

200/380, 6 חד'+ממ"ד, אפשרות 
ליח' נפרדת, מחסן וגינה 

מטופחת. רחל 054-4735949.

בכפר ורדים בשלב א', וילה 
הגובלת בחורשה, 173/590, 6.5 

חד'+פ. משפחה, נוף מקסים, גינה 
 וחניה מקורה. 

רחל 054-4735949.

בכפר ורדים, ברח' חירם בשלב א' 
וילה מוארת ומטופחת, 5 חד'+פ.

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

רחל 054-4735949.

בכפר ורדים בשניר, וילה 
מרווחת ומוארת הגובלת בשטח 

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

 חנייה וחורש טבעי 
רחל 054-4735949.

בגיתה במקום פסטורלי, וילה 
פונקציונלית במפלס אחד, 5 

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

רחל 054-4735949

להשכרה

משרדים לבעלי מקצועות 
חופשיים ומשרדים להיי טק בכל 

הגדלים. התאמה מושלמת, 
כניסה מיידית, מחירים סבירים, 

נוף מדהים, מיזוג אויר מלא, 
תחזוקת בניין מלאה במחיר 

השכירות.  מסעדה בשרית * 
חנות נוחות * שמירה היקפית. 

הבניין מאוכלס ברובו * אפשרות 
לחלוקה גם לשטחים קטנים. 

לפרטים 04-9872606 

דרושים

לבריכה של כצל'ה דרושים/ת 
פיזיותרפיסטים שהם גם 

הידרוטרפיסטים. לפרטים: -050
4979832, נירה 

ל-dreadlocks בית אופנה 
דרוש/ה גרפיקאי/ת למישרה 
חלקית באזה”ת קורן מעלות. 

שליטה באילוסטרייטור ופוטושופ. 
לפרטים: עדי 052-6907707 

ל"קציצה עגלגלה" דרושים 
עובדים למספר תפקידים. הופעה 

יצוגית, מוסר עבודה גבוה. 
לפרטים 0546-881085 

למאפייה בתרשיחא דרוש/ה 
בחור/ה חרוצ/ה בעל/ת רשיון 
נהיגה לעבודות ניקיון וחלוקה. 

לפרטים גידי 054-7633346 

דרושות עובדות לניקיון. 
052-6219797

דרושים
 ברמנים\טבחים עם נסיון בתחום

 מלצרים בעלי הופעה יצוגית ותודעת שירות גבוהה
 תנאים טובים למתאימים
 קורות חיים: פקס 046881957

dahbor_aiman@hotmail.com

לקפה קפה סניף מעיליא

לריסה
מעצבת שיער

נשים • גברים • ילדים
אפשרות בבית הלקוח

050-7179525

נדב
מערכות מיזוג אוויר

ומערכות מיגון

052-5322099
nadav-ido@hotmail.com

שיווק * התקנה * תיקון
ייעוץ חינם בבית הלקוח

חדש!!!  
בבית האור המרפא

טיפול בגלי הלם ל:
הסתיידויות בכתף, בעיות דורבן, ירך , גב, נימול בידיים, 

טניס אלבו, בעיות ניווניות ועוד...
זכיין של רשת "רפואות"

בנוסף: טיפול בבעיות גב, צוואר שלד ועוד...
קרניו סקראל - לנשים בהריון

ועוד פלא:
חדש בצפון! מיטת הפלא למיגוון רחב של בעיות

בואו להתנסות ולחוות, טיפול הכרות ב-50 ש"ח בלבד
www.theskyspirit.co.il ,0545-600144 ,מיכה און

לפאב מסעדה באזור
דרושים

עוזר/ת טבח 
מלצרים w ברמנים

עבודה קבועה * 
תנאים טובים למתאימים

054-5202332

חדש למבוגרים
העשרה בצרפתית
מבלים בכיף ומשפרים את השפה

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

המנין המשפחתי המסורתי  כפר ורדים
חוויה יהודית משפחתית משותפת

עדכונים נוספים בקולנו, באתר ובדף הפייסבוק

17-18.5 פרשת נשא
בר מצווה אביתר מלניק

קבלת שבת   19:00
לימוד  8:45

תפילת שחרית   9:15

24-25.5 פרשת בהעלתך
בר מצווה עידו בן גיגי
קבלת שבת   19:00

לימוד  8:45
תפילת שחרית   9:15

מנחה – בר מצווה יותם אלטחן

31.5-1.6 פרשת שלח לך
קבלת שבת   19:00

תפילת שחרית   9:00

7-8.6 פרשת קרח
קבלת שבת   19:00

תפילת שחרית   9:00

14-15.6 פרשת חוקת
בר מצווה יואב לבנה
קבלת שבת   19:00

לימוד  8:45
תפילת שחרית   9:15

21-22.6 פרשת בלק
בת מצווה שירה דרוקס

קבלת שבת   19:00
לימוד  8:45

תפילת שחרית  9:15

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

חיפוש עבודה

נערה בת 15 אחראית, חברותית 
ותלמידה מצטיינת מעוניינת 

בעבודות ביבי סיטר, עזרה 
בשיעורי בית לכיתות א'-ו', 

וטיפול בחיות מחמד. עופרי 
 054-7451833

שיעורים, קורסים ולימודים

אחרי צבא, בוגר 5 יחידות 
מתמטיקה, מעוניין להעביר 

שיעורים פרטיים לתלמידי חט"ב 
ותיכון. אוריה 0546348910. 

חדש במעלות!  מרכז להב"ה – 
קורסים במחשבים חינם לכל 

הגילאים לפרטים והרשמה: 
 04-9997210
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