
תוכן שיווקי

הצל שלי ואני
נהנים מהנוף במרפסת אך נרטבים מהגשם או ניצלים בשמש? "אלי סוככים" מציעים פתרונות הצללה 

יעילים, זמינים וחדשניים לפרטיים ולבתי עסק 

הסוככים  נחשבו  ומתמיד  מאז 
היעיל  הזול,  ההצללה  כפתרון 
הם  מטרה.  לכל  ביותר  והנוח 
מפני  מוחלטת  הגנה  מספקים 

אור והתקנתם  וגשמים,  כשמש 
ככת פרק זמן קצר ביחס לפתרו

הקיימים  האחרים  ההצללה  נות 
בשוק. יותר מכך, כיום ניתן אף 

כלהתקין חיישנים חכמים המופק
דים על סגירת ופתיחת התריסים 
או  האוויר,  מזג  לתנאי  בהתאם 

כלחלופין בהתאם לתאורה הקיי
מת בחוץ. לדעת רבים הסוככים 
ביותר  המתאים  הפתרון  גם  הם 

כמבחינה עיצובית למדינה ים תי
כונית דוגמת ישראל.

הבולטים  המתקינים  אחד 
"אלי  הוא  בצפון  והמובילים 
סוככים" הממוקם בעכו ומעניק 
ובכלל  הצפון  לתושבי  שירות 

כזה הגליל והעמקים. בין לקוח
ותיו נמצאים עסקים רבים ובהם 
חנויות, בתי קפה ופיצוציות וכן 

לקוחות פרטיים רבים.
סוככים":  "אלי  מבעלי  יגאל, 
במיוחד  מקצועית  חברה  "אנו 

עשו שני  כמעט  מזה  כהפעילה 

פתרונות  שלל  ומספקת  רים 
כהצללה מכל הסוגים כגון וילו

נות, תריסים, סוככים כמובן וכן 
פתרונות נוספים.

עשויים  למשל,  הסוככים, 
עמי המבטיח  ויציב  חזק  כמבד 

וגשמים  עזות  רוחות  בפני  דות 
חזקים.

להזמין  ניתן  הסוככים  את 
המת ועיצובים  צבעים  כבשלל 

כאימים לכל לקוח על פי בחיר
תו. בנוסף, אנו מספקים ללקוח 
ביקור  הכולל  מקצועי  ייעוץ 
בעסק או בבית על מנת לבחון 
את סוג העבודה ולהציע ללקוח 
את פתרון ההצללה הטוב ביותר 
ייעוץ  של  שילוב  תוך  עבורו, 

ותכנון הנדסי".
ניתן  הפתרונות  שלל  בין 

כלהשיג ב"אלי סוככים" את הפ

כתרונות הבאים: מרקיזות – סוכ
כים המתאימים לחלונות, סוככי 
סוככים  הגדלים,  בכל  זרועות 

המיו מסילות  סוככי  כקבועים, 
עדים לסגירת פטיו, או חלונות 
שמש, סוככים חשמליים עם או 
בלי שלט רחוק הכוללים מנוע 

מהי את  הקובעת  כושבשבת 
אוטומטית  לסגירה  הרוח  רות 

חיי הצורך,  בעת  הסוכך  כשל 
ידניים  סוככים  חכמים,  שנים 
וכן  גלילה  ידיות  עם  קלאסיים 

סוככים לכלי רכב.
מהם  העיקריים  החומרים 
דראלון,  הם  הסוככים  עשויים 

שמ מסוג  וחומר  לבד  כהדומה 
שונית. באשר לפתרונות נוספים 
ונציאניים  ניתן להשיג תריסים 

כבמגוון מרהיב, וילונות בד נגל
לים – ידניים או חשמליים, וגם 
וילונות בד חלקים או מודפסים 

בשלל דגמים.
החברה מעניקה שירות אחזקה 

ותיקונים מקצועי, אמין ויעיל.
עכו,   22 גדוד  סוככים,  אלי 
04-  ,04-9916974 טלפונים: 

www.eli-s.co.il ,9818574

טיול מיוחד באזור מיוחד
"קסם הבלקן" מציע טיולים מקצועיים, מרתקים וזולים לאחד האזורים המרתקים בעולם

בנושא  חדש  פעולה  שיתוף 
להק הביא  לחו"ל  כטיולים 

חדש  מרכז  הבלקן",  "קסם  מת 
כהמארגן טיולים ייחודיים לפר

וטיולים  קטנות  קבוצות  טיים, 
מתמחה  המרכז  מאורגנים. 
אלבניה,  למקדוניה,  בטיולים 

כבולגריה, מונטנגרו ועוד. המר
 compass בחברת  נעזר  כז 
מישראל.  ודיזנהויז  המקדונית 

מצ זה  פעולה  שיתוף  כובזכות 
כליח להציע מחירים זולים ושי

רות מעולה. על התוכן והדרכת 
הטיו מדריך  אחראי  כהטיולים 

המתמחה  אריה,  בן  זאב  לים 
באזור ובטיולי תרבות.

המרכז מציע טיולים מודרכים 
ייחודי  אופי  בעלי  טיולים  וכן 

ות בנושאי דתות  טיולים  ככמו 
טיולי  גיאוגרפי,  טיול  רבויות, 
טיולי  אופנים,  טיולי  ג'יפים, 
הכל  ועוד,  תרבות  טיולי  טבע, 

במחירים ללא תחרות. לדוגמה: 
למקדוניה  ימים   7-8 של  טיול 
כולל  אנשים,   10 של  לקבוצה 
טובים,  מלונות  הכל,  כמעט 

מדריך מקומי טוב, טיסות ורכב 
יורו  עם נהג צמוד במחיר 980 
לאדם. אפשר לצאת בכל תאריך 

שתבחר הקבוצה. 

לקבל  ניתן  נוספים  פרטים 
www. הבלקן  קסם  באתר 
balkan.co.il, וכן אצל זאב בן 

אריה 054-4751080.
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צרכנות
שירות  גם  כמו כל דבר שמגיע לצפון באיחור, אבל בסוף מגיע, 
מסעדות עד הבית יש לנו סוף סוף. חברת רסטורץ תתחיל להפעיל 

כשירות משלוחים ממסעדות באזור עד אליכם הביתה. השירות ית
חיל לפעול ב-1 באפריל, אבל זו לגמרי לא מתיחה. את התפריטים 
יהיה לראות באתר www.restoratz.co.il, לבחור, להזמין  ניתן 

בטלפון והשליח יגיע אליכם הביתה עם האוכל חם.

בשבוע  שתיפתח  חדשה  חנות  היא  וויוויאנ'ס"  למסיבה  "הכל 
הקרוב בקניון החדש של תרשיחא מול מרקט זול הווארי. בחנות 
הענקית ניתן למצוא את כל מה שחשבתם שאתם צריכים לאירוח, 
מארגנים  אתם  אם  אז  עליהם.  חשבתם  שלא  דברים  הרבה  וגם 
אירוע, יום-הולדת, מסיבה, חינה או כל דבר אחר, תוכלו למצוא 
שם קישוטים, בצק סוכר, תבניות, כל מה שדרוש לאפייה, מבחר 
גדול ומיוחד של כלים חד פעמיים, כלי הגשה, פיניאטות לימי 
הולדת,  לימי  הפתעות  הליום,  בלוני  בלונים,  זיקוקים,  הולדת, 
מבחר מתנות לרך הנולד, מוצרי טקסטיל מיוחדים והרשימה עוד 

ארוכה. קניון סיטי סנטר תרשיחא, 04-9574748.

לחנות "לימלימה" בקיבוץ יחיעם הגיעו כובעי קיץ דו-צדדיים, 
שמיכות פיקה, והמון מתנות ומשחקים חדשים לתינוקות וילדים. 

.052-3552372

ואבידור – מרככ : מתחם אוריג'ינל אאוט-לט  החדש בביג רגב
זי בריאות לרגל ולגב פתחו סניף. עד 70 אחוז הנחה על נעלי 
הנוחות של המותגים המובילים בעולם. מרכז מסחרי ביג רגבה 

.04-6891880

ןבמוסך גוטמ בפארק התעשייה קורן נמשכים מבצעי החורף. טיכ
פולים לרכב במחירי אטרקטיביים. החלפת שמן + מסנן שמן 150 
שקלים בלבד, טיפול 10,000 ב-300 שקלים בלבד, מגבים לרכב 
החל מ-20 שקלים, וגם מבצע "כל המע”מ עלינו" )כלומר עליהם( 

במבחר סוגים של תיקונים. 052-8958877,  04-9575772.

חדש בכרמיאל: "זנזיבר", מרכז סיטונאות מזון וציוד לבעלי חיים 
העוסק בציוד נלווה לכל בעלי החיים: כלבים, חתולים, תוכים, 
מכרסמים, דגים ושאר חיות המחמד. בחנות מבחר גדול של כל 
סוגי המזון מהמותגים המובילים ועד מזונות בוטיק, כולל מבחר 
גדול מאוד של מזונות בסיסיים במחירים הטובים ביותר בשוק. 
התחייבות למקצועיות, הגינות ושירות ברמה אחרת. משלוחים 
074-7010034, ניתן להתקשר בשכ  חינם עד בית הלקוח. טלפון:

עות 8:00 עד 21:00.

""אורות הצפון עוברת מקום ומציעה הנחות של 50% על כל התכ
צוגה עד הפריט האחרון. החנות נמצאת בעכו, העיר העתיקה, כביש 
ראשי, רחק סלאח א-דין 14. טלפון: 04-9914463. החנות החדשה 
תיפתח ממש בקרוב בדרך הארבעה 11 בעכו. אז לכל המשפצים 

והמתחדשים לקראת פסח, זה הזמן להחליף את התאורה בבית.

החברה  באנרגיה.  וחסכים  ירוק  חושבים  פתרונות"  ב"קרוסלת 
או  בגינה  כביסה  לייבוש  לבן  כחול  מוצרים  מגוון  לכם  מציעה 
במרפסת. יש גם פתרונות לייבוש בתוך הבית. אז לקראת האביב 

והקיץ שמגיעים מומלץ לבדוק מה הם מציעים. 052-4380610.

ברהיטי הדקל המעלות הרחיבו את החנות ונפתחה מחלקה ענקית 
של חדרי ילדים ונוער. עוד בחנות מגוון סלונים, פינות אוכל,  חדרי 

שינה ומזרנים, ארונות לפי מידה ועוד. טלפון: 04-9971992.

לכל חובבי ניקיונות הפסח, אפשר להירגע. לא חייבים לבד. ניתן 
להזמין מחברת "עזרה" עוזרות בית גם באופן חד פעמי. מומלץ 
להקדים ולקבוע מועד הגעה לפני שהלחץ מתחיל. 052-6219797.
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תוכן שיווקי

תאכלו לבריאות
גילי סליס, תזונאית טבעית, מציעה מגוון שיטות לטיפול במחלות שונות. וחוץ מזה, 

היא מפתיעה, אשר לרזות וליהנות מהאוכל

בשי ומאוזנת  טבעית  כ"תזונה 
לחולל  יכולה  מרפא  צמחי  לוב 
הסובלים  אנשים  בקרב  פלאים 
דלקות  כגון  נפוצות  ממחלות 
דם,  לחץ  יתר  שפעת,  פרקים, 

הר המעי  תופעות  כסוכרת, 
תופעות  שלל  ועוד  מגרנות  גיז, 
הפוגמות באיכות החיים שלנו". 
תזונאית  סליס,  גילי  אומרת  כך 

כטבעית, תושבת כפר ורדים ובו
אביב.  בתל  רידמן  מכללת  גרת 
להתגורר  לאחרונה  עברה  סליס 
מגוון  ובאמתחתה  ורדים  בכפר 

שיטות לטיפול במחלות שונות.
הטיפול  של  הראשון  בשלב 
יסודית  בבדיקה  גילי  מתמקדת 
לאתר  מנת  על  כולו  הגוף  של 
את הגורם לתופעות שמהן סובל 
המטופל. כמו כן, היא מתעמקת 

בבדיקת הרגלי התזונה שלו.
אני  השני,  "בשלב  סליס: 
סדורה  תכנית  לבנות  מתחילה 
נכונה  תזונה  הכוללת  ומפורטת 

בהתאם  לכל מטופל  שמותאמת 
כלצרכיו, המלצה על תוספי תזו

נה במידת הצורך וכן שילוב של 
שלי,  להבין  צריך  מרפא.  צמחי 

מחק פי  על  ברור  ככתזונאית, 
רים מדעיים מה תרומתו של כל 
אנשים.  של  לבריאותם  מרכיב 
למרכיבים  התגובות  זאת,  עם 
מאדם  מאוד  להשתנות  יכולות 

בה מדובר  בגדול,  ולכן,  כלאדם 
כליך של ניסוי וטעייה עד שמוצ

המתאימים  המרכיבים  את  אים 
לכל מטופל. לכן, לאחר הפגישה 

כהראשונה אני מקפידה על פגי
של  בתדירות  המטופל  עם  שות 

הת שבועיים.  עד  בשבוע  כפעם 
כהליך כולו יכול להימשך בתקו

פות של חודש עד חודשיים וחצי, 
כמובן בהתאם לצרכים ולתגובות 

של המטופלים.
מלמדת  בעצם  אני  בהמשך 
להתנהג  כיצד  המטופל  את 
או  הבעיה  ועם  שלו  גופו  עם 

המחלה שבשלה הוא פנה אלי. 
כולל  התהליך  של  הזה  החלק 
אפילו עריכת קניות ביחד איתו 
למוצרים  אותו  לכוון  מנת  על 
הנכונים הדרושים לו ועל מנת 
האותיות  את  לקרוא  שיידע 
הקטנות שעל מדבקות המוצרים 
בישול  סדנת  וכן  צורך  שהוא 
את  למצות  לדעת  כדי  בביתו 

הטוב ביותר גם ממוצרים שלא 
נחשבים מפתים במיוחד". גילי 
כיצד  מטופליה  את  מנחה  אף 
לאכול במסעדות, או יותר נכון, 
מה כדאי לאכול במסעדה וממה 

עדיף להימנע. 
שתי  מושגות  הזה  באופן 
מגיב  המטופל  ראשית  מטרות: 
לטיפול ושנית, התהליך מסייע 
על  ולשמור  במשקל  לרדת  לו 
משקל תקין כאשר הוא מקפיד 
ואף  מסודרות  ארוחות  לאכול 

טעימות.
כגילי סליס מטפלת גם בקבו

צות של 7-8 אנשים המבקשים 
במשותף  התהליך  את  לעבור 
לתזונה  בסדנאות  מרצה  ואף 
למצוא  ניתן  בנוסף,  טבעית. 

שבמר הטבע  בחנות  כאותה 
ובימי  א–ה  בימים  המסחרי  כז 

שישי, אחת לשבועיים.
ורדים, כפר  סילס,   גילי 

.050-7209711 

טרי, בריא אמין וזול
 "תוצרת הארץ", חנות המפעל של "טבעול", הורחבה הפכה למרכול 

המציע שפע מוצרים באיכות גבוהה ובמחירים נוחים

שנפתחה  נוספת  מחלקה 
מחלקה  היא  בית"  ב"תוצרת 

כאורגנית גדולה ועשירה המצי
גלוטן,  ללא  מוצרים  מגוון  עה 
מזון אורגני, מוצרים ללא סוכר 

ומוצרי בריאות רבים.
יפן  ותרבות  הסושי  אוהבי 
מוזמנים ליהנות ממחלקת מזון 
אפשרויות  שלל  המציעה  יפני 
לבישול יפני אותנטי, על פי כל 

כהכללים ותוך הקפדה על מוצ
רים אמיתיים.

ב"תוצרת  היינות  מחלקת  גם 
כבית" מציעה מבחר מיוחד ואי

כותי ובמחירים תחרותיים.
למחל לגשת  תוכלו  כלקינוח 

אין  מוצעים  שם  המאפים,  קת 
תוצרת  ועוגיות  מאפים  ספור 
של  מאפים  מגוון  לצד  בית, 
חברת 'בונז'ור' והמותג המקומי 

כבשורה לתושבי הגליל המע
כרבי: "תוצרת בית", חנות המפ

על של "טבעול" בקיבוץ לוחמי 
כהגטאות, עברה לאחרונה מתי

חת פנים משמעותית. במסגרת 
הח כל  כי  הוחלט  כהשינויים 

בקיבוץ  שפעלו  הקטנות  נויות 
יאוחדו לכלל חנות אחת גדולה 

הצי צורכי  לכל  מענה  כשתיתן 
בור בתחום המזון. כיום מחכה 
ומודרני  מרווח  מרכול  למבקר 
נעימה,  קנייה  חוויית  המציע 

בריאה, טרייה ומשתלמת.
כמו תמיד מציע המרכול מגוון 
רחב של מוצרי "טבעול", כולל 
סוג' ב' ועודפי ייצוא, הנמכרים 
אטרקטיביים  במחירים  במקום 
להשיג  ניתן  עכשיו  במיוחד. 
דגים  וכן  חיים טריים  דגים  גם 
וקפוא,  טרי  בשר  קפואים, 
ומבחר טרי ואיכותי של פירות 

וירקות. 

"הקונדיטוריה של יעלי".
יצוין כי מעבר לכל המיוחדים 
שהוזכרו תוכלו עדיין להמשיך 
בכל  רגילים  מוצרים  ולרכוש 

וא נוחים  במחירים  כהמחלקות 
טרקטיביים במיוחד, זאת כמובן 

כביחס למחירים המוצעים ברש
תות השיווק הגדולות.

כמעבר לשפע ולמחירים ההוג
כנים, המאפיין המרכזי של המר

ניקיון  טרייה,  תוצרת  הוא  כול 
ללא פשרות, ומוצרים שמקורם 
הקונים  לקהל  עצמי.  בגידול 

כמובטחת חווית קנייה מהנה ונ
עימה, שירות מסור ויחס אישי. 

טלפו הזמנות  גם  כמתקבלות 
ניות.

תוצרת בית, בכניסה לקיבוץ 
לוחמי הגטאות על כביש עכו 
פתוח   .04-9933269 נהריה, 
9.00 עד 20.00 )בשיי -רצוף מ

שי מ-8.00 עד 14.00(.
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  www.vero-cafe.co.ilאולם תצוגה מרווח במעיליא, אזור תעשייה 050-2030932/3  04-9978836
בחנות כל אביזרי הקפה  חומר ניקוי לאבנית  מקציף חלב נטען  מקינטה  מקציף חלב ידני  פילטרים

מכונות קפה | סלסלות שי | מקינטות | קנקני תה וחליטות | פולי קפה ומוצרים

Brera
₪ 4,600 
₪ 3,799 

Odea go
₪ 3,800 

₪ 2,999 

מכונת קפסולות 
אספרסו קלאב

₪ 1,000
₪ 799 

מכונת קפסולות 
אספרסו קלאב

₪ 1,100 
₪ 899 

Syncrony Logic
₪ 3,800 

₪ 2,499 

הזדמנות לרכישת מכונות קפה 
במחירים הכי זולים

050-2723168
kaufman.danny4@gmail.com

היסעים לנתב”ג
ולכל הארץ
דני, תושב כפר ורדים

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

בריכה מחוממת
בבריכה של

 קורסי שחייה - פרטני או קבוצתי* לילדים או מבוגרים,
 שנתי או קורסים קצרים לפי הצורך.

הסתגלות למים, ציפה, נשימה, סגנונות שחייה ושיפורם.
 *גם שיעורי שחייה לבנים עם מדריך ולבנות עם מדריכה

טיפולי מים רומנטיים, טיפולי הידרותרפיה-פרטני או קבוצתי.
צוות מוסמך  ערבי נשים  שחיה נפרדת 

 אירועים אינטימיים  צימרים יוקרתיים

נפתח חוג התעמלות נשים במים - ההרשמה בעיצומה!
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תוכן שיווקי

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

טכנולוגיה חדישה 
לטיפול מהיר ונוח, 

נטול כאב וסיכונים, 
המתאים גם לימות הקיץ 

SHR בשיטת

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

הסרת שיער ללא כאבים

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

הדס 15 כפר ורדים, 052-3497220

בית שחי 

+ מפשעה 

.₪ 1,800

הכי טוב שיש
"שיש ונציה" מספק מגוון רחב של שיש וסוגי 

אבן הנבחרים בקפידה ולכן כדאי לעבור באולם 
התצוגה בחוסן, בדרך לבית חלומותיכם

סוף סוף אתם מגשימים חלום 
ובונים את בית החלומות שלכם 
הלום,  עד  הגעתם  שכבר  ועד 
החומרים  את  מחפשים  אתם 
הטובים והאיכותיים ביותר ואת 
והיפים  החדשניים  העיצובים 
ביותר שקיימים היום בשוק. אז 
שיש  על  סוגרים  שאתם  לפני 
ל"שיש  קפיצה  תנו  אבן,  וסוגי 
הסמוך  חוסן,  במושב  ונציה" 

למעלות.
למצוא  תוכלו  ונציה  בשיש 
לכל  סוגים של שיש  ספור  אין 
חדרי  מטבחים,  ריצוף,  מטרה: 
מדרגות,  ומקלחונים,  אמבטיה 
סוגי מעקות לכל  בריכות,  אבן 

מטרה ועוד.
כסוגי השיש, כולם מיד ראשו

ספרד,  מתורכיה,  מיובאים  נה, 
המהומות(  )למרות  מצרים 
ניתן  שבהן  נוספות  וארצות 
סוגי  את  איכותי.  שיש  לרכוש 
השיש ניתן להשיג בכל הגדלים 

המבוקשים.
גנאים,  עסאם  החברה,  בעלי 
17 שנים ומתכ  עוסק בתחום זה
מחה בו. הוא מדגיש שהניסיון 
יתרון  לו  מעניק  בתחום  שצבר 
אף  הוא  לכך  מעבר  וכי  נכבד 

חרי של  שונים  בסוגים  כעוסק 
אבנים  האבנים,כולל  על  טות 
קירות,  על  לחיפוי  המיועדות 

מו שנחשב  עתיק,  בסגנון  כגם 
האחרונות.  בשנים  מאוד  דרני 

אבל הכל, לדברי גנאים, נעשה 
כמובן בהתאם לבקשת הלקוח, 
טעמו האישי, צרכיו ורצונותיו.

עובדת  ונציה"  "שיש  חברת 
חלקן  רבות,  בנייה  חברות  עם 
בענף  והמוכרות  מהבולטות 
קבלנים  עם  הישראלי,  הנדל"ן 
רבים וכן עם בתי מלון והארחה 

כבאזור הצפון. זאת מעבר לעבו
כדה רבת שנים עם לקוחות פר

טיים רבים מכל רחבי הארץ.
השלמתי  "לאחרונה  גנאים: 
עבודה גדולה מאוד שהוזמנה על 

כידי חברה ציבורית מוכרת בישר
אל.  ההזמנה כללה עבודות שיש 
בעשרות דירות ובתים בצפון על 
פי בקשת החברה ובהתאם לתנאי 
את  ביצעתי  ולשמחתי  החוזה 
העבודות לשביעות רצונו המלאה 
של הלקוח. לכך אני שואף תמיד 
מאוד  הרבה  לי  הסיבה שיש  וזו 
לקוחות חוזרים שגם מפנים אליי 
בעיקר  וחברים,  משפחה  קרובי 

כלנוכח החומרים האיכותיים שע
ליהם אני לא אתפשר בשום פנים 

והה הדיוק  המקצועיות,  כואופן, 
כקפדה עד לרמת הפרטים הקט

נים ביותר. כמו כן, רוב לקוחותיי 
המו לגלות שהמחירים  כנוכחים 

צעים על ידי הם הגיוניים מאוד 
ותנאי התשלום נוחים ומותאמים 

לבקשות שלהם".
חוסן, מושב  ונציה,   שיש 

.052-4779002/5
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כפר ורדים, 050-7209711
 Gili.Nutrition@gmail.com 

לחוגי בית, מפעלים וציבורים שונים

כולסטרול גבוה l יתר לחץ דם l סוכרת 
מחלות נפוצות נוספות

	 תוכנית תזונה מותאמת לאורח החיים
	 הנחיה בקנייה בסופר ובילויים

	 בישול משותף אצלך בבית
	 קבלת מתכונים מותאמים אישית

הפ לילדים?  חוג  כמחפשים 
יצירה  חוג  הולדת?  לימי  עלה 
לעצמכם? 'אבן נייר ומספריים' 
לפיתוח  מושלם  פתרון  מציעה 
הקטנטנים  בקרב  היצירתיות 

ועורכת גם סדנאות למבוגרים
חדשה  עולה  סיגל,  הולי 

כמארה"ב וכעת תושבת כפר ור
דים מנחה חוגים וסדנאות בנות 
בעיצוב  שלוש  עד  שעתיים 
גם  לקטנים,  רק  לא  אבל  נייר. 

בסדנ ליהנות  יכולות  כאימהות 
אות בהנחייתה של הולי: תוכלו 
לעצב כרטיסי ברכה לאירועים 
ליצור  אחרים,  או  משפחתיים 

כדפים לאלבומים, לפנקסי תמו
נות הנישאים בארנק, או לייצור 
התכת  באמצעות  פרויקטים 

זכוכית.
הולי: "מדובר בסדנאות שבהן 

כאימהות נפגשות זו עם זו, משו
קל  וכיבוד  קפה  כוס  על  חחות 
ואף יוצרות ביחד. אלו סדנאות 
המותאמות לכ-10 נשים, כשכל 
מפגש אורך שעתיים עד שלוש. 
לעיצוב  כזה  מפגש  של  מחירו 
כולל  וזה  שקלים   60 הוא  נייר 

כאת הציוד וחומרי הגלם הנדר
שים. בסדנאות הזכוכית המחיר 

כאינו כולל את חומר הגלם. לק
ראת הפתיחה אני מציעה 10% 

כהנחה לנרשמות במהלך החוד
שים אפריל-מאי.

נייר  וגזירת  עיצוב  סדנאות 
הגיל לכל  מותאמות  כלילדים 

עניין,  ותחומי  כישורים  אים, 
מה החל  יום  בכל  זמינות  כהן 

בת  סדנה  מחיר   .16:00 שעה 
שעתיים הוא 60 שקלים בדרך 

ככלל, אם כי כעת, לקראת הא
ביב מחירה של סדנה יהיה 50 
מציעה  "אני  בלבד.  שקלים 
כי  ולהירשם  להקדים  לכולם 

או מוגבל",  המקומות  כמספר 
במסגרת  "בנוסף  הולי.  מרת 
כל  חבר',  מביא  'חבר  מבצע 
חברים(,   5 )עד  חבר,  המביא 
5 אחוזים נוכ  יזכה להנחה של

ספים".
שי אור, משתתפת בסדנה עם 

נפ פשוט  "הסדנה  כחברותיה: 
אפשרויות  הרבה  כך  כל  לאה. 
אהבתי  להחליט.  קשה  שממש 
מאוד את התוצאות ואני בטוחה 

שנבוא לכאן שוב ושוב".
נוספת  משתתפת  בבלי,  נור 
של  סדנה  ממש  "זאת  בסדנה: 
כיף שאפשר להמשיך לעולם".
כהולי שמחה להזמין את הצי
כבור הרחב לשני אירועים פתו

חים שהיא מקיימת ב-21 וב-24 
 .19:00-22:00 בשעות  במרץ 
קל,  כיבוד  שיכללו  באירועים, 
שהסתיימו  פרויקטים  יוצגו 
במקום  ליצור  יהיה  ניתן  ואף 
חשוב  לכן  קטנים,  פרויקטים 
הולי  אצל  ולהירשם  להקדים 
או   04-9576976 בטלפונים: 
054-7704199. דואר אלקטרוי
.asheirah@yahoo.com :ני

עולם של נייר וזכוכית
הולי סיגל מציעה סדנאות עיצוב בנייר ובזכוכית 
לילדים, בני נוער ואף למבוגרים. מי שהתנסה, לא 

רוצה להפסיק
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