
ורדה מדור רכילות כפריורדה מדור רכילות כפרי

 חמישי קריר וגשום למחצה, 
קפה אחר במרכז המסחרי כפר 

רורדים. הבעל בית גדי קלעי וה
בהתארגנות  אביטן,  פרץ  חבר 
תופסים  ספונטאנית,  כמעט 
גיטרות, מאלתרים במה קטנה 
ומביאים  הגברה,  ומערכת 
חנוך.  שלום  שירי  בערב  אותה 
מה שיותר עמוק. אחרי ההרצה 
המוצלחת, שבוע אחרי זה, עוד 

רהופעה הפעם עם הודעה מוק
טוב  כמה  שמיח.  והרבה  דמת, 

שבאתם הבייתה.
ומופלאים  אציליים  סוסים   
דוהרים  כשהם  לאחרונה  נראו 
ברחובות מעלות, רק מה, ללא 
בשני  מדובר  למעשה,  רוכב. 
היה  פעם  כשבכל  אירועים, 
הייתה  ורדה  ואם  אחד,  סוס 
הייתה  כבר  בחדשות  עובדת 
מכתירה את העניין כ"תופעה". 

רבכל אופן, כל מיני כוחות ביט
הסוסים  את  לתפוס  ניסו  חון 
המשוחררים, והמהומה הייתה 

רבה. הצליחו? איתרו את בעלי 
של  הדסק  תחקירני  הסוסים? 
ורדה עשו ככל יכולתם על מנת 
העלו  ולא  הסוגייה,  את  לברר 
ככל  הסיבה:  ממצאים.  שום 

יכולתם זה לא הרבה.
תחקירר עם  נריב  שלא  טוב,   
ני המדור, יש להם גם סקופים 
פה ושם. למשל: ראש המועצה 
סיון יחיאלי מקבל לפחות פעם 
לגב'  המיועד  מכתב  בשבוע 
סיון יחיאלי, שבדרך כלל כולל 
על  נשים,  פורום  לאיזה  הזמנה 
זה".  את  ש"עשתה  אחת  תקן 

רוכדי ששום דבר לא יעלה לת
מוסי ורדה  לראש,  רחקירנים 

פה שסיון בעצמו סיפר את זה 
שארגנה  נשים  בערב  כשבירך 

המועצה לכבוד יום האישה.
 למי שתהה, סיון מיהר להרר
מסרב  הוא  שלרוב  וסיפר  גיע 
הסכים  הפעם  ורק  בנימוס, 
אמיתית  גברת  ורדה,  להגיע. 

רח' המעפילים 40, מעלות (ליד רות ופרח)
טל. 9574959

מרפאת שינייםמרפאת שיניים
ד"ר רונית ברקת

ד"ר רוברט קלוגמן
מומחה לשיקום הפה

ד"ר אייל שמן
בוגרי הדסה

אילין גרינברג  שיננית
שולי הרץ  שיננית ד"ר עפרה בכר

בוגרת הדסה, 
מטפלת בילדים ונוער

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

בנה לך רהיט

אזור תעשיה כפר ורדים תרשיחא
050-5395147 | 04-9975537

מחסן עצים
חיתוך לפי מידה
הנאה, יופי וחיסכון

נגריית בשארה דקואר

ד”ר רון סלע - קרדיולוג
מנהל היחידה להפרעות קצב וקוצבים - בי”ח נהריה

שניר 89, כפר ורדים. 
טל’ 050-7887411 | 04-9576276

שעות קבלה - בתאום טלפוני

שגריר סין, נוחי דנקנר ושלמה בוחבוט בטרנסילבניה
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רלרוב הדעות, בחיים לא הוזמ
נה לשום פורום. 

רשמית  חנוכה  שעשו  אחרי   
בהיכל  הייתה  לציבור,  פתוחה 
התרבות החדש במעלות חגיגה 

רלמוזמנים עם כל התורמים וא
רסופת מכובדים. בתוכנית: הו

פעה של התזמורת האנדלוסית 
מעלות יחד עם הזמר איברהים 
עזאם, במקור מתרשיחא וכיום 
הזמר  בשמי  בינלאומי  כוכב 

הערבי. 
כ-90  נסעו  האירוע  אחרי   

טרנ למסעדת  רמהמוזמנים 
לתרשיחא,  שבכניסה  סילבניה 
בין  משלהם.  במסיבה  וחגגו 
שלמה  דנקנר,  נוחי  החוגגים: 
בוחבוט, עוד 15 ראשי רשויות, 
דני נוה וכאלה. בתוכנית: הרבה 
ושירה  טוב,  רוח  מצב  אוכל, 

איב של  ושמחה  רמשוחררת 
רהים עזאם מהאייטם הקודם.

 במהלך האירוע ניגש דני נוה 

וחקר  נזיל,  המסעדה,  בעל  אל 
אותו לפשר שמה של המסעדה. 
אחרי ששמע שמוגש שם אוכל 
ספיישל  )וקיבל(  דרש  רומני, 
שאמא  הסביר  גולאש,  מרק 
טרנסילבניה  ילידת  היא  שלו 
יחד  למסעדה  לחזור  והבטיח 
מה  בדיוק  יודעת  ורדה  איתה. 

פוליטי של  להבטחות  רקורה 
הן  באוכל,  כשמדובר  קאים. 

מתקיימות.
שמתנדר הבריטים  החבר'ה   
הגיעו  ורדים  בכפר  עכשיו  בים 
החבר'ה  תפן.  במסעדת  לבקר 

במסע צהרים  ארוחת  ראכלו 
כליל  ליד  הצטלמו  תפנית,  דת 
הפסלים,  בגן  בשלכת  החורש 
שמעו הסברים על גן התעשייה, 

רסיירו במפעל ישקר, צפו באו
רסף המכוניות הקלאסיות וקי

נחו בחנות הסבונים של סבתא 
ג'מילה. המקורות של ורדה בגן 

המשך בעמ’ הבא

ופיננסים ביטוח
  

פנסיוני gתכנון

ובריאות gסעוד

ופיננסים gגמל

gרכוש

gצימרים

gחקלאי

gעסקים

gחו"ל

עבורך  הקטנות האותיות את שנקרא טוח יב  

בהנהלת איריס גונדה

04-9929661 פקס: 04-9510385 טלפון:
iris@maor-bit.com דוא"ל:

468 מיקוד 22103 ת.ד. נהריה, ,12 הגטאות לוחמי

חנות הסטודיו  גן התעשייה תפן, מבנה 14 טל. 04-9873873
שעות פתיחה: א’-ה’ 10:00-16:00, שבת 10:30-16:00

כלי זכוכית - בעבודת יד
פריטים ייחודיים l מבחר מתנות לחגים

המייצרת  מאייר,  אנדריאס  חברת 
שימושית  אמנות  כלי  שנים   45 מזה 
ומשיקה  בזכוכית, מחדשת את פניה 

את “סיגנטורה-סטודיו מאייר”.
של  רחבה  תצוגה  משלב  הסטודיו 
עבודות ייחודיות ומבחר כלי יודאיקה. 

בבית שלכם.. בגן אירועים.. על שפת בריכה..
בכל מקום שתבחרו

קייטרינג שתפור למידות שלכם
איציק: 052-6496101, 04-9083244
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רפלקסולוגיה ועיסוי רפואי
בשילוב טכניקות נוספות מהרפואה המשלימה

סדנאות רפלקסולוגיה הורים-ילדים
 חדש! טיפול לזוגות המעוניינים להתפנק 
בעיסוי, לחגוג יום נישואין או בשביל הכיף

כפר ורדים, 052-8265068
עירית יונה, BA, רפלקסולוגית בכירה, מורה בכירה לגיל הרך

מוכרת במסגרת

ביטוח רפואי

לצורך החזרים

מתחילים שעורים פרטיים
בינוני ומתקדמים קבוצה עד 6 תלמידים מקסימום

השאלת ספרים ומולטימדיה ללא תוספת תשלום

•שעורים לאנשי עסקים 	
•שרותי תרגום לחברות, ארגונים ופרטיים 	
•מתורגמנית לאירועים, סיורים והדרכות 	

פרץ אביטן וגדי קלעי שרים
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שלום אביטן ורמי אבירם       צילום: בן עמי מוסק

רהתעשייה התרשמו מאוד מה
נימוס הבריטי ומהמבטא.

בתחילת  והסערה  הגשמים   
רהשבוע לא הפריעו לצוות הא

התיירות  אתר  עובדי  של  מיץ 
ראש הנקרה לצאת ליום גיבוש 
פתיחת  תחילת  לקראת  וכייף 
ביקור  שכלל  התיירות,  עונת 
משותפת  ארוחה  אדיר,  ביקב 

בח אקסטרים  טיול  רולקינוח 
בנחל  רינג'רים  על  גשם  ליפות 

הקומו לשון  כאן  עד  רדישון. 
ניקט, אבל תחקירני ורדה עשו 
את הבירורים שלהם וגילו למה 
הפריעו:  לא  והסערה  הגשמים 
הם התחילו יום למחרת הטיול 

של העובדים.
בהפתר אבירם.  לרמי  כבוד   
תואר  קיבל  הוא  מוחלטת  עה 
ארט,  אוף  מאסטר   – סנסאי 
תואר  זהו  לחימה.  באומנות 

בתנ אותו  לקבל  שניתן  רנדיר 

אים מסוימים. היבט פילוסופי, 
באומנות  טובה  אישית  רמה 

שמ תלמידים  כמות  רלחימה, 
ועוד.  טובים  להישגים  גיעים 
באופן  פנו  רמי  של  התלמידים 

שיה אל  ידיעתו  ובלי  רחריג 
הווסט  יו"ר  אביטן,  שלום  אן 
קראטה  קאן  שוטו  קוסט 
את  אישר  אשר  אינטרנשיונל, 

בכ הגיע  ואף  התואר  רהענקת 
היה  אותו.  להעניק  כדי  בודו 
מפתיע ומרגש, וורדה מצטרפת 
שלמה  אנשים  יש  כי  לברכות, 

להסתבך איתם?
 31  איתן ורטהימר נפגש עם 
למנהל  מצטיינים  סטודנטים 
עסקים מאוניברסיטת אונטריו 

ובמו רבקנדה, שביקרו בישקר 
שמע  הוא  בתפן.  הפתוח  זיאון 

הסתו אליהם,  דיבר  ראותם, 
התמונה  את  אבל  איתם,  בב 

הקבוצתית הם עשו בלעדיו.
 באחת השבתות של פברואר 

e-m
ail: faishag@

gm
ail.com

תיאטרופאן
תיאטרון בפן אחר

א

פאניה גרינשפון
בימוי תיאטרון חברתי
סדנאות וחוגי תיאטרון

לילדים, בני-נוער ומבוגרים
מפגשי משחק
בימוי אירועים

054-4789379

חדש בבאולינג: משחקייה לילדים 
                  ולכל המשפחה

באולינגביג
ימי הולדת 
ערבי גיבוש

בילוי משפחתי בילוי משפחתי בילוי משפחתי 

א'-ה' מ-16:30 עד חצות • שישי-שבת מ-10:00 עד חצות
0כרמיאל, רח' החרושת 66 • 4 - 9 8 8 5 3 2 3

אתר הבית של כפר ורדים

כפרניק

www.kfarnik.co.il

פיצה בכפר

1.5 ל'   בקבוק שתייה 
תוספות ללא הגבלה

משלוחים

בס"ד

שעות פתיחה א'-ה' 15:00-11:00, 21:00-16:00, יום ו' 15:00-10:30
מרכז מסחרי כפר ורדים, 04-9997722

חינם

פיצות במגוון טעמים
בורקס פילס תורכי עם ביצה ומלפפון

סמבוסק l אמפנדה בולגרית/טונה l גלידות

לימוד מדיטציה וליווי תהליכי התפתחות רוחניים-נפשיים

מפגשים ליחידים, זוגות וקבוצות
מדיטציה l חכמה בודהיסטית l התבוננות l מודעות

info@eranoot.com | www.eranoot.com | 054-4347477

ערן הרפז –לומד, מתרגל, מורה ומלווה מזה 20 שנה בהשראת המסורת 
והחכמה הבודהיסטית, חי עם אשתו ושלושת ילדיו בכליל שבגליל המערבי

נפתחת קבוצה נוספת בכפר ורדים

המשך מעמ’ קודם
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הצי תערוכת  חגיגית  רנפתחה 
בג ליכטר  אברהם  של  רלומים 

ורדים.  בכפר  הספרייה  לריית 
באו הרבה בני משפחה וחברים 
והיו ברכות של האוצרת רפאלה 
נטע  הספרייה  מנהלת  פוקס, 
אבלס וכמובן של חתן השמחה 
עצמו. ורדה שמחה לציין שתוכן 
התערוכה – צילומי מדבר, תאם 
את התכנית האמנותית - קטעי 
צד  בחליל  זאב  חגית  של  נגינה 
ונורית שניר בדרבוקה עם שירי 

מדבר ישראלים.
 היחצ"נים החרוצים של מרר
השבוע  בסוף  בישרו  ביג  כזי 
פסטיבל  על  לתקשורת  שעבר 
כרמיאל,  בביג  שיתקיים  שלג 

רעם שלג שיגיע לשם ישר מהח
ררמון. יום יומיים אחרי כן הגי

עה הודעה שהאירוע בוטל עקב 
אחרות:  ובמילים  האוויר,  מזג 
הדני  שהטיחו  שהסערה  בגלל 

נש בוששה,  למיניהם  ררופים 

ארנו בלי שלג ובלי פסטיבל.
 הנכדים של ורדה אכלו אצלה 
התגאה:  מהם  ואחד  צהריים, 
סבתא שלי בשלנית סופר! את 

רכל האוכל היא קונה מוכן מה
סופר.

 ולרגל יום האישה שזה עתה 
מהאם  ציטוטים  כמה  חלף, 
וראשונת  ורדה  של  הרוחנית 
החזקות,  הישראליות  הנשים 

גולדה מאיר זצ"ל:
"בעד שלום ניתן שלום".

על  חושבת  את  "בעבודה, 
בבית.  שהשארת  הילדים 

העבו על  חושבת  את  רבבית, 
דה שלא סיימת. מאבק ניטש 

בתוכך, ביתך נקרע".
ר"הם לא נחמדים" )על הפנת

רים השחורים(.
מותרות  היא  "פסימיות 
להרשות  יכול  איננו  שיהודי 

לעצמו".
 גדולה, לא? שבת שלום.

חם ונעים בפנים...

04-9887880

בהנהלת אילן שלו l משרד ראשי: מירון 25, כפר ורדים
טלפקס. 04-9571749  נייד. 052-2975950

mediakol@zahav.net.il

מתקיני מערכות תקשורת מיגון והתראה
אזעקה l אינטרקום l גילוי אש ועשן

מרכזיות l מערכות כריזה
טלויזיה במעגל סגור

המיגון הנכון לבית ולעסק
מדיה כל

מחירים 

אטרקטיביים

חדש

•בשרים על האש 	
•ממולאים 	

•תבשילים מזרחיים 	
•גריל עוף 	

•סמבוסק בשר / גבינה 	
•מגוון סלטים טריים יום יום 	

מסעדת ברהום מסעדה מזרחית

משלוחים בהודעה מוקדמת l תרשיחא, ליד העירייה 04-9576752

טיפול בכאבים הקשורים לבעיות אורטופדיות  •
טיפול בספורטאים ורקדנים  •

)Nikken( עיסוי בעזרת מגנטים  •
עיסוי קצוות )כפות רגליים,   • 

כפות ידיים וקרקפת(
חדר טפולים מרווח ונעים   • 

בכפר ורדים
אפשרות לביקורי בית  •

19 שנות מוניטין  •

עיסוי
רפואי

מקצועי

מיוחד: 

עיסוי כיסא קצר 

לשחרור מלחצי עבודה

אבי סלוצקי
כפר ורדים

052-7808395

 ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯ˆÂÓ
ÆÆÆ¯·ÚÓÂ ‰˜‰Ï ¨ÔÂÈ¯È‰Ï

הדרכת הנקה 
בקליניקה הפרטית או בביתך

שרית גיא, מדריכת הנקה מוסמכת

054-5455261

          ”חלב ודבש שרית גיא“

רח' מרווה 2 א' 
כפר ורדים

• בגדי היריון והנקה • סינרי הנקה
• מנשאים • משאבות חלב וציוד מקצועי

• כריות ארגונומיות להיריון ולהנקה
• חבילות שי להיריונית וליולדת • ועוד...

עובדי ראש הנקרה בטיול טרקטורונים
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