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אירועי החג > מופעי תרבות ,טיולים ,אתרים ,מוזיאונים

לגעת בשמיים

מתי לאחרונה רציתם לטוס בכדור פורח ולא היה לכם איך? עתה ניתן לחוות
את החוויה המדהימה עם חברת "לגעת בשמיים" ,חברת תעופה לכדורים
פורחים ,באישור משרד התחבורה ומינהל התעופה האזרחית .הטייס אלמוג
אמיר יפריח אתכם לשמי הנגב ,הערבה והגלבוע ,הכדור ימריא מנקודה
אחת וינחת באחרת לאחר כשעה ,וצוות הקרקע שמלווה את הכדור לאורך
הטיסה ,יאסוף אתכם הנוסעים .הטיסות מתבצעות בדרך כלל בשעות
הבוקר המוקדמות או בשעות ערביים ,שבהן נושבת רוח חלשה במיוחד.
הטיסות החופשיות מתאימות כהפתעה בימי הולדת ,חגיגות נישואין,
לרומנטים ולכל מי שרוצה לגעת בשמיים .מחיר 1,200-1,000 :שקל.
לפרטים והזמנותwww.hotairballoon.co.il 054-4761704 :

ליל סדר ציבורי

רשת שופרסל תערוך  14לילות סדר ציבוריים בערב החג ברחבי הארץ
ותארח  1,400סועדים שיוזמנו לארוחת חג מלאה במספר מוקדים ברחבי
הארץ בשיתוף החברה למתנ"סים .ליל הסדר ייערך על ידי רב קהילתי
וארוחת הסדר תכלול שלוש מנות ,תוספות חמות וסלטים ,קינוחים ,שתייה
קלה ויין .הילדים ייהנו ממתנת אפיקומן והאורחים יקבלו חבילת שי כשרה
לחג ,מתנת שופרסל .ההרשמה לסדר באמצעות רישום במתנ"סים הבאים:
שלומי  ,04-9808487חצור הגלילית  ,04-6935754נצרת עלית
 ,04-6467468מגדל העמק  ,04-6541140עכו ,04-9814818
,02-6461111
גילה
ירושלים
,04-8706750
מוצקין
קריית
ירושלים רמת אלון  ,02-5867662רמלה  ,08-9232542אשקלון
 ,08-6738182קריית מלאכי  ,8581335-08ערד ,08-9551511
אופקים  ,9926605-08ירוחם .08-6580151

על גג העולם

מול נוף עוצר נשימה של הרי הגליל המערבי ורצועת חוף ים התיכון שוכנות
להן בלב כפר ורדים ,במבנה הבנוי מאבן עתיקה ,סוויטות רומנטיות בשם
"על גג העולם" .מדובר בשלוש סוויטות זוגיות מפנקות ומאובזרות בבריכה,
ג'קוזי ,מערכת סטריאו ,מטבחון ,פינות ישיבה מעוצבות ,טלוויזיית LCD
גדולה ,DVD ,מכונת אספרסו ועוד .המקום מציע ארוחת בוקר גלילית,
ארוחות שף פרטי בהזמנה ,טיולים באזור ,טיפולי ספא עם מיטב המטפלים
ושלל אטרקציות .להזמנות.052-3709984 :
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מו"ל :פורום מדיה בע"מ
מנכ"ל :שלמה בואנו

עורכת :אסתר קטן
עיצוב גרפי :מאיה בן דוד
מנהלת הפקה :מגי ליצ'י
מנהלת פרוייקט :מיכל לזובסקי

קדם דפוס :לוין אפשטיין
דפוס :מעריב
המערכת:
רח' הברזל  34תל-אביב
טל'03-7650500 :
פקס'03-6493667 :
כתובת למשלוח דואר:
ת.ד  53378ת"א 61534
דוא"ל לתגובות
info@f-media.co.il

כל הזכויות שמורות
שימוש מסחרי או אחר ,מכל סוג שהוא ,הנכלל
בחוברת זו הינו אסור בהחלט אלא אם התקבל
אישור מהמו"ל בכתב .תוכן המודעות הינו
באחריות המפרסמים בלבד.
כל המידע ,הנתונים והדעות הכלולים במוסף
זה הינם לאינפורמציה בלבד ואין לראות בהם
המלצה או ייעוץ לקורא  ,בין באופן כללי ובין
באופן אישי לצורך מתן טיפול רפואי.
הכתבות המוגשות מטעם הרופאים והמצוטטות
על ידיהם מייצגות את דעתם בלבד והינם
באחריותם המלאה.
בכל מקרה יש להיוועץ ברופא המטפל לצורך
קבלת טיפול.
ט.ל.ח

