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והצטרפות למועדון צרכנות
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אני האחרת. פאטמה אבו

רומי מציגה במרכז אומנויות

מעלות

אורית רייך: משק כנפי

הפרפר בספריית כפר

ורדים

"בריאה" - תערוכת צילום

של ליהי עמיצור לובל

בגלריית המרפאה

סקרים

האם על המועצה לתמוך

בהקמת גינות ירק

קהילתיות?:

 כן. לגינות הקהילתיות

ערך חברתי רב. בחלק

מהגינות הפרטיות קשה

לגדל ירקות בשל השפנים,

עצי אורן, שטח קטן ועוד.

 לא. הגינות

הקהילתיות מתאימות

לישובים עירוניים. בכפר

לכל בית יש גינה, והמועצה

לא צריכה לממן ולהקצות

לכך שטח.
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לדירוג הכתבה

 

מה משותף לאביבה זוהר, אסתי דוד, יאיר עמנואל ורעות כהן קורנפלד?

 

כולנו תושבי כפר ורדים שלושה מתוכנו אף חברים בקהילת המניין המשפחתי. אך מה שגרם לנו להתכנס לפני

ימים ספורים בבית הכנסת, היה מחלת הסרטן; והרצון והמוכנות לחלוק את חוויותינו, מסקנותינו, תחושותינו

ובעיקר את דרך ההתמודדות שלנו, עם בני הנוער ועם כל הנוכחים במפגש המרגש.

שניים מאתנו עדיין מתמודדים עם הטיפולים והשפעותיהם, ושתיים נמצאות לכאורה אחרי הכל. יחד עם זאת לא

קשה להבחין בקו המחבר שבינינו. כולנו בחרנו לחפש את הצד החיובי במה שקרה לנו, להתמודד בקשיים ולגלות

שיש בנו כוחות, שמעולם לא שיערנו את עוצמתם. בחרנו לקבל מהסביבה את מה שהיא יכולה להעניק ולדעת

שאנו מקלים בכך מאד על אותם אנשים טובים שסביבנו, כאשר אנחנו מרשים להם לעזור לנו, ושאיננו מאבדים

שום דבר כאשר אנו מבקשים ופונים לעזרה.

 

כולנו מאמינים שיש במחלה גורם מעצים ומתייחסים אליה כמתנה של למידה:

קבלת החיים כמות שהם ובפרופורציות הנכונות.

הבחנה בין חשוב לטפל.

התמודדות ככל הנדרש בכל מיני מצבים, מבלי להישבר גם כשקשה.

הבחירה לעסוק בדברים חיוביים.

שמירה על אופטימיות.

ולהמשיך לחיות את הרגע בדרך הטובה ביותר שניתן.

 

יוזמה של אבישג פרוחי, רכזת הדרכה של סניף נוע״ם (נוער מסורתי המסונף לתנועה הקונסרבטיבית

בישראל) המקומי הביאה למבצע תרומות שיער, שייערך ביום חמישי 13 במרץ בבית הכנסת של המניין

המשפחתי המסורתי לטובת הכנת פאות לחולי סרטן שאיבדו את שיערם.

הרב אבי, חברי הקהילה ונוע״ם, בחרו לטפל בנושא זה, כחלק ממכלול שלם של מחלות ונגעים שבהם מעורבות

ותמיכת הסובבים היא משמעותית מאד לחולה. לאנשים רבים קשה הדבר והם נוטים להתעלם, לברוח, לרחם,

ולא לראות, ומאידך לחולים קשה לקבל או לבקש עזרה. אי לכך שמחנו מאד לדרך הטבעית בה נענו דווקא בני

הנוער לעסוק בנושא, גילו בגרות ורצינות ונכונות להקשיב באמפטיה חום ואהבה, ומצאו דרך לתרום ככל יכולתם.

 

בפגישה השתתפו גם רפי ויצמן נציג האגודה למלחמה בסרטן בכפר, העובדת הסוציאלית של העמותה בצפון

ומיכל, שהיא מנחת קבוצות תמיכה – שבשרו על כוונתם לפתוח קבוצות תמיכה גם בכפר, במידת הצורך. אפשר

לפנות לרפי וייצמן תושב הכפר - הוא מקבל קהל במשרדי המועצה.

 

מספר נקודות שכדאי להתייחס אליהן:

1. חשיבותן הגדולה של הבדיקות המוקדמות לגילוי המחלה.

2. לקיחת אחריות על מה שקורה לי - מפרוגנוזה לדיאגנוזה חייב התהליך להיות קצר ככל האפשר. חייבים ליזום

ולדרוש ולא להניח למערכת להתנהל לאיטה.
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הוסף אירוע

וואג'דה - דרמה בסינמטק

מעלות כפר ורדים

13/03/2014

תיאטרון עכו מציג: "האישה

שנשמה יותר מידיי"-

תיאטרון חפצים, אוכל

ובובות למבוגרים מאת

ובביצוע מיכל סבירוני

13/03/2014

מוזיקה במועדון הזהב-יוסי

מאוטנר-ברודווי פוגשת את

הוליווד

13/03/2014

דרכון לאלג'יר בסינמטק

מעלות כפר ורדים

13/03/2014

מסיבת תחפושות פורים

2014

14/03/2014

יסמין הכחולה - וודי אלן

בסינמטק מעלות כפר ורדים

14/03/2014

הפרויקט הקאמרי הישראלי

בברעם. קונצרט בחינם.

14/03/2014

הודעות וחדשות בקצרה
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http://g4s-moked.co.il/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%9D.aspx?utm_source=kfarnik&utm_medium=banner1&utm_campaign=kfarnik
http://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA-%D7%A0%D7%91%D7%95-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99/271246289645774?ref=ts&fref=ts
http://kfarnik.co.il/content/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1-%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%99-%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%9C
http://biographies.co.il/


13/3/2014 יק |כפרנ ומשתפים  kfarnik.co.il - מתמודדים עם הסרטן 

http://kfarnik.co.il/news/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A4%D7%9… 2/4

שליחה

CAPTCHA

אתגר זה נועד לוודא

שהינך אנושי כדי למנוע

"ספאם".

שאלת מתמטיקה: *

 = 6 + 3

פתור את הבעיה המתמטית

הפשוטה הזו. לדוגמה, עבור

1+3, הקש 4.

לוח מודעות

הכנסת מודעה חדשה

יד שניה וקחתן

פסנתר למכירה

11/03/14

שונות

מכירת מנוי לשנה לקאנטרי

11/03/14

תעסוקה

בייביסיטר

11/03/14

נדל"ן למכירה והשכרה

למכירה בית בשכונה

הצעירה

05/03/14

אבידות ומציאות

מפתחות שנמצאו

28/02/14

גלריות תמונות

חג הישוב 2009

צילומי ציפורים

לגלריה

9.  קבוצות התמיכה - בתי החולים וגם האגודה למלחמה בסרטן

מציעות קבוצות תמיכה בתחומים שונים, וטוב להשתמש בהם. יחד

עם זאת הפתיחות נותנת אפשרות לסביבה להראות שהכל כרגיל,

לתמוך ולעזור ככל האפשר.

10. הומור וצחוק – חשוב להתייחס לדברים בהומור, לצחוק גם

כשקשה, לחפש את המצחיק גם במצב הכי מבעית, יש בזה גורם

מרפא ומחזק.

 

אבישג פרוחי בהתארגנות ליום תרומות שיער לחולי סרטן.

רעות כהן קורנפלד

3. למידה וידע – ספרות, אינטרנט, סרטים ועוד הם מקורות טובים לשאיבת מידע, ונותנים הרבה מראי דרך

וכוחות. יש רבים כמוני בעולם, מה היו בחירותיהם ומה ניתן ללמוד מניסיונם כדי לעשות את הבחירות הנכונות

באופן מושכל.

4. המחלה לא נגרמה באשמתי! ואין מקום להתבייש בעובדה זו! הניסיון להסתירה מהסביבה הוא בזבוז של

משאבים אנרגטיים שהחולה זקוק להם בתהליך שלפניו.

5. רפואה קונבנציונלית ו/או באלטרנטיבית - אין צורך לבחור. חשוב להשתמש בשתיהן יחד ובמקביל. לראשונה -

יש תרופות שהסטטיסטיקה מוכיחה שהן יעילות באחוזים כאלה או אחרים ולאלטרנטיבית - אמצעים כדי לתמוך

במערך הנפשי ולחזק את המערכת החיסונית.

6. שמועות ותרופות פלא – גם אם זה נראה על פניו כהמצאת הדור. לבדוק את כל "ההצלחות" לעומק, ובדרך

כלל יתברר שזה לא כך. יש להם מספר הצלחות וגם הרבה מאד כישלונות שאותם כמובן אין מפרסמים.

7.  חוות דעת שניה – בדרך כלל בזבוז זמן, הטיפולים בכל המחלקות האונקולוגיות זהים, על פי אותו פרוטוקול,

נחוץ לבחור את המקום המתאים על פי קריטריונים של מה טוב בשבילי, קרוב לבית, קשר עם הרופא, עומס או

כל סיבה אחרת שגורמת לאדם להרגיש טוב.

8.  בני הזוג והמשפחה – החולה אמנם לוקח את מירב תשומת הלב, אך חשוב לדעת שגם הם עוברים תהליכים

וחוויות קשים, כשאין להם אופציה להפגין חולשה, גם כשבפנים הלב נקרע ונשבר מדאגה.

מחפשים פתרונות אירוח

למשתתפים בכנס שיערך

בתפן 19-21 במרץ

בישיבת הערכת מצב

שהתקיימה בנושא בטחון

בכפר ורדים הוחלט כי

השערים ברח' מירון וחצב

יסגרו כל ערב בשעה

21:00 ולא כפי שהיה עד

כה בשעה 20:00.

ימי קבלת קהל בתאגיד

המים "מעיינות זיו" בכפר

ורדים

מועדי פינוי אשפה, גזם

וגרוטאות

מועדי קבלת קהל במועצת

כפר ורדים

תודות, ברכות ואיחולים

לנגה כוכבי, מזל טוב

להולדת הנכד. לשבע כוכבי,

ברכות להולדת הנין – בית

כפר ורדים.

לפנינה ומוטי אינטרשטיין,

מזל טוב להולדת הנכדה

מנדב ודורין - בית כפר

ורדים.

לקרן וזאב שביט, ברכות

להולדת הבת. למוניקה

שביט מזל טוב להולדת

הנכדה - בית כפר ורדים.

לסנדי כהן, מזל טוב

להולדת הנכד אייל - בית

כפר ורדים.

שמעון לבקוביץ: למחלקה

הקרדיולוגית של בית חולים

נהריה - תודה מעומק ליבי.

לכל ההודעות

הודעות ניחומים

למוניקה שביט, איתך

באבלך על פטירת אביך ז"ל

- בית כפר ורדים.

לגבי בלנק, אתך באבלך על

פטירת אביך ז"ל - בית כפר

ורדים.

לצילה פאר ולנירה סוארז,

איתכן באבלכן על פטירת

אביכן ז"ל - בית כפר ורדים.

לשוקי סער, איתך באבלך

על פטירת אביך ז"ל - בית

כפר ורדים.

לשפרה סלע, איתך באבלך

על פטירת אביך ז"ל - בית

כפר ורדים.

לכל ההודעות

מצאו אותנו בפייסבוק

כפרניק - אתר
הבית של כפר

ורדים וגליל מערבי

709 אנשים אוהבים את כפרניק - אתר

הבית של כפר ורדים וגליל מערבי.

אהבתי

מודעה

http://kfarnik.co.il/node/add/modaha
http://kfarnik.co.il/modaha-category-all/%D7%99%D7%93%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%AA%D7%9F
http://kfarnik.co.il/modaha-category-all/%D7%99%D7%93%20%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%94%20%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%AA%D7%9F
http://kfarnik.co.il/modaha-category-all/%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://kfarnik.co.il/modaha-category-all/%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://kfarnik.co.il/modaha-category-all/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94
http://kfarnik.co.il/modaha-category-all/%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94
http://kfarnik.co.il/modaha-category-all/%D7%A0%D7%93%D7%9C%22%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%A8%D7%94
http://kfarnik.co.il/modaha-category-all/%D7%A0%D7%93%D7%9C%22%D7%9F%20%D7%9C%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%A8%D7%94
http://kfarnik.co.il/modaha-category-all/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
http://kfarnik.co.il/modaha-category-all/%D7%90%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
http://kfarnik.co.il/content/%D7%97%D7%92-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91-2009
http://kfarnik.co.il/content/%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/gallery-names
http://kfarnik.co.il/node/13890
http://kfarnik.co.il/node/10222
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%A0%D7%92%D7%94-%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%96%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%93-%D7%9C%D7%A9%D7%91%D7%A2-%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9F-%E2%80%93-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%96%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%91-%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%95%D7%96%D7%90%D7%91-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%9E%D7%96%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%93%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%99-%D7%9B%D7%94%D7%9F-%D7%9E%D7%96%D7%9C-%D7%98%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%93-%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/content/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7-%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%99
http://kfarnik.co.il/blessings
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9A-%D7%91%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%9A-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9A-%D7%96%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%99-%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%A7-%D7%90%D7%AA%D7%9A-%D7%91%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%9A-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9A-%D7%96%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A4%D7%90%D7%A8-%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%96-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9B%D7%9F-%D7%91%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%9B%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%9F-%D7%96%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%A1%D7%A2%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9A-%D7%91%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%9A-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9A-%D7%96%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/content/%D7%9C%D7%A9%D7%A4%D7%A8%D7%94-%D7%A1%D7%9C%D7%A2-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9A-%D7%91%D7%90%D7%91%D7%9C%D7%9A-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9A-%D7%96%D7%9C-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/condolences
http://kfarnik.co.il/contact
https://www.facebook.com/pages/%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%A7-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99/172217349538946
https://www.facebook.com/pages/%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%A7-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99/172217349538946
https://www.facebook.com/pages/%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%A7-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99/172217349538946
http://kfarnik.co.il/contact
http://members.viplus.com/LandingPage%2c413aceef-92ac-4a04-8ae7-320f03eb0661%2c25826.aspx?r=1
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אתרים נוספים

עיריית מעלות

עיריית כרמיאל

עיריית נהריה

קורסים

אל"ס

דוגרינט

עלה בגליל

מרכז אומנויות ע"ש ברר

בית בחורש

תאגיד המים מעיינות זיו

אשכול גליל מערבי

ניתוחים פלסטיים

הועדה המקומית לתכנון

ובניה

נתיב אקספרס

מרכז עסקים מעלות

תרשיחא

הבלוג של חיים מצליח

אוצרות הגליל

0 1

לדירוג התגובה

רעות כהן קורנפלד

אביבה זוהר

אסתי דוד

פרסום תגובה חדשה

פרסום תגובה חדשה

-2. 11-03-2014 - מיכל דרור

פתיחת קבומת תמיכה לחולי סרטן באמצעות הבעה ויצירה

תודה לכל האנשים היקרים ששיתפו אותנו בהתמודדותם בערב מרגש זה.

כהמשך לפעילות זו, מתארגנת בכפר קבוצת תמיכה לחולים ומחלימים מסרטן במימון האגודה למלחמה בסרטן.

הקבוצה מעודדת את המשתתפים להתחבר אל הכוחות היוצרים שבקרבם ולמתן ביטוי פנימי ולא רק במילים.

לא נדרש ידע קודם באמנות.

(M.A) הקבוצה תונחה על ידי. שמי מיכל דרור, תושבת הכפר, תרפיסטית באמנות ומנחת קבוצות

לפרטים:

מיכל דרור : 052-2609608

אריאלה ליטביץ:050-2099417

רפי ויצמן: 9997310

השב

מה משותף למצולמים???

להרחבה

מוסדות וגופים בכפר

ספריית כפר-ורדים

גלריה טל

חטיבת ביניים אמירים

בית ספר "קשת"

אשכול גנים שקד וגפן

קתדרה בכפר

צופים - שבט עופר

אגודת הספורט

משכ"ל

מועדון הזהב לגימלאי כפר

ורדים

מרכז לגיל הרך

מפעלי הקיץ בכפר ורדים

אתר מועצת כפר ורדים

אמני כפר ורדים

אתר תושבי כפר ורדים

המוזיאונצ'יק

דף הטבות מאמאנט

תחרות הסיפור הקצר

תחנה מטאורולוגית כפר

ורדים

הבית של כפר ורדים וגליל מערבי.

יישום Plugin חברתי של פייסבוק

הגיבילפרסם כVera Kofyan (שינוי)פרסמי גם בפייסבוק 

הוסיפי תגובה...

http://www.maltar.org.il/
http://www.karmiel.muni.il/
http://www.nahariya.muni.il/
http://www.course.co.il/
http://cfe.org.il:8080/CFESITE/HE/index_html
http://www.dugrinet.co.il/
http://www.ale-bagalil.co.il/
http://www.artsmaalot.com/site/
http://www.cochav.org/node/59
http://maayanot-ziv.com/
http://www.wegalil.org/
http://www.nituhim.co.il/
http://www.ma-galil.org.il/
http://www.nateevexpress.com/
http://mbizcenter.co.il/
http://matsliah.blogspot.com/
http://www.ozrothagalil.org.il/
http://kfarnik.co.il/news/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D?rate=376846f5da14a565675fcfe813ffffff
http://kfarnik.co.il/news/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D?rate=1a9d9e0bb6db87de8c8732fa064859e3
http://kfarnik.co.il/comment/reply/13942
http://kfarnik.co.il/comment/reply/13942/19381
http://kfarnik.co.il/content/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%96%D7%94%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9D
http://library.ipaper.co.il/
http://www.talgallery.co.il/index.php?xlang=2
http://sites.google.com/a/vradeem.tzafonet.org.il/tavnit/
https://sites.google.com/a/keshet.tzafonet.org.il/keshet/home
http://www.ganim-kv.com/
http://pnay.co.il/sites/katedra/
http://www.zofim.org.il/troop_main.asp?troop_id=14478025
http://www.sportkv.org/pws/
http://www.miskal.org/
http://moadonhazahav-kv.com/
http://www.kfarnik.co.il/node/4550
http://www.summer-kv.com/
http://www.kfarvradim.com/
http://kvart.co.il/pws/
http://kfarvradim.me/
http://museumkv.weebly.com/
http://kfarnik.co.il/content/%D7%94%D7%98%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%98-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://kfarnik.co.il/shortstory
http://kfar-vradim.tahazit.co.il/
http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fkfarnik.co.il%2Fnews%2F%25D7%259E%25D7%25AA%25D7%259E%25D7%2595%25D7%2593%25D7%2593%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%2595%25D7%259E%25D7%25A9%25D7%25AA%25D7%25A4%25D7%2599%25D7%259D&title=%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F%20%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%7C%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%A7%20-%20kfarnik.co.il&description=%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99%20%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%91%20%D7%A2%D7%9D%20%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%20%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%99%20%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%9F%20%D7%91%D7%9B%D7%A4%D7%A8%20%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D.
https://www.facebook.com/pages/%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%A7-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99/172217349538946
https://www.facebook.com/esther.david.7311
https://www.facebook.com/lilachgilad
https://www.facebook.com/guy.pery.77
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1
http://members.viplus.com/LandingPage%2c413aceef-92ac-4a04-8ae7-320f03eb0661%2c25826.aspx?r=1


13/3/2014 יק |כפרנ ומשתפים  kfarnik.co.il - מתמודדים עם הסרטן 

http://kfarnik.co.il/news/%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A4%D7%9… 4/4

2 0

לדירוג התגובה

השב

-1. 10-03-2014 - נילי

אנשים אמיצים ואופטימים

חוזרת ומודה לכל המשתתפים בפגישה. ספגנו מכם הרבה כוח ואופטימיות.

מפגש שילווה אותנו לאורך זמן.

הקרנתם סביבכם הרבה אהבה לחיים.

תודה.

השב

צור קשר מפת האתר אתרים מומלצים אתר אינטרנט קהילתי של כפר-ורדים והגליל המערבי כל הזכויות שמורותאודות האתר כפרניק
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