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לקידום הבריאות 
 ולרפואה מונעת

>>> 

 המצוינים שבמצוינים
‘ י המרכז הישראלי למצוינות בחינוך זכו תלמידי כיתה ט“בחידון ארצי לחשיבה מתמטית שנערך ע

ייצגו את בית הספר והתמודדו ‘ עשרה תלמידי כתה ט. של בית הספר כרמל זבולון במקום הראשון
-אביב איש, דר אברהם: מול תלמידי המצוינות ברחבי הארץ בעזרת נפלאות הטכנולוגיה והאינטרנט

, בר רוזנבלום, תמר קדוש, יבוטרו'רועי צ, רונן סניפה, אבישג נבו, זוהר גולן, גיגי-שקד בן, שלום
ועשו שימוש בדרכים שונות , גילו נחישות, התלמידים עבדו בשיתוף פעולה. ברוך-תומר ריכטר

התלמידים גילו כי לאחת השאלות קיימים שני . לפתרון הבעיות שקיבלו והכל נעשה באווירה טובה
 .התלמידים התעקשו ושכנעו את הבוחנים בצדקתם. פתרונות ולא אחד כפי שחשבו הבוחנים

אנחנו בהחלט מתרגשים בעקבות הזכייה ”:  אומרת, מנהלת בית הספר כרמל זבולון, מירה יובל
מורה , שהתרגשה לא פחות מהתלמידים ולרונית גבע, מורתם, תודה לריקי ודס. שלנו במקום ראשון

 . “אני גאה בכל אחד מהתלמידים ומהמורות הללו. שעזרה לריקי בכל ההתארגנות, למתמטיקה
פעילות : המרכז למצוינות יעניק פרס ראשון לתלמידי המצוינות במתמטיקה של כרמל זבולון

מבית , יוצא דופן, לעשרת התלמידים הובטח פרס נוסף".  החוויה המדעית"העשרה מתוך החוברת 
 . נסיעה לבאולינג: הספר כרמל זבולון עצמו

ערב . יום לפני התחרות הוזמנו כלל תלמידי המצוינות של כרמל זבולון והוריהם לערב מיוחד עבורם
הישראלי , הפעם היה זה דורון הראל. ולערב מוזמן מרצה אורח מיוחד, כזה נערך מידי שנה בשנה

והביא , דורון דיבר על קבלת החלטות בתנאי אי ודאות. פסגת  האברסט, הראשון שהגיע לגג העולם
אם אתה רוצה להגיע לגג העולם תלמד תחילה לשרוך )דוגמאות לטעויות קטנות וחורצות גורל 

אבל הדברים החשובים , כישרון הוא מתנה: בסיום אמר דורון לתלמידים והוריהם(.  נעליים היטב
תלמידי . דורון קלע בדבריו בול למטרה. התמדה ודבקות במטרה, נחישות: ביותר להצלחה הם

. הם קמים בבוקר מוקדם כדי להגיע לשיעורים מיוחדים בבית הספר. המצוינות מוכנים לעבודה קשה
הם מקבלים ומכינים שיעורי . הם נשארים בבית הספר שעות נוספות לאחר סיום יום הלימודים הרגיל

וימשכו אחריהם ”  קטר ”ישמשו , כל אחד ואחת מהם, ברור לחלוטין שהנערים הללו. בית נוספים
 .קרונות רבים בעוד שנים לא רבות

, והיום. יום רביעי, התחרות המדוברת הייתה אתמול, ההרצאה של דורון התקיימה ביום שלישי
של בית הספר כרמל זבולון לבית אבות באושה לשמח את התושבים ‘ יצאו תלמידי כיתות ט,  חמישי

 .כרמל זבולון גדלים המצוינים שבמצויניםחינוך אין פלא שבבית . שם
 אבי ברוך

 ! ל א   מ ה   ש ח ש ב ת ? א ו פ ר ה 
 מ ר ב   ב ר ק : מ ר צ ה 

 :   2מפגש  
 פוליטיקה ושלטון  , אופרה 

 40, כרטיסים. 20:30בשעה  4.2.10,  יום חמישי
 04-9930001באשראי במזכירות , ₪

מועצה אזורית זבולון וועד מקומי נופית שמחים 
 ו בשבט“להזמינכם לפעילות לכל המשפחה לט

 חוויה ירוקה
 10:00מהשעה  6.2.10שבת 

הרשמה , הסדנאות, כל הפרטים על הפעילויות
 ותקצירי ההרצאות בגליון זה ,  לפלנטריום



 "בית חם" מרכז להורים ותינוקות  
 

תושבי נופית, הורים ובמיוחד אמהות הנמצאות בחופשת לידה או לפניה. 
 

צוות אשכול הגנים הצעיר ואני, מזמינים אתכן אמהות )ו/או אבות, מטפלות, 
סבתות(, הנמצאות בבית וכן אמהות הנמצאות לפני לידה, להגיע אלינו 

למערכת, "הפותחת את שעריה", על מנת לפגוש אתכן ואת ילדכן הרכים, לזמן 
איכות מהנה ומפרה. במסגרת זמן זה תוכלו להנות ממפגש חברתי לצד 

פעילויות חוויתיות ומעשירות, המותאמות לכן ולילדכן יחדיו. מפגשים אלו 
יתקיימו בימים מסוימים ובשעות נקובות ויכללו פעילויות מגוונות מתחומים 

שונים כמו מוסיקה, תנועה, יוגה, הרצאות קצרות סביב נושאי בריאות, תזונה, 
הכרות והסבר על פעילויות מסדר היום בגנים, מאפיינים התפתחותיים ועוד. 

 
מטרתו של מכתב זה לידע אתכם ההורים על יוזמה זו ולקבל מכם תגובה. השם 

למרכז הוא זמני. באתר נופית תוכלו למצוא מכתב מפורט, וכן טופס לפרטים 
והרשמה. )תחת הקישור  - "הבית החם" - מרכז להורים ותינוקות(. 

זוהי הזדמנות ראשונה להודות לעוסקות במלאכה ומסייעות לי בהקמת המיזם: 
אילה פרידמן, קרן בן ציון, יפעת הונינג, אורנה צימרמן וצוות האשכול.  

 
 04-9930105טלפונים ליצירת קשר: אשכול גנים בוגר: 

 054-6833028שרי גורן מנהלת אשכולות גנים  
 
 

. צוות לקידום נושא הוותיקים ביישוב
גם אנחנו מתבגרים.... וכבר היום יש בנופית אוכלוסיה וותיקה גדולה ומבורכת. 

 הוקם צוות היגוי, לאיתור צרכי מבוגרים ולקידום –ביוזמת הוועד המקומי 
פתרונות, בדגש על פעילות מבוגרים, תעסוקה ופנאי. 

תושבים )צעירים וותיקים( המעוניינים לתרום ולהצטרף לצוות  
 keren.nofit@gmail.com,  9930001אנא פנו למזכירות 

 
אירועי יום השואה, יום הזכרון ויום העצמאות 

 ברוב עם, באיכות ובהשקעה –כבכל שנה, נקיים השנה את האירועים הללו 
 כמיטב מסורת היישוב. –המאפיינת את נופית ובהפקה עצמית כמובן 

יבורכו מתנדבים היכולים לתת כתף ולקחת חלק: 
 keren.nofit@gmail.com  ,9930001יום הזכרון - אנא פנו למזכירות 

 advazm@gmail.com, 050-7300222 אנא פנו לאדווה –יום העצמאות 
 



 ₪  52 -ילדים/תספורת גברים
 ₪  09פאן +תספורת נשים 

 ₪  02/59 -ארוך /פאן קצר
 צבע  פסים  גוונים 

תסרוקות / איפור ערב 

+צבע מבצעים
תספורת 

 בלבד₪  071-פאן ב+
אפשרות למנוי מיוחד לצבע לשיער

 
מנוי פאנים 

 !בלבד₪  051מתנה  0+ 01

 ‘ ה-‘פתוח א

 טבעון ' ק 1ככר בן גוריון 
 04-9534484פקס /'טל

 משקפי ראיה ועדשות מגע

 מאיר טולידאנו 
 אופטומטריסט מוסמך

 מומחה למשקפי מולטיפוקל

 נופית - מירי ארנהלט

 מחירים מיוחדים 
 לתושבי נופית 
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  שימוש במצלמת אינפרא אדום -איתור נזילות 
  איתור ופתיחת סתימות בביוב ובמרזבים 
 יעוץ והתקנת מסנני מים איכותיים לבית 
 תיקונים והחלפת דודים 

 תיקוני אינסטלציה 

 שיפוצים כלליים 

 שעות ביממה 24שירות  מערכות סולאריות ליצור חשמל 

 ומעלה₪  12,000למשפצים חדרי אמבטיה בעלות  מבצע
 מתנה₪  1,000מקבלים אמבטיה אקרילית  או סט ברזים בשווי 

 מסנן מים לבית
עם חומר לריכוך 
המים והגנה על 

דוד השמש , הצנרת
 והמדיח

 !חובה בכל בית

 052-3237505דודי      050-7679905יעקב  



 !לא מה שחשבת ? אופרה 
 מרב ברק: מרצה

 אופרה פוליטיקה ושלטון: בסדרה 2מפגש  
 24:042בשעה  0222.4חמישי 

 .40-000444במזכירות נופית ₪  04כרטיסים 

. תככים ומזימות סביב סוגיות של שלטון ופוליטיקה אינם מנת חלקינו בלבד
אך הדרמות הפוליטיות , באופרה הכל אמנם עטוף במוסיקה סוחפת

למרות קיצוניותן הן משקפות באופן . הן החזקות והקיצוניות ביותר, באופרה
 Miss Sarajevo .: רמז                                                                          .מדהים את המציאות

 2הכינו כרטיסים מראש2  202.4..יום חמישי  2 הנשיות בשיאה: בסדרה 0מפגש 
 

בעלת תואר שני בתכנית . מרצה וחוקרת אופרה(:    .M.A)מרב ברק 
מרצה בשיתוף מחלקות . הבינתחומית באמנויות באוניברסיטת תל אביב

ומרצה , החינוך של האופרה הישראלית והתזמורת הפילהרמונית הישראלית
 . אורחת בסמינר אופרה לתואר שני באוניברסיטת תל אביב

 נופשיבוקר     נופשיבוקר        נופשיבוקר
 בבוקר בנופשית בחדר הצפוני 10.00בשעה  2.02.10ביום שלישי 

  2010טיפול באמונה בישראל  -מגרשי השדים 
   ד אורן אסמן"עו 

 בבוקר בנופשית בחדר הצפוני 10.00בשעה  9.02.10ביום שלישי 

 מלחמה ושלום -אקטואליה 
 אדריכל אוסלו, מרצה בכיר באוניברסיטת חיפה-יאיר הירשפלד' דר

הסדנא - (באחד מימי השלישי בבוקר)כמו כן אנחנו מנסים לארגן יום בישול צמחי בר 
 תתקיים בנופית בהנחיית תמי יוסילביץ 

 יום הבישול מותנה ברישום מראש ועלותו תהיה בהתאם לנרשמים
 ח"ש 10כניסה לכל ההרצאות 

 להתראות צוות נופשיבוקר

 ועדת תרבות נופית  מזמינה



 04-8459272פקס |  04-8459431טלפון 
 Www.nry.co.ilאתר |  nag@ry.org.ilל “דוא





 

 ? צמאים
 קבלו פחית שתייה 
 מתנה

לרגל הפתיחה המחודשת

 

רק 
10 ₪ 

 ארוחת צהריים

 ?בפיתה או בצלחת

 מנה בשרית
 שניצל עוף אמיתי מצופה או

 חזה עוף על האש או
 המבורגר

 , יפס או פסטה ברוטב עגבניות‘צ בתוספת

 חמוצים+ סלט ירקות  ובנוסף

 כרעיים
6199 

 חזה עוף
2299 

 כבד עוף
6199 

 כנפיים
799 

 04-9930004הזמנות בטלפון .  מהמרכולית ומהאטליז חינם משלוחים 

 6:00-20:45: פתוחה לשירותכם בין השעות המרכולית



Www.meydalle.info/nofitplus 

    טיפול משולב 
 ג גוף 'מסא+ טיפול פנים מלא 

 ...שעתיים שכולן הנאה ופינוק 

 שוודי רפואי בהזמנה מראש‘ מסאג
( אלסטו+ שרף )הורדת שיער בשעווה 

 מוצרי קוסמטיקה  לרכישה
 קבעי עכשיו תור ובואי 

 .להנות מבקר נפלא וקפה מוכן

 טיפול פנים איכותי ומפנק 

 !  הגיע הזמן שלך לעצמך

 999- 9351935–:  גלית רז נייד
  90- 5531355 :בית

 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם

 מכירת כל סוגי השטיחים
 -עבודת יד, מקיר לקיר, מודרניים, קלאסיים

 . פרטיים, ים‘אפגניים בלוצ
 סי ופרקטים.וי.מכירה והתקנת פי

 מפעל לניקוי תיקון וחידוש 
 כל סוגי השטיחים

 ניקוי וטיפול אומנותי 
 בשטיחים פרסיים וסיניים

 דיל נשר -בין שיש אלוני לשופרסל , 30המסילה  ‘ רח 
, 10-1310113, 31300127 ‘טל

 310-1300121 ‘פקס



 חוויה ירוקה

 ו בשבט"פעילות לכל המשפחה לט
 6:66.מהשעה  02.2.6שבת 

 
* * * 

 בנושא זיהום אוירהרצאות מתחלפות  -באולם הרב תכליתי

 הטכניון ,וסביבתית אזרחית להנדסה הפקולטה, ר דוד ברודאי"ד 10:00
 .בריאותינו ועל הסביבה, משפיעה באופן ישיר ועקיף על איכות חיינואיכות האוויר 

ומהם ( מחוץ ובתוך הבית)בהרצאה נסקור בקצרה מיהם מזהמי אויר נפוצים באזורינו 
ונדון במסקנות ובתובנות , נציג תוצאות ניטור מזהמים באזור מפרץ חיפה, מקורותיהם

 .שניתן להסיק מנתונים אלו

 מנוטרת -סביבה -קהילה, קסמ, אלעד רודיאקוב 10:40
( דליים)בה קהילה עושה שימוש באמצעים פשוטים   Bucket Brigade -הצגת שיטת ה

 .יעילים וזולים  לניטור מזהמים באוויר

 . אביב-אוניברסיטת תל, ללימודי סביבה בית ספר פורטר, דני רבינוביץ' פרופ 11:10
  .האתגר העכשווי והדורות הבאים: הפוליטיקה של משבר האקלים

על מעבורת החלל  MEIDEXמתאם ניסוי . האוניברסיטה הפתוחה,  יואב יאיר' פרופ 12:00
 . 2003-ל 1998קולומביה ומעורב בעיצוב וביצוע הניסוי בחלל בין השנים 

 .תצפיות לווינים על מצב האטמוספרה: עיניים בחלל

 : פאנל  בהשתתפות 12:50
 ר הקואליציה לבריאות הציבור"יו, ימי קריקון'ר ג"ד
 האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, ר רבקה קולטון“ד 

  דיני איכות הסביבה והמשפט הסביבתי, ד גיל  דרור“עו

 ועד מקומי נופית והמועצה האיזורית זבולון מזמינים 

 הפ ע י ל ו ת   ו ס ד נ א ו ת   ל כ ל   ה מ ש פ ח 
 ס ובחללים סגורים"יתקיימו בחצר ביה

  בכל שעה עגולה. לחץ ואנרגיה ירוקה, הדגמות בנושאי אויר -ניידת מדעטק. 
 13:00, 12:00, 11:00, 10:00בשעות  אטמוספירה ומערכת השמש -פלנטריום. 
0. י ש   ל ה ר ש ם   מ ר א ש   ב מ ז כ י ר ו ת   נ ו פ י ת   4 - 9 9 3 0 0 0 1. 

 מגוון פעילויות למגוון גילאים -יצירה מחומרי טבע 
 "מומלץ  להביא מספרים וניירות למחזור. סדנא להכנת יומנים מעלי בננה, "יומננה. 
 ”3לכל המשפחה  מגיל . 12:30, 11:00בשעות . מבית תיאטרון הקרון“ האוסף הכי הכי. 
 ילדים . מתאים לבני נוער ומבוגרים. מדף/ שולחן / הדום/ לבניית שרפרף: סדנת רהיטי קרטון

 . בלווית הורה
 תצוגת רהיטים  עשויים מקרטון . 
  

 .הפעילות חופשית, כולם מוזמנים



מעצימה קהילות ברחבי ישראל לקחת אחריות על  -מ  קהילה סביבה מנוטרתמ  קהילה סביבה מנוטרת""קסקס

 -  Bucket Brigade -על ידי הכשרתם בשיטת ה, הסביבה שלהם לרבות איכות האוויר
העמותה מספקת לקהילות ציוד לניטור אוויר וכן . שימוש בדליים  לניטור מזהמים באוויר

וכן בפרסום , מלווה את הקהילה בתהליך מרגע דגימת האוויר דרך שליחה למעבדה וקבלת תוצאות
 .התוצאות ובלחץ ציבורי על בעלי מפעלים ומקבלי החלטות

 : משתתפי הפאנל

היה   מהראשונים . זוכה מגן שר הבריאות, ר הקואליציה לבריאות הציבור“יו, ימי קריקון‘ר ג“ד
.   לנתח ולחשוף את ההשפעה של זיהום אויר הנגרם מתעשיה על תחלואה עודפת באזור חיפה, לאסוף

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/037/526.html 

בעלת תואר ראשון . האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, ר רבקה קולטון שפירא"ד
יועצת עצמאית בנושאי . תואר שני במדעי איכות הסביבה ותואר שלישי בהנדסה סביבתית, בכימיה

, זיהום אוויר מתעשייה ותחבורה: איכות אוויר והתמחות במניעת ריחות תחומי עיסוקיה העיקריים הם
הועסקה במגוון רחב של תפקידים .  שים וכדומה"מט, חקלאיים, זיהום ריח ממקורות תעשייתיים

פיקוח על תעשיות בנושאי , (תחנת הכוח חדרה)איגוד ערים , יפו -א“בתחום איכות הסביבה  בעיריית ת
//:http.   2000ג “פרויקטורית למעקב אחר הנושאים הסביבתיים בנתב, זיהום אויר ושפכים

iseeqs.technion.ac.il/DMPage.aspx?menuid=13&mytabsmenu=0 

בוגר הפקולטה לחקלאות ברחובות   ,(LLB)בוגר משפטים באוניברסיטת חיפה,  ד גיל דרור“עו
(B.Sc Agr)  ומוסמך במדעי הסביבה במחלקה למדעי הסביבה וחקר האנרגיה במכון וייצמן למדע

(M.Sc)   .מפקח :  בעל ניסיון בנושאי איכות הסביבה וזיהומים סביבתיים בעבודה סביבתית מעשית
ניטור זיהומים סביבתיים בנחל הקישון , חומרים מסוכנים באיגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי

 . עוסק בייעוץ משפטי ובניהול סיכונים סביבתיים לעסקים ותעשיות. ושיקום נחלים ועוד

  

  .  .  תצפיות לוויינים על מצב האטמוספרהתצפיות לוויינים על מצב האטמוספרה: : עיניים בחללעיניים בחלל

 יואב יאיר‘ פרופ

ההרצאה תעסוק בביצועים ובחלק ההכרחי שממלאות מערכות תצפית חלליות במעקב ובניטור שינויי 
נפרד ממערכת -הארץ הם חלק בלתי-לוויינים במסלולי הקפה סביב כדור, כיום. הארץ-האקלים בכדור

שבה נכללים גם גלאים על גבי מצופים באוקיינוסים ורשת של תחנות מדידה , התצפית העולמית
לוויינים אלה נושאים עמם מצלמות . הלכת שלנו-שבודקת ועוקבת אחרי מצבו של כוכב, קרקעיות

המאפשרים לזהות שינויים בהרכב האטמוספרה ולעקוב אחרי תרכובות , גל שונים-וגלאים באורכי
ניתן לזהות שינויים בריכוז האוזון , כך למשל. ריכוזיהן ומשך קיומן, כימיות שונות והתפשטותן באוויר

או לזהות את נתיבי , בסטרטוספרה ולעקוב אחרי הדרדרות או החלמת שכבת האוזון באנטארקטיקה
התעופה הבינלאומיים על פי ריכוזי תחמוצות החנקן שהמטוסים משאירים באטמוספרה ואשר מתפזרים 

 . לאיטם

 <<<המשך בעמוד הבא
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א שגרה לחלל מערך מתואם של לוויינים במסלולים קבועים החולפים כל יום באותה שעה "נאס
ומורכבת מכמה  (The A-train(" הצהריים-רכבת אחר"מערך זה נקרא : מעל אותו מקום

לכולם מסלול מעגלי . לוויינים שונים הבודקים בזה אחר זה פרמטרים שונים של האטמוספרה
-בודק את מצב מחזור המים ועוקב אחרי ריכוזי אדי Aqua: מ מעל פני השטח"ק 705בגובה 

ם הבוחן את תכונות "נושא עמו מכ CloudSat, בודק את ריכוזי האוזון Aura, המים באוויר

נועד לעקוב אחרי מצב כיפות  ICESatלווין . העננים וחלקיקי האווירוסול המרחפים באוויר
ובתיאום עמו , הארץ-הקרח הקרחונים המפשירים בקצב מדאיג עקב התחממות כדור

( בין היתר)עוקב  Terraלווין . בודק את מפלס האוקיינוסים הגואים ברציפות  Jason-2לוויין
התפרצויות געשיות ועוקב אחרי שרפות , ממפה סופות אבק, הארץ-השטח של כדור-אחרי פני

בנוסף ללוויינים . היערות באזורים המשווניים ועל ידי כך מאפשר זיהוי מהיר של מוקדים חדשים
נמצא בחלל מערך של לוויינים במסלולים , אלה שמקיפים במסלולים נמוכים יחסית

-מ על אותו חלק של כדור"ק 36,000וצופים מגבוה " קבועים במקומם"אשר , גיאוסטציונריים
הארץ שקול בדיוק לקצב הסיבוב -זאת משום שקצב ההקפה שלהם סביב כדור)הארץ ברציפות 
מאפשרת תצפיות על אזורים נרחבים ולעקוב  GOESסדרת לוויני (. שעות 24העצמי כלומר 

והתצלומים שהם , בפרט אחרי טייפונים והוריקנים, אוויר-אחרי סופות גדולות ומערכות מזג
לוויינים . ומתן התראה לאזורים בסכנה (Now-casting(קצר -משדרים מאפשרים חיזוי לטווח

-היא בעלת השפעות דרמטיות על המתרחש בכדור" התנהגותה"ש, עוקבים גם אחרי השמש
מנוטרות על ידי לווין ( פלסמה)לוהט -סערות שמש והתפרצויות של ענני גז, כך למשל. הארץ

SOHO המאפשר לתת התראה של מספר שעות לפני הגעת סערת, של סוכנות החלל האירופאית
עוקבים אחרי צידה של השמש שאינו ניתן לתצפית ישירה  Stereoלוויני . הארץ-שמש לכדור-

שמשתנה , שמש חדשים ולנטר את פעילותה של השמש-על מנת לזהות כתמי, הארץ-מפני כדור
המגיבות למפגש עם רוח , הזוהר הצפוני וחגורות הקרינה, במקביל. שנה 11במחזוריות של 

הלוויינים עצמם חשופים ורגישים : אמת-השמש ועם סערות השמש נמצאות במעקב בזמן
עד חלוף " מצב בטוח"להפרעות מגנטיות אלה ולעתים יש להפסיק את פעולתם ולהעבירם ל

הם מנוטרים בצורה מדויקת , כדי להמחיש את עוצמת שינויי הטמפרטורה הגלובליים. הסופה
הנתונים : ורציפה על ידי לוויינים שמאפשרים יצירת מפות המציגות את פריסת השינויים

, בלי ספק. האחרונים שהתקבלו מצביעים על כך שהעשור האחרון היה החם ביותר בהיסטוריה
ומשימות חלל עתידיות , הארץ-טכנולוגית הלוויינים היא כלי שערכו לא יסולא בפז בחקר כדור

 .הבית שלו-עתידות לאפשר לנו לעקוב ולהבין את השפעות המין האנושי על פלנטת
 

היה . האוניברסיטה הפתוחה, המחלקה למדעי הטבע והחיים -יואב יאיר ´ פרופ
על מעבורת החלל קולומביה ומעורב בעיצוב וביצוע  MEIDEXמתאם ניסוי 

 . 2003-ל 1998הניסוי בחלל בין השנים 
 <<<המשך התקציר בעמודים הבאים

 תקציר הרצאות,  חוויה ירוקה
 :קודם ‘ המשך מעמ. תצפיות לווינים: עיניים בחלל



  ..הפוליטיקה של משבר האקליםהפוליטיקה של משבר האקלים: : בין זיהום אויר להתחממות כדור הארץבין זיהום אויר להתחממות כדור הארץ
 דני רבינוביץ' פרופ

התתמודדות עימו בשנים . 21הולך ומסתמן כאתגר המרכזי העומד בפני האנושות במאה ה  האקלים שינוי
בחלקה הראשון . הקרובות תקבע במידה רבה את סיכויי ההישרדות של הדור הנוכחי ושל הדורות הבאים

, אפקט החממה)רבינוביץ את הרקע  המדעי של התחממות כדור הארץ ' של ההרצאה מבהיר פרופ
, (21ומודלים של חיזוי האקלים  העולמי במאה ה , השינויים באטמוספירה מאז המהפכה התעשייתית

ומצביע על , (ן"מאפ)מסביר את המשמעויות הכלכליות והחברתיות של המצב האקלימי הפוסט נורמלי 

 . סוגית הצדק ההיסטורי שנלווית למשבר האקלים

ם  שהתקיימה "של אמנת האקלים של האו 15חלקה השני של ההרצאה מנתח את הועידה ה 
רבינוביץ משתמש בנסיונו כמשתתף בועידת האקלים בבאלי ' פרופ.  2009בקופנהאגן בדצמבר 

וכפעיל סביבתי בינלאומי כדי לזהות את מקבילית האינטרסים שמשפיעה על האיסטרטגיות  2007
 . ומציע תסריטים להתפתחויות עתידיות, השונות להתמודדות עם הבעיה
 . טיוב-ההרצאה מלווה בסרטונים מיו

בעל  הוא( הקיבוץ המאוחד‘ הוצ) 'כיצד נשרוד את שינוי האקלים: הנה זה בא'רבינוביץ מחבר  ' פרופ
ספרים קודמים פרי עטו פורסמו בין השאר בהוצאות הספרים . 'תואר דוקטור מאוניברסיטת קיימברידג

, בריטניה" גרינפיס"ר "הוא מכהן כסגן יו. ואוניברסיטת קליפורניה בברקלי' של אוניברסיטת קיימברידג
הוא ידוע מכתיבתו לאורך . ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, "חיים וסביבה" ר "ובעבר כיהן כיו

 .ומרבה להופיע בנושאי סביבה וחברה בתקשורת האלקטרונית" הארץ" שנים רבות בעמוד הדעות של 

זוכה לפופולאריות רבה בקהילה ,  הומו קומבוסטנס שמו,  בלוג פרי עטו המוקדש למשבר האקלים
 .Y-netהסביבתית בישראל ופוסטים ממנו מועלים בקביעות ב 

 com.homocombustans://http: כתובת הבלוג 
  comes-it-here/com.homocombustans://http: באינטרנט 'הנה זה בא'דף הספר 
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 המשך תקציר הרצאות

מ ת ה ו ו ה   ק ב ו צ ה   
ל ק ו ר ס   צ י ל ו ם   ע ם   

 צ ל ם   ה ט ב ע   
 ט ל   ג ל י ק 

ב צ ל א ל   י ר ד נ י     
9930013 

 יצירה באצטרובלים
 אחת מהסדנאות לפעילות 

 .“חוויה ירוקה“ב

http://homocombustans.com
http://homocombustans.com/here-it-comes/


 :קידום  בריאות ורפואה מונעת  של מחלות ממאירות 
 ??40-60לבדוק בקבוצת גיל הביניים  ?מה מומלץ

 מרפאת כללית החדשה בנופית, ר דפנה נדיב“מאת ד
 

 :ייעוץ להפסקת עישון 
 22מעשנים נמצאים פי )סרטן קנה הנשימה והראות : מחלות  הסרטן העיקריות הקשורות בעישון 

 . סרטן חלל הפה הושט הלוע הגרון  וסרטן שלפוחית השתן, (לחלות 
גם הפסקת . של המעשן 30-האפקט הטוב ביותר של הפסקת עישון  מושג אם נעשה במהלך שנות ה

 . תפחית הסיכון לסרטן 50עישון לאחר גיל 
 

 :לאיתור מוקדם של סרטן השד:בדיקת ממוגרפיה
 (. מוזמנות בפרויקט ארצי לאומי.)לכל הנשים 50-74אחת לשנתיים בגילאים *
או , (אם אחות בת )ספור משפחתי של סרטן שד בקרבה ראשונה:בקבוצות סיכון  40אחת לשנה מגיל *

 . או בנוטלות  טפול ממושך הורמונלי חליפי, בנוכחות מחלת שד שפירה עם שינויים בתאים בביופסיה
 .שד כל שנה MRIמומלצת בדיקת  -לנשאיות הפגם הגנטי*
 . 50-לבצע בדיקת ממוגרפיה בגיל מוקדם מ( מחוץ לסל) בתשלוםכלהנשים  יכולות *
 

 :לאיתור מוקדם של סרטן המעי הגס:בדיקת צואה לדם סמוי
ניתן (. מקבלים ערכה בדואר דרך פרויקט ארצי לאומי) 50-74אחת לשנה לכל הגברים והנשים בגילאי *

 . גם לקבל ערכה ישירות במרפאה
 או ( אח, הורה) 1ספור משפחתי של סרטן מעי גס בקרוב משפחה דרגה :בקבוצות סיכון *

סרטן שד רחם  או שחלה אישי, מחלת מעי דלקתית כרונית אישית או משפחתית–בקבוצות סיכון נוספות 
שנים מהגיל בו אובחן  הגידול בקרוב  10או בגיל הנמוך ב 40שנים מגיל  5-בדיקת קולונוסקופיה אחת ל-

 . המשפחה
או פעם בחיים בין  50שנים מגיל  10-בדיקת קולונוסקופיה אחת ל ובתשלוםניתן להציע מחוץ לסל *

 . באוכלוסיה בסיכון נמוך שאינה מעוניינת  בביצוע בדיקת דם סמוי כל שנה 55-65הגילאים 
 . אינה בסל הבריאות( CT)קולונוסקופיה וירטואלית *
 

 :ומצבים טרום סרטניים משטח צוואר הרחם לאיתור סרטן צוואר הרחםPAP בדיקת 
 . שנים 3כל  54עד  35לנשים בסיכון מגיל   -בסל. 65י רופא נשים לנשים עד גיל "מתבצעת ע

 . שנים 3-ניתן לבצעה אחת ל -בדיקות  שנתיות רצופות 3אם הבדיקה חוזרת תקינה ב
 

 :לאיתור סרטן הערמוניתPSA בדיקת דם לחלבון 
 . מומלץ כבדיקת סקירה לכל הגברים לא

ואז מבוצע , 70-בגיל צעיר מ 1מומלץ כשיש ספור משפחתי של סרטן ערמונית בקרוב משפחה דרגה 
 . בדיקת אולטרה סאונד ערמונית+ 50אחת לשנה מגיל 

 
 :איתור מוקדם לסרטן השחלה

חולות או ספור משפחתי של סרטן שחלה ומוטציה   1קרובות  משפחה דרגה  2לנשים בסיכון גבוה עם 
 . כל שנה CA125מומלץ לבצע בדיקת אולטרה סאונד וגינלי ובדיקת דם לסמן –גנטית 

 
 . אתם מוזמנים למרפאה לביצוע הבדיקות  בהתאם לקריטריונים 

 . דר דפנה נדיב מרפאת כללית החדשה -ברכת בריאות  טובה 



 תודה לירון דוד על התמונות. מנוף ענק הובא  אמש לבניית הגג של מרכז הספורט החדש



 פעילויות לכל המשפחה במקביל להרצאות-חוויה ירוקה 
ניידת המדעים ניידת המדעים 

מביאה את החוויה 
הייחודית של 

.  מדעטק לנופית
לגלות  -פלנטריוםפלנטריום

. את סודות היקום
הדרכה דינמית 
יש . בקבוצות קטנות
להרשם מראש 

( י שעות“עפ)
במזכירות היישוב 

9930001 04 

  ..12:3012:30  ––וו  11:0011:00בשעות בשעות +(  +(  33))הצגה לכל המשפחה   הצגה לכל המשפחה       האוסף הכי הכיהאוסף הכי הכי
מזמין את החברים מהקהל להתרשם מהאוספים , גיבור ההצגה, יהונתן

אוסף : הפרטיים שלו הכוללים חפצים יומיומיים ואלמנטים מהטבע
הילדים . ועוד, אוסף עננים, עלים

להתבונן , מוזמנים להתקרב
ולהתרשם בעקבות שמשאירים 
, הדברים הפשוטים והיומיומיים

לעזור לאוסף העננים להמריא שוב 
לעזור למים הזורמים , עם הרוח

כשהם משיטים , להמשיך בדרכם
להמתין לנשירת , בהם סירות קטנות

הקהל שותף פעיל . עלה בסתיו ועוד
וביחד עם יהונתן הם , בהצגה

בוראים עולמות רגישים של קסם 
 .ושעשוע

במסגרת פסטיבל חיפה " חביבת הקהל"ההצגה זכתה בפרס 
 -והיא יצירתם המשותפת של יהונתן בן. הבינלאומי להצגות ילדים

יצירה מחומרי יצירה מחומרי 
  טבע טבע 

מגוון רעיונות למגוון  
 גילאים

  
הכנת   -יומננה

יומנים מעלי בננה  
מומלץ להביא )

מספריים ונייר 
 (ממוחזר

 3-במשך כ . . עם יאירהעם יאירהסדנא לטעימה   -בניית רהיטי קרטוןבניית רהיטי קרטון
על פי הדום או מדף \בניית שרפרףשעות נלמד טכניקת זיגזג תוך כדי  

 .  עד שלב הגמר, שבלונה לבחירה
 :(בסיום הסדנא יוצאים עם רהיט וחיוך 

. לכן מומלץ  להגיע בתחילת הפעילות,שעות 3-זמן בניית פריט הוא כ*
 !ילדים  בליווי הורים בלבד. הפעילות מתאימה לבני נוער ומבוגרים

  
, עיצוב ובניית רהיטים מקרטון כמעט ואינו מוגבל

ללא צורך ,הטכניקה פשוטה ומאפשרת לכל אחד 
לבנות רהיטים כיד הדמיון , בכישורים מיוחדים

 . הטובה עליו מבחינת צורה וצבע
, הקרטון הגלי הוא אחד החומרים החזקים בעולם

ניתן לחתוך אותו בקלות בעזרת סכין 
לבנות בסיוע דבקים קונסטרוקציה של ,חיתוך
למרוח בלכה . לבחור גימור כאוות נפשינו,כוורת 

בעלות נמוכה וכל זאת בפרק זמן " ירוק"והרי לך רהיט ,עמידה במים
 .קצר ביותר

מקרטון ,פרי תכנון אישי , שימושי, בבניית רהיט עמיד
אנו , שמצאנו ברחוב או מאריזות מוצרי חשמל שקנינו

עוסקים במיחזור ותורמים להפחתת הזיהום בכדור 
 -.תוך כדי  עבודה אומנותית, הארץ

 .  שתי מטרות נעלות לכל הדעות

עוסקת  באומנות , יאירה
מיחזור שקיות ,פיסול בעיסת נייר,אקולוגית 

 . רהיטים מקרטון, וכמובן , ניילון
למדה למחזר קרטון לרהיטים מהמעצב הצרפתי  

 . אריק גיומר 



 חג לציפורים  
עושים , (ע"תש)ו בשבט "השנה בט

, ביום הולדתה, כבוד לציפורים בכנסת
כזכור . בהוצאת סדרת בולים לכבודן

, לעצמאות ישראל  60בשנת ה 
נערכה תחרות ציפורים שבה זכתה 
. הדוכיפת להיות הציפור הלאומית

. ופשוש, חוחית, דוכיפת, השנה תייצגנה את ישראל בבולים
, חל בשבת שבה קוראים את פרשת בשלח, ו בשבט השנה"ט

אחד . שאליה קושרים את הסיפור המסורתי עם הציפורים
הוא המן שירד במשך , האירועים המוזכרים בפרשה זו

חלק מהאנשים יצאו ללקט . אך לא בשבת, שישה ימים
ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט " בשבת ולא מצאו 

על פי (. פרשת בשלח –ז "כ, ז"שמות ט" )ולא מצאו
המתנגדים למשה יצאו אל מחוץ למחנה ופיזרו מן , המסורת

. על מנת להוכיח לעם שמשה טועה ומטעה אותם, בשבת
וכך האמינו , הציפורים עטו על המזון ולא השאירו ממנו דבר

, בעקבות המן בפרשה. האנשים במשה ולא במתנגדיו
לפזר , נוצר מנהג בקהילות ישראל, והסיפור המתלווה אליו

על מנת , (ו בשבט"סמוך לט" )שבת שירה"מזון לציפורים ב
שבת זו נקראת שבת שירה כי . להודות להן על עזרתן למשה

אז ישיר משה ובני "קוראים בה את שירת הים 
 (. ו"שמות פרק ט" )ישראל

דוכיפת  היא ציפור שיר עם כתר בולט של נוצות על : שיופיעו על הבולים, את נציגי הציפורים, נכיר בקצרה
, היא ניזונה מחרקים. ובגנים פתוחים, נפוצה בכל הארץ ובעיקר בשדות שלחין, היא יציבה בארץ. הראש

הנופל הישר לפיה ולבית , היא זורקת את מזונה באוויר. המותאם לכך, ותולעים בעזרת מקור ארוך וחד
בזמן . צבעי נוצות גופה חום וצהוב וצבעי נוצות כנפיה וזנבה הם שחור ולבן, גרם  80משקלה . הבליעה
הם מקננים . הנמשכים ממרץ עד סוף יוני, אחר כך יש שני מחזורי קינון, הזכר מאכיל את הנקבה, החיזור

שני בני הזוג בונים קן . אך לא על צמרות עצים, כגון בעליות גג ומתחת לרעפים, בארץ במקומות קבועים
הנקבה מטילה כחמש ביצים ודוגרת עליהן לבדה . מחומרי הסביבה, ומרפדים אותו  במצע פשוט, באדמה
, הגוזלים מיד פוערים את מקורם הקצר ומבליטים את הלוע האדום. כשהזכר דואג לתזונתה, יום 19במשך 

 . כדי לקבל מזון

צבע ראשה ". חוח"היא נקראת על שם צמח חד שנתי קוצני בשם . חוחית  היא ציפור שיר קטנה יציבה בארץ
אינו בולט , שלפני בגרות, צבע החוחיות הצעירות. צבע הכנפיים שחור וצהוב והזנב שחור, אדום שחור ולבן

  16היא שוקלת . צבע הראש חום והכנפיים שחורות עם פס זהוב עליהן. כמו הצבעים העזים של הבוגרים
מקורה חד וארוך ומותאם לשליפת . מ וחיה עד שמונה שנים בתנאים טבעיים"ס  18גודלה עד , גרם בממוצע

הנקבה מטילה עד שש ביצים בצבע תכלת עם . הברקן והדרדר, הגדילן , זרעים בשלים מתוך קרקפות החוח
שני ההורים מאכילים את הגוזלים במשך כשלושה . ודוגרת עליהן לבדה במשך כשבועיים, כתמים חומים

לאחר שני )הנמשכת עד אמצע יוני , לאחר סיום עונת הרבייה וגידול הגוזלים. שבועות עד שהם עפים מהקן
 . החוחיות חוזרות לחיות בלהקות גדולות, (קנונים לפחות

  4.5מ ואורך כנפיה "ס  12אורכה , משקלה כשבעה גרם. היא ציפור שיר מהקטנות ביותר שיש בארץ, פשוש
פשושים . ועוזר לה בתעופה ובניתור בין הענפים, זנבה הארוך נמצא בתנועה מתמדת. ויציבה בארץ, מ"ס

לאחר , והקינון נמשך עד סוף יוני, עונת הרבייה מתחילה בפברואר. וניזונים בעיקר מחרקים, חיים בזוגות
לקן צורת ביצה . והנקבה עוזרת בריפודו, פשוש זכר בונה קן בתוך סבך שיחים. סיום שלושה מחזורי קינון

נקבת (. התלוי על עץ ומשתלשל מטה עם פתח בצד)הדומה במידת מה לקן של צופית , עם פתח מהצד
 . והזכר דוגר ביום, ודוגרת עליהן כשבועיים בשעות הלילה, הפשוש מטילה עד חמש ביצים מנוקדות
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http://duvdevan.meydalle.info 

 עוגות מוס גבינה
 עוגות יום הולדת עם תמונה 

 מוצרים ללא  גלוטן
 :טלפון בקונדיטוריה

 04-9531738  
 050-4231909/7: נייד
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 כל ימות השבוע  
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 ברשותנו רשימת בעלי מקצוע מעולים

  04-9931931טלפקס , כפר חילף

מחפשים לשכור  2+ זוג 
  יחידה בנופית/ בית 
כשנשוב , 2010החל מיוני , רצוי מרוהט

 :ליצירת קשר,  ב"משהות בארה
com.yahoo@einatvax 

דרושה לשכירות דירה מרווחת 

רצוי , חדרים לפחות 3בת 

: טלפונים. לשכירות ארוכה

5539999 ,9900-519113 

mailto:einatvax@yahoo.com


 ברק נתנייתי היכה במכבי תל אביב
כבר עשרות פעמים כתבתי מעל דפים אלה שאני לא אוהד אף קבוצת כדורגל או 

קבוצות שמשלבות , במקום זה אני אוהד קבוצות שמשחקות יפה ופתוח. כדורסל
וקבוצות שמתנהלות כמו גוף מקצועני ורציני והמאמן שלהם , צעירים ומעזות
זה ממש לא , אם אני כבר מתיישב מול הטלוויזיה וצופה במשחק. מתנהג בהתאם

העיקר מבחינתי שיהיה משחק יפה שיגרום לי . מעניין אותי מי ינצח בסופו
בשנתיים וחצי מאז שחזרנו לארץ אני רואה פחות . להישאר מרותק עד הסוף

עד כדי כך שכשאדוה הודיעה לי שבחבילת הכבלים החדשה . ופחות משחקים
שלנו אין את ערוצי הספורט בתשלום לא ממש התרגשתי ועברתי בשקט לסדר 

שהייתי צופה בהם בטלוויזיה " פוטי"אם יש משהו שאני מתגעגע אליו באוסטרליה אלה משחקי ה. היום
 .או הולך לצפות בהם באצטדיון עם המנוי שהיה לנו

הילדות , אדוה יצאה עם חברות לקפה. די נדיר" חלון הזדמנויות"ביום ראשון האחרון בערב נוצר לי 
הדלקתי את . והאצבעות והצוואר כבר כאבו לי אחרי יום שלם מול הלפטופ, נרדמו בשעה סבירה

הטלוויזיה לצפות בתחזית וגיליתי שמשחק הכדורסל בין ברק נתניה למכבי תל אביב מועבר בשידור 
 . ישיר

נתניה היא לא . במשך החודשים האחרונים שמעתי רבות על הקבוצה המיוחדת שנוצרה בעיר היהלומים
רעננה וכפר סבא עדיין נראו כמו מושבות ונתניה , בתקופה שבה גדלתי בשרון. סתם עוד עיר עבורי

אבל זו לא הסיבה . 'או לאכול בבורגר ראנץ, לראות סרט, אליה נסענו לעשות קניות" העיר"הייתה 
אחרי פציעה קשה בברך עברתי מהפועל תל אביב  17בגיל . היחידה לפינה החמה שיש לי בלב לנתניה

המאמן שלנו היה רובי בלינקו והרכז הפותח היה אריק אלפסי שמאמן את ברק . למכבי נתניה של אז
 . נתניה היום

קבוצת הכדורגל אומנם כבר החלה בנסיגה יחסית אבל היו . נתניה באותם ימים הייתה עיר של ספורט
תוך ". אליצור"בעיר שני מועדוני כדורסל שהתחרו בניהם על הבכורה עד שהכסף הגדול נחת במועדון 

למעשה זו הייתה קבוצת . תקופה קצרה הקבוצה עלתה לליגה הבכירה והפכה ללהיט של הליגה
אמריקאים -הכדורסל הראשונה בישראל שלא חששה לעלות למשחק עם ישראלי אחד וארבעה אפרו

. היה אחד מעמודי התווך של אותה קבוצה, היום עוזר המאמן של אלפסי בנתניה, וילי סימס. בחמישיה
של אותה " הדרק שארפ"וילי היה . שנים אחר כך הוא עבר למכבי תל אביב וגם שם הפך לבורג מרכזי

 . קר'שילוב בין אס לגו. שחקן מיוחד למצבים מיוחדים. תקופה
. בכל עונה בשלוש האחרונות יש קבוצת כדורסל אחת שעולה מהליגה השניה ועושה שמח בליגת העל

, כמו חולון של עונת האליפות. בשנתיים האחרונות אלה היו מכבי חיפה וחולון והשנה זו ברק נתניה
. גם על המגרש וגם מחוצה לו. הדבר שהכי מאפיין את נתניה זה שילוב של חדוות משחק ופרגון הדדי

 . מהצד זה נראה כאילו יש להם כמות אין סופית של אנרגיה חיובית
מכבי תל אביב על יתרונותיה  . המשחק עצמו היה מבורדק בדיוק כמו שהייתי מצפה שהוא יהיה 

באלאגן ביצעים  . וחסרונותיה מגיע ממרומי תקציבה וחשיבותה העצמית לאולם הקטן והרועש בנתניה 
אבל זה נדמה  . נתניה פותחת טוב ובשלבים מסויימים אפילו קצת בורחת למכבי .  ובאלאגן על המגרש 

לרגע אני אפילו  . בחמש דקות ותסגור עניין   15-0כאילו זה רק עניין של זמן עד שמכבי תעשה מהלך של  
ברבע הרביעי העסק נשאר צמוד עם הובלה קטנה של נתניה שלא  . שוקל לחזור למחשב למרות הכל 

הספסל הקצר של  . מזל שאדוה עדיין לא בבית . המשחק נגמר בשיוויון ויש הארכה . מצליחה לברוח יותר 
גם השחקנים שיש לה עדיין על המגרש נראים כאילו הם  . נתניה נגמר וזה נראה די אבוד במבט אובייקטיבי 

אבל בספורט הלב יותר חשוב  . הגיעו לקצה ואני חושב לעצמי שבטח עכשיו מכבי תפרק אותם לחתיכות 
שוב זה מסתיים בשיוויון ויש לנו הארכה  . דקות   5איכשהו נתניה מצליחה להחזיק מעמד עוד  . מהרגליים 

בספורט אז נתניה חייבת  " מגיע "אם יש  . אדוה מגיעה הביתה ומתפלאה לראות אותי מרותק למסך . נוספת 
עם הרבה לב ומעט כדורסל נתניה מפרקת את מכבי  . וזה בדיוק מה שקורה , לנצח אני חושב לעצמי 

כשאומרים שספורט מקצועני הוא קודם כל בידור  . מדהים . בהארכה והמשחק נגמר בתוצאה גבוהה 
אני רואה את הקהל והשחקנים בנתניה חוגגים ואפילו לי יש צביטה קטנה  . מתכוונים בדיוק למשחק כזה 

 .בבוקר אני מתיישב על המחשב וכותב את הטור השבועי לנופית פלוס   06:00למחרת בשעה  . בלב 

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
www.bonk.co.il 

http://www.bonk.co.il


 
 פ ר ש ת   ב ש ל ח 

 16:39-17:49: זמני השבת 

i שבת שלוםi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
 ן"י י ע ו ץ   ו ת י ו ו ך   נ ד ל 

 (ת ו ש ב   נ ו פ י ת )! ן   ש ל ך "י ו ע ץ   ה נ ד ל 
0ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 2 - 2 2 5 3 7 7 7  

 להשכרה
  כניסה  ,חדרים מרווחת ומטופחת מאוד 4דירת גג

 ₪  3,700 .. מישורית ומרפסת גדולה לנוף מרהיב 
  ר במפלס אחד"מ 85חדרים מרווחים  3דירת גן ,

  ₪  2,500ממוזגת לטווח ארוך , כניסה ללא מדרגות 

 מוסמך טכנאי שירותירון 
 תיקון מוצרי חשמל ביתיים

 
  מזגנים  מקררים 

 מייבשי כביסה  מכונות כביסה 

 תנורי אפיה מדיחי כלים 

 !א מ י נ ו ת   א ח ר י ו ת   ו מ ק צ ו ע נ ו ת 

2 5 0 - 1 22 0 0 0 6   

 קויופונווו ונו ורו
 קמינים ותנורי ארובה 

 יעוץ תכנון ומכירה
 טיפולים ותיקונים  , התקנה 

 לכל סוגי הקמינים
 נפט וגז, קמין עץ

90-5910939 990-9911315 
 הכן ביתך לחורף עם קמין סנטר

  יופו ווווו ופופופו ו ווו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  990-9999001 5933901: טלפון

לתינוקת 
 חמודונת 
 ' בנופית א

 דרושה מטפלת
, ימים בשבוע 4-5

עד  משעות הבוקר
 .שעות הצהריים

052-374-2611 
 שרי

 צויופועופווועו ופווו ופועו ופו

 מכירת צמיגים חדשים מכל הסוגים
 תיקון תקרים

 
 כפר זובידאת בקרבת אטליז סמיר  , רמת טבעון 

 050-8587540נייד  04-9837012: טלפקס

 הנחה מהמחירון 505



יופונופופווווו

 פופורוןווו ונו

 מ נ ו פ י ת   ו ט ב ע ו ן 
נסיעות לכל 
 חלקי הארץ

נסיעות מיוחדות 
ג"לנתב  

 שירות אישי
052-5320005 

  ו וקו ורופונו

, מעבדת שרות
 תיקון ומכירה

, וידאו, טלויזיות
 מיקרוגל, סטריאו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -ו   
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 2ככר בן גוריון 

  9532768: טל
  054-4335732: נייד

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו' ותונוצו

 הו ו ופוןווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
052-8766200 
04-9837980 

 Homefix שילדקראוט
 לוקחים אחריות על הבית שלכם

 ביצוע עבודות אינסטלציה 

 ופתיחת סתימות

 איתור נזילות 

 בעזרת מצלמה טרמית

 פתרונות איטום מתקדמים

 ביצוע עבודות חשמל

 תיקוני תריסים

 תיקון והתקנת דודים

 שיפוצים כלליים

0נ ת ן    5 2 - 2 7 9 0 9 7 8   

  נופית 82תבור 

 מסגרית אריק
 סורגים  שערים  מעקות  
 שערים חשמליים וסככות רכב 
   ריהוט מתכת  פרגולות 

  הגדר הלבנה 

 054-4915804נייד , 9835031. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

נ ן נ ו ו א     א   

מגוון , עוגיות, עוגות
גדול של קישים ולחמים 

עוגות יום , מיוחדים
 הולדת ועוד

עד  משלוחים חינם 
 הבית בנופית כל יום

 להזמנות ומשלוחים
0523822430אסנת   

בערב  049535779  
048320626  

 ק ו נ ד י ט ו ר י ה 

 פועו ווווו ופו ו ופונו

 
 יהודה מדינהאחראי ביטחון בנופית 

054-6833027 
 054-4930818סיירת נופית  

 054-6833044השוטר הקהילתי  
 054-6833045דני צנטנר  –ש "רב


