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 משלוחים
40-9776559 

 פיצריה מסעדה
 מוניות הקריה

 טבעון
נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
 שעות ביממה 42

02-3099309 
004-9388293 

בשבוע שעבר נחנך מצפור 
בחלק הדרומי של שביל , חדש

את . סובב נופית -אוהד 
המצפור החדש הקימו בוגרי 

ב של בית הספר “מחזור כ
מעל הכביש . נופית וההורים

תבור מתנוסס שער עץ ‘ ברח
יפה ובולט בכניסה , חדש

מייד כשעוברים . למצפור
. בשער נמצאים בעולם אחר

העיניים נפקחות לרווחה למול 
נוף הגבעות המוריקות  והלב 

מתמלא גאווה בשל שביל 
המתנה . ישראל העובר בתוכו

שהעניקו הילדים לשביל אוהד 
ולישוב נופית היא פינת ישיבה 

וטאבון שבנו במו ידיהם 
בניית פינת הישיבה . במצפור

נעשתה באמצעות עשרות 
אדמה ומלט , בקבוקי פלסטיק

והטאבון נבנה על בסיס חבית 
הילדים וההורים של השכבה נאספו . שימושית ומשתלבת היטב במקום, התוצאה נאה מאד. מתכת גדולה

ערבבו את החול עם המלט והמים ויצקו את , הם הכינו את השטח. בשבועות האחרונים כל פעם למספר שעות
. פ תכנון  מוקדם שהכינו איתן כפרי וחגי קרופניק“ע, שכבה אחר שכבה, התערובת על הבקבוקים הריקים

 .התוכניות קיבלו את אישורה וברכתה של וועדת השביל עוד לפני מספר חודשים
אף אחד מהם לא . הילדים יצאו ביום חמישי שעבר בשעות הבוקר מבית הספר במטרה לחנוך את המצפור

הם עמדו במצפור החדש ולפתע . ישן על מיטה/יחזור הביתה ולא ת/היא לא ת/ה שבאותו יום הוא/ידע
וזו הייתה רק תחילתה של ההפתעה , זרחין שנמצא ממול ובו התחבאו‘ פתאום הגיחו כל ההורים מבית משפ

סובב —נציגת ועדת שביל אוהד, בהמשך התקיים טקס שבו נשאו דברים נעמי זך. הגדולה שתכננו ההורים
מדריכי , לאחר הטקס הופיעו איציק וסמי. המחנכות ונציגי הילדים, ל הישוב“מנכ -ארנון רוזמרין , נופית

אז . שכתב והלחין אהוד בנאי“ השביל הזה מתחיל כאן”והשמיעו לילדים את השיר , טיולים מוכרים ואהודים
לטיול על שביל ישראל שיסתיים למחרת , בזה הרגע, מכאן, שהם יוצאים עכשיו, להפתעתם, התבשרו הילדים

וההורים הראו להם את התרמילים , אין תרמילים וצידה לדרך אמרו הילדים. בבית הספר כרמל זבולון
וההורים סיפרו להם ששקי השינה והאוהלים נשלחו הבוקר , אין לנו שקי שינה הקשו התלמידים. המלאים

, שאלו הילדים? וחטיפים. במספר מכוניות לקיבוץ שער העמקים לשם כולם יגיעו עם ערב לבלות את הלילה
מהמצפור , ילדים והורים למסע התבגרות בלתי נשכח, וכך יצאו. הכל בתרמיל. הרי בלי חטיפים זה לא טיול

שם הכינו להם קבלת פנים חמה , ס כרמל זבולון“לבי -לשער העמקים וליגור , דרומה, לשביל ישראל, בנופית
 <<<    תודות מיוחדות לאלה שסייעו להצלחת המסע שהיה: ועוד בגליון. אבי ברוך: התרשם ורשם.  ומרעננת

 מהמצפור לחטיבה
 0202בוד בית ספר נופית "מחזור תנו כ

 ב“ילדים ואחים בשכבה כ, י הורים“פינת ישיבה במצפור במהלך הבנייה ע





 ילדים/תספורת גברים
 ₪  30פאן +תספורת נשים 

 ₪  90/20 -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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 שעות ביממה 24 

 052-3237505דודי      050-7679905יעקב  
 !שירות מכל הלב

 פתרון מושלם לבעיית השורשים בקווי הביוב 
 עם אחריות לשנים רבות

 החלפת קווי ביוב ומרזבים ללא חפירה וללא הרס , חדש בארץ
 הדבקת צינור חליפי פנימי באמצעות לחץ אוויר וחומרי הדבקה יעודיים

 שימוש במצלמת אינפרא אדום-איתור נזילות 
 האיתור באמצעות מצלמה חדישה 

 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני אינסטלציה 



על קבלת חג שבועות בזמר ובמחול  
 18.5.10שהתקיימה השבוע  ביום שלישי 

צ בנופשית כותבת לימור טואג בשם ““אחה
 :ועדת תרבות בנופית

בעקבות קרבת התאריכים והחגים 
בחודשים האחרונים נראה לי שעולה 

במה נמדדת אווירה  -השאלה 
קהילתיות אינה נמדדת ?  קהילתית 

, באירוע שחורג מן השגרה והיומיום
. אלא בחגיגת אירועים בתוך השגרה

 –" לוח השנה"בהשתתפות באירועי 
את , אלה שיוצרים את המקום והזמן

אלה , אישי והקבוצתי-המפגש הבין
, המאפשרים לחלוק בידיעות

 ....מתי והאם זה בן או בת, נולד/ וכן גם בשאלה לאיזו משפחה צפוי להיוולד... בהתחדשויות
נראה לי שאיני טועה כשאני )בכל אירוע כזה שמצליחים להרים " משיגים"את כל אלה אנו חשים ו

ויש חשיבות רבה "(. עצמאות"או את " שביל אוהד"את " מפספס"קובעת שנכון להיום אף אחד לא 
 .לכל ציון של כל יום ושל כל חג, לכל אירוע

גם כשכל " טוענים לכתר"כן אנו מתרגשים מה)את ההורים נרגשים , לראות את המשפחות בלבן
ההתקבצויות לקבוצות , את השיחות, (זר בשיער ורקיעה ברגליים לקצב השיר, העניין הוא לבוש לבן

 .שם על הדשא" קיבוצית"האווירה שהייתה כמעט  –

 !!!תודות
, שחגג את ביכורינו המשפחתיים, על חג שבועות שהיה כולו לבן

 . שהיווה אחר צהריים נעימים של קבלת חג
. כך לעשייה בנופית מתוך הבנה ורצון כנה לבנות קהילה-על ההירתמות המידית והברורה כל –לשרי 

על עשייה ללא שאלות גם בתוך הלחץ  –יעלי , מיכל, ורד, דניאלה –" היישוביות"לצוות הגננות 
 –לצוות נופשית . חלק שעליו מתבססת הפירמידה של חיי הקהילה -על כך שאתן ה, המובן של חיים

גם אם לא יצא ולא הצליח )לכל מי שנענה להזמנה לקחת חלק . על שיתוף פעולה ללא כל סייג ושאלה
 !!!!!ולכל משפחה שבחרה להגיע ולהשתתף!( נעשה יותר טוב בשנה הבאה, לנו השנה

 תינוקות שנולדו השנה בנופית מקבלים תעודת הוקרה מהישוב



רכישת הדיסק במרכולית 
 ובמזכירות נופית

 נופית שרים זיכרון

... וכיף סדנת אפייה

 .בנופית

 !ימים של חוויה טעימה 5
 (01 – 01לגילאי )

(3 'ה –' א)שני מחזורים 

1202/101 – 112102/1014 

 002102/101 – 05210-/101 

 3שעות פעילות

11381 – 08311  

 (כולל ארוחת בוקר)

פרטים אצל מורן 

 15/1555180  'בטל
 משתתפים מוגבל' מס

(הנרשמים' פתיחת הסדנא תלויה במס)   

קבוצת הכדורסל הפועל נופית 
מודה על ‘ המשחקת בליגה ב

 התמיכה והאמון בה, העזרה
 

 ע"לרחמים נאור מעמותת עלנ

 לוועד מקומי נופית 
 לנופשית ולניר שנער מנהל נופשית

ל מוסכי "לאבי נוסקין תושב נופית ומנכ
 מ"בע. ח.מ.צ

 הספורט דני אלימלך‘ למנהל מח
 .לניר גרוטס רכז החוגים

 
 כן ירבו, כל הכבוד

 ראובן כץ, המאמן
  ושחקני הקבוצה

 אזכרה  
במלאת שנתיים לפטירתו   

 של אדם יקר

 ל"עמוס כרמלי ז
 נתייחד עם מוקירי זכרו  
 "תל רגב"בבית העלמין   
,   בסיון' כב,  ביום שישי  

    40.00בשעה   01.00.40

לאחר הטקס ניפגש    
 וכיבוד קל.... לסיפורים על

.   בבית המשפחה בנופית    
 ( 470הפסגה ' רח) 

 חדוה והילדים





!   פ ת ו ח  ! !  פ ת ו ח ! ! !   פ ת ו ח ! ! !  פ ת ו ח ! ! !פ ת ו ח ! ! ! 

 ב

 !!!והרבה אווירה טובה -שתייה קרה  -גלידות  -קפה  

04-9835210 

0035 ₪  

 תוספות
 ₪  003 זיתים
 ₪  003  בצל

 ₪  005  טונה
 ₪  005 בולגרית
 ₪  005 פטריות

 בין השעות
17:00-21:00 

!בקרקבקבקבקקקבק ק ק קבק ק ! ! 
 ק קבקדקקק ק ק קבקדקקק
 בק קיק קתקתק קבקדק

!בקרקבקבקבקקקבק ק ק קבק ק ! ! 
אבב בדקרב בת הק
   פ דתבד



 נערכים לקראת סדרת המשך בשנה הבאה -הרצאה אחרונה לשנה זו

 באולם 04:74שעה  04.6.04יום חמישי 

 !הזמרים הגדולים בעולם מגיעים לנופית 

זמרי האופרה הגדולים בעולם , מדריד וניו יורק, לונדון, ברלין, היישר מרומא

 .נוחתים בנופית

בערב של ביצועים , בלתי נשכח" או סולו מיו"שירים נפוליטניים ו, קטעי אופרה

 .לחובבי ולחוששי אופרה. בלתי רגילים

  !מומלץ גם לכם. שלושת הטנורים יהיו שם

 : תגובות המשתתפים

ברורה ומעניינת , הרצאה קולחת, מעשיר, מהנה

 .שהאירה נקודות כה רבות שלא שמנו לב אליהן
המקצועיות וההקפדה , התרשמנו מאד מהרצינות

 .על כל פרט 
 !אירועים ייחודיים. איזו מרצה שופעת

 !!!רוצים המשך. מסבירה מצויין

 מרב ברק: מרצה! לא מה שחשבת? אופרה

 לחובבי ולחוששי אופרה

הזמרים הגדולים 
 בעולם

04.6.04 
 

הביצועים היפים ביותר של זמרי הטנור וזמרות הסופרן 

ההרצאה משלבת סיפורים ואנקדוטות על גדולי . המובילים

לצד קטעי האופרה המוכרים והאהובים ביותר , הזמרים

 . מאולמות הקונצרטים ובימות האופרה המובילים בעולם

 ₪ 04הרצאה בודדת   40-9974440כרטיסים במזכירות נופית 



 

 מאפייה

 אבו שאדי ובניו

 פ י צ ה , ל ח מ נ י ו ת , פ י ת ו ת 

04-9536356 
 משלוחים עד הבית

 , עוגיות, בורקס, זעתר
 חלות לשבת

    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 מטיפול נפלא וקפה מוכן

 טיפול פנים איכותי ומפנק 

 !  הגיע הזמן שלך לעצמך

 474- 7790479–:  גלית רז נייד
  40- 9970599 :בית

  
 
 
 
 
 

11-2585155 
 נופית, 011תבור  

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 14.00 -9.00' ו –' א
 

 20:00בימי חמישי 
 מרקייה מוסיקלית

  27/5/10והשבוע 
 “דואו כרמל”ערב מהסרטים עם 

 פסנתר –נגה ישורון 

 ולדימיר שמולנסון כינור וויאולה

 קלסיקל מוסיקה מסרטים ומחזות זמר

 שוש ואהוד יונאי, בהזמנה מראש 

052-5671293/4 
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 עוד שלב בדרך לבגרות ולחטיבה, המסע הסתיים בהצלחה. בוד והוריהם כבוד גדול"למחזור כ
 .זה לא מתוך כוונה -ואם שכחנו מישהו קבלו את התנצלותנו הכנה , נתברכנו בשמות רבים. אנו מבקשים להודות לשפע המתנדבים ולאנשי המערכת שעזרו בהצלחת המסע

 .והעזרה בהכנת מתחם הלילה ביום שלפני, ארזי אלירן עבור הקרשים למדורה שלא הבערנו -א
 ....ראו שם, בא עם סמי. איציק מדריך -א
 .בנות הזוג של חברי הוועד ושאר הפעילים שחיפו על שעות ההעדרות הארוכות/בני -ב
 .בכל מקום ובכל זמן יש עוד זוג ידיים וראש טוב על הכתפיים, גפן אריאלה -ג
 ..וחיתוך אבטיחים לתוך הלילה, שינוע, הספקה, משפחת דהן על הפירות והירקות -ד
 .דנגור אודליה הגשה במזנון –ד 
 ...איזה כיף שיש סבתא על השביל. אירוח בכפר חסידים, סבתא דינה -ד
  .כל ההורים על שמירת חשאיות המבצע -ה
 ...כל כך הרבה שלא הצלחנו לעקוב,  והורים עם עוגות, והורים עוזרי הסעדות. הורים מתנדבי ההסעות -ה
 .ניצוח תזמור והכנת ארוחת הערב. וויס איריס -ו
 .אירוח ההורים בסתר אל מול פני המצפור המתמלא בנוער -משפחת זרחין  -ז

 !!אבל בלעדיו שום דבר לא היה זז, לא הורה. חומי ממשרדי נופית -ח
 .סבא יעקובי על שרותי הסעות בחמישי בבקר .על הבאת האבטיחים לתחתית הוואדי בתזמון מושלם, יעקובי עזר ואיילת -י
 .סיוע בקיפול המתחם -כץ רונן  -כ
 .שוב תודה על נקודת הזינוק .השביל הזה התחיל משם. כפרי איתן -כ
 .שעורי תגבור בכדור עף, כרמלי רונית -כ 
 .ארוחת ערב –כהן מקס  -כ
 .הפקת טכס השבעה מרגש ומרטיט, לוי מירי -ל 
 .תיעוד מצולם ואספרסו לוועד בשעות הקטנות של הלילה, לוטן אורן -ל 
 ....לפעמים אפילו בעיניים עצומות. מחנכת שותפה לסוד ולמזימה ושותפה לדרך, ליימר אפרת -ל

 .מי יתן וזה סימן לבאות. מנהלת חטיבת הביניים ביגור על כל צוותה על האירוח, מירה יובל –מ 
 .היינו על הקשקש דקות לפני החום הגדול. צריך מזל. מזג האויר –מ 
 .תזמור ארוחת בקר עוד לפני הציפורים, נודלמן סיגל -נ 
 .ל הישוב  סיוע ותמיכה“ולארנון רוזמרין מנכ, נופית ישוב קהילתי -נ
 ...ונס'סרטי אנדיאנה ג, תכנון מסלול ההליכה, סיורים מקדימים. היה שם ראשון. יובל' סולאז -ס
 !!המשך יבוא -מצלמה מהלכת  –סטולר ענת  -ס
 .אבל מדריך עם כל הלב, לא בדיוק מתנדב. סמי -ס
 .סיוע בהשגת האישורים הנדרשים ממשרד החינוך לקיום המסע. מנהלת, סביון חני -ס

 .מצרכי מכולת, עקיבא אבי -ע 
 סיוע בקיפול, פיליס אבישי  -פ 
 ארוחת ערב –פרסר טל  -פ
 .  צנטנר דני שעזר לזקנה  לכולנו לעבור את הכביש -צ

 .הגשה במזנונים, ארוחת ערב –קרט אלה  –ק 
 ארוחת ערב. קלדרון אלון –ק 
 ...ויתר המשפחה נרתמה לסייע בהשבעה, תזמור ארוחת בקר לפני הציפורים, רוזנבבליט דנה -ר 
 סיוע בקיפול, רובין אדר -ר 
 !!יש להם כח, גם כשאין להם כח, הוכחת שהילדים .הפעלה בבית הספר ביגור, רובין שרונה -ר 
 ....רימון הדס מחנכת שותפה לסוד ולמזימה ושותפה לדרך לפעמים אפילו בעיניים עצומות –ר 
 תודה ענקית -בנצי מזכיר ושמואל אחראי הבריכה , קיבוץ מארח לתפארת, שער העמקים -ש 
 .ח בית ספר יגור קבלת פנים-שוקי רכזת ז -ש
 נשלם( לא)תם ו -ת

 : המון תודה מהוועד המארגן
 .עינת כץ, איילת כהן, ענבל קן דרור, טלי פרסר, חגי קרופניק, דנה לוטן, דלית קינן, אביבה דנה
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 .סיוע בקיפול המתחם -כץ רונן  -כ
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 .היינו על הקשקש דקות לפני החום הגדול. צריך מזל. מזג האויר –מ 
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 .ל הישוב  סיוע ותמיכה“ולארנון רוזמרין מנכ, נופית ישוב קהילתי -נ
 ...ונס'סרטי אנדיאנה ג, תכנון מסלול ההליכה, סיורים מקדימים. היה שם ראשון. יובל' סולאז -ס
 !!המשך יבוא -מצלמה מהלכת  –סטולר ענת  -ס
 .אבל מדריך עם כל הלב, לא בדיוק מתנדב. סמי -ס
 .סיוע בהשגת האישורים הנדרשים ממשרד החינוך לקיום המסע. מנהלת, סביון חני -ס

 .מצרכי מכולת, עקיבא אבי -ע 
 סיוע בקיפול, פיליס אבישי  -פ 
 ארוחת ערב –פרסר טל  -פ
 .  צנטנר דני שעזר לזקנה  לכולנו לעבור את הכביש -צ

 .הגשה במזנונים, ארוחת ערב –קרט אלה  –ק 
 ארוחת ערב. קלדרון אלון –ק 
 ...ויתר המשפחה נרתמה לסייע בהשבעה, תזמור ארוחת בקר לפני הציפורים, רוזנבבליט דנה -ר 
 סיוע בקיפול, רובין אדר -ר 
 !!יש להם כח, גם כשאין להם כח, הוכחת שהילדים .הפעלה בבית הספר ביגור, רובין שרונה -ר 
 ....רימון הדס מחנכת שותפה לסוד ולמזימה ושותפה לדרך לפעמים אפילו בעיניים עצומות –ר 
 תודה ענקית -בנצי מזכיר ושמואל אחראי הבריכה , קיבוץ מארח לתפארת, שער העמקים -ש 
 .ח בית ספר יגור קבלת פנים-שוקי רכזת ז -ש
 נשלם( לא)תם ו -ת

 : המון תודה מהוועד המארגן
 .עינת כץ, איילת כהן, ענבל קן דרור, טלי פרסר, חגי קרופניק, דנה לוטן, דלית קינן, אביבה דנה

 רגע לפני היציאה למסע, טקס חנוכת המצפור החדש

 מחנה אהלים בשעות הבוקר  המוקדמות לאחר שנת הלילה בבריכה בקיבוץ שער העמקים



  סרפוב מירית –ר הרשמן "ד מאתהעיקר הבריאות 

 מרפאת הכללית החדשה בנופית, רופאת ילדים
 

 כאבי גדילה בילדים
כאבים , חלק מהילדים חווים לעיתים קרובות כאבי רגליים ליליים ללא סיבה גלויה לעין         

 -זו תופעה נורמלית ושכיחה בכ.תופעה זו של כאבי שלד אינה מחלה". כאבי גדילה:  "הקרויים
. שנים 8-12שנים ושוב בגילאי 3-5בגילאי : ובעיקר בשתי קבוצות גיל, מהילדים 401ועד101

 .לרוב יותר בבנות מאשר בבנים

אין כל עדות לכך שתהליך גדילה הינו . הסיבות עדיין אינן ידועות? מה גורם לכאבים
קפיצה ריצה : כגון,אולם פעילויות שילדים אקטיביים מרבים לעשות במהלך היום, כואב

מתוך דווחים על כאבי שרירים . שלד של הילד -יכולים להכביד על מערכת שריר, וטיפוס
יתר במהלך -מניחים שהכאב נובע מהפעלת, בלילה לאחר שהיה לילד יום אתלטי במיוחד

לחלקם תתכן גם ,יש המעריכים כי כאבי הגדילה מייצגים ירידה בסף הרגישות לכאב. היום
 .          יתר וכנראה קיים גם מרכיב התנהגותי אישי משפחתי-גמישות 

לרוב בחלק הקדמי , כ ככאבים ברגליים"כאבי גדילה מתוארים בדר: תסמינים קליניים
לחלק מהילדים . לרוב שתי הרגליים כואבות. בשוקיים או מאחורי הברכיים, של הירכיים

צ המאוחרות "הכאבים מופיעים החל משעות אחה. יהיה גם כאב בטן או כאב ראש מלווה
ואינו , הכאב מתרכז בשרירים . לעיתים מעירים משינה באמצע הלילה, ונעלמים בבוקר

, נפוח: המפרק יהיה, במחלות רציניות בהם קיימת מעורבות מפרקים. מערב את המפרקים
עוצמת הכאבים . ואילו בכאבי גדילה המפרקים תקינים, או חם למגע\רגיש למגע ו,אדום

 .ורוב הילדים אינם חווים כאבים כל יום, משתנה מילד לילד

 . האבחנה מתבססת על אנמנזה אופיינית ובדיקה פיזיקלית תקינהאבחנה  
 . במקרים נדירים יידרשו בדיקות דם וצילומים לאבחנה סופית

 .הרמז המסייע ביותר לאשור האבחנה הוא כיצד הילד מגיב למגע בזמן כאבים
ילדים להם מחלה רצינית לא אוהבים שנוגעים בהם בזמן הכאב מאחר ותנועה לרוב מחמירה 

' את הכאב ואילו ילדים עם כאבי גדילה מרגישים טוב יותר כשמחזיקים אותם או עושים מסז
 .לרגליים

 :אמצעים פשוטים' אולם ניתן לסייע לילד  במס, אין טיפול ספציפי לכאבי גדילה טפול
 לאזור הרגליים ' מסז*         
 גם במהלך היום וגם לפני השינה, מתיחה של הרגליים*         
 כרית חימום לאזור הכאוב *         
 אמבטיה חמה לפני השינה *         
 (אדביל, נורופן)משככי כאבים כגון אקמול או  אבופרופן*         

מצבים בהם קיימים סימנים  נוספים אחרים מעבר למצויין ? מתי לפנות לרופא
גם בבוקר נפיחות ואודם באזור מסוים של , כאב קבוע: כגון, יש לפנות לבדיקת רופא, לעיל
, צליעה, חום: או אחד מהסימנים הנוספים הבאים. כאב הקשור לפציעה מסוימת .  הרגל

בכל מקרה תמיכה בכאבי הילד ואזכור כי הכאב חולף . עייפות וחולשה, חוסר תאבון,פריחות
 .עם הגדילה עשויים להרגיעו

 בברכת שינה רגועה וללא כאבים
 סרפוב מירית -ר הרשמן"ד



ALL ENGLISH STUDY GROUPS 
 !!!בנופית

 יב -קבוצות לימוד לכיתות ט

 !!!לימוד אנגלית הופך לכיף אמיתי -ל "ממש כמו בחו
 (על פי דרישה)הפעילות תתקיים פעם או פעמיים בשבוע 

 !זול יותר משיעור פרטי והרבה יותר יעיל
 

  לאנגלית מדוברתכאשר שעה ראשונה מיועדת  שעה וחצימשך הפעילות 
 .על פי הצרכים האישיים של כל אחד ואחד לתגבורומחצית השעה הנותרת 

 .תתפלאו לראות כמה ניתן ללמוד כשנהנים

 !התחלת הפעילות מיידית

הבנת הנשמע , משחקי תפקידים, כתבות, שירים, הפעילות משלבת משחקים
 והבנת הנקרא ובעיקר אנגלית שימושית

 (טבעון והסביבה, פתוח לתושבי נופית)

למעוניינים להירשם או לקבל פרטים אודות עלויות וקורסים לגילאים הצעירים 
 470-0579957:יותר נא ליצור קשר עם יעל בטל

 משתתפים 0
למפגש ₪  94 

 למשתתף

 משתתפים 7
למפגש ₪  04 

 למשתתף

 משתתפים 0-6
למפגש ₪  54 

 למשתתף

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 להשכרה בבלעדיות
  6,000וילה מדהימה בנופית  ₪ 
  1,800חדרים  2יחידת דיור  ₪ 
  3000חדרים  4יחידת דיור  ₪ 

  1,600,000חדרים  6‘ קוטג  למכירה

קיימים מגרשים ונכסים 
   אטרקטיבים בטבעון

 050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

קונדיטוריה 

 דובדבן
http://duvdevan.meydalle.info 

 בורקס ,  עוגיות , עוגות  

 עוגות יום הולדת עם תמונה  

 מוצרים ללא  גלוטן 

 04-9531738  
 050-4231909/7: נייד

 פתוח  כל ימות השבוע  

09:00-21:00בין השעות    



 קיץ מכוסף
 

כל הזדמנות בה יש לנו את האפשרות לחנך את 
. היא הזדמנות פז, ילדינו להתנהלות כלכלית נכונה

, כשאנו מתכננים את פעילויות הקיץ הקרוב, עתה
ניתן לנצל את שלב התכנון של הפרויקט הכלכלי הזה 

ימשיכו את התהליך לתכנון תקציבי , המעוניינים להעצים את החוויה. לחוויה משפחתית מגבשת ומחנכת
החוויה מתאימה למשפחות המתכננות נופש באוהל על שפת הכינרת וכן למשפחות . שנתי כולל

 .ל"המתכננות טיול בחו
משפחות שעברו יעוץ כלכלי יודעות מה התקציב . התכנון התקציבי יתבסס על האפשרויות הכלכליות

יניחו תקציב לפי פעילויות שנה שעברה והשינוי , משפחות שעדיין לא עברו יעוץ כלכלי. שלהן לחופשה
 . בהכנסות של המשפחה

 
. כל בילוי יתורגם מיידית להוצאה. עתה תכין המשפחה את רשימת הבילויים עליה חשבה לקיץ הקרוב

. יש להוסיף לכל בילוי עלויות עקיפות. יש להקפיד ולבדוק את המחיר המדויק של כל בילוי ובילוי
ל "לטיסה לחו. או בטיסה+( דלק)לחופשה באילת יש להוסיף עלויות הגעה לאילת ברכב פרטי , לדוגמא

כדאי לדייק ברישום . יש להוסיף מונית לשדה התעופה או מחיר חניה בחניונים של שדה התעופה
 .ההוצאות העקיפות ובכך ליצור תקציב הוצאות מדויק

לאחר שכל בני המשפחה רשמו את הבילויים הרצויים להם כולל העלויות שלהם מתחיל תהליך 
בתהליך זה אנו מסדרים (. ZBB=Zero-based budgeting" )אפס-תקציב קו"או תהליך , התעדוף

שלישי וכן הלאה עד שהרשימה , שני, ראשון. לפי סדרי העדיפויות שלנו( והתקציב לצידם)את הבילויים 
שורה שנייה היא העדיפות , שורה ראשונה היא העדיפות הראשונה שלנו. כולה מסודרת מלמעלה למטה

 .השנייה שלנו וכן הלאה עד הבילוי בעל  העדיפות הנמוכה ביותר
ליד שורה , לדוגמא, ליד כל שורה נכתוב את סכום כל השורות שמעליה. כל מה שנותר הוא לסכום, עתה

וכן הלאה עד  2-ו 1ליד השורה השנייה נכתוב את סכום בילויים .  1ראשונה נכתוב את עלות בילוי מספר 
עתה כל מה שנותר לנו הוא לבדוק באיזה שורה מופיע סכום השווה לתקציב הבילויים . השורה האחרונה

כל הפעילויות הרשומות מעל לקו זה הם הפעילויות אותם אנו יכולים לממן בעזרת . הכולל לקיץ הקרוב
 .התקציב שהקצבנו לקיץ הקרוב וכל הוצאה מתחת לקו זה תידחה לקיץ הבא או להגדלת התקציב

האם מה שרשמנו בעדיפות ? מה באמת חשוב לנו כמשפחה, עכשיו מגיע התהליך לרגע המעניין שלו
משך הבילוי וההנאה , עלינו למדוד את החשיבות לפי מחיר הבילוי. גבוהה יותר אכן חשוב לנו יותר

. רק אנחנו יכולים להגדיר את העדיפויות שלנו, (ועלינו לזכור זאת היטב)כמובן . שאנו מפיקים מהבילוי
כדאי לבדוק מספר אופציות לבילויי בקיץ על מנת שנוכל . יש לנו תקציב מצד אחד ובילויים מצד שני

אסור להיתפס לאופציה הראשונה שקיימת על הנייר כי לפעמים . למקסם את ההנאה מהתקציב שלנו
 .שינוי זה או אחר יכול להעניק לנו יותר זמן בילוי באותו תקציב

 
מתבקש , או הסברים נוספים/ו( וידגים את שיטת החישוב)מי שמעוניין בקובץ אקסל שיעזור לחשב 

 .לפנות אלי ישירות לפי הפרטים הרשומים מטה

www.tovana4u.co.il 

המשפחה -כלכלת. וצרכנות" המשפחה-כלכלת"-המייעצת ב" תובנה"יהודה יזרעאלי הוא בעל חברת 
תכנון העתיד המשפחתי , יומית-משפרת את ההתנהלות היום". תכנון פיננסי משפחתי כולל"עוזרת ב

, בצד הצרכני(.  רפואי ופנסיוני)ובייעוץ להגנות ביטוחיות משפחתיות ( חגיגות, טיולים, לימודים)
כגון התחברות לחברה סלולארית ללא הפתעות בחשבון , מטפלת בבעיות צרכניות מכל סוג" תובנה"

. או שירות וכדומה/גישור באי הבנות עם ספק סחורה ו/טיפול, התנתקות מהכבלים ללא דחיות, החודשי
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 'כיתה א + לימודי אנגלית לגן חובה   – חדש 

 מסלול כדורגל   - חדש 

 מסלול כדורסל  – חדש 

 או אומנויות לחימה /מסלול קראטה ו  – חדש 

 ביט  –מסלול פנקי   –חדש  

  .המסלול נופש פעיל ויציר בנוסף  

  2+ זוג 
מחפשים לשכור 
בית או יחידה 

 בנופית
 רצוי מרוהט
/ החל מיוני 

  2010יולי  
ליצירת קשר 
 :בשעות הערב

 אבישי

 052-3226133 
einatvax@yahoo.com 

/דרושה דירה 
יחידת דיור בת 

חדרים  3
 בנופית

! לא בחנייה  
 . ללא ריהוט

 רונית
054-4712149 

 חגית
054-8117161 

 י ללמוד לטפל בעצמך ובאחרים/בוא
 ...בדרך הפשוטה והטבעית ביותר

 הנחת ידיים עדינה
 Reiki 1סדנת רייקי 

מקל על , רייקי משפר את בריאותך
מחזק את מערכת החיסון של , כאבים

 ...מאזן ומרגיע, גופך
 01.5.12-מתקיימת ב 1סדנת רייקי 

בכפר " רגעים קסומים"ב
 .חסידים

 : לפרטים והרשמה
 מאסטר רייקי  - חלי פודה

 תחומית -ומטפלת הוליסטית רב
250-5056525  www.chellypo.co.il 

 דרושים 
 ות/מדריכים

ראיונות למעוניינים 
להדריך בקייטנה ביום 

למאי בנופשית  30‘ א
  17:00-19:00בשעות 



 עמק של חלום  
שנה להתיישבות  100מלאו , (2010)השנה 

, העברית הראשונה בעמק יזרעאל
 . והחגיגות בעיצומן

רצו לשלוט על אדמות עמק יזרעאל , העמים שחיו בעבר ההיסטורי באזורנו
העמקים שימשו נתיב רצוף . הפוריות שבהן גדלה תבואה רבה ובעיקר חיטה

 . יששכר ומנשה, וכאן עברו הגבולות של שבט זבולון, בין מזרח למערב, ונוח למעבר סחורות וצבאות
" אנשי הקואופרציה"על ידי , (בעת החדשה)בעמק יזרעאל , הוקם הישוב העברי הראשון 1910בשנת 

שעליהן נבנתה חצר מוגנת , דונם של אדמות פולה בעמק יזרעאל 9500יהושע חנקין רכש . במרחביה
ממים , המתיישבים סבלו מהתקפות. נבנה במקום קיבוץ מרחביה 1929ובשנת , עבור המתיישבים

 .  ורבים מתו מקדחת, מזוהמים ומחלת הטיפוס
, פתח תקוה, כגון ראשון לציון, נבנו בעיקר מושבות איכרים, (1882 – 1904)בעליה הציונית הראשונה 

נבנתה חווה חקלאית בשם , (1914 – 1904)בעליה השנייה . ראש פינה ויסוד המעלה, זיכרון יעקב
הקיבוץ הראשון בישראל . שהכשירה פועלים חקלאיים  1908בשנת , ליד הכנרת, "חוות כנרת"
הוקמה בשנת , גורדון. ד. קבוצת כנרת שבה חי א.  1912הוקם בשנת , "אם הקבוצות"המכונה , "דגניה"

 .ועוד ישובים 1913
ולא הייתה , היה רעב בארץ, במהלך מלחמת העולם הראשונה

המשיכו , וכיבוש הארץ על ידי הבריטים, אך עם סיומה. עלייה
ובנו ישובים ( 1919  – 1923)לבוא חלוצים בעלייה השלישית 

נוספה עוד צורת התיישבות חדשה בשם מושב , בזמן זה. רבים
על  1921נהלל היה המושב הראשון שהוקם בשנת . עובדים

על ידי יוצאי הקיבוצים ואנשי העלייה , אדמות עמק יזרעאל
המתיישבים הראשונים בעמק עסקו בעיקר בייבוש . השלישית

התחדשו המאמצים לרכוש , ובראשית המנדט הבריטי, הביצות
יש חוקרים הטוענים שקדמו לנהלל . עוד קרקעות להתיישבות

ומושב , שהתאחד עם פתח תקווה( 1911" )עין גנים"מושב 
אך אי אפשר . שהסתפח לראשון לציון(  1913" )נחלת יהודה"

ומתקיים , שנבנה על בסיס איתן, לקחת את הבכורה מנהלל
העיירות , במהלך השנים. כמושב עובדים מאז ועד היום

והעיר תל , קלטו את עיקר העולים, והישובים העירוניים בארץ
 . הלכה וגדלה 1909שהוקמה בשנת , אביב

, הר תבור, הגליל התחתון בצפון, עמק זבולון ומפרץ חיפה במערב: גבולותיו של עמק יזרעאל הם
הבקעה המרכזית של עמק . גבעת המורה ועמק בית שאן במזרח והר הכרמל עם רמות מנשה בדרום

ויש גם שלוחות נוספות ממזרח שהן , בקעת מגידו ועמק חרוד: יזרעאל מתחלקת לשני אזורים עיקריים
צורתה משולש בין , בקעת מגידו היא הבקעה המרכזית של עמק יזרעאל. בקעת כסולות וחבל תענך

 . ר"קמ 380הרי השומרון והר תבור ושטחה , הכרמל
הקרקע שטוחה ואטומה ומורכבת . העמק מנוקז על ידי נחל הקישון אל מפרץ חיפה ואל הים התיכון

עם תחילת ההתיישבות היהודית . שהיו בה ביצות ושיטפונות בעבר( סחף)ברובה מאדמה אלוביאלית 
עמק חרוד הוא חלקו המזרחי של . הוקמו מפעלי ניקוז ונעלמו הביצות, בעמק בראשית המאה העשרים

לעבר , ומנוקז על ידי נחל חרוד מזרחה, המופרד מבקעת מגידו על ידי קו פרשת מים, עמק יזרעאל
. לבין הרי יששכר ורמת צבאים בצפון, ומשתרע בין הרי הגלבוע בדרום, ר"קמ 40שטחו . בקעת הירדן

 15יש כאן . אלף דונם 350על שטח של , כשלושים אלף נפש, כיום חיים במועצה האזורית עמק יזרעאל
 .ושני כפרים ערביים, ישובים קהילתיים 8, מושבים 14, קיבוצים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע
ek.meydalle.info 

הוקם הישוב  1910בשנת 
בעמק , העברי הראשון

על , (בעת החדשה)יזרעאל 
" אנשי הקואופרציה"ידי 

 . במרחביה
נהלל היה המושב הראשון 

על  1921שהוקם בשנת 
על ידי , אדמות עמק יזרעאל

יוצאי הקיבוצים ואנשי 
 . העלייה השלישית



 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

 יחידת דיורלהשכרה 
 מרוהטת קומפלט

 ליחיד או לזוג
054-7270262 
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  נופשיבוקר    נופשיבוקר   נופשיבוקר
 

 04:44 07.47.04ביום שלישי 
 הרצאתו של משה אלפרט

 בנופשית 
  

 : הנושא
 לחיות עם זאבים 

 כולל צילומים
 

החל משה , בעקבות פניות רבות, לאחרונה.
להופיע עם סיפור חייו עם הזאבים בפני 

כשהוא משלב בסיפוריו  , קהלים שונים
קטעים מצולמים מחייו המשותפים בחברת 

וגם מקרין סרט  , החיות המיוחדות האלה
 .טבע בהשתתפותם

 
  להתראות צוות נופשיבוקר 

 !צא לדרך? יש לך רעיוןיזם 

 בניית אתר אינטרנט 

  דומיין ייחודי 

 ממשק ניהול עצמי 
 00555  פליירים 

 00555  מעטפות מודפסות 

  תמיכה ויעוץ 

 פרסום ושווק באנטרנט 

 אופטימיזציה של אתרים 

 !!!במחיר מיוחד והכל
 

 נופית פלוס  -“ מידע”
 הבית של היזמים 

    50-5000500:  ‘טל



 זה לא נגמר עד שזה לא נגמר
באוקטובר האחרון יצאה קבוצת הבוגרים של מועדון הכדור 

שבוע . מים פלרם זבולון לטורניר עם אריות ארופה בברצלונה
כשהקבוצה חזרה שאלתי . של משחק אחד או שניים בכל יום

" ?איך היה: "את המאמן את השאלה הכי מתוחכמת בעולם
ידענו שאנחנו נוסעים לטורניר קשה נגד הקבוצות הכי : "התשובה שלו הייתה

ה קפצו למים ונתנו 'בכל משחק החבר. חזקות בארופה ולא היו לנו אשליות
אומנם לא ניצחנו באף משחק אבל . מלחמה עם הרבה כבוד וזה מה שחשוב

 ." חזרנו מהנסיעה הזו קבוצה אחרת ואני מאמין שזה ישתלם בטווח הארוך
, לצערי. שבועות שיחקה הקבוצה בגמר גביע המדינה 3לפני 

. לא נכחתי במשחק הגורלי, בגלל מחנה האימונים שבו הייתי
אבל כששמעתי ממנהלת הקבוצה את מה שהתרחש במשחק 

". את הגמר הזה ניצחתם בברצלונה: "אמרתי לה רק משפט אחד
במהלך המשחק הקבוצה איבדה שניים משחקני ההרכב הכי 

התוצאה הייתה צמודה והקבוצה . חשובים שלה בגלל עברות
שניות לסיום בפנדל  17היריבה הצליחה להשוות את התוצאה 

ההארכה הסתיימה בתיקו נוסף ובלי שניים מהזורקים . מפוקפק
. הכי טובים של הקבוצה זה הגיע למצב שבו נותרה לפלרם זבולון זריקה אחת במצב של שיווין בפנדלים

 . זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. אחד השחקנים הוותיקים לקח את הזריקה וחגיגות הניצחון החלו
-ו, מ של רכיבה"ק 180, מ של שחיה"ק 3.8אחרי . התחריתי בישראמן באילת, שנה קודם לכן, בפברואר

, היה לי חם, היה לי קשה. מ של ריצה אחד המתחרים הצליח לעקוף אותי וירדתי למקום השלישי"ק 25
כשהפער  36-בקילומטר ה. נתתי לו להתרחק ממני ובמידה מסויימת השלמתי עם המצב. והייתי עייף

הוא נזף בי וצעק עלי שזה הזמן לנסות לעקוף . בינינו היה בערך דקה פגשתי חבר טוב שהגיע לעודד
חלפתי על פניו בסערה וחזרתי למקום השני  39-מ ה"בדיוק בסימון של הק, מ אחר כך"ק 3. אותו בחזרה

זה לא נגמר עד שזה לא : "על קו הסיום המשפט הראשון שאמרתי היה. הכללי והראשון מבין הישראלים
 ". נגמר

נקודות שהעלה  3לפני כמה עונות גור שלף מסר את הכדור לדריק שארפ שקלע בשניה האחרונה סל של 
מכבי ניצחה בחצי גמר ובגמר וזכתה באליפות היורוליג ובמומנטום חיובי שנמשך . את מכבי לפיינל פור

 . זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. גם עונה אחרי
במשך שעתיים השתנתה זהותה של . בשבת האחרונה צפיתי במתח בקרב על אליפות ישראל בכדורגל

המתח היה בשיאו כשהזמן החוקי של שני . המחזיקה הוירטאולית בתואר הנכסף מספר פעמים
קצת לפני כן הצליחה הפועל תל . המשחקים המקבילים הסתיים והם נכנסו לתוספת זמן של כמה דקות

הפועל עלתה , דקות בתוך תוספת הזמן 2. אביב להחמיץ פנדל גורלי שהיה יכול לסגור את הסיפור
לא הצליחה להבקיע והזמן , שכל הפרשנים חזו שתזכה באליפות, מכבי חיפה. ליתרון משער די מקרי

 . זה לא נגמר עד שזה לא נגמר. הפועל אלופה כנגד כל הסיכויים. נגמר
הוא השוער המחליף של הקבוצה , בחור צעיר בשם רן קדוש, השוער של בני יהודה ששיחקה מול חיפה

שוער מחליף בכדורגל זה בדרך . שעלה לשחק רק בגלל הרחקתו של השוער הראשון במשחק הקודם
הסיכוי של השוער , רב עם המאמן/מורחק/אם השוער הראשון לא נפצע. כלל תפקיד וירטואלי בעיקר

מספר שבועות לפני סיום העונה קדוש היה אמור לעבור ניתוח . המחליף לראות דשא הוא קטן מאוד
אבל הנהלת המועדון ביקשה ממנו להמתין לסיום העונה כדי לא להישאר ללא שוער , בעקבות פציעה

אחרי . קדוש קיבל הזדמנות וניצל אותה עד תום. סיפור סינדרלה במיטבו. כל השאר היסטוריה. מחליף
זה לא נגמר עד שזה לא . שיעבור ניתוח וישתקם את העונה הבאה הוא כנראה כבר לא יראה מהספסל

 . נגמר
, ש הנוכחי בחצי איש הברזל בכנרת“שמתחרים בסופ, ולירון גסול, בועז ריבק, הרבה הצלחה לאודי קינן

  .ולכל תושבי נופית האחרים שמשתתפים במרחקים הקצרים יותר

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
il.co.bonk.www 

 בברצלונה ניצחתם
את גמר גביע 
 מדינת ישראל 

http://www.bonk.co.il


 פרשת 

 נשא
 19:06-20:18: 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 נ   ה נ ד ל 
0ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 2 - 2 2 5 3 7 7 7  

  גינה  ,מתוכנן מצוין, חדרים מסודר ומפואר 6דו משפחתי
 ₪  5,300 !!לטווח ארוך , גדולה ומטופחת

  לזוג , ר"מ 90 ,חדרים 3יחידת דיור מפנקת ביותר
 ₪ 2,550קמין עצים , מיזוג, עיצוב מהמם ,צעיר

  מופו ווווו ופופופו ו ווו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום

 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  470-7767000 9777700: טלפון

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 רוח בנופית-נפש-מרכז גוף
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

 050-7832003: לפרטים והרשמה
www.ima-adama.co.il/home/sandra 

2ieliash@012.net.il 

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
052-6008871  

 יגור -יד למגינים 
... מחיר מבצע רגע אחרון

 " אמדאוס"ל
   ₪ 50: תושב מועצה

 21:00 -ב 22.5ש "במוצ
 20:30 -ב 23.5‘ וביום א

 
לצערנו אנו נאלצים 
לבטל את הקונצרט 

 "המיסה הגדולה"
 מוצרט

 שנועד להתקיים 
  24.5.10ביום שני 

 מוניות רינה
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב

נסיעות לכל חלקי 
 הארץ

052-5100292 

 ברומר אורי

 הדברת מזיקים
 שירות הדברה מקצועי

 אמינות, יחס אישי
 התאמת פתרון לכל לקוח

 !שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה 
 0581 -‘ רשיון המשרד לאיכות הסביבה מס

 אשמח לעמוד לשירותכם

8415555-185  ,8415655-185 
 נופית, 01רמון ‘ רח

Uri.brumer@gmail.com 

 להשכרה



מופונופופווווו

 פופו וןווו ו ו

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

נסיעות מיוחדות 
ג"לנתב  

 שירות אישי
052-5320005 

  ו ורו ו ופו ו

, מעבדת שרות
 תיקון ומכירה

, וידאו, טלויזיות
 מיקרוגל, סטריאו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -ו   
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 2ככר בן גוריון 

  5902359: טל
  490-0009302: נייד

 !מ ב י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הו ו ופוןווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
492-9355244 
40-5903594 

 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 92תבור 

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

  הגדר הלבנה 

 054-4915804נייד , 9835031. טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי 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 

 פודו ווווובופו ו ופו ו

 
 אלון שריגאחראי ביטחון בנופית 

490-5900423 
 054-4930818סיירת נופית  

 490-5900400השוטר הקהילתי  
 490-5900409דני ינטנר  –ש "רב


