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בימים אלה תמצאו בתיבות הדואר בנופית מוסף ספרים 
את . מיוחד שיוצא לכבוד שבוע הספר שיחול בקרוב

המוסף ערכה עצמונה גלעין מהחומרים שהגיעו ברובם 
 . כתבו ואף שלחו, מתושבי הישוב שנענו לקריאה

סופר , בין הכותבים במוסף תמצאו את אלון חילו
היחיד מן הכותבים )תושב הרצליה ( 38)ומחזאי צעיר 

אלון התכבד לכתוב במוסף (. במוסף שאינו תושב נופית
בנופית   3.6.10מאחר והוא יתארח ביום חמישי , הספרים

במסגרת , “אני'אחוזת דג”להרצאה על ספרו האחרון 
אירועים )אירועי המועצה האיזורית זבולון לשבוע הספר 

אחוזת ”(. נוספים לשבוע הספר בפרסומי המועצה
הינו רומן היסטורי בדיוני המתרחש בתקופת “ אני'דג

, איטלקית, צרפתית, העלייה הראשונה ותורגם לאנגלית
 .פורטוגזית והולנדית

רביב מיוחס נותן במוסף הספרים צידה לדרך  לסופרים 
רביב הוא סופר מדע בדיוני ופנטזיה . מתחילים

במטרה .  “אסטמיר”ו“ המגשר”, שמאחוריו שני ספרים
עשה רביב צעד בלתי , להגיע לכמה שיותר קוראים

. “אסטמיר”שגרתי ופרסם באינטרנט את ספרו האחרון 
תוך שניות אחדות וללא ,  http://www.tinyurl.com/estemir: את הספר במלואו ניתן להוריד בכתובת

 .תשלום
שממש , עוזי אורנן נענה ברצון לקול קורא שנשלח בקבוצת הדיון של נופית ועזר לגוון את המוסף בשיר

עוזי הוא בלשן ופרופסור ללשון ופרסם . בו הוא מביע דעה אישית בדרכו המיוחדת, עכשיו יצא אצלו מהתנור
תמצאו את , שהוא זקן הכותבים, במרחק שני עמודים משירו של עוזי. מאמרים ורשימות, הרבה מאד ספרים

ואם תעלעלו קצת אחורה משירו של עוזי תמצאו ראיון אישי . תולעת ספרים בת עשר, רשימתה של עינב גלעין
וזה בדיוק מה שעושה את מוסף הספרים הזה . עם מאיירת ספרים צעירה בשם מעיין צינוביץ גם היא בת עשר

דניאלה , עוד תמצאו במוסף את אהוד קלפון מרצה למדעי הטבע והסביבה. רב גוני ומעניין, לכל כך מיוחד
דפנה גלעין שאיירה את עמוד השער , עליזה רווה הסבתא והאמא, דגנית לוקס הגרפיקאית, גליקסמן הגננת

ותודה . הוסיפה דברים משלה ותפרה את כל הדפים באמצעות חידון נושא פרסים, ועצמונה גלעין שערכה
 .כך-שהדפיס את המוסף בהתראה קצרה כל, איש הדפוס והפרסום, לבני רוזנר 

 אבי ברוך

 :ועוד בגליון זה
התקיימה במרפאת הכללית החדשה סדנת בטיחות והחייאת תינוקות  21.5.10, ביום שישי -החייאת תינוקות 

בהמשך הגליון תוכלו למצוא תרשים זרימה להחייאת תינוקות עד . שבה השתתפו הורים מנופית וגם תינוקות
 <<<גיל שנה בתקווה שלא נזדקק לשימוש

 <<<פתרונות לחיסכון באנרגיה בעזרת מפוחים סולארים וחשמליים להתקנה על גגות הרעפים
 <<<מורה לנהיגה חדשה בנופית

 <<<קפה וחברים במזנון בנופשית בקרוב/שידורי המוניאל על מסך ענק עם בירה
  

 מוסף מיוחד לשבוע מיוחד

 עצמונה גלעין במהלך עריכת מוסף הספרים



  +55סקר צרכים גילאי         
+ 55 תושבים בגילאי 400בנופית למעלה מ 

צוות אסטרטגי לנושא פעילות וצרכי מבוגרים, פועל בישוב מזה כמה 
+. 55חודשים, במטרה לבנות תוכנית פעולה ולגייס משאבים לפעילות גילאי 

אנו עורכים סקר צרכים!!! 
, יעברו בני הנוער בבתי התושבים 1900 , החל משעה 8-9/6בימים ג', ד' 

+ ויחלקו שאלונים. השאלון הינו אישי, למילוי על ידי כל אחד 55שגילם 
 בכדי לאסוף –מבני הזוג. לאחר כחצי שעה, יפקדו הנערים את ביתכם בשנית 

את השאלונים המלאים. נציג הצוות ישב במזכירות בשעות ביצוע הסקר, 
. במידה ולא פקדו את ביתכם, 04-9930001 –לצורך הבהרות ומענה לשאלות 

התקשרו למזכירות בבקשה. 
 על מנת לקדם פעילות מבוגרים ביישוב. –אנא שתפו פעולה עם הסוקרים 

                                                                תודה, צוות אסטרטגי מבוגרים. 
 

                         

 ' -' -'        ,        
-                          

               -           .
              )     (       

      :      054-6833817           10.6!!! 
 

 הרחקה ודילול אוכלוסיית חזירי הבר  
    חזירי הבר בסביבת היישוב מהווים מטרד 

,  תבוצע בפאתי היישוב פעילות להרחקה 1500 – 0600, בין השעות 5.6בשבת 
 באישור ובפיקוח רשות הטבע והגנים. הרחקת חזירים תבוצע,  –וציד חזירים 

 כמובן משביל אוהד –באמצעות כלבים, משביל אוהד כלפי חוץ. ייתכנו יריות 
התושבים מתבקשים שלא לרדת מתחת לקו שביל אוהד. אין מניעה כלפי חוץ. 

לטייל כרגיל בשביל אוהד עצמו. 
 



 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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 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 



 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

                : 

     ,      ,            ,               
                                       . 

                     ,                  
          . 

                .                ! 
 !!!         ך.              

 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 



רכישת הדיסק במרכולית 
 ובמזכירות נופית

 נופית שרים זיכרון

 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

ומידע נוסף הנכם מזמנים לבקר באתרנו בכתובת  לקבלת יעוץ מקצועי

www.coolmax.co.il 470-7070099, או להתקשר לאייל  

http://www.coolmax.co.il/




 

 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

  
 
 
 
 
 

41-2202422 
 נופית, 441תבור  

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 14.00 -9.00' ו –' א
 

 20:00בימי חמישי 

 מרקייה מוסיקלית
  3/6/10והשבוע 

 תמר קפסוטו 
   בשירה מקורית ועברית

 שוש ואהוד יונאי, בהזמנה מראש

052-5671293/4 

 י ל   י   י   ה 
 ז   י   י י ח   י    -ש ז י   ח       ח י    -ל י ב ו ב   א י   ו ל י   
450 -2545052    h a l omo t k s um im@wa l l a . c om 

f 



 מבצעים באטליז נופית
 ט י יו  יו 

כרעיים 
 עוף

חזה עוף 
         26 90  פרוס

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

 ב

04-9835210 

0035 ₪  

 תוספות
 ₪  003 זיתים
 ₪  003  בצל

 ₪  005  טונה
 ₪  005 בולגרית
 ₪  005 פטריות

 בין השעות
17:00-21:00 

90 18 

 04-9930004: ‘להזמנות טל. משלוחים מהאיטליז ומהמרכולית חינם
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90 18 



 י המזנון בנופשית“תפריט מגוון ומזין יסופק ע



 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 למכירה 
 2,000,000₪חדש  240/500קוטג ‘ בנופית ב  

  1,6000,000₪חדרים  6קוטג דו משפחתי 

 להשכרה   
  חדרים במחירים  2-4יחידות דיור בנות

 אטרקטיבים
  6,200₪חדרים מפואר  6קוטג 

 050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 

 אוטויטי+  גי 
 איסוף מהבית בנופית

 שיעור מתנה -חבר מביא חבר
 עזרה וליווי בלימוד התיאוריה

 !! המבצע לעשרה הראשונים

 “ זמן מתנה”מבצע  
 השיעור מתחיל ברכסים -האיסוף מנופית

 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 



 גמבוזיות נגד יתושים
 

, שמהן בוקעים זחלים, יתושים זקוקים למקווי מים להטלת ביצים
זקוקה הנקבה , כדי להטיל ביצים. המתגלמים והופכים ליתושים

רצוי , כדי להימנע מיתושים. ומכאן עקיצותיה, לחלבוני הדם
, אך סביבתנו עתירת מאגרים, שלא יהיו מקווי מים להטלה

, לטיפול סביבתי בנגע היתושים. ונחל איתן הזורם לרגלי הישוב, בריכות דגים
ולא מאפשרים השלמת , הניזונים מזחליהם, רצוי להיעזר בדגי גמבוזיה קטנים

 -אלא גם יתושי אנופלס  , Culex  -חיו לא רק יתושי קולקס , במקווי המים בארץ ישראל. מחזור חיים
Anopheles  הביאו לראשונה דגי  20של המאה ה  20בשנות ה (. מלריה)שהעבירו את מחלת הקדחת

מאז . ניתנה עדיפות לריסוסים כימיים, אך במהלך השנים, גמבוזיה לארץ כדי להדביר את זחלי היתושים
, ומארגים מאוזנים בטבע, שהחוקרים התחילו להבין את חשיבות השימור של מערכות אקולוגיות 

, לכן יש מאמצים להדביר חרקים בחקלאות. ובנייה נמשכת שנים, הגיעו למסקנה שהרס נעשה מהר
והנקבה , מ"ס 7גודל דג הגמבוזיה עד . ופחות בריסוסים כימיים, במלחמה ביולוגית, ויתושים בכלל זה

, דגיגים בממוצע 150יום כ  20הגמבוזיה משריצה בכל . משריצה דגיגים חיים במים ולא מטילה ביצים
אך , גמבוזיות יכולות לחיות רק  בברכות שבהן יש כמות סבירה של חמצן. הטורפים את זחלי היתושים

 . לא במים עכורים או באגני חמצון

ביונקים אחרים , הנוצר בגוף האדם, זיהו את הריח הדומיננטי, חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה
, בכתב עת מדעי, 2010מחקר שהופיע בתחילת . הניזונים מדמם, המושך אליהם יתושים, ובעופות

. ועם הזמן גם מדם בני אדם, ניזונו בעיקר מדם עופות, (כולכית)יתושי קולקס , מסביר שבעבר הרחוק
" )נונאנל"נקרא , המדיף ריח ומושך יתושים, שהחומר המופק באופן טבעי בגוף האדם, החוקרים גילו

Nonanal )בזמן פעילותם בשעות החשכה, הריח מנתב את דרכם של היתושים. או נונאלדהיד .
מטרת החוקרים היא . המזהים את הריח שאליו הם נמשכים, במחושיהם יש רצפטורים עצביים רגישים

 .למצוא מלכודת יעילה שתמשוך ותדביר את היתושים

, יש להם מחושים ארוכים ומרובי פרקים. יתושים הם חרקים בעלי גפי פה המשמשים לעקיצה ולמציצה
במקווי , זחלי היתושים מתפתחים בשלוליות. זוג כנפיים קדמיות מפותחות וזוג כנפיים אחוריות קטנות

וגם , הם נושמים דרך העור. והם מצוידים בשערות העוזרות להם לנוע במים, ובמי ביוב, מים עומדים
הם ניזונים מחומרי רקב . בפתח צינור הנשימה, עולים מעל פני המים כדי לקלוט אוויר דרך שסתומים

כמו גולם )גולם היתוש אינו שקוע בתרדמה או במנוחה . במים שאותם הם מקרבים בעזרת זיפי הפה
בחזהו יש שני צינורות נשימה שדרכם הוא שואף . אך אינו צורך מזון, הוא נמצא בתנועה במים, (הפרפר

עיניים , רגליים, כנפיים, כגון גפי פה, בשלב הגולם הוא משלים את האברים החסרים. אוויר מחוץ למים
 .                                                             וכדומה

  Tגופו מתמלא אוויר ונפתח סדק בצורת, הוא עולה על פני המים, כאשר הגולם בשל להפוך לבוגר
והנשל הכיטיני משמש , הוא יוצא עם כנפיים מגוללות(. יתוש)בכיסוי הכיטיני של גבו וממנו יוצא בוגר 

צינור המציצה והעקיצה של הנקבה מצויד . והוא עף, עד שעורקי כנפיו מתמלאים אוויר, לו כעין סירה
אנזימים . הם מנקבים את  העור ומחדירים את הצינור לתוכו כדי למצוץ דם. בארבעה זיפי עקיצה חדים

הנקבה זקוקה לחלבוני הדם . וזה מקל על שאיבתו בצורה נוזלית, מונעים קרישת דם, מיוחדים ברוק
כי הוא ניזון רק מצוף , לזכר אין זיפי עקיצה. המוטלות בגושים צפים על פני מים עומדים, ליצירת ביציה

שמהם יוצא נוזל , הגורם להרחבת כלי דם, רקמות הגוף מפרישות היסטמין, בעת העקיצה. פרחים
מביא לגירוי עצבי , היסטמין המופרש כחלק מתגובה אלרגית בגוף. המצטבר סביב נקודת העקיצה בעור

עדיף למרוח על מקום העקיצה חומר . שגורם לעוד שחרור היסטמין ולעוד גירוד, העור ולדחף הגירוד
 .שעלול לגרום גם לזיהום משני בעור, מתאים נגד גירוד

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע
ek.meydalle.info 



 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 

 מ ס פ ר ת   ל ו ב נ ה   
 ל נ ש י ם   ו י ל ד י ם   
 צ ב ע   ו ג ו ו נ י ם   

  (chi)י   ‘ה ח ל ק ה   צ , ח ד ש 
 פ ת ו ח   כ ל   י מ ו ת   ה ש ב ו ע 

5ב י ן   ה ש ע ו ת    4 4-0 4 4 4 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
470 -7790005 

... וכיף סדנת אפייה

 .בנופית

 !ימים של חוויה טעימה 2
 (41 – 44לגילאי )

(3 'ה –' א)שני מחזורים 

1202/444 – 412402/4444 

 442402/444 – 42240-/444 

 3שעות פעילות

41304 – 40344  

 (כולל ארוחת בוקר)

פרטים אצל מורן 

 42/1222400  'בטל
 משתתפים מוגבל' מס

(הנרשמים' פתיחת הסדנא תלויה במס)   

/דרושה דירה 
יחידת דיור בת 

חדרים  3או  2
 בנופית

! לא בחנייה  
 . ללא ריהוט

 רונית
054-4712149 

 חגית
054-8117161 



 חם בטבריה
 חצי איש הברזל בעמק הירדן

אדוה מדווחת לי בנייד שהיא מצאה את כל מה שאני צריך . בבוקר 10יום חמישי 
צידנית , דקות אני מעמיס שולחן מתקפל 10אחרי . בהום סנטר ואני בדרך לשם

 . משימה ראשונה הושלמה בהצלחה. של הסטיישן' וטרמוקן בבאגז, גדולה
, ההודעות, אני אורז את הציוד והאופניים שלי בין האימיילים. 21:00יום חמישי 

בתפוז והולך לתפוס כמה שעות  3כותב עוד כמה הנחיות בקומונה של זון . והטלפונים של הרגע האחרון
 .שינה לפני סוף השבוע העמוס הצפוי

חצי מיושבי הכיתה . מתארגן לתנועה ונוסע לפגישה והרצאות בוינגייט. בבוקר 06:15יום שישי 
 . משתתפים בתחרות מחר וכולם מתוחים

. טלפונים טלפונים טלפונים. מניע את הרכב בוינגייט ויוצא לכיוון עמק הירדן. בצהריים 13:00יום שישי 
יותר מדי דברים לא סגורים ואני כועס על עצמי ועל כמה מתאמנים שלא התכוננו כראוי למרות כל מה 

עוצר לאכול משהו כי אין שום סיכוי שאצליח לעשות זאת ברגע שאגיע . שאמרתי בשבועות האחרונים
 .לעמק הירדן

 3000נוחת בארומה צמח לפגישה תדרוך ראשונה עם מתאמן מתוך . בצהריים 14:30יום שישי 
. ממקם את האופניים שלי לתצוגה בדוכן של טיים טריאל והולך לעשות סיבוב סמול טוקס. מתוכננות

 .  עוד כמה שיחות תדרוך קצרות ועוד הרבה סמול טוקס עם חברים וקולגות
אני מעדכן את אדוה שהחלטתי להישאר לישון באזור במקום לבוא לישון בבית . בערב 19:30יום שישי 

. הטלפון מצלצל ומעברו השני של הקו אני שומע את צח. והולך לאכול משהו בצל תמר באשדות יעקב
האופניים של אסף כהן נשברו והתקשרתי לשאול אם תסכים לתת . "חבר טוב והבעלים של טיים טריאל

בזמן האחרון עשו לי יותר מדי נזקים בציוד שהלוותי ? מה עושים." לו את האופניים שלך למחר
אני מבקש מצח שיתן לי לדבר עם . לא בא לי לתת לו את האופניים אבל אין לי לב להגיד לא. לחברים

הסלמון נתקע לי בגרון מרוב מחשבות על . אסף ומבקש ממנו שלפחות ירכב עליהם מהר בתחרות
 .האופניים והתחרות מחר

 . מקלחת ולישון, טלוויזיה, טלפונים. בית ההארחה של האון. בערב 21:00יום שישי 
יושב עם כוס תה מול . דקות לפני השעון המעורר 45אני קם מהמיטה . לפנות בוקר 03:00יום שבת 

 .הכנרת ומחכה שהזמן יעבור
אני מפעיל את הסטופר . הצפצפה של המזניק מפתיעה את כל המתחרים וגם אותי. בבוקר 5:44יום שבת 

דקות מאוחר יותר הראשונים מתחילים לצאת  25. וצופה על התקדמות השחיינים לעבר המצוף הראשון
כל אחד שיוצא זוכה לקריאת עידוד ממני והזמן שלו . דקות כל המתאמנים שלי בחוץ 20תוך . מהמים

 .נרשם במחברת שלי
אני קופץ לחטוף משהו בארומה צמח לפני שהראשונים מתחילים לחזור . בבוקר 6:30יום שבת 

חוזר לחזית ולפתע מגיח ברכיבה אחד המתאמנים שלי שמספר כי פרש . מההקפה הראשונה של הרכיבה
 . מעודד אותו ונעמד קרוב לנקודת הסיבוב. עקב סדרת הקאות

אני . כולם סיימו את ההקפה הראשונה ועוד מעט הראשונים יסיימו גם את השניה. בבוקר 8:30יום שבת 
הראשונים מגיעים ולאט לאט כל המתאמנים שלי . נודד למסלול הריצה והשמש דופקת לי על הראש

 . עוברים לריצה
מתאמנת , כשלפתע נעמי פריימן 3אני עומד ליד עמדת ההתאוששות של זון . בצהריים 12:00יום שבת 

מגיעה בריצה וצועקת לי שאבוא מהר כי מתאמנת אחרת שלי התעלפה על קו , שלי המתגוררת בשמשית
 .  ואחרי כמה דקות היא שבה לחיים, קצת קולה, מים, פאראמדיק. הסיום

. המתאמן האחרון שלי חוצה את קו הסיום וסוף סוף אני יכול לחייך קצת. בצהריים 12:30יום שבת 
לכתוב סיכום מקצועי למתאמנים של , לנסוע הביתה, עכשיו רק נשאר להעמיס את כל הציוד. נגמר

 .ולהספיק למסיבה של רחוב העמק בזמן, לכתוב סיקור לאתר, הקבוצה

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
il.co.bonk.www 

http://www.bonk.co.il


 פרשת 

ָך ַהֲעֹלתְּ   בְּ
 19:10-20:24: 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 

  470-7767009 9777709: טלפון

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
052-6008871  

     +2  

       
             

             
           
           /      
2010  

           
          : 

      

 052-3226133 
einatvax@yahoo.com 

 מוניות רינה
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב

נסיעות לכל חלקי 
 הארץ

052-5100292 

 צומופועופווועו ופווו ופועו ופו

 מכירת צמיגים חדשים מכל הסוגים
 תיקון תקרים

 
 כפר זובידאת בקרבת אטליז סמיר  , רמת טבעון 

 4;><?>?-4>4נייד  A4;-@?:>489 טלפקס

 הנחה מהמחירון 505

 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 9ככר בן גוריון 

  ?=<A@<:9 טל
  A4<;-;::<>:9 נייד

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו' ותונוצו

 הו ו ופוןווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
4<9-?>==944 
4;-@?:>@?4 

 Homefix שילדקראוט
                           

 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 9?תבור 

 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 ופו ו

 
 אלון שריגאחראי ביטחון בנופית 

4<;-=?::49> 
 054-4930818סיירת נופית  

 ;;4::?=-;>4השוטר הקהילתי  
 >;4::?=-;>4דני צנטנר  –ש "רב


