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 משלוחים
40-9776559 

 פיצריה מסעדה
 מוניות הקריה

 טבעון
נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
 שעות ביממה 42

42-3099349 
404-9388293 

 חורשת טרופותי
בימים אלה אנו משלימים את התפאורה בגן 

עשויות , את הדמויות מהסיפור. טרופותי
שעליהן עמלנו במהלך השנה , מעיסת נייר

 , בעזרתן המבורכת של נעמי זך וסבתא דינה
  אנו תולים ומניחים בין ענפי העצים

כמו כן אנו מנקים חדשות לבקרים את החורשה 
 ומבקשים מכולם לעזור לנו לשמור עליה נקייה

אנא שימרו על הדמויות : ועוד בקשה צנועה
  המציצות בין ענפי העצים להנאת כולם

 הגן הירוק תמיד -גן תאנה , בברכה
 הצוות והילדים 

 חורשת טרופותי ליד השער הצפוני של בית הספר מתקשטת בדמויות מהסיפור

 הנווטים של נופית
ילדי חוג הניווט והוריהם חגגו את סיומה של 

עוד שנה של ניווטים מדי יום שישי  עם 
 .סרחיו פישמן  -המדריך מנופשית 

‘ את החגיגה ערכו ההורים והילדים בבית משפ
 .פרידמן עם ברביקיו ומשחקי חשיבה ענקיים

, ההורים הם שותפים מלאים לחוג הניווט
מרבית ההורים הפכו במרוצת הזמן לחברי 

 .איגוד הניווט ומנווטים גם בשבתות
, מורה לחינוך גופני במקצועו, סרחיו פישמן

בלא , הצליח להחדיר בחניכים וגם בהוריהם
 .את האהבה לתחום, מעט עמל ויזע

אליפות ניווט נופית תתקיים השנה ביום שבת 
על מפה חדשה , בנופית כמובן, 11.9.10

 .כולם מוזמנים. ומורחבת 

, נעם לביא, למטה מימין רון וגנר. סרחיו פישמן למעלה
 שחר ארד, נעם פרידמן, דרור ריכטר ברוך

 :הקיץ מתחיל עם

 07.7.3שבת 

 7בנופשית 0:33.בשעה 
 ! הישיבה על הדשא! הכניסה חופשית



  השחתת רכוש וונדליזם   שכולות הגנים
 מנ לת  שכולות   נים(  –                     )שרי  ורן 

ל  רונ  קרו מס'  ירועים  מורים מ  ינתי. ל ור  עו    ש  ופש 
מת יל  ני מ מינ  שמצי ות  ו ת מיר,  ל   ם  תם   ורים ת עו 

על  מתר ש ותסייעו לנו  לקי ת   ריות משותפת.  
.  ל"   עומר יצ ו יל י   שכול   ו ר ל ן רועי, כ לק ממסורת 1

שנתית.  יום  מישי  נינו מ  ל , קישטנו  יצירות  יל ים ותלינו 
ערסלים ונ נ ות.  יום למ רת   רנו לשם ל  ו   ת ל"   עומר.  

למ לנו    ול צוות מצומצם   יע על   וקר ל ר ן מס'   רים   רונים 
ו יל  לת  מתו כי  ליל    יעו יל ים/נערים למקום. שתו  לכו ול  ול 

וניסו ל צית  ע רתו נ נ   )  צל    לקית...(. נ נו ל  וק  ת כל 
 ערסלים ו נ נ ות ש ינן מות מות ליל ים   ולים ולכן כולן נקרעו. 

 רסו  ת  קישוטים ש יו תלויים ו ותירו ש רי  ק וקים וש ריות של 
 ומרי  ער  שרופים. 

.  רשת  מ  רת  ין מ רש  כ ורסל ל שכול   נים  צעיר נפרצ  2
  רוט ליות ו רכ  נכנסו יל ים ל ן  ו   ן )תינוקות(.  ם ש רו  ת 
רו    י רי   צר  משמשים  ת  יל ים   צר   רוט ות  ניפוץ על 
משט    טון  נמצ  שם ו נוסף ציירו  ע רת  ירי לו   ו   ן  יר 

מש קי קל ס ו ומי ם על משט    צר ושי קו שם. כשסיימו כמו ן 
 ש ירו  ת  צר   ן מלוכלכת ועמוס   ש רי  פצים וציורי  יר. 

.   ן  פן כל שנ  מני     פן ענ ים נ  רים  ותם  נו נ נים לתת 3
ליל ים.  שנ   פילו ל   ספקנו לי נות מ פירות  ר שונים שנקטפו 
ונתלשו מעלי . ל ור  עו    ש  שכולות  יפים  יו   ו ים תלשו 
 יל ים  ת   פן על מנת ל  יע ל שכולות וכמו ן ש ת כל  ש ריות 
 רקו על  רצפ  ומר ו  ת כל  כניס  ל שכול  ענ ים רמוסים שלק  

מס' ימים ושטיפות על מנת לנקות   ת. 
 (    יעי   וקר ל שכול  צעיר ר יתי  כניס  ל ן 29.06.  יום )יום  ', 4
 משט י עץ ) משמשים ל   ת ס ורות( ש ורים ולי ם ש ריות 3

קרטון שרוף ומש ק ש ור. כל  כ ו    יית   רוק  כל  ר כ ו  
 כניס  ל שכול. מ  ש פתיע  ותי ו רם לי לכתו    ת מעל  פים  לו, 

 ו  מס' ר  של  ורים ש  י ו  ת יל י ם ל נים ,   רו ללכת  ין 
 משט ים   רוקים ול תעלם מ נעש  שם ל לוטין. ו ני תו   כיצ  
 וכל ל ל ם  תופע  כ  מ  י   עם  ורי  מעונות ל  מוצ ים   ת 

כפ ע מטרי ? לכן  ני מנס  לעורר מו עות ומ יע        מיתית 
ל  ות, ל ור  עו    ש יל ים מתקשים למצו  תעסוק  ו שכולות 

                         !!!   ל ת ש ו מ ת  ל י   כ ם  נים  ופכים ליע  נו  לפורקן. 

 שרי, מנ לת  שכ ל ת   נים. –ת     ש ת של ם 



 ילדים/תספורת גברים
 ₪  34פאן +תספורת נשים 

 ₪  90/24 -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

 ט ע ן ' ק 1ככר  ן   רי ן 
 04-9534484פקס /'טל

 משקפי ראיה ועדשות מגע

 מאיר טולידאנו 
   פט מטריסט מ סמך

 מ מח  למשקפי מ לטיפ קל

 נ פית - מירי ארנהלט
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 שע ת  יממ  24 

 052-3237505   י      050-7679905יעק   
 !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

 שימ ש  מצלמת  ינפר     ם- ית ר נזיל ת 
   ית ר   מצע ת מצלמ  ח יש  

 תיק נים   חלפת    י שמש 

  תיק ני  ינסטלצי 



  בטחון ובטיחות
שלום!  נופית לתושבי

 שנה. לאחרונה מוניתי כאחראי בטחון בישוב. 11-כ היישוב  תושב,שריג אלון שמי
: לבטחון ובטיחות הנוגעים מאד חשובים נושאים מספר להעלות רציתי

  פריצה  פריצה באיתנים ונסיון,תבור ברחוב לבית פריצה היתה האחרונה בתקופה
 .הפריצות והגנבות במספר עלייה חלה סביבנו  בישובים.כרמל ברחוב

. 0700 – 2400 הוספנו סיור רציף בלילה, בין השעות –מבחינת היישוב 
 אנא –חשודים וכו'   אנשים,חשוד רכב אשר רואה ביישוב תושב מכל מבקש אני

  הרכב, תיאור האנשים, מיקומם וכו'. מספר רשמו את
 אנא דווחו לי מיידית, בכל שעה ביום ובלילה. –והכי חשוב 

 מאד, נסיעה מהירה נסיעה היישוב: בכבישי מסוכנת נהיגה הינו נוסף כאוב נושא
  תוך,המסלול הנגדי וחיתוך בפניות מהירה נסיעה  ,הנהג ברכי על תינוקות עם

 נאלץ לומר  שלא,ובאחריות בזהירות הנהגים - נהגו מכל מבקש  אני.רב סיכון
 .לכם" מעשה: "אמרנו לאחר
 054-6833027נופית,  –בטחון שריג, אחראי בטוחה ושלווה. אלון שבת

 
  חנייה

 חנייה על המדרכות!!!  –מנהג חדש ולא ראוי בא למקומותינו 
מנהג מיותר ומסוכן הגורם נזק לסביבה ולגינון, מכריח את הולכי הרגל לרדת 
לכביש ואת כלי הרכב -  לבצע תמרונים מסוכנים ומיותרים.                           

 נכונות ללכת כמה עשרות –בעיית החנייה בנופית אינה כה חמורה ובדרך כלל 
מטר תפתור את הבעיה, בקלות ולרווחת כולנו. 

 
תחנת ההסעה ביציאה מהישוב 

 פורקה, עקב בינוי במגרש הסמוך. –התחנה ביציאה מהישוב, אחרי הכיכר 
האוטובוסים יאספו את ה נוסעים באותו המקום, כרגיל. 

 
 באשכולות הגנים של נופית מחפשים מטפלות

 המעוניינות סטודנטיותכמו כן . לשנת הלימודים תשע"א למשרה מלאה/חלקית
  9930105 , 054-6833028לפרטים: שרי ,  לעבוד בתקופת הקיץ באופן חלקי.

 
 6.7.10שיבושים באספקת המים, ביום ג' 

 , 6.7.10 ייתכנו שיבושים באספקת המים, ביום ג' –עקב שיפורי תשתיות המים 
                       שיבושים אפשריים במקומות הבאים:  .1500 – 0900בין השעות 

 כל נופית הוותיקה. בנופית החדשה רחובות: גליל, חרמון, הגולן, רימון.

 



 

 אוטומטי+ רגיל
 איסוף מהבית בנופית

 שיעור מתנה -חבר מביא חבר
 עזרה וליווי בלימוד התיאוריה

 ! המבצע לעשרה הראשונים

 “ זמן מתנה”מבצע  
 האיסוף מנופית

 השיעור מתחיל ברכסים 

 תושבת נופית

ליל  נת  ת 
' שנ   נ פית  

דרושה 
 מטפלת

ימים  4-5
משע ת ,  ש  ע

ע      קר
 .שע ת  צ ריים
052-374-2611 

  שרי

 מ א פ י י ת   ה כ פ ר 
 בכפר זובידאת ליד שלדג

 חלות, לחמניות, פיתות
לבנה : מאכלים תוצרת בית

 .חמוצים ועוד, ריבה, עיזים
אוכל מוכן בסופשבוע 

, עלי גפן: ובהזמנה מראש
 עוגיות ועוד, סלטים, קובה

470-0760650 

  נפתפוות פ 

 מחירון פרסום
 ₪ 02מש צת לחודש 

 ₪ 42.מש צות לחודש  .

 ₪ 32.ר ע עמוד לחודש 

 ₪ 862חצי עמוד לחודש 

 ₪ 0.2 עמוד מל  לחודש

 7לכל העונים הרבים על סקר המבוגרים! תודה

7 לתיבה במרכולית או במזכירות -נא החזירו בהקדם? השלמתם את מילוי הסקר
זה הזמן להקדיש כמה דקות על מנת לקדם פעילות ? עדיין לא עניתם

 7מבוגרים ביישוב

 תודה על שיתוף הפעולה7  7.7.3.ניתן להעביר שאלונים עד ל 



 קורס תכשיטנות לנערות
 64:44-67:44ה -ימים א 67.5-00.5' מחזור א
 64:44-67:44ה -ימים א   7.7-60.7' מחזור ב

 ?מה בקורס
, ט ע ת, שרשר  ת: עיצוב כל סוגי התכשיטים*

 תלי נים, ע ילים, צמי ים
 ..צמי י ר ליים  ע  , סיכ ת שיער: עיצוב אביזרי אופנה*
 סרי    רקמת תכשיטים, חריז : לימוד טכניקות שונות*

 ₪ 074עלות הקורס 
 . ק רס מצ מצם  מספר  מק מ ת מ   ל

 .למי ע  פרטים נ ספים  שמח לעמ   לרש תכם

 שר ן שיל קר  ט
  052-5456223, נ פית,  82ת  ר 

 קייטנת תכשיטנות
  ויצירה לילדות 

 7:44-67:44ה -ימים א 07.5-09.5' מחזור א
 7:44-67:44ה -ימים א     6.7-7.7' מחזור ב

 ?מה בקייטנה
 ע    ת יציר  מ   נ ת , ס נ  ת תכשיטנ ת 
 יש ל   פיי , פיס ל  ח מרים מ ט ע  
 ע    מ ן  פתע ת, י ם תסר ק ת ... 

 ₪  674עלות הקייטנה 
 . 8-12 קייטנ  מי ע ת ל יל י 

 .חל ק  לק  צ ת   ת ם ל יל ים
 . קייטנ  מצ מצמת  מספר  מק מ ת מ   ל

 שר ן שיל קר  ט
 052-5456223, נ פית,  82ת  ר 

 
 
 
 

 ,בשנקל  -שוק ילדים
 ‘עבודות יצירה וכד, חפצים משומשים
 צ “ ח  22.7.10י ם חמישי 

 
 

  12.7.10יש ל ירשם מר ש ע  לת ריך  
    ניתן ל  י   ת  חפצים  י ם  ש ק  ל 
  ניתן ל ירשם כ        כק  צ 
 רשמ   צל נצי  ת  ע ת תר  ת : 

 . 050-7300222      , 050-8673326לימ ר  

 ! שימ  ל 

ת ל פעיל   כן חיי  ל ירשם /  שמע ניין/כל יל 
 !מי של  ירשם מר ש ל  י כל ל שתתף! מר ש



 

 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 

 ש   י רפ  י   זמנ  מר ש‘ מס  
(  לסט + שרף )  ר ת שיער  שע    

 מ צרי ק סמטיק   לרכיש 
 קבעי עכשיו תור ובואי 

 .ל נ ת מטיפ ל נפל   קפ  מ כן

 טיפול פנים איכותי ומפנק 

 !  הגיע הזמן שלך לעצמך

 474- 7796479–:  גלית רז נייד
  40- 9976599 :בית

 קפה כרמי זית
 כפר חסי ים

 מפנק ת'  ר ח ת  רנץ
 סיפ רים  סי רים

  '–   '9.00- 14.00 

 אירועים מיוחדים
 ת מצ    עם ת כן מ   ן/ ר

 ימי  י  ש לק  צ ת
  כסני  ל רצ  ת  ס נ  ת

 ימי   ל ת 
 ק ל ת פנים

 ש ש       י נ י

052-5671293/4 



 nofsheat@012.net.il: ל"דו  .24-008.82: 'טל .8622: מיקוד .188ד "ת •נופית ישו  קהילתי כפרי 

 .לחברים שלום
 
 

 בנופית הותיקה יוצא לדרך-מבצע שדרוג מערכת המים
 
 

 .יוצא פרויקט שדרוג מערכת המים לדרך 2010בהתאם להחלטת אסיפת האגודה ממרץ 
 

ולהקטין את , מטרת הפרויקט לאפשר קריאה מדויקת ובזמן אמת של צריכת המים הפרטית והציבורית
המערכת המשודרגת . הפחת בצריכת המים הכוללת בישוב אשר הולכת וגדלה בשנים האחרונות

תקטין את משך  הפסקות המים הנדרשת לתיקונים ,  תאפשר איתור מהיר של נזילות מים משמעותיות
 . ותקטין את מספר הקטעים הנדרשים לניתוק מים בזמן תיקונים

 

 : לפרויקט שני שלבים שיבוצעו במקביל
 

קרקעיות והחלפתם למגופים חדשים  מעל פני -הוצאת המגופים הישנים משוחות תת (א 
 . מגופים 15-כ כ"סה. הקרקע כולל הכנה  לשעונים אלחוטיים

התקנת מדי מים אלחוטיים במקום שעוני המתכת המיושנים לכל הבתים  (ב 
 . הפרטיים ובנקודות הצריכה הציבורית

 
 . וימשכו במהלך הקיץ בחודשים יולי ואוגוסט  2010תחילת העבודות מתוכננת לראשית חודש יולי 

 

 .במהלך העבודות ובתאום מראש יהיו הפסקות מים יזומות בכל פעם לקטעים בהם יבוצעו העבודות
 .ג לוחות המודעות ובאתר נופית "על הפסקות המים תבוא הודעה מראש ע

החזרת המים תהיה בהדרגה ותוך .  יעשה ניסיון לצמצם את הפסקות המים לפרק הזמן הקצר הניתן
 . כדי בקרה למניעת תקלות

 

יתכנו מצבים בהם נאלץ לסגור . מהלך העבודות מחייב פתיחת תעלות במדרכות וברחובות עצמם
הקבלן המבצע יעשה מאמץ להקטין . רחובות לתנועת כלי רכב וגם על כך תבוא הודעה מראש

 . למינימום את משך העבודה בחפירות פתוחות בכל צומת מגוף בו מתחילה העבודה
 

בכל זאת כולנו נקראים לשים לב ולתדרך ולשמור על הילדים כולל נסיעה .  החפירות יהיו מגודרות
 .באופניים

לכל ההולכים בדרכים באזור העבודות שבנופית הותיקה יש לשים לב לכך שחפירות שנסגרו טרם 
בגמר כל עבודות הוצאת המגופים  יוחזר המצב לקדמותו בכל .  או באבן משתלבת/כוסו באספלט ו
 . נקודות החפירה

 

 .החלפת המודדים בבתי החברים תחייב הפסקת מים קצרה באותו הבית בו מוחלף המודד
 

ניתן לפנות לאיתמר בכל הקשור לתקלות הנראות . י איתמר רון"ניהול ותאום הפרויקט יבוצע ע
 . לתושבים במהלך העבודה

 
             

 ב ב ר כ ה  ובהצלחה
 ועד האגודה



קבלן עבודות גמר  בעל 
נסיון רב מאזור המרכז 

 . הגיע לצפון
עבודה ברמה גבוהה  
 ובאיכות ללא פשרות

רשתות חנויות : המלצות
, (ZIP, הלפרין, רנואר)

 מכללות ובנקים, וילות

 א ז ה ר ה 
 ל“זל ע ר ן   נ א ו ר   

 שנים  7חלפו 
 אנו נקיים אזכרה 

בבית העלמין 
 בקריית טבעון

  272/2/2/יום שישי  
 22://בשעה 

 המשפחה והחברים

נופשית מברכת את כל התלמידים 
 ,שיצאו השבוע לחופשת הקיץ

 ! בקיץ מהנה ובטוח
 

 !הקיץ הגיע ואיתו עונת המנויים החדשה
יש להסדיר את המנוי לשנת , כדי ליהנות מקיץ מרענן בבריכה

  0202-00המנויים 
 , משרדי נופשית עומדים לרשותכם כל השבוע

 20-0030320: ניתן להירשם גם טלפונית
  הבריכה פועלת רצוף

  60-0035365: טלפון  32665נופית  1335ד "ת: כתובת

 net.012@nofsheat.: אמייל 0035010:פקס

mailto:nofsheat@012.net


  ADHDהפרעות קשב וריכוז 
 
 

התנהגותית  -הפרעת קשב לסוגיה עם או בלי היפראקטיביות היא ההפרעה הנוירולוגית 
רמת ,אי שקט, שכיחה יותר אצל בנים וסימניה העיקריים הם ליקויים בקשב.השכיחה ביותר
מצד שני הם .אימפולסיביות וסף תיסכול נמוך ועוד ,תנועתיות יתר,מוסחות גבוהה

 .גמישים ערניים ,יצירתיים 
הפרעות ,יש גורמים נוספים שתורמים כגון פגות,הגורם העיקרי להפרעה זו תורשתי  אולם 

כמו כן ישנם השפעות סביבתיות והורמונליות שיכולות . תרופות,פגיעות תוך רחמיות,תזונתיות
 .להשפיע על שכיחות התופעות וחומרתן כגון יציבות משפחתית לקויה

ס ועוד יותר בגיל ההתבגרות "כ כבר בגיל גן אבל בולטת יותר בגיל בה"ההפרעה מופיעה בדר
 .התנהגויות קיצוניות,מרדנות, שאז היא מקבלת כיוונים של סיכון יתר

מבוגרים הלוקים בה לומדים להתמודד איתה על פי רוב  ומסגלים לעצמם אורח חיים שמאפשר 
 .השתלבות חברתית ובוחרים מקצועות שאינם מצריכים ריכוז וקשב לאורך זמן

 ואף נשירה ממסגרות עד פשיעה,חברתיים,חוסר איבחון  וטיפול עלול לגרום לקשיים רגשיים
 

 הקושי באיבחון
 

. 2מרכיב בולט של חוסר ריכוז .  1קבוצות עיקריות  3-את הילדים עם ההפרעה ניתן לחלק ל
 .שילוב המרכיבים שזה השכיח ביותר. 3מרכיב בולט של תנועתיות יתר ואימפולסיביות 

הפרעות ,בין הגורמים שמשפעים על הקושי באיבחון הם ליקויי למידה נוספים
לכן חשוב ,בראיה, ירידה בשמיעה,הפרעות בשינה,הפרעות אכילה,דיכאון,חרדה,כגון,נפשיות

" הרעשים" שהאיבחון יעשה עי רופאים מומחים וצוות רב תחומי מיומן שידע לנטרל את כל
 .מסביב ולקבוע את האבחנה בזהירות הראויה כדי לא להגיע לאבחנת יתר

לא ) TOVAמבחן , דיווח ההורים וצוות בית הספר, האבחנה נעשית עי בדיקה רפואית יסודית
 ומבחנים נוספים לפי הצורך( בסל הבריאות אבל ניתן לבצע דרך הקופה בעלות קטנה

 
 

 הטיפול
 

כ בשילוב טיפול "יעיל מאוד בדר( קיימות מספר חלופות)הטיפול הוא טיפול משולב תרופתי 
לכן ,התנהגות , התארגנות,לימוד אסטרטגיות למידה ,למטופל והוריו ,חברתי,תמיכתי רגשי

כדאי לשלב מספר גורמים מטפלים וכדאי לעשות זאת דרך קופות החולים שחלקן מאפשרות 
ילדים מטופלים חווים הצלחות שמאפשרות להם . את האיבחון והטיפול  בעלויות סבירות

  ".כמו כולם"השתלבות חברתית לימודית  טובה ומאפשרת להם להיות 

 אריאלה האחות מאתהעיקר הבריאות 

 אחות מרפאת הכללית החדשה בנופית



!   ח ד ש  ! !  ח ד ש ! ! !   ח ד ש ! ! !  ח ד ש ! ! !ח ד ש ! ! ! 

 ב

השף של    
מזמין אתכם 

 ליהנות
, בפינת הבריכה
, במתחם נפרד

ממוזג , חדש
 ,ומרוהט

מארוחות בוקר 
 ,וצהריים

 כריכים וסלטים
 וכמובן קפה איכותי

 



 !!!!! שימו לב....... קהל נכבד... חברים וחברות

 
 

 
  51.7.51יום חמישי    

ערב להקות !!  לראשונה בנופית 
 ! צעירות

 ! קהל אוהד והמון מצב רוח
הבמה פתוחה ללהקות נוער וצעירים מנופית 

, רוק -לנגנים וזמרים בכל הסגנונות, והסביבה

 ....פופ, קלאסי

 

 050-8673326 צל לימ ר  4.7.10 רשמ  ע  

ללא הרשמה מראש  לא נוכל לקיים האירוע
! 

 

 ?מי אני ומה שמי
עזבתי את האקדמיה למוסיקה בגלל ; גדלתי על מוסיקה קלאסית

 . ל במכללת ברקלי“בהמשך למדתי מוסיקה גם בחו, מלחמה
במהלך הקריירה הארוכה שלי הוצאתי אלבומי סולו וגם  עבדתי עם 

 . אומנים רבים ביניהם אריק איינשטיין
מלחין , טרו טאל ומנהיגה איאן אנדרסון'אני מושפע מלהקת ג

 . מעבד ומבצע, (ייאנט'נטל ג'מושפע גם מלהקת ג)
 .ם על מפעל חיים "זכיתי בפרס אקו: ועוד פרט אחד

 

 ?יודעים
 .כרטיס כניסה למופע -אולי תזכו בפרס

 “ נופית פלוס”ל למערכת “פתרונות יש לשלוח בדוא
 .6....0עד לתאריך  



 :ועדת תרבות נופית מגישה

  18:00שע   8.7.10י ם חמישי 

   פ נ י נ     מ ש ח ק י ם   
 "לגעת לשחק ולהתרגש עם משחקי עץ בכייף של פעם" 

, משימה, בניה, משחקי דמיון, משחקי שולחן גדולים 
 שעשוע והנאה לכל המשפחה , חשיבה

 !!!אל תחמיצו, ההניסה חופשית

 פקק תנועה מיני גולף

 רכבות בית בובות



 קניה חכמה ברשת
. תודה לכל מי שפנה בעקבות הכתבות שפורסמו, ראשית

אין ספק שתפיסת המשפחה כעסק עוזרת לנו לכלכל את 
אם זה עסק אז אסור שיפשוט רגל ולכן )צעדינו הכלכליים 

 (.ברור שצריך לפעול בנושא לקבלת עזרה

בחיי היום יום אנו קונים לא מעט מוצרים שאינם חייבים 
: כגון, מוצרים אלו. בקנייה מיידית אלא לצריכה שוטפת

טיסנים להרכבה , 3אומגה , שקיות לשואב אבק, מחשבים
הם מוצרים שיש לנו אפשרות , וכדומה (Brand-Name) נעלי ספורט מתוצרת ידועה , משקפי קריאה, עצמית

? האם אתם יכולים לזהות את המוצר. מוצר ששונה מהאחרים, ברשימה זו יש יוצא דופן אחד. לתכנן את קנייתם
 ?  מי יוצא דופן ברשימת המוצרים שנכתבה, במדינת ישראל: או במילים אחרות כדי לעזור? מי יוצא הדופן

מחירי המחשבים בארץ דומים או אף זולים ממחירי המחשבים . יוצא הדופן הינו המחשב והסיבה היא פער תיווך
מדובר על מוצרים שאנו קונים . בלבד 201עד  101כשאני כותב דומים אני מתכוון לפער מכסימלי של , ל"בחו

נשאלת אם . אחריות לשנה עד שלוש שנים ותמיכה טלפונית מלאה על ידי היבואן, הובלה, מ"בארץ והכוללים מע
 ?מה מרווחי המחיר למוצרים האחרים? כך השאלה מה קורה עם שאר המוצרים

ואף יותר ואני מדבר על  2001-ל 1001ניתן למצוא כי לשאר המוצרים מרווח המחירים נע בין , מבדיקה יסודית
כיצד -ו? למה: ההפרש הגבוה מעלה שתי שאלות. ל"מוצר זהה בבית אצלי ולא מחיר המוצר על המדף בחו

 ?לעקוף זאת

איזו מוטיבציה יש ליבואן למכור זוג נעליים . אחת הסיבות למחיר גבוה הוא ביקוש ואי משא ומתן על ידי לקוחות
מדוע עליו להוריד את מחיר הנעליים אם כולם רצים לקנות במחיר ?  ₪ 220במחיר של   (Brand-name)' סוג א
אם כולם היו מזמינים . בכלכלה זה נקרא היצע וביקוש וכן כוחות השוק. הביקוש קובע את המחיר, משמע?  מלא

במקרה שלנו עד החדר של )כולל משלוח עד הבית בדואר אויר ₪   220במחיר , נעלי ספורט ברשת האינטרנט
ל שם יש מאות מיליוני צרכנים מוריד את "כמובן שכח הקנייה בחו. אז המחיר בחנויות בארץ הייה יורד, (דבורה

 .המחיר עוד יותר

מהמחיר  1201עד  601-ים ולא קונים בקניונים במחיר הגבוה ב-אם כולם היו מזמינים חומרים לעדשות מבת
ים יובא על ידי היבואן היחיד לחומרים -המוצר מבת, ולמען ההגינות. אז כל החנויות היו מורידות מחירים, ברשת

 !!אין מדובר ביבוא מקביל!! אלו בישראל

מדוע ? ימים אחרי ההזמנה 5עבור משקפי קריאה שמגיעות לתיבת הדואר שלי ₪   40-מדוע עלי לשלם יותר מ
כולל משלוח ,  ₪ 85-על שקיות לשואב אבק כשברשת האינטרנט אני יכול לקנות אותם ב₪   220עלי לשלם 
 ? בדואר אויר

אין זה אחריותו של . קניה זולה ונטולת סיכונים, כצרכן נבון זו אחריותי המלאה לדאוג לקנייה חכמה: התשובה
 .רווחיות והיצע, היבואן מכיוון שהוא מתבסס על ביקוש

יש לזכור כי . אתרים או אמצעי תשלום לקניה ברשת, כתבה זו אינה כתבה פרסומית ולכן לא צוינו שמות חנויות
מוצרים שראיתי או שאני , לקנייה ברשת יש סיכונים שיש להתחשב בהם ולכן אני קונה רק לפי מספר קטלוגי

במידה (. כולל קוסמטיקה)מוצרים שברור לי מה אקבל , (חשוב בקניית מוצרי לבוש והנעלה)משתמש בהם 
יש דרכים למשלוח באמצעות חברת שילוח ישראלית במחירים , ל אינה שולחת ישירות לישראל"והחנות בחו

 . ניתן לפנות לפי הפרטים הרשומים מטה, (אני לא עוסק ביבוא עבור אחרים)למידע נוסף והדרכה . סבירים
 .משכנתאות ושילובם בכלכלת המשפחה, בית/מהפרסום הבא אתחיל במספר כתבות על קניית דירה

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

יהודה בעל רקע (. רפואי ופנסיוני)ובייעוץ להגנות ביטוחיות משפחתיות ( חגיגות, טיולים, לימודים)
בייעוצים יהודה משלב את כל התחומים על מנת (. פטנטים)ומשפטי  (MBA)כלכלי  ,(Bsc)הנדסי 

 . כלכלי/ שהלקוח יתקדם קדימה ויממש את הפוטנציאל האישי 
 yehuda@tovana4u.co.il  , www.tovana4u.co.il 0775-4357-63: או לטלפון 

www.tovana4u.co.il 

http://www.tovana4u.co.il/


 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

 5909399 30  
 נופית, 430תבור 

 סדנאות
 ומשחקי 
חשיבה 

 ואסטרטגיה
 לא

 לילדים 
 בלבד 

 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם

 מהירת הל סוגי השטיחים
 -עבודת יד, מקיר לקיר, מודרניים, קלאסיים

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

 מפעל לניקוי תיקון וחידוש 
 הל סוגי השטיחים

 ניקוי וטיפול אומנותי 
 בשטיחים פרסיים וסיניים

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

 310-1300121 ‘פקס

  נופית - חודש יולי , סדנ ות של חמישה ימים
 ומעלה 0מת ים לגיל י 

 

 שלוש  מ  ורים 
4.7.2010-8.7.2010 
11.7.2010-16.7.2010 )*( 

18.7.2010-22.7.2010 
 

 8:00-13:00שעות פעילות 
 

 402628.-214ענת סטולר 
 

 פתי   מותנית  מינימום נרשמים
 

 .'ויום ו', ע   ' ימים   – מ  ור שני )*( 



 נזקי ציפורים בסביבה
, הפולשים לבתי גידול אחרים, ידוע לנו שבעלי חיים וצמחים זרים

הם מפרים את האיזון . שחלקם בלתי הפיכים, גורמים להם נזקים
דוחקים את רגלי היצורים , והמגוון הביולוגי, האקולוגי העדין

בעלי חיים וצמחים המוגדרים . ותופשים את מקומם, המקומיים
 . ומדללים את אוכלוסייתם, אינם מוגנים, לחקלאות ולאדם, כמזיקים לסביבה

התפשטו מחוף לחוף וגורמים , ב"זרזירים שהובאו מאנגליה לארה, לדוגמה
, (בגוש דן)תוכי נזירי , תוכי דררה, בארץ מתפשטת אוכלוסיית מאינה הודית. לנזקים לסביבתם החדשה

הגורמות , יש גם ציפורים מקומיות. לאזורנו וגורמים נזקים( או הובאו)וכן בעלי חיים וצמחים שהגיעו 
, יונים, עורבנים, עפרונים, בין אלה נמנים בולבולים". פולשות"שאינן מוגדרות , נזקים לחקלאות

ועורבנים , למשל בולבולים ועורבנים אוכלים פירות עסיסיים במטעים. עורב אפור ועוד, אנפיות בקר
מקננת בבתים , היא זן הכלאה עם יונת הסלעים, יונת הבית. מנקרים צינורות השקיה של טפטפות

לדגור על , חשוב לא לאפשר להן לבנות קנים באביב, כדי להרחיק יונים. ומפזרת לשלשת בכל מקום
 . הביצים ולהעמיד צאצאים

במזרח התיכון ובחלקים של אירופה , באסיה, נפוצה באפריקה ,(Bulbulcus ibis)אנפית הבקר 
הן התרבו , ומאז שהתיישבו כאן, פעם היו אנפיות הבקר חולפות בשמי ישראל בנדידתן. ואמריקה

, ומפזרות לשלשת ונוצות, הן מרעישות מאוד בעונת הקינון והדגירה על העצים סמוך לישובים. בשדות
כך שהמטרד הוא יומי  , הן גם מתקבצות ללינת לילה משותפת על העצים. המטרידות אנשים אלרגיים

וניזון מחרקים , ג"השוקל כחצי ק, זהו עוף לבן עם מקור צהוב ורגליים אדומות. במקומות מסוימים
עורב אפור עלול לעשות נזקים במקשת . ואחרי טרקטור חורש בשדה, בלכתו אחר הבקר, ודוחיים

, הוא גם עלול להיות תוקפני כלפי בני אדם. ואינם ראויים לשיווק, שאותם הוא מנקר, אבטיחים ומלונים
 .    המתקרבים לקניו ולגוזליו

. היא ציפור שיר הנראית כזרזיר   ,Archidotheres tristis  ( Common Myna )מאינה הודית 
, משני צידי הגוף, ויש לה פס אורך של נוצות לבנות, רגליה צהובות, מקורה צהוב, צבעי גופה חום כהה

היא שייכת . ומשם התפשטה למרכז הארץ וצפונה, הציפור הגיעה לאילת  מהודו. הבולט בזמן התעופה
ונראית , תולעים פירות וזרעים, היא ניזונה מחרקים. וחייה סמוך למעונו של האדם, לזרזירים הטרופיים

, היא משתלטת מהר על כל בית גידול חדש שאליו היא מגיעה. בקבוצות קטנות על אותה טריטוריה
, שחרור, היא מתחרה בעיקר על מקומות מחייה של דוכיפת. וטורפת ביצים וגוזלים של ציפורים אחרות

 .ובכך היא מסכנת את הגיוון הביולוגי בסביבתה, נקר ואחרים, ירגזי

, שמקורו במערב אפריקה והודו, הוא תוכי ירוק , Psittacula Krameri borialis –דררה מצויה 
במישור , הוא מקנן בעמקים. והסתגל לחיות ולהתקיים בטבע, נפלט מהבית, הובא לארץ כציפור נוי

ימים עד  22ודוגרת עליהן במשך , הנקבה מטילה ארבע ביצים בקן. וניזון מזרעים ופירות, החוף והנגב
ושבים , הם חיים בזוגות רק בעונת הרבייה וגידול הגוזלים. והזכר מאכילה לאורך זמן זה, לבקיעתן

. הנשמעים היטב מרחוק, דררה משמיעה קולות צפצפניים חזקים בזמן מעופן. לחיות בקבוצות קטנות
. גרם 110ובמשקל , מ"ס 40גוף באורך  , זנב ארוך, רגליים קצרות ואצבעות ארוכות, יש לה מקור אדום

והשם דררה ניתן על ידי הזואולוג ישראל , א"פסוק כ, פרק י , בספר מלכים א, ך"השם תוכי מוזכר בתנ
ואגוזי , שקדים, שסק, תירס, כגון חמניות, גורמות נזקים לגידולים חקלאיים, ציפורים אלו. אהרוני

 . ומתחרות עם נקרים ודוכיפת על חורי הקינון, פקאן

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 



 הרקדת ילדים לכל  הגילאים  19:00-20:00
 ריקודי מעגל מתחילים 20:00-20:30

 והלאה הרקדת מבוגרים  20:30
  

!זה מסוכן מאוד לרוקדים -הימנעו מנסיעה באופנים וכדומה על המגרש , בבקשה   

 !הרקדות הקיץ עם אלעד חוזרות
 !מומלץ 

, ובכל יום רביעי במשך הקיץ( ביולי 7 -ה)החל מיום רביעי השבוע 
אלעד חוזר עם הרקדות אנרגטיות לילדים ולמבוגרים במגרש 

 (.בין המעון לבית הכנסת)הספורט ברחוב גולן 



 מכתב פתוח לאנשי הברזל
בשעה שאתם קוראים שורות אלה אני נמצא באליפות אירופה 

התחרות עצמה תיערך ביום ראשון . באיש הברזל בפרנקפורט
מתחרים מכל העולם ינסו את כוחם  2500-למעלה מ. הקרוב

 42-ו, מ רכיבה"ק 180, מ שחיה"ק 3.8: במרחק המלא של
אחרי שחזרתי באיש . לצערי ולשמחתי אני אישית לא מתחרה השנה. מ ריצה"ק

הקמתי גוף מקצועי חדש המתמחה בהכנת , הברזל באוסטריה לפני שנה
לאיירונמן פרנקפורט יצאתי על מנת ללוות . ספורטאים לתחרויות סבולת ארוכות

כמה מהספורטאים שהכנתי לתחרות וכן על מנת לעשות סיור מקדים לקראת 
 . 2011המשלחת הגדולה שאנחנו מתכננים לשנת 

ההחלטה לחזור לאמן ולהכין עשרות ספורטאים . הייתה שנה מאוד קשה עבורי כספורטאי 2010שנת 
המשמעות הייתה שלפחות בשנת ההקמה נאלצתי לשים את . לתחרויות ארוכות לא הייתה פשוטה

. וויתרתי על האימונים שלי למען האימונים של כולם חוץ ממני. השאיפות שלי בסדר עדיפויות אחרון
הכושר ירד והמשקל . במקום לרכוב לבד או עם חברים בשבתות נאלצתי לנהוג ברכב הליווי לא פעם

הפעם האחרונה שהייתי בכושר נמוך כל כך ובמשקל . ואם כל זה לא הספיק אז הגיע הגבס על היד. עלה
כולם מכירים את התיאוריה על הפיכת . שנים כשעבדתי בדרום אפריקה 12גבוה כל כך הייתה לפני 

 .מצד אחד זה החלום של כולם אבל מצד שני לפעמים זה פוגע בתחביב. התחביב למקור פרנסה
לכל אחד מאיתנו יש את . או לפחות הגשמה של חזון. הייתה גם שנה של הגשמת חלום 2010אבל שנת 

כשכירים יש לנו הרבה פעמים נטיה . ההשקפה שלו כיצד הדברים צריכים להיראות בתחום העיסוק שלו
בהרצאות שאני מעביר על ספורטאי עלית אני . להתבשל בתוך עצמנו עם האופן שבו הדברים מתנהלים

אחר כך הוא צריך . כדי להגיע לטופ ספורטאי צריך קודם כל להאמין שהוא יכול. מדבר על אמונה ואומץ
כדי להקים מיזם . בחיים מחוץ לעולם הספורט העסק די דומה. בשביל להעז צריך אומץ. להעז לנסות

הכי גרוע זה לפחד , כמו בספורט. חדש צריך להאמין שהוא עשוי להצליח וצריך אומץ בכדי לנסות
 . מהכישלון

כדי שהוא יצליח בני אדם היו צריכים להאמין שאני יודע . המיזם שאני הקמתי מושתת כולו על בני אדם
לקראת איש הברזל השבוע כתבתי למתאמנים . מה שאני עושה וללכת איתי יד ביד למסע ארוך וקשה

 : שלי מספר מילים והחלטתי להביא אותן מעל דפים אלה
 אהלן חברים"

. אני בהלם. ברשותכם אתחיל מהסוף. כמה ימים לפני התחרות זה זמן טוב לסכם את תקופת ההכנה
ה שם מתכוננים לתחרויות איש 'אני בהלם כי כשגרתי באוסטרליה וראיתי איך החבר?ולמה אני בהלם

אני בהלם כי חשבתי שאין סיכוי שזה . הברזל חשבתי לעצמי שגם בארץ אנחנו צריכים להתכונן ככה
שהזרעים  2009אבל גם ביולי  ZONE 3אומנם זה לקח לי עוד שנתיים עד שהקמתי את . יקרה

ידעתי כיצד אני רואה את . הראשונים נטמנו באדמה לא חשבתי שיהיו אנשים שיסכימו ללכת בדרך שלי
אבל באמת לא חשבתי שאני אמצא . אז ידעתי. הדברים ואיך אני חושב שצריך להתכונן לתחרות הזו

שיהיו מפוקסים , שיסכימו לסבול כל כך הרבה באימונים, אנשים שיסכימו להשקיע כל כך הרבה
ואגלה לכם סוד שכמה מכם . אני בהלם מתקופת ההכנה שעשיתם. אני בהלם חברים. ומרוכזים ברמה כזו

אומרים שאדם משקיע . אני מעולם לא התכוננתי לאיש הברזל כל כך ברצינות כמוכם. כבר יודעים
זה גרם לי להשקיע בכם . אתם השקעתם יותר. אני השקעתי בכם הרבה. במישהו כמו שאותו אדם משקיע

לא בציניות אני כותב לפעמים . מה שעשיתם השנה זה לא טרוויאלי חברים. יותר ולכם להשקיע עוד יותר
 ". לא כל אחד יכול"

כל . תחשבו בימים הקרובים הרבה על כל האימונים הקשים שסיימתם. תזכרו טוב את הדרך שעברתם
תחשבו עליהם גם על קו ." מוכנה/עכשיו אני מוכן, זהו: "האימונים שבסופם הרגשתם ואמרתם לעצמכם

במקום להיות במתח . יש לי בטחון מלא במוכנות של כל אחד מכם לתחרות. הזינוק ותוך כדי התחרות
אני רגוע כי אני יודע שלכל אחד מכם יש כיום את . אני רגוע כי אני יודע איזו דרך עברתם. אני רגוע

 . "אני רגוע כי אני יודע שזה בדיוק מה שתעשו. הכלים לתת את התחרות הכי טובה שלו

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
il.co.bonk.www 

http://www.bonk.co.il


 פרשת 

לָּק    בָּ
 2:81.-..:0.: זמני הש ת 

i ש ת שלוםi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכות ים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קרי   מ נ  ומועיל  
  לקור ים

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

 (ת ו ש     נ ו פ י ת )! ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל 
2ר י מ ק ס     י ר ו ק    1 . - . . 1 8 0 0 0  

, ר"מ 600בנופית א בית בודד ומפואר על מגרש למכירה 
 ₪  2,500,000מטבח מסודר וקומת מסד גדולה , גינה מטופחת 

מטבח , חדרים מסודר ומרווח 6בנופית בדו משפחתי למכירה 
!! כניסה מיידית, מיזוג בכל הבית וגינה פסטורלית, מושקע

1,950,000  ₪ 
עבור משפחה רצינית מנופית בית מסודר להשכרה לתקופה של דרוש 
 !!ללא עמלת תיווך , שנה 

  מופו ווווו ופופופו ו ווו
 חשמל ומיזוג  ויר לרכ 

 תיקון מערכות חימום

 טייפ לרכ /התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  470-7767007 9777707: טלפון

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 ר ח  נ פית-נפש-מרכז   ף
 , טיפ לים  רפ    משלימ 

 ס נ  ת   רצ  ת, ק רסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

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

2ieliash@012.net.il 

ירון טכנ י 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי  שמל 

  יתיים
 מ  נים  מקררים 

מכונות כ יס   
 מיי שי כ יס   
 תנורי  פי 

 מינות   ריות 
 !ומקצוענות

21.-622330.  

דרושה 
 מטפלת 

 ילדים 3ל 
בשעות הצהריים 

 צ“עד אחה
 ‘ה-‘בימים א

 רכב חובה

054-
7224605 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב

נסיעות לכל חלקי 
 הארץ

052-5100292 

 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 



מופונופופווווו

 פופו וןווו ו ו

 מ נ ו פ י ת   ו ט   ע ו ן 
נסיעות לכל 
 חלקי ה רנ

נסיעות מיוחדות 
ג"לנת   

 שירות  ישי
052-5320005 

  ו ורו ו ופו ו

, מע דת שרות
 תיקון ומכירה

, וי  ו, טלוי יות
 מיקרו ל, סטרי ו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -ו   
 תיקון מחש ים

 ט עון. ק 2ככר  ן  וריון 

  9532768: טל
  054-4335732: ניי 

 !מ   צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הו ו ופוןווו
 קנה צמיגים 

 ק ל רחיצה חינם
, מכירת צמי ים
 תיקון תקרים
 י ון  ל לים 
  לקטרוני

 

 כיכר כפר   י  ת 
052-8766200 
04-9837980 

 Homefix שילדקראוט
 לוקחים אחריות על הבית שלכם

  יצוע ע ו ות  ינסטלצי  

 ופתי ת סתימות

  יתור נ ילות 

  ע רת מצלמ  טרמית

 פתרונות  יטום מתק מים

  יצוע ע ו ות  שמל

 תיקוני תריסים

 תיקון ו תקנת  ו ים

 שיפוצים כלליים

2נ ת ן    1 . - . 0 0 2 0 0 3   

  נופית 82ת ור 

 מסגרית  ריק
 סורגים  שערים  מעקות  
  שערים חשמליים וסככות רכ 
   ריהוט מתכת  פרגולות 

  הגדר הל נה 

 214-40.1324נייד , .2038128 טל

 ריק מספק שירות פרטי וצי ורי  נופית 
 מזה מספר שנים

נ ן נ ו ו א     א   

מ   ן , ע  י ת, ע   ת
   ל של קישים  לחמים 

ע   ת י ם , מי ח ים
   ל ת  ע  

ע   משלוחים חינם 
   ית  נ פית כל י ם

 להזמנות ומשלוחים
0523822430אסנת   

בערב  049535779  
048320626  

 ק ו נ ד י ט ו ר י ה 

 פודו ווווובופו ו ופו ו

 
  לון שרי   ר י  יט ון  נופית 

054-6833027 
 214-40823.3סיירת נופית  

 054-6833044 שוטר  ק ילתי  
 054-6833045דני צנטנר  –ש "ר 


