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 נווופופותווופו וווסו

 2101002010א   “תשע , ד חשוון “יום שישי י   403גליון  

4: טלפון. “מידע”י  "מופץ ע" נופית פלוס"  0 - 5 9 0 9 4 9 9  a_barouc@zahav.net.il  

 משלוחים
04-9536779 

 פיצריה מסעדה
 מוניות הקריה

 טבעון
נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
 שעות ביממה 42

42-3099349 
404-9388293 

תוכלו לקרוא על כך . “רשות המים”י נציגי “השבוע  יותקנו חסכמים בחלק מהבתים בנופית ע
 <<< בעדכוני הועד המקומי, בעמוד הבא

על פי . מקום נוסף שבו נוכל לפעול באופן עצמאי ולחסוך כמויות גדולות של מים הינו בגינה
 100. כמות  המים  הנצרכת בפועל להשקיית הגינות גבוהה במידה ניכרת מהכמות הנדרשת, הערכות

זאת בעוד שמחקרים מראים כי . ק בשנה“מ 70-80-כ( בממוצע ארצי)ר של גינה צורכת בפועל “מ
במידה ועוברים לצמחים חסכוניים במים ניתן . ק בשנה בהשקיה יעילה“מ 50-60-ניתן להסתפק בכ

הנתונים נלקחו מאתר רשות . )ר“מ 100ק לאותה גינה ממוצעת בגודל של “מ 30להגיע לתצרוכת של 
 (.המים

ובחודשי , החורף עבר. באביב שעבר כיסיתי את הדשא בגינה בשכבת קומפוסט נדיבה, מנסיון אישי
בתחילת . השתמשתי רבות במי המזגן להשקיית הדשא. הקיץ השקיתי מעט מאד ולעיתים רחוקות

הימים החלו להתקרר ואני פתחתי . הדשא היה ממש צהוב וכבר חשבתי שהוא מת לגמרי, ספטמבר
כמעט שלוש שעות של , את הממטרות והשקיתי את הדשא השקיה אחת ארוכה בשעות הערב

הדשא חזר להוריק בירוק הרבה יותר עז משהיה , תוך זמן קצר ביותר, נדהמתי לראות איך. המטרה
וכאשר ”כמו שנאמר . הבצורת גרמה לשורשי הדשא להתארך והדשא התחזק. ובסמיכות גבוהה יותר

 .“יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ
כדאי לשמור על  , שבה לכל אחד מאיתנו יש גינה התורמת לאיכות החיים שלנו, במיוחד בנופית

 . בהצלחה. מספר כללים בסיסים לחיסכון במים אותם תוכלו לקרוא להלן
 

 אבי ברוך
 (אתר רשות המים)עשרת הדברות לחיסכון מים בגינה  

 בין השעות , השקיה באמצעות ממטרות ומתזים מותרת רק בין החודשים מאי עד אוקטובר
תקטין את התאיידות , כשאין משבי רוח, השקיה בשעות הקרירות. למחרת 7:00עד  19:00

 .המים ותמנע מחלות עלים
 העדיפו לשתול צמחים הידועים כחסכנים במים. 
 הקצו את כמויות המים להשקיה בהתאם למזג האוויר ולצורכי הצמח. 
 לחיסכון במים ולבריאות , אבזרו את הגינה בקוצבי מים או במחשבי השקיה בעלי התו הכחול

 .הצמחייה
  חפו את הגינה בכמויות נדיבות של חומר חיפוי למניעת התייבשות הקרקע והתחממותה

 .ולצמצום התפתחות עשבים שוטים בגינה
 חלקו את השקיית הגינה לקבוצות על פי סוגי הצמחים והתנאים הדרושים להתפתחותם ,

 .צריכת המים שלהם –בכלל זה 
 הגדלה זו תגרום להעמקת השורשים וליצירת . הגדילו את מרווחי ההשקיה לצמחים ולדשא

 .בעלי יכולת קליטת מים טובה יותר, צמחים חזקים
 פעולה זו תביא לחיסכון ניכר בצריכת המים. כסחו את הדשא לעיתים תכופות. 
 הגוזלים מים שלא לצורך, גזמו נוף מיותר של עצים ושיחים. 
 הקומפוסט משפר משמעותית את אחיזת המים . פזרו והצניעו כמויות גדולות של קומפוסט

 .בקרקע
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 התקנת חסכמים 
, תתקיים בישוב חלוקה/ התקנת 2200 – 1630, בשעות קרוב ג' בשבוע ה–בימים א' 
 3צוותי החלוקה יעברו בבתים ויתקינו חסכמים . לכל בית אב מוקצים  חסכמים.

 מקלחות וברז מטבח(. ההתקנה חינם. 2חסכמים )בד"כ 
, אשר ברשותו 16המתקינים נכנסים לבית, רק במידה ויש נוכחות של מבוגר/ נער מגיל 

 המתקינים פוקדים את הבתים עפ"י סדר אקראי,  ת. זהות.
 כדאי לכל תושב, כדאי למדינתנו המתייבשת.      .לא ניתן לתאם שעות/ ימים

 

  הסדרי תנועה  מרכז היישו 
בשעה טובה, אנו לקראת סיום בניית אולם הספורט. נתיב התנועה לכוון צפון, שהיה 

 העולים – נפתח לתנועה והסדרי התנועה חוזרים למתכונת הקודמת. כלומר –חסום 
בכביש הברכה, כאשר עוברים את גני החובה, נדרשים לבחור בנתיב הימני )כהוראת 

השילוט שעודכן(.  
  צידו הימני של נתיב זה מיועד לחנייה )בניצב לכביש( ויסומן בהתאם בקרוב.

 
פריצות לבתים 

 2300אנו עדים שוב לעלייה בכמות פריצות הבתים. הפריצות האחרונות בוצעו בשעות 
, רובן כאשר התושבים אינם בבית. הגנבים מתעניינים בעיקר בכל מה שזמין: 0300 –

כסף מזומן, תכשיטים, מחשבים נישאים. 
. 0300 – 2400אנו תגברנו את סיורי חברת האבטחה בין השעות 

?  מה אפשר עוד לעשות
בעזבכם את הבית, השאירו אור ורצוי גם רכב בחניה.  .א
  שווה בהחלט לשכן מישהו בבית.–כאשר נוסעים לזמן ארוך  .ב

 לא להשאיר "מפתח בעציץ". .ג

 לא להשאיר דברי ערך במקומות בולטים ונצפים מהחלון. .ד

 054-6833027אנא התקשרו לאלון   –על כל תנועה חשודה או פריצה חלילה  .ה
 

נופשיבוקר         נופשיבוקר         נופשיבוקר 
 -טיול עם דרור וייצמן- ההתישבות בנגב-העתיד של המדינה?!  12.11.10יום שישי 

המסלול:חוות בודדים בחירבת זעק ויער להב,הישוב החדש גבעות בר, הרוקחת 
הבידואית של תל שבע, העיר באר שבע 

 ש"ח כולל הסעה והדרכה לא כולל אוכל.  100 בבוקר ליד המכולת ,מחיר 7.30יציאה 
 19.00כל אחד מצטייד בארוחות ובמצב רוח טוב חזרה משוערת 

הרשמה אצל קרן במשרדי הישוב, אל תחכו לרגע האחרון הבטיחו את מקומכם 
 צוות נופשיבוקר
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 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

 
  
 

 שעות ביממה 24 

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

 פתרון מושלם ל עיית השורשים  קווי ה יו  
 עם אחריות לשנים ר ות

 החלפת קווי  יו  ומרז ים ללא חפירה וללא הרס , חדש  ארץ
 הד קת צינור חליפי פנימי  אמצעות לחץ אוויר וחומרי הד קה יעודיים

 שימוש במצלמת אינפרא אדום-איתור נזילות 
 האיתור באמצעות מצלמה חדישה 

 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני אינסטלציה 

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
  בית מפואר  300/500למכירה בבלעדיות

2,500,000  ₪ 
  חדרים עם יציאה לגינה  6למכירה קוטג

1,850,000  ₪ 
  יחידת דיור +חדרים 6למכירה קוטג

 ₪  2,400,000מניבה 
  להשכרה בבלעדיות קוטג מדוגם במקום

 ₪  5,300מבוקש 
  מטר חדשה  40להשכרה יחידת דיור

 ₪  1,700מושקעת ומטופחת 
  חדרים  3להשכרה בבלעדיות יחידת דיור

 ₪  2,300מיקום מעולה כניסה נפרדת 
   ר עם נוף משגע  “מ   120להשכרה בבלעדיות

 מידי   3,500ברחוב מבוקש כולל ארנונה  
  050-8426968לפרטים יעל 

  050-6426968אופיר 
 תושבי נופית , מומחי נדלן
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  "  :     5331       36001 :       04-9931301:     9931454 :      nofsheat@012.net. 

   

חו  ציור לילדים     -  
יתקיים  ימי ר יעי 

 17:00-18:00 ן חו ה +א'  שעות 
 18:00-19:00כיתות   - ד  שעות 

רכישת ציוד  אופן  עצמאי לפי רשימה מהמדריכה. 
מותנה  מספר נרשמים 

-  צהרון  ית הספר 3.11.10 –תחילת החו   
 
 
 

 ה יע הזמן לתת לעצמך...

 ורס תכשיטנות לנשיםק

  מפ שים 8משך הקורס: 

  מדריכה: שרון שילדקראוט 

 20:00-22:00  ין השעות 29.11.2010מועד תחילת קורס ער  נדחה ל - 

 8:00-10:00  ין השעות 29.11.2010מועד תחילת קורס  וקר נדחה ל -  

                                            

  , להרשמה: נופשית052-5456223לפרטים:  שרון 

 

         -                

 
 יוקדם החו   חצי שעה 27.10.10  ימי ר יעי החל מ-

 19:30-20:30ק וצה א' 
 20:30-21:30ק וצה  ' 
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 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

    טיפול משול  
    וף 'מסא+ טיפול פנים מלא 

 ...שעתיים שכולן הנאה ופינוק 

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

 מוצרי קוסמטיקה  לרכישה
 ק עי עכשיו תור ו ואי 

 .להנות מטיפול נפלא וקפה מוכן

 טיפול פנים איכותי ומפנק 

 !  הגיע הזמן שלך לעצמך

 050- 5391039–:   לית רז נייד
  04- 9931799 : ית

 קונדיטוריה דובדבן
 כיכר כפר זבידאת

 מול מסעדת סמיראמיס

 עוגות יום הולדת עם תמונה 
 פחזניות עוגות גבינה 

 עוגיות ממולאות תמרים
  בקלאווה וכנפה 
  גלידות וארטיקים 

 מוצרים ללא גלוטן
 

 40-8351359: טלפון
 430-005184823נייד  

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

 משקפי ראיה ועדשות מ ע

 מאיר טולידאנו 
 אופטומטריסט מוסמך

 מומחה למשקפי מולטיפוקל

 נופית - מירי ארנהלט

 מחירים מיוחדים 
 לתוש י נופית 

ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי
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 2009מוסיקה וטבע : צילומים

מספר 
8 

דרושים מתנדבים לעזרה בהקמה או בפרוק 
 או לאחריות על תחנות במהלך הפעילות

 04-9930001נא לפנות לארנון 
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 במלאת ארבע שנים 
 לפטירתו של יקירנו

 ל"דורון קובי ז
נעלה לקברו ונתייחד 

 עם זכרו
, ביום שני הקרוב

25.10.10 
 16.00בשעה  

 ,בבית העלמין תל רגב
 ' חלקה ה

 .משפחת קובי

עבודותושפפוץו

 מפוחדות

 עבודותורפצוףוואבן

מומחהובעבודותואומנותפותו

 בשפ ובואבןווקרמפקה

 עבודותושפפוצפםוכ  פות

 גבסווצנרת,ובנפה

153-1881128  
 חפ ףוע פוו

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות  רנץ
 סיפורים וסיורים

 14.00 -9.00' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת 
 קבלות פנים

 שוש ואהוד יונאי

052-5671293/4 

 

 מאפייה

               

 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
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 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 עומק שדה
מכיוון . אבל לא העמקתי בהסבר מה זה, מספר פעמים" עומק שדה"דומני שהזכרתי בעבר את המושג 

 .הגיע הזמן להבהיר במה מדובר, שמדובר במושג חשוב שיש לו שימושים מעשיים
או רק האובייקט , האם הכל? אבל מה צריך להיות בפוקוס . כולנו יודעים שתמונה צריכה להיות בפוקוס

בצילומי נוף למשל נעדיף שהכל . זה עניין של בחירה, אין תשובה אחת לשאלה הזו? שאתם מצלמים 
בצילומי פורטרט נעדיף ברוב המקרים שהפנים יהיו בפוקוס . אחרת נאבד חלק מהנוף, יהיה בפוקוס

 .והרקע מטושטש
פחות משנה , כלומר. מרוחקים וקרובים נמצאים בפוקוס, משמעותו שהרבה עצמים – עומק שדה גדול

 .תצא חדה וברורה( או כולה)רוב התמונה , על מה בדיוק פיקסתם
משמעותו שרק דברים שנמצאים במרחק מסוים מכם נמצאים בפוקוס ויוצאים חדים  – עומק שדה רדוד

עומק שדה . אלה שקרובים יותר או רחוקים יותר מהעצם שפיקסתם עליו יהיו מטושטשים. וברורים
הבלטה של אובייקט מסוים על ידי מיקוד בו וטשטוש . רדוד פותח יותר אפשרויות אומנותיות בצילום

לבנות "בשילוב עם קומפוזיציה נכונה ותומכת אפשר להתחיל . תקבע את נושא הצילום, של האחרים
 .שיש בה כוונה או מסר" תמונה

 :על ידי כמה גורמים?  איך שולטים בעומק השדה 

יאפשרו קבלת עומק ( DSLRמצלמות )מצלמות עם חיישן גדול  –גודל החיישן שקיים במצלמה 
כאשר במצלמות עם חיישן , בהן יש הפרדה טובה בין האובייקט לרקע שלו, שדה רדוד יותר

תכונה זו כמובן אינה .  תתקבל כמעט תמיד תמונה עם עומק שדה גדול"( קומפקטיות)"קטן 
היכולת שלכם לשלוט בעומק השדה תהיה , אם קניתם מצלמה קומפקטית. ניתנת לשינוי

 .מוגבלת למדי

סגירת הצמצם תגדיל את . כך עומק השדה רדוד יותר, ככל שהצמצם פתוח יותר –מפתח הצמצם 
לכן בצילומי נוף למשל כדאי לסגור קצת את הצמצם כדי שכל התמונה תהיה . עומק השדה

כדי להשיג מפתח . כדי להבליט את המצולם מהרקע, לפתוח אותו –בצילומי פורטרטים . חדה
 . DSLRזה רלבנטי כמובן רק למצלמות . צמצם גדול ניתן לרכוש עדשות עם צמצם יותר פתוח

כך מתקבל עומק שדה רדוד ( זום יותר גדול)ככל שמצלמים באורך מוקד יותר גדול  –אורך המוקד 
, תפתחו את הזום, אם אתם רוצים לצלם את ילדכם ולקבל רקע מטושטש: לדוגמה. יותר

 . ובמידת הצורך תתרחקו מהילד כדי שייכנס בתמונה

עדיף שיהיה הפרש מרחקים גדול בין , כדי לקבל עומק שדה רדוד –המרחק מהאובייקט ומהרקע 
 . האובייקט שלכם לבין הרקע

 :סיכום המתכון לעומק שדה רדוד

ותדאגו שהרקע מאחורי , תפתחו קצת את הזום, (במצלמה שלכם Pניתן לביצוע במצב )תפתחו צמצם 
 . האובייקט שלכם יהיה מרוחק

לפני . ולעיתים עדיף שיהיה גדול, לעיתים רצוי שיהיה רדוד. זכרו שעומק שדה זה כלי: ומשפט אחרון
חישבו מה מתאים לסיטואציה בה אתם נמצאים ואיזו תוצאה אתם , שאתם לוחצים על לחצן הצילום

 . רוצים לקבל
יש למטה קישור לאתר של רועי ". עומק שדה"ניתן למצוא בויקיפדיה בערך , מי שמעוניין במידע נוסף

 .איורים וכמובן דוגמאות להמחשה, גליץ בו יש הסברים מעמיקים

 רביב, שבת שלום

 com.hotmail@me_raviv:  לתגובות

mailto:raviv_me@hotmail.com
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04-9835210 

 תוספת אחת חינם לבחירה
 פטריות, בולגרית, טונה, בצל, זיתים

 
 

 טונה או בולגרית: בתוספת

 בין השעות
17:00-21:00 

0050 ₪  
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 במעמקי האדמה 
 

  600ממכרה בעומק , ילה'עקבנו אחר הצלת הכורים בצ 2010באמצע אוקטובר 
. במדבר הצחיח ביותר בעולם, ילה'נמצאים בצפון צ, מכרות המינראלים. מטרים

. והאוקיינוס השקט במערב, בין הרי האנדים במזרח" בצל הגשם"המדבר נמצא 

וחוסם את מעבר המשקעים מיערות , מ"מתנשא עד גובה כשישה ק, רכס הרים זה
שהן סימביוזה של , כאן מתקיימות בעיקר חזזיות. אל הרמה המדברית, האמזונס

. המגיעים מהאוקיינוס השקט מצד מערב, מערפילים מזדמנים, המקבלות לחות מעטה, אצות ופטריות
צילה נמצאת באזור . נבנו שם טלסקופים ענקיים לתצפית בכוכבים, בגלל היובש הרב והאוויר הבהיר

חלק מהמכרות נמצאים סמוך . מ"ק 4,300המסתכם ב , עתיר רעשי אדמה לכל אורכה, גיאולוגי לא יציב

לאורך החוף המערבי . כפי שקרה במכרה הנוכחי, ונתונים לסכנת רעידות ומפולות, לקו השבר הגיאולוגי
, אקוודור וקולומביה, פרו, ילה'צ, ממוקמות מדרום לצפון, הגובל באוקיינוס השקט, של דרום אמריקה

מיד לאחר . שבו יש פעילות געשית ורעידות אדמה, לא יציב -הנמצאות לאורך אותו ציר גיאולוגי צעיר 
עולה , הטמפרטורה בתוך האדמה. מטרים 150בעומק , התמוטט עוד מכרה באקוודור, ילה'הצלת כורי צ

כך שצריך לצנן את אוויר , מעל לטמפרטורה שעל פני הקרקע, מטרים עומק 30במעלה אחת צלזיוס בכל 
 . מטרים בגובה האטמוספרה 100מאידך הטמפרטורה יורדת במעלה אחת צלזיוס בכל . המכרות העמוקים

מ "ק 10ו , מ מתחת ליבשה"ק 30עוביו , הקרום החיצוני: מחלקים את כדור הארץ לשלוש שכבות עיקריות
וצף על פני השכבה הנוזלית הנמצאת , הוא עשוי בעיקר מגרניט וחומרים רכים. מתחת לקרקעית האוקיינוס

עובי . מ"ק 5מ  ושל הים התיכון בסביבת "ק 11העומק המרבי של האוקיינוס השקט מתקרב ל . מתחתיו
, שכבה זאת מורכבת בעיקר מחומרים במצב נוזל וגז. מ"ק 2850הוא , "מעטפת"השכבה הפנימית הנקראת 

( הלוחות)תנועת הפלטות . ומעליה צפות ונעות לוחות טקטוניות שעליהן יושבות היבשות והאוקיינוסים

יוצא מהמעטפת , נוזל הלבה המתפרץ מהרי הגעש. גורמת לרעידות אדמה ולשברים גיאולוגיים, האלו
והיא בנויה מאלמנטים צפופים של , מ"ק 3500( גלעין)עובי הליבה . ופורץ בתוך סדקים בקליפה, הנוזלית

נובע בעיקר מהתפרקות , החום הרב בשכבה זו. בלחץ רב, צ"מ 3700בטמפרטורה של , ברזל וניקל
, חלק מהחום הפנימי.  238ואורניום  235אורניום  232תוריום  40איזוטופים רדיואקטיביים של אשלגן 

, תנועת כדור הארץ מסביב לצירו. היוצר לחץ שהופך לאנרגיית חום, נוצר מכוח הכבידה של כדור הארץ
 .  גורמת למגנטיות ולכוח הכובד, עם ליבת הברזל שבו

במטרה להוציא משם , מתכננים לקדוח באדמת האוקיינוס השקט, אמריקאים ואירופים, חוקרים יפנים

שהיו קיימים לפני כשני , המסוגלים להתקיים בתנאים קיצוניים, חומר מותך שאולי יתגלו בו חיידקים
. מקווים להגיע אל הלבה הנוזלית שבשכבת המעטפת, מ"בקידוח לעומק עשרה ק. מיליארד שנים

הגורמים לגלי , בעומק אדמת האוקיינוסים, החוקרים רוצים להבין את תהליכי התהוות הרעשים בזמן אמת
. מ"ק  12,714וקוטרו בין שני הקטבים רק , מ"ק  12,756קוטר כדור הארץ בקו המשווה הוא . צונאמי

הפרשים אלה מתבטאים . מ הבדל ברדיוס עד למרכז כדור הארץ"ק  21מ הבדל בקוטר או "ק  42כלומר יש 
 . במגנטיות שונה במקצת בין הקטבים לבין קו המשווה

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 וירא 
 16:39-17:36: 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  

 למכירה
סלון ומטבח ,דו משפחתי מרווח ביותר על מגרש חצי דונם

 ₪  2,000,000גישה נוחה והמון פוטנציאל ,גינה מהסלון  ,גדולים

 להשכרה
גינה , דירת סטודיו מרוהטת קומפלט וממוזגת!! ללא תיווך  

 מים וכבלים, כולל ארנונה ₪   1,200גדולה וגישה נפרדת לחלוטין 

  מוווסוווווסווווופו ואותו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום

 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת ט עון  -כפר ז ידאת 

  052-5565448 9533548: טלפון

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
052-6008871  

מורה 
מקצועי 

 למתמטיקה
נותן שיעורים 

פרטיים 
 ובקבוצות

 בשיטה ייחודית
054-3253152 

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 הדרך לריפוי עצמי
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
  הנהלת סנדרה אליאש 

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

2ieliash@012.net.il 

 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 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב

נסיעות לכל חלקי 
 הארץ

052-5100292 
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מווונופווותווו

 פווורוםוווחוןו

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

נסיעות מיוחדות 
ג"לנתב  

 שירות אישי
052-5320005 

 או וקו ורוווןו

, 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 !! 

רופופותווו'בופונוצו

 הואוחופוםווו
 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 , 09835031 טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 וועודותווובופו וחוווןו

 
 אלון שריגאחראי ביטחון בנופית 

490-5900423 
 054-4930818סיירת נופית  

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

מוקד לילה 
 רפואי

 בערב 7311מהשעה 
 בבוקר 7311ועד 

 רופא
 ר מוסא זבידאת“ד

153-
5501107 

 רמת טבעון 
 מול מינימרקט האני


