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 נופותופווווותו ופו ו

 7212.111א   “תשע , שבט ‘ יום שישי ב   414גליון  

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

 משלוחים
40-9776559 

 פיצריה מסעדה
 מוניות הקריה

 טבעון
נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
 שעות ביממה 42

42-3099349 
404-9388293 

 הצהובון

ליתר דיוק  לפני , אי שם בסתיו2  יתקיים מפגש שני של קבלת שבת קהילתית, 7272.177יום שישי , היום
מידע על המפגש הצפוי בהמשך 2 התקיים המפגש הראשון של קבלת שבת  171.,7271שלושה חודשים 

 :דברים שכתבו חברי הצוות המארגן אחריו, שוב, על האווירה במפגש הקודם קראו>>> הגליון
, הורים, בני נוער, ילדים, תינוקות: התכנסנו קהילת נופית על גווניה, מרגשת ומסקרנת, באווירה חגיגית”

 2 סבים וסבתות
כפי , ערכו את טכס הדלקת נרות השבת, הגרעינית והמורחבת על צאצאיהם, משפחת שלומי ופני גפן

 2 שהמשפחה נוהגת בהתכנסות שולחן השבת בביתם
בין 2 תפילה ותקווה לימים הבאים, טבע וסביבה, שירי שבת, בהמשך שרנו יחד עם חבורת הזמר של נופית

 45 -המפגש ארך כ2 פרשת נח -הסתו ופרשת השבוע , השירים שזרנו קטעי קריאה שנגעו בנפלאות השבת
תפילה שנשלחה מקהילת נופית לגלעד שליט , אבי קורן: מילים" אנחנו לא צריכים"דקות והסתיים בשיר 

כמעט ? אמור מה עוד, מה עוד נבקש2 פינו כבר נותר אילם מקול, כבר יבשו עיננו מדמעות" , וכפי ששרנו
 " ביקשנו לנו את הכל 

בהקשר ישיר אל המשמעויות האישיות , קהילתיים/ התכנים נבעו מהמקורות היהודיים והישראליים 
 2 והמשפחתיות

מסורת של קשר על בסיס 2 בטעם ורצון עז להמשיך ולעצב מסורת בנופית, נפרדנו מהמפגש הראשון
 ”2 ערכים משותפים

 
 תערוכה  -ס (ו)בפוק

 הצלם אהוד דקל 
" ס(ו)בפוק"תערוכת הצילום מעבודותיו של תושב נופית הצלם אהוד דקל 

 2תוצג במשך חודש ינואר במבואת אודיטוריום יד לבנים בקיבוץ יגור
ובית אבא , בית רוטשילד: .798אהוד הציג בתערוכות יחיד החל משנת 

 2חושי בחיפה וכן באולם ביגור וזכה לפרסים במרכז ההנצחה בקרית טבעון
 :עבודות רבות נוספות של אהוד תוכלו לראות בכתובת הבאה

 ehud/edekel/com.pbase.www://http 
 

 יום ירוק בנופית נדחה
 פרטים בקרוב

http://www.pbase.com/edekel/ehud
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  מזכירות הישוב עוברת למשכנה החדש 
 מזכירות הישוב עוברת – שנים בתנאים חלוציים 23בשעה נפלאה, לאחר 

 במתחם אולם הספורט החדש2 אם הכל יתנהל למישרין, –למשכנה החדש 
נבצע את המעבר ביום ד' הקרוב2 בימים ד', ה' לא תתקיים קבלת קהל2 

 ייתכנו שיבושי תקשורת בימים –עקב המעבר והעתקת קווי טלפון ותקשורת 
 ד' וה'2 ובבניין נופית ננוחם2

 
צוות חירום ישובי 

אירועי השריפות האחרונים, רעננו את הצורך בהקמת צוות חירום יישובי 
)צח"י(, אשר ייתן מענה ראשוני לאירועי חירום מכל סוג )מלחמה, שריפה, 

רעידת אדמה, זיהום אוויר וכו'(2 לאחרונה, הקמנו צח"י, הכולל תושבי נופית 
 תודה לכל המתנדבים!! –מתחום הרפואה, עו"ס, תחזוקה, חשמל, מים ועוד

אנו מבקשים להכשיר את הצוות, כהוראות פיקוד העורף – לכל מקרה2 
לפיכך – נקיים הכשרה, בהנחיית גורמי פיקוד העורף2 ההכשרה תכלול נושאי 

חירום שונים )עזרה ראשונה, פינוי נפגעים, טיפול באירועי שריפה, רעידת 
אדמה ועוד(2 בנוסף – הכרות עם ציוד החירום בישוב2 

, במשרדי 1130 – 0830 בשעות 21.1, 14.1ההכשרה תתקיים בשני ימי ו' 
2       יבורכו–תושבים המבקשים לקחת חלק בהשתלמות הישוב החדשים2 

 nofit_vaad@012.net.ilאנא צרו קשר עם ארנון 

 
לאשכולות הגנים דרושות מטפלות/ מטפלים 

מיידי!! אשכול הגנים בנופית מחפש מטפלות/ מטפלים למשרה חלקית 
  gan.nofit@gmail.comכממלאי מקום2 מתאים גם לסטודנטים/ טרום צבא 

 
  מלגת לימודים של המועצה האזורית זבולון

החלה ההרשמה למלגות לימודים של המועצה2 ראו פרסום באתר הישוב2 
טפסי בקשה בצרוף דף הקריטריונים ניתן להוריד באתר האינטרנט של 

המועצה או לקבל בדלפק הנמצא בכניסה למועצה2 
    gili@zvulun.co.il, מייל:  8478159/111טל2 לבירורים:  גילי אשל  

 
ה"נופיתפון" 

ה"נופיתפון", ספר הטלפונים החדש, אשר יראה אור בקרוב, הינו יוזמה 
 אסף בנדקובסקי2 הוועד המקומי תומך –פרטית ומבורכת של תושב הישוב 

 אין –ביוזמה ומצפה לספר טלפונים חדש ועדכני2 מטעמי הגנת הפרטיות 
בכוונתנו לעשות שימוש במאגר הנתונים של הישוב2 אנא עדכנו את פרטיכם2 
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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 

 050-7679905יעקב 
 052-3237505דודי 

 !שירות מכל הלב

פתרון מושלם לבעיית 
 השורשים בקווי הביוב 
 עם אחריות לשנים רבות

 איתור נזילות במצלמה חדישה 
 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני אינסטלציה 

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
  7,111,111למכירה מגרש בטבעון דונם ₪  

 חדרים  7‘ למכירה בבלעדיות קוטג
יחידה מניבה יציאה מהסלון לגינה +

 ₪  511,111,.המתחברת לשמורת טבע 

  6למכירה בבלעדיות קוטג דו משפחתי 
 ₪  511,111,.יחידה מניבה +חדרים 

 חדרים 7‘ למכירה בבלעדיות קוטג ,
 ₪  27,911,111 יציאה מהסלון לגינה

 מגרש של דונם , למכירה בבלעדיות
 ₪  27,711,111 בתים בודדים .לבניה של 

   ר  “מ   51למכירה בבלעדיות דירת גן
 ₪    411,.הדירה מניבה  , ₪    611,111

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 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 

ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי
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 רני‘עידן צ-בבוקר  בנופשית 71211בשעה ‘ יום ג- 78217277

 ":השבטים האבודים" –( איה'איריאן ג)אינדונזיה                  

מהנדס 2 צלם גיאוגרפי ומוביל משלחות בעולם, מרצה2-עידן                 

מערכות מידע שמקדיש את רוב זמנו לחיפוש אחר מקומות 

העמותה "ממקימי 2 תרבויות נשכחות וחיות נדירות, בתוליים

משלחות " )תיבת נח"וממייסדי פרויקט " הישראלית אנטארקטית

שכף , הוביל כמה מסעות ייחודיים לאזורים נידחים(2 עם משמעות

 2רגלו של תייר לא דרכה בהם

 כולל כיבוד קל₪  71כניסה להרצאה                 

 נסיעה לירושלים למוזיאון ישראל-יום שבת-217277..

 79211בבוקר ליד המרכולית חזרה משוערת  8211יציאה ב                 

 לא כולל אוכל וכניסה  למוזיאון₪  51עלות                

 ₪ 48כרטיס רגיל : כרטיסי כניסה למוזיאון ברכישה עצמאית               

 יש להצטייד בכרטיס הגמלאי₪  4.לבעלי כרטיס גמלאי                  

 ₪2 4.בעלי כרטיס לאומי קארד                   

 2לאחר המוזיאון נרד לעין כרם וינתן  זמן  לאוכל              

 במידה ומזג האויר יאפשר  נקיים תצפית עם הסבר מהר הצופים              

 הרשמה במשרדי היישוב                    
יום שישי מתוכנן טיול לדרום עם דרור וייצמן פרטים נוספים - 7721.277

 יימסרו בהמשך

 צוות נופשיבוקר                                      

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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2 משלוחים מהאיטליז ומהמרכולית חינם
 14-9901114: ‘להזמנות טל

חזה עוף 
 פרוס

כרעיים 
 עוף

פרגיות 
 ₪  5. ₪  77 ₪  711 ג“ק 0

 מבצעים באיטליז נופית
 טרי יום יום
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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

 ,001101.-151 14-9507916:‘טל
Email:hadar@shokoladim.co.il 

www.roychocolate.co.il 
 משלוחים חינם לתושבי נופית

 :כל סוגי האירועים
 ימי הולדת

 חתונות
 בת מצווה/בר   
 ות/מסיבות רווקים   

 מסיבות אירוסין        
 222ערבי גיבוש ועוד        

 שוקולד Royהמפלים המפנקים של 
 !יספק לכם חוויה בלתי נשכחת Royקייטרינג המתוקים של 

  www.eshkol.org.il 

4 נ ו פ י ת  0 - 8 3 5 0 3 5 9     

בואו ללמוד מתמטיקה בשיטה מיוחדת 

 המותאמת אישית לכל תלמיד

  (גם לבעלי לקויות למידה או מחסום רגשי)

 שמשית    נופית    קריות 
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 בזמן 222 ושאינו יודע לשאול 
הוא משפט יפה שכולם " אין חכם כבעל ניסיון"

אוהבים לצטט כשהם מסבירים לך מדוע אתה צריך 
העובדה שהתייעצות לפני שעושים 2 להקשיב להם

פעולה זו או אחרת אינה רשות אלא חובה לא עולה 
כאנשים שאחראים על 2 בדעתם של אותם אנשים

על משפחתנו ועל עתידנו זו האחריות שלנו , עצמנו
העוסקים , שני המקרים שלהלן2 לשאול לפני שניפול

, חשיבה, ילמדו אותנו שעצירה, בדיור ומשכנתאות
, בדיקה ורק אז החלטה מובילים אותנו לצמיחה

התקדמות והצלחה ולא לנפילה וטביעה בים הצרות 
 2והחובות

לפני כמספר שבועות העברתי סדנא להתנהלות 
הסדנה נגעה קלילות 2 משפחתית נבונה לזוגות

בהוצאות המשפחה ועברה במהרה להתנהלות מול 
חברות הסלולר ושאר , כרטיסי אשראי, הבנקים

-מקרים בהם מעורב חוזה שאינו נחתם על ידי עורך
גם בתחום הדיור , כמובן, הסדנא נגעה2 דין

בגלל שהחיים נגמרים , אמרתי, תחום2 והמשכנתאות
, מיקומה, במשכנתא אבל מתחילים בגודל הדירה

בסיום הסדנה שאלה 2 עלויות נלוות לדירה וכדומה
אותי אחת המשתתפות האם תוכל לצלצל אלי מחר 

כדי להתייעץ איתי בנוגע למשכנתא שהיא רוצה 
נתתי לה את כרטיס הביקור ואמרתי לפקסס 2 למחזר

, וכדי שיהיה ברור)את החומר לפני שאנחנו מדברים 
 (2 מדובר בעזרה חינם לבאי הסדנה

גם למחרת 2 למזלי לא ישבתי וחיכיתי לפקס המדובר
גם בשבוע שאחרי הוא לא הגיע , לא הגיע הפקס

 2עד היום הפקס לא הגיע222 וכדי לקצר 

שיחה בוטחת שמסמנת , כמובן הגיעה, השיחה
תוכל , הבוקר חתמתי על המשכנתא, יהודה"מטרה 

, למזלי" ?לבדוק שלא הפסדתי במחזור המשכנתא
אין לי עדיין במשרד טלפון עם מצלמה כך 

במשך 2 שהבחורה לא יכלה לחוש בהלם שלי
שלושה שבועות הגברת ערכה סקר משכנתאות בן 

כופפה והכל על מנת , סימנה, לחצה, ביררה, הבנקים
שתהייה למשפחה משכנתא זולה שקל להחזיר 

במסגרת התקציב המשפחתי שאוזן בקושי במהלך 
מדוע ? מדוע בעצם היא לא צלצלה קודם2 הסדנא

 ?חיכתה לחתימה ולא צלצלה ערב קודם

אבל ( כדי לא להביך את הגברת)כמובן שלא שאלתי 
, כמו חברות הסלולר, הבנקים: ברורה לי התשובה

יוצרות אצל הלקוח את התחושה , הכבלים ואחרים
תחושה שכמובן אינה נכונה " לא מחר, רק היום"

גם בשוק הדירות של היום כשכולם קונים 2 במציאות
הבנקים יחכו עם , מהר לפני שהמחירים עולים

סוכן הכבלים יציע את המבצע , שעות 4.המשכנתא 
גם מחר והחברה הסלולארית לא תוותר עלינו 

 2בקלות

יש להפריד תחושות ממציאות ולגלות בגרות כשאנו 
זו אותה בגרות שאנו דורשים 2 לוקחים החלטות

באוניברסיטה , בצבא, מילדינו בבית הספר
? איך ילמדו, אם לא ניתן להם דוגמא2 ובנישואין

 ?איך? אקסטרני? בהתכתבות

החיים כידוע מאוזנים ולכן לאחר שבועיים מגיעים 
יש לנו 2 אלי לייעוץ זוג בוגר וילדתם הרווקה

ואנחנו רוצים לקנות לביתנו דירה ₪  011,111
הם באו שאלו , למזלם2 בעיר₪  811,111במחיר של 
לפני הקפיצה , לפני לקיחת המשכנתא, לפני הקניה

 2 לביצה

מיפיתי את , מכיוון שהכינו אותי לפגישה עם הנושא
העיר למקומות בהם ניתן לקנות דירה בתקציב כזה 

כמובן שהכנתי גם 2 ומה גודל הדירות במחיר הזה
תחשיב משכנתא אופטימלית כדי לחבר את ההוצאה 

, בסיום הפגישה2 למציאות החודשית העגומה
ברור שאם הם קונים +( 01)כשלהורים ולילדה 

אם הם קונים 2 הילדה לא מסוגלת לנשום, דירה
, הדבר משול לקפיצת ראש לביצה טובענית, דירה

הם הודו מקרב לב על הפגישה ונסעו בשמחה 
 ?ה/ואת, הם שאלו וניצלו2  לדרכם

ופועל כיועץ פיננסי וצרכני לעסקים " תובנה"יהודה יזרעאלי הוא בעל 
הייעוץ הפיננסי מצמיח את העסק ומביא אותם למטרה 2 ומשפחות

, הייעוץ הפיננסי גורם לעסק להרוויח יותר2 מבלי לטבוע בדרך( חלום)
משפחות שעוברות ייעוץ פיננסי אינן 2 להצליח יותר ולדאוג פחות

הם קובעות מה יקרה מחר על ידי תיכנון פיננסי , דואגות מה יקרה מחר
2 ומשפטי (MBA)כלכלי  ,(Bsc)יהודה בעל רקע הנדסי 2 קפדני

על מנת ( ויועצים חיצוניים)בייעוצים יהודה משלב את כל התחומים 
 2 שהלקוח יצמח ויממש את הפוטנציאל האישי והכלכלי והעסקי

yehuda@tovana4u.co.il , www.tovana4u.co.il 
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 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 00044 -9044' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת 
 קבלות פנים

 שוש ואהוד יונאי

470-765009760 

 מתגתגתיתגתיתיתנתתת תית תית תנת ת

ש  מיתכ מ ית
  “ז

 י  ינת  ב  ת

 11.1.11בי נתשישית

 10:11שיהת

 בביגתהי מיןת

 ב  יגתטבי ן

 

 לנופיתמגיע “ דניאל”סלון יופי 
 ובתיאום מראש 19אביטל ' בימי שני ברח

 ל וללא מגע‘הסרת שיער ללא ג
 פולס רציף ומהיר

 Cדרמו פלאש דגם סי 

 עצמה עם תוצאות 
 טיפולי אקנה 
 הסרת נימים 
 טיפול בפיגמנט 
 טרמוליות מחט 

 052-3338881נייד  04-8731304טלפון למידע נוסף ולתיאום תור 

 : לנרשמים הראשונים מבצע

 לטיפול לכל הגוף₪ 744
 (למעט פנים)
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אמצע 2 41משה הגיע במצב רוח מעורפל לגיל 
אין הרבה חיים בעומס שהוא 2 לב המשבר, החיים

 2משבר דווקא יש ועוד איך; נתון בו מכל הכיוונים
המתנה  –אבל אז דבר אחד טוב האיר את הגיל הזה 

כמו שחלם עליה  DSLRמצלמת 2 הנפלאה מאישתו
בין אם , תמיד אהב לצלם2 שנים ודיבר עליה שנים
יהיה  DSLRוידע שרק עם , את הילדים או בטיולים

והנה אישתו קראה את 2 מרוצה ממש מהתוצאות
המצלמה 2 מחשבותיו וקנתה לו את מושא חלומותיו

, מקצועית, מאסיבית –נראתה כל כך מושלמת 
 2 תענוג צרוף2 ומצויידת בעדשה גדולה ואיכותית

שלושה חודשים של התלהבות מטורפת בהן צילם 
וברגע זה משה 2 תמונות הגיעו לקיצם 0111מעל 

בכל פעם שרצה לצלם 2 הבין שבעצם משהו חסר
2 את הילדים יותר מרחוק הזום היה קצר מדי

2 כשרצה לצלם ציפור ידע מראש שזה חסר סיכוי
וכשהחתול הפחדן של השכנים נכנס לחצר שלו 
2 היה קשה מאוד לצלם אותו מבלי להתקרב מאוד
בעידודה של אשתו המפרגנת נכנס משה לחנות 

כעבור עשרים דקות יצא 2 הצילום הקרובה להתייעץ
שקית גדולה , ממנה עם חיוך ענק על הפרצוף

פחות ₪  111. -ו, ובתוכה עדשת טלה חדישה
 ! איזו התרגשות 2 בחשבון

, כלבים, ציפורים, בחודשיים הבאים צילם מטוסים
2 ואפילו כמה אנשים שרצו על חוף הים, חתולים

אבל בדבר ! איזה זום מדהים היה לעדשה החדשה 
אי אפשר היה 2 אחד היא לא סיפקה את הסחורה

גם 2 לצלם איתה חרקים כך שייצאו גדולים בתמונה
האבקה על 2 כשמשה צילם פרחים זה לא היה זה

משה התייעץ עם 2 האבקנים כמעט שלא נראתה
חבריו 2 חבריו כדי להבין מה הוא עושה לא בסדר

2 זו העדשה, המופתעים הסבירו לו שזה לא הוא
, בשביל צילומים כאלה צריך עדשת מאקרו ייעודית

ועדיף אחת עם מייצב כי גם ככה אין 2 זום-לא טלה
ואם כבר אז כדאי שתהיה לו 2 אף פעם מספיק אור

 2זה טוב למאקרו וגם לצילומי לילה2 גם חצובה
בדק משה את חשבון הבנק והחליט שהוא הולך על 

לאחר שבוע הגיעה לביתו חבילה ארוזה היטב 2 זה
שהפעם הנחיתה את , ובתוכה העדשה החדשה

החצובה 2 נוספים₪  4111 -ש שלו ב"חשבון העו
 ₪2 811עם קבלה על סך , הגיעה שבוע אחר כך

איזו חדות !  איזה פרטים 2 העדשה היתה מדהימה
אושר 2 והחצובה כל כך קלילה ויציבה! מטורפת 

 2צרוף
אחרי שבועיים של שכרון חושים הוא יצא לטיול 

עם המשפחה וצילם בעדשת הזום 
2 הראשונה שקיבל מאישתו עם המצלמה
2 בבית הסתכל על התמונות וחשכו עיניו

ועל , הקונטרסט נמוך, הצבעים היו דלים
הפער באיכות בין 2 החדות הוא בכלל לא רצה לדבר

לעדשת המאקרו היה כה גדול " ותיקה"העדשה ה
הלך להתייעץ עם 2 שהוא שקע בדכאון למשך שבוע

שמייד הסבירו לו שהוא פשוט מצפה יותר , חבריו
אתה 2 משה אתה גנוב לגמרי2 "מדי מעדשת קיט

שקל לתת לך תוצאות  611מצפה מעדשה שעולה 
באמת הגיע 2 זה הרי הבסיס של הבסיס? נורמליות 

הזמן שתהיה לך עדשת זום נורמלית ולא חתיכת 
, אגב2 פלסטיק שמביישת את שאר העדשות שלך

כדאי שתדע שיצא דגם חדש של מצלמה עם 
ועם ביצועים , קלה, מהירה! ביצועים סוף הדרך 

 2"גבוה  ISO -מטורפים ב
אחרי שנתיים בתחום הצילום מצאה אישתו את 

בעצם זו היתה 2 מגירת הציוד בחדר העבודה שלו
שלוש , היא ספרה שמונה עדשות2 ארונית קטנה

2 ועוד אי אלו אביזרים שלא הבינה מהם, מצלמות
היא החליטה לדבר עם אחד מחבריו הקרובים שגם 

 2 הוא מצלם מדי פעם
 2שאל החבר" ?רק עכשיו גילית שמשה חולה "
 2שאלה בדאגה" ?חולה "
אמר החבר ברצינות " ,חולה בשדרגת נפוצה"

אנחנו מכירים 2 זו מחלה חשוכת מרפא2 "מטרידה
משה ירצה לקנות עוד ועוד 2 עוד כמה שחלו בה

תמיד ימצא משהו יותר טוב ויותר מתקדם 2 ציוד
תמיד יבין בשלב כלשהו שמה שיש 2 שירצה לקנות

אני מקווה שיש לכם גב 2 לא זה לא הכי טוב שיש
 2"אחרת אתם עלולים להקלע לקשיים, כלכלי חזק

2 האישה ישבה לעכל את הדברים2 השיחה הסתיימה
אולי יש 2 זה כנראה סוג של התמכרות שלא הכירה
היא 2 איזה מוסד גמילה שמטפל בבעיות כאלה

 2תבדוק באינטרנט
2 היא הרימה את ראשה למשמע דלת הבית שנפתחה

היתה 2 משה עמד בכניסה עם מבט מבוייש בעיניים
2 לו שקית של חנות צילום ביד ומשהו כבד בתוכה

זה לא באמת 2 היא כבר לא שאלה מה קנה עכשיו
, החבר צדק2 היא חייכה אליו חיוך נבוך2 חשוב

אולי היא זו 2 היא חשה תחושת אשם2 משה חולה
או שאולי תתחיל 2 היא תדאג לטפל בו2 שגרמה לזה

 2 גם לקנות קצת דברים לעצמה

 raviv_me@hotmail.comרביב  , שבת שלום
 

 מאת רביב מיוחס סיפור קצר על שדרגת נפוצה פינת הצילום 
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 פרשת 

 בא 
 16:19-17:71: 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 
1ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 . - . . 5 7 7 7 7  

גישה , חדרים בסטנדרט גבוה  7דו משפחתי - 
 ₪  711,111,.יחידת הורים מפנקת ביותר , גינה מטופחת , נוחה 

ר בקו ראשון "מ 711חדרים על מגרש  6בנופית א בית בודד  
 גישה נוחה, גינה מטופחת , יחידה נפרדת + לנוף 

כניסה נפרדת , דירת סטודיו מרוהטת קומפלט וממוזגת 
 !!ללא תיווך , ח כולל ארנונה מים וכבלים "ש 7.11לחלוטין וגינה קטנה 

  מפ ךו פפפטאו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  9777709: טלפון

470-7767009  

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 הדרך לריפוי עצמי
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

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

2ieliash@012.net.il 

אישה 
 מרכסים

אחראית חמה 
 ומסורה

מעוניינת לטפל 
 בתינוקות

 14-9141708: טל
-.15: נייד

76119.9 
 

העברת 
דירות 
 וחפצים

 החל מפריט אחד
 ועד לדירה שלמה

עצים כריתת 
 מסוכנים

 הסקהמכירת עץ ל

 עודד מנופית
15.-076614. 

 מחירים ושירות 
 ללא תחרות

להשכרה
 בית בנופית 

 חדרים  6
סטנדרט גבוה 

 במיוחד
, מטבח, מזגנים

 ארונות עץ מלא
 לתקופה ממושכת
490-9950958 

 89:44-להתקשר החל מ
 לרציניים בלבד

  

 דרושים
 

אם יש בידכם 
מוצרי תינוקות כמו 

, עגלות, סל קל
 ‘בגדים וכו, מיטות

נשמח להעבירם 
 לנזקקים

14-9141708 

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 

 ₪   91משבצת לחודש  

 ₪   141משבצות לחודש    .

 ₪ 181רבע עמוד לחודש  

 ₪   761חצי עמוד לחודש  
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
15.-6118877  

 או ורוטו ופו ו

, מעבדת שרות
 תיקון ומכירה

, וידאו, טלויזיות
 מיקרוגל, סטריאו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -ו   
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 0ככר בן גוריון 

  5900969: טל
  490-0009900: נייד

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הואוםופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
490-9966044 
40-5909594 

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

  הגדר הלבנה 

 154-4915814נייד , 29875171 טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 154-4971818סיירת נופית  

 490-6900400השוטר הקהילתי  
 490-6900409דני צנטנר  –ש "רב

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

15.-5711.9. 

WWW 
 אבי ברוך

 פיתוח אתרי אינטרנט
 וחנויות וירטואליות

154-5070616 
14-9505155 

 Homefix שילדקראוט
 ביצוע כל עבודות האינסטלציה 

 פתיחת סתימות 

  איתור נזילות 

 בעזרת מצלמות מיוחדות

 052-2790978נתן שילדקראוט 
 נופית, 82תבור 

 יעוץ אישי ומקצועי חינם -לתושבי נופית 


