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 משלוחים
40-9776559 

 פיצריה מסעדה
 מוניות הקריה

 טבעון
נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
 שעות ביממה 24

04-9533703 
052-3988439 

 הצהובון

קבוצת הכדורסל של יגור ניצחה במשחק גמר ליגת ערן נאור של 
משחק מותח שברובו הובילה רמת יוחנן . המועצה האיזורית זבולון
התעוררות בקהל האוהדים של יגור . בהפרש גדול עבר מהפך

המריצה את שחקני יגור שצימצמו את ההפרש בדקות האחרונות 
נקבעה , איתן בוטנסקי ואורן שידלובסקי: עם שריקת הסיום של השופטים. של המשחק

 . הכרוז במשחק, קרא דני אלימלך“ זה היה סיום דרמטי”.  ליגור 49:46התוצאה  
. מותחת וססגונית באולם הספורט החדש בנופית, צופים התקבצו לחגיגת כדורסל נהדרת 500-כ

הזמר בועז , בהפסקות בין משחקי חצי הגמר ומשחק הגמר  הופיעו בפני הקהל חבורת הזמר נופית
את . בטקס חנוכת האולם נשאו דברים דב ישורון ומולי רש. קבוצת גלגולים של המועצה, מעודה

 .הגביעים למנצחים והשי לכל השחקנים שהשתתפו בטורניר העניק רחמים נאור ביחד עם נציגי המועצה
 

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-6868559 

 אלונים חוצות

487-6444719 

 ראש המועצה האיזורית זבולון והמעודדות המקסימות ברקע, קבוצת יגור עם דב ישורון: תמונת הנצחון
 חגיגת כדורסל, ליגת ערן נאור של המועצה האיזורית זבולון
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שבת תרבות - גיא בכור במקום אהוד יערי  
, באולם הרב תכליתי תתקיים הרצאה של ד"ר גיא 1100 בשעה 5.3שבת, 

בכור, מזרחן מוביל ופרשן לענייני המזרח התיכון. על השינויים הדרמטיים 
 בעולם הערבי, המשמעויות לאזורנו ולמדינת ישראל.

  
 תהליך אסטרטגי לגיל המבוגר

המועצה האזורית זבולון, מקיימת תהליך אסטרטגי לבחינת צרכי הגיל 
המבוגר, במטרה להתוות תוכנית אב לפעילות מבוגרים ולטיפול בצרכי 

תקיים מפגש עם תושבים, הרוצים –המבוגרים. אתי חגי, מנחת התהליך 
, במזכירות הישוב.  2000 שעה 6.3להשמיע ולהשפיע. יום א'   

 keren.nofit@gmail.com  –מעוניינים להשמיע ולהשפיע 

 
התרמת דם 

, במרפאת נופית. 2130 – 1630, בשעות 16.3התרמת דם תתקיים, ביום ד' 
תרומתכם חשובה, בואו לשמור על הסטנדרט הגבוה, אשר מציבה נופית מזה 

שנים בתרומת דם. 
  

  "בהודעה בדבר רישום לאשכולות הגנים תשע

.בנופיתילדים חדשים למערכת אשכולות הגנים בלבד לרישום שבוע עוד   
                מושבת זמנית ולכן לא ניתן להרשם באמצעותו. אתר הישוב 

חשוב לציין ולהדגיש כי ללא    להגיע למשרד שלי לקבל טפסים.בבקשה
 הרישום לא ,תשלום דמי רישום, דמי פיקדון וחתימה על הסכם התקשרות

 יתקבל. את כל אלו ניתן לעשות רק במשרדי.
  והוא מתקיים על בסיס מקום פנוי.13.03.11הרישום יסתיים ביום ראשון ה- 

. רשםיאנא הזדרזו לה  
04-9930105 או 054-6833028לפרטים ומידע נוסף – שרי   

 

אתר האינטרנט של הישוב מושבת זמנית 
אתר האינטרנט של נופית, מושבת זמנית ויעלה בקרוב במתכונת משופרת. 

 עמכם הסליחה.
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 ילדים/תספורת גברים
 ₪  90פאן +תספורת נשים 

 ₪  35/40 -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 

חדרים  8  קוטג דו משפחתי כניסה מישורית
 ₪  2,300,000יחידה +
 נוף בית +חדרים  6בבלעדיות גובל בואדי

מעוצב ומתוכנן יפה בנויי בסטנדרט 
 ₪  2,500,000  גבוה 

 יחידה + 250/500בבלעדיות קוטג
 ₪  2,500,000נוף מדהים   מניבה

 3בטבעון בבלעדיות בית בארבע משפחתי 
הדירה . מעולה להשקעה 520,000חדרים 

 לחודש₪  2,400מושכרת ב 
להשכרה מבחר גדול של נכסים בבלעדיות 
 בבלעדיות דו משפחתי עם יחידה מניבה

  2300000נוף +מיקום מעולה 

  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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 פעילות נופשיבוקר מיועדת לכלל תושבי הישוב

 
 אתי חגי-באולם החדש-18.00בשעה -'יום א- 6.03.11

 ביוזמת המועצה –תהליך אסטרטגי לגיל השלישי 
 המבוגרים במטרה להתוות תוכנית אב לפעילות הגיל השלישי ולטיפול בצרכי 

מקיימת תהליך אסטרטגי לבחינת , מנחת המועצה האיזורית זבולון-אתי חגי
אתי תגיע למפגש  עם חברי המועדון כדי שיוכלו לשמוע .צרכי הגיל השלישי 
גם כאלה שלא מגיעים .)חשוב מאוד שחברים יגיעו לפגישה .להשמיע  ולהשפיע

פרסום )שמעוניינים  עם שאר תושבי הישוב 20.00אתי נפגשת בשעה (  דרך קבע
 (הועד המקומי

 

 -תמי דיקשטיין-בבוקר בנופשית 10‘ יום ג-8.03.11

 הגיל הלא רגיל בו אפשר להתחיל

 .....תמיד מסוגל להתפתח ולהשתנות.....?מהו האדם....?מהם החיים

בהרצאה ניגע במעט בבסיס האימון האישי לשינוי והעצמה תוך התבוננות ובחינת הערכים 

 האישיים של כל אחד ומתוך התבוננות לעתיד
 

 מוקי זמברג-באולם הספורט החדש 18.00שעה ‘ יום א-13.03.11

בהרצאתו לוקח מוקי את הצופים לעולם -סודות מחדר החקירות
 החקירות הפנימי ומגלה את פני המשטרה מבפנים

 פורים אין מפגש - 20.03.11

 העמק הוא חלום-טיול עם אבי משה סגל-‘יום ג-22.03.11

 17.30חזרה  8.30יציאה -על תעופה עברית בעמק יזרעאל
כפר "שרידי .דוד  בית סלצקי במושב בלפוריה-בקרבת קיבוץ רמת" גבעת עודד

" קבר הטייס.שדה התעופה הבריטי במגידו.המורה-בשיפולי גבעת" ילדים
 : יהושע-תחנת הרכבת התורכית בכפר.העמק-בשדות קיבוץ משמר

 יש להצטייד במים אוכל ומצב רוח טוב, ח"ש 100מחיר 
 16.03.11הרשמה אצל קרן במשרד עד ה

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר         נופשיבוקר         נופשיבוקר



 5 

 

 

 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

 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 וקבלות פנים
 שוש ואהוד יונאי

470-765009760 

 בואו להנות מהרצאה מרתקת

 : בנושא

 מהותה של שמחה 

 עם הרב גרליק

  12.288ביום שלישי 

 „אדר א „ד 

 2:02.בשעה  

 בבית הכנסת 

 סייל' גראז
 מכירה מיוחדת למטרת תרומה

 זה הזמן 00ניקיונות הפסח בפתח
 000ל ת ר ו ם במקום לזרוק

 

בעקבות ההצלחה היפה של המכירה 
אנו מתכוננים לקראת המכירה , הקודמת

. הכסף מהמכירה יועבר כולו לתרומה. הבאה
פריטים שיישארו לאחר המכירה יימסרו 

יתקבלו בברכה . לתרומה למוסדות שונים
, משחקים, כלי בית: פריטים במצב טוב

 . בגדים וכל דבר שנראה לכם מתאים, ספרים
 

   07-0607המכירה תתקיים בתאריכים 
 0  20רחוב תבור , בנופית

לתאום מסירת הפריטים ניתן להתקשר 

 שרון שילדקראוט ל
470-7076007 ,455-7077979 
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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 חגיגות שמחת החלב במוזיאון לראשית ההתיישבות 
 בשבתות

 00044 – 04044בשעות , 0067600 767600;

                          .                      ,           

                       -       -.     

 -                         12:30. 

.          ...                   - 

  -.                          

 .                  -

.           - 

  יו  ב  ו  ה  יבה ש      ה   - ה    הגדו ה בא  .
 :          35 .  

(             5 -)      150 "   
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 יום ירוק

 (באולם הרב תכליתי)הרצאות 
  המשמעויות הסביבתיות של הכניסה לעידן השימוש הנרחב

 אורי להב‘ פרופ - במים מותפלים בישראל

 ניר בקר‘ דר - כלכלה ואפקט החממה 

  פאנל? לאן  - 6כביש 

 

 (ס“ברחבת ביה)סדנאות לכל המשפחה 

 

 

 

 

 
 

 

 26.3.11 –יום שבת ה

 סדנת יצירה   סדנת קליעה 

 שוק קח תן
בגדים /כלי בית/ניתן להביא חפצים

 מסירה/נקיים ובמצב טוב להחלפה
 

 מופע מוזיקלי
מספרת סיפורים וצמד נגנים עם 

סיפורים ”כלים מרחבי העולם ב 
 “ ירוקים

  עם יאיר בלאונשטיין -סדנת  יצירה בדלועים 

 ”מה הם הגורמים הדרושים  -“ הכיתה המדעית

מה זה לחנוק את ? איך מכבים בעירה?  לבעירה
עם  -בעקבות השריפה הגדולה בכרמל? האש

 מדריכי מדעטק

 פרטים נוספים בקרוב 

ילות בי
פע

 , ס“

ן ירוק 
ג

 ונוער



 9 

 

 מועצה אזורית זבולון
 המשרד לאיכות הסביבה מחלקת תברואה ואיכות הסביבה
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הייעוץ הפיננסי . ופועל כיועץ פיננסי וצרכני לעסקים ומשפחות" תובנה"יהודה יזרעאלי הוא בעל 
הייעוץ הפיננסי גורם לעסק . מבלי לטבוע בדרך( חלום)מצמיח את העסק ומביא אותם למטרה 

הנני בעל אישור . להצליח יותר ולדאוג פחות, להרוויח יותר
משפחות . בנושא הפיננסי( י"מט)ת "לליווי עסקים של התמ

הם , שעוברות ייעוץ פיננסי אינן דואגות מה יקרה מחר
יהודה . קובעות מה יקרה מחר על ידי תיכנון פיננסי קפדני

בייעוצים . ומשפטי( MBA)כלכלי , (Bsc)בעל רקע הנדסי 
על מנת ( ויועצים חיצוניים)יהודה משלב את כל התחומים 

שהלקוח יצמח ויממש את הפוטנציאל האישי והכלכלי 
 il.co.u4tovana.www. והעסקי

il.co.u4tovana@yehuda  ,335-556-0577: או לטלפון 

 ?כיצד, אגורות 15-דקה בסלולאר ב

בדרך כלל אומרים שלא כדאי להרוג זבוב 
עם פיל היות והנזק הסביבתי יהיה גדול 
מהתועלת אבל לפעמים יש לנו כבר את 
הפיל בבית ורק צריך לבקש ממנו לזוז 

 .צעד אחד קדימה
 

אנחנו נחשפים בימים האחרונים לשינויים 
שינויים אשר , מהירים בשוק התקשורת הישראלי

מקלים מצד אחד על הצרכנים ומקשים על ספקי 
ספקי התקשורת שרגילים . התקשורת השונים

לתזרים וזרימת מזומנים לא מוכנים לוותר 
וביודעם שהצרכן הישראלי לא בודק ומדקדק קל 

בשבועות האחרונים עולים , לכן. להם מאוד
מחירי השיחות ותעריפי חבילות האינטרנט 

חברות הסלולאר מנסות , בנוסף. בצורה חדה
לשכנע אותנו השכם והערב לעבור לחבילות 

דבר שברוב , דקות ולא לחיוב על פי שנייה
המקרים מיקר את עלות התקשורת החודשית של 

 . או המשפחה/העסק ו
ערנות בנושא זה ואי התחיבות בטלפון תמנע 

חודש  18גם בהתחייבות כיום של . אסון פיננסי
 .וחבל –אנו עלולים להפסיד כסף רב 

 
ברוב המכשירים שאנו אוחזים יש , מתחת לאף

פתרון הרבה יותר פשוט ואטרקטיבי והוא 
VOIP.  כשאנו אומרים את זה אנו מתכוונים

. לתקשורת על קו אינטרנט כדוגמת הסקייפ
אנו יכולים לדבר בסקייפ , כשאנו יושבים בבית
כיום יש מספר ספקים . בעלות נמוכה מאוד

המאפשרים תקשורת זהה במכשיר הסלולאר 
 . שלנו

אנו יכולים לדבר בעזרת האינטרנט שבטלפון 
או ( ויש היום חבילות בעלויות נמוכות מאוד)

הקיים כמעט בכל בית  WIFIבעזרת חיבור 
 . הרבה בתים ובקרוב בכל אוטובוס ורכבת, קפה

 
התקשורת על גבי האינטרנט מהווה אלטרנטיבה 

שפויה למחירים שאותם גובות החברות 
הסלולאריות ואין בהם כל התחייבות לספק זה 

כל מה שנותר לנו הוא לשנות את שיטת . או אחר
, הדיבור שלנו כשאנו שומרים על אותו מספר

 .פשוט משלמים פחות, מכשיר וספק תקשורת
 
 

לאחר שנה של כתיבה אני מניח את העט 
מי שמעוניין לקבל . ויוצא לחופשה

עדכונים ומאמרים חדשים יכול להירשם 
למידעון האלקטרוני שלי המופץ אחת 

במידעון יש חדשות . לשבועיים שלושה
צרכנות וכלכלה המעניינים את העסק 

 :הבאההרשמה בקישור . והמשפחה
 /il.co.u4tovana://http

newsletter/php.index 
ניתן לפנות אלי בכל בעיה , כמו בעבר

עסקית או משפחתית ואני מבטיח טיפול 
יסודי ומקיף לכל בעיה ודילמה , אישי

 . כלכלית

http://www.tovana4u.co.il/
mailto:yehuda@tovana4u.co.il
http://tovana4u.co.il/index.php/newsletter
http://tovana4u.co.il/index.php/newsletter
http://tovana4u.co.il/index.php/newsletter
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 ! שוק קח תן מטורף במחנה נופית
 (.„ו-„כיתות ד)רק לחניכי השכבה הצעירה 

כולם נפגשים  11:00בשעה  5.3.2011ביום שבת 

 . תן הגדול בנופית-לשוק קחבמחנה נופית 

ילדים שבבעלותם משחקים או חפצים שלא מעניינים 
מוזמנים להביא אותם ביום הזה ולהחליף , אותם כבר

 .אותם עם שאר הילדים
 .לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים

0 כ ו ל ם   י ה י ו   ש ם  0 ?ו א ת ה 0 ? ? 



 12 

 

 אבי ברוך -“ מידע”
 פיתוח מערכות לניהול תוכן באינטרנט

 054-5313606נייד , 04-9535055:'טל

info.meydalle.www 

 

 

ניהול מסעות , פיתוח תוכן, ייעוץ טכני בנושא פיתוח אתרים, בדיקת התוכן או מבנה האתר
 מומחיות באזור נופית והסביבה, חיפוש מילות מפתח, פרסום מקוונים לפיתוח עסקי

http://www.meydalle.info
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 ,הפתרון לראיה חדה ונוחה
 .בקיבוץ אושה, נמצא ממש קרוב לבית

 ישראל כדורי מומחה
 ,להתאמת מולטיפוקל

 ,ומשמש כיועץ לרשתות האופטומטריה
 ,לפתרון בעיות בעדשות מולטיפוקל

 
 לתאום בדיקה והתאמה

 בקיבוץ אושה 054-2558350ישראל כדורי 

 וגגגגגלגגגגג ג גוג ג‘ג
  ש קגג שגבהגואסטרטגגה

 דב בגםגד ג גא 
40-5909499 

 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



 14 

 

 

   להבות שמש
 Solar -על להבת שמש ענקית , דווחו חוקרים בצפון אמריקה,  2011בסוף פברואר 

flare להבה חזקה זו שנפלטה . וגרמה להפרעות תקשורת מתונות, שנפלטה מהשמש
לכן האפקט שלה מתבטא בעיקר , לא התקרבה הפעם ישירות לכדור הארץ, לחלל

החוקרים . הנחשבת חזקה מאוד Xזוהי סערת שמש מקטגוריית . בזוהר הצפוני
, פעילות השמש הייתה מתונה יחסית,  טוענים שמאז תחילת המאה העשרים

אך העוצמה הנוכחית מראה על שינוי , שפלטה להבות קטנות עד בינוניות
, משחררת אל החלל חלקיקים טעונים Xלהבת שמש מהסוג . מגמה בקרבה

המגיעים בחלקם לאטמוספרה של כדור הארץ ויוצרים בה סערות בשדה 
עוצמתן שווה , התפוצצות בועות גז והתפרצות להבות שמש. המגנטי

עם כוח , מ מהשמש"מיליון ק 150אך כדור הארץ הנמצא במרחק , לעוצמה של מיליארד פצצות מימן
המגנטיות של כדור הארץ מגנה עליו גם מפני תהפוכות אקלים וסערות . די מוגן מסערות אלו, משיכה חזק

מושפע , "ארץ"ועם חמישית מכוח המשיכה של , בניגוד לירח למשל חסר האטמוספרה, המגיעות מהחלל
 .      הרבה יותר מהתפרצות להבות השמש

הפרעות באספקת , תהיינה הפרעות בתקשורת, במידה ותפגענה ישירות בכדור הארץ סערות שמש חזקות
חוזרת על עצמה , פליטת אנרגית מהשמש בעוצמה רבה. ועוד  GPSבמכשירי  , בשדות תעופה, חשמל

. ויסתיים בשנה הבאה, שהיה רגוע יחסית, ואנחנו לקראת סוף המחזור הנוכחי, שנים 11במחזוריות של 
. שעלולות להשפיע על כדור הארץ, תהיינה התפרצויות חזקות יותר 2012מאידך החוקרים טוענים שבשנת 

הנפגשים עם , יש ריכוז גבוה של אלקטרונים, מ מעל פני ארץ"ק 100הנמצאת בגובה , בשכבת היונוספרה
 .           בצבעי אדום ירוק וסגולAurora borealis  -ויוצרים זוהר הקוטב  Xחלקיקים טעונים המגיעים מסערות 

היא . מכמות המימן שבמרכזה 505והיא ניצלה , מעריכים שהשמש שלנו נוצרה לפני כעשרה מיליארד שנים
, השמש היא כוכב בעל אנרגיה פנימית. ותדעך לאט ותגווע, תכלה את הדלק המימני והאנרגיה שבה

, בליבת השמש מתרחש תהליך בעירה פנימית. המקרינה על כוכבי הלכת המחזירים את אורה ונעים סביבה
אנרגית החום הנוצרת בה היא תוצאה של תהליכי מיזוג גרעיני מימן . ונוצר גז הליום, שבו מתלכדים מימנים

(Nuclear fusion ) ,החום הרב נע . צ"מיליון מ 15בטמפרטורה של , המתנגשים זה בזה תחת לחץ עצום
שם , מהמרכז לשכבה החיצונית של השמש

 . ומקרינה לחלל, צ"מ 6000הטמפרטורה יורדת ל 
ועוד , הליום 285, מימן 705השמש מורכבת מ 

, מתכות ומינראלים הנמצאים במצב גזי 25
ימי  30ומשלימה סיבוב אחד סביב עצמה במשך 

מקוטרו  100שזה פי , מ"מיליון ק 1.4קוטרה . ארץ
אלף יותר ממסת  332מסתה פי , של כדור הארץ

היא ".  ארץ"ונפחה יכול להכיל מיליון כוכבי , ארץ
משפיעה על אקלים כדור הארץ ותומכת בחיים 

הזווית שבה . באמצעות תהליך הפוטוסינתזה
, (ביחס לזניט)נמצאת השמש בשמים בצהרים 

כולל , אחראית על אדפטציות ביולוגיות רבות
צפיפות פיגמנטים בעורם של בני אדם באזורים 

 . שונים
המחזיקה בכוח ( Star)השמש שהיא כוכב שבת 

מכילה , משיכה עצום את כל כוכבי הלכת סביבה
ביחד ( Planets)וכל כוכבי הלכת  99.85מסה של 

היא שולחת את קרניה .   0.25מכילים מסה של 
האור , גלי אינפרה אדום, לארץ במגוון גלים כגון

גלי על , (המורכב מצבעי הקשת)הלבן הנראה לעין 
, ככל שהקרניים קצרות. וקרני גאמא  Xקרני , סגול

לקרניים האולטרה . הן חודרניות יותר לגוף ומזיקות
 Dיוצרות ויטמין , סגוליות יש תכונות אנטיספטיות

 . אך גם עלולות להזיק לעיניים ולעור, בגוף האדם

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 

 קונדיטוריה דובדבן
 כיכר כפר זבידאת

 מול מסעדת סמיראמיס

 עוגות יום הולדת עם תמונה 
 פחזניות עוגות גבינה 

 עוגיות ממולאות תמרים
  בקלאווה וכנפה 
  גלידות וארטיקים 

 פיתות ובורקס מקמח תירס
 

 40-8351359: טלפון
 430-005184823נייד  
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 פרשת 

 פקודי 
 340332-41340 זמני השבת 

i שבת שלוםi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 שינויים במס שבח
אישרה כנסת ישראל את הצעת החוק  15/02/2011בתאריך 

המאפשרת למוכרי דירות מגורים לקבל שני פטורים נוספים 
עד סכום מכירה של , בנוסף לפטור הקיים, מתשלום מס שבח

ובכפוף  31.12.2012וזאת לתקופה המסתיימת ביום , ₪ 2.200.000
הוא מס שחל על מוכרי  -מס שבח. לסייגים ומגבלות הקבועים בחוק

דירות מגורים על השבח הרווח הריאלי שבין מחיר הקנייה של הנכס 
ביחס לרכישות שנעשו לאחר  205ועומד כיום על , למחיר מכירה שלו

, כך נוצרה הזדמנות בלתי חוזרת לכל בעל נכס -לפי .  7.11.2001יום 
. ל"וליהנות מפטור ממס שבח בתנאים הנ, שרוצה למכור דירת מגורים

בואו ליהנות מרווח מקסימאלי על , ן בשיאם"כשמחירי הנדל, עכשיו
! ן שלך"יועץ הנדל. דודי חודדה, לפרטים נוספים .  מכירת הנכס

  052-2253777רימקס בירוק ( תושב נופית)

  מפ ךו פפפטאו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  9777702: טלפון

470-7767002  

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 

 
מחפש בית 
 להשכרה 
בנופית 

אפשרי גם 
-470מרוהט

9996955 

 יחידת דיור
 ‘בנופית א

 חדרים מרווחים 2

, כבלים, מטבח

 גישה נוחה

 מיידי

054-5423254 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

054-2177963 
iDoarcitec@gmail.com 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
052-6008871  

 או ורוטו 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

 הואוםופו ווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
492-9355244 
40-5903594 

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

  הגדר הלבנה 

 387-7248137נייד , 22168364 טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 387-7263141סיירת נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

WWW 
 !הבזאר פתוח: אבי ברוך מודיע

 פיתוח מערכות לניהול תוכן לאינטרנט
 באמצעות כלים של קוד פתוח

054-5313606 04-9535055 
Www.meydalle.info 

 Homefix שילדקראוט
 ביצוע כל עבודות האינסטלציה 

 פתיחת סתימות 

  איתור נזילות 

 בעזרת מצלמות מיוחדות

 052-2790978נתן שילדקראוט 
 נופית, 82תבור 

 יעוץ אישי ומקצועי חינם -לתושבי נופית 

 מוניות חמודי
 נסיעות ילדים לחוגים, ג“נסיעות מיוחדות לנתב

 העברת חבילות ומשלוחים 
 לכל חלקי הארץ

052-3244168 www.taxihm.co.il 


