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 מוניות הקריה
 טבעון

נסיעות מיוחדות 
 ג“לנתב

 שעות ביממה 42

42-3099349 
404-9388293 

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-6868559 

 אלונים חוצות

487-6444719 

 שלושה מודלים של נתינה בנופית

“ ...הם מלח הארץ וטנאם מלא תמיד, הם המאמינים בחיים, יש הנותנים את כל המעט אשר להם”
. לתושבי נופית לאיסוף חבילות מזון“ כפר הנוער רמת הדסה”המשפט הזה סגר את הפנייה של 

 .המכתב זכה להיענות ושיתוף פעולה מצד תושבי נופית

שמה לה למטרה לסייע לנזקקים לכל אורך השנה והחלה למסד את הפעילות “ קופת נופית”
 .בחודשים האחרונים בעזרת תושבי נופית שהתנדבו

להלן מכתב שנשלח מהמועצה האזורית זבולון אל יוזמי סל המזון לפסח הפועלים זו השנה 
 : השלישית והגיע למערכת נופית פלוס 

, גבי עדי, דודי בונפיל, דורי גליקסמן, הרב קישון מיכאל -יוזמי סל המזון לפסח 
 .יהודה יזרעאלי ושולה שמרלינג
 הבעת תודה והוקרה: הנדון
האכפתיות והמסירות הרבה שגיליתם באיסוף תרומות , ברצוננו להודות לכם מקרב לב על החום

 .וחלוקת סלי מזון למשפחות נזקקות מתושבי המועצה
סלי המזון נמסרו למשפחות המצויות במצוקה כלכלית גדולה והיוו עבורם עזרה משמעותית אשר 

 .שימחה מאוד את ליבם והקלה עליהם לחגוג את חג הפסח
ולכל , תודתנו שלוחה גם לתושבי נופית אשר פתחו את ליבם וכיסם בנדיבות ותרמו בשמחה ובאהבה

 .האנשים אשר עמלו על חלוקת סלי המזון
 מנהלת מחלקת רווחה -קלין שורק 'ראש המועצה     ג -דב ישורון     ,בהערכה ובהוקרה

 

 ...היכונו, היכונו

6.5.11 
 

 <<<פרטים בהמשך הגליון

 לקראת חג הפסח נקראו תושבי נופית לתרומת חבילות מזון ועזרה לנזקקים



 2 

 

  

 

 יום הזכרון ויום העצמאות, אירועי יום השואה

 . במתחם נופשית –יערך טקס יום השואה , 20:00בשעה  1.5.2011' ביום א

 השערים יפתחו לכניסת קהל . דקות 45 -הטקס יתקיים בחלק הדרומי של נופשית והוא ימשך כ

 .והמאחרים יופנו לשער החירום 19:55 –שער הכניסה הראשי ייסגר ב , 19:15 –ב 

 

 .במתחם נופשית –יערך טקס יום הזכרון , 20:00בשעה  8.5.2011' ביום א

 .דקות 45 -הטקס יתקיים בחלק הדרומי של נופשית והוא ימשך כ

והמאחרים יופנו  19:55 –שער הכניסה הראשי ייסגר ב , 19:15 –השערים יפתחו לכניסת קהל ב 

רק נכים עם אישור יוכלו , כביש הבריכה יהיה סגור לתנועת כלי רכב. מזרחי/לשער החירום הדרומי

, 18:30יהיה פתוח החל מ , (באולם הרב תכליתי)חדר הזכרון . להגיע עם רכבם לחניית גני החובה

ערב  -סיפור מורשת קרב ובהמשכו  –יתקיים באולם הרב תכליתי , עם סיום הטקס. וכן לאחר הטקס

 .שירה בציבור באולם

 .להגיע לטקס ברגל, לכן אנו ממליצים לכל מי שיכול, החניה באזור מרכז הישוב מוגבלת

 

 .במתחם נופשית –יערך טקס יום העצמאות , 20:30בשעה  9.5.2011' ביום ב

 : מתחם האירועים כולו יגודר והכניסה אליו תתבצע בשני שערים

 .בצד הדרומי של נופשית -  2שער . בצד הצפוני של נופשית - 1שער 

.  בכל שער יהיו מאבטחים וסדרנים שיבדקו את הנכנסים, 19:45 –השערים יפתחו לכניסת קהל ב 

 .הישיבה בטקס על כיסאות. אנא קבלו זאת בהבנה והמתינו בסבלנות

ספריים לסוגיהם וכל , קצף, חומרים מסוכנים, סכינים, כיסאות, כלבים: לשטח הטקס אסור להכניס

 . לא תתאפשר רוכלות מסוג כלשהוא במתחם החגיגות. חפץ חשוד אחר

המוכרים מרכולתם בניגוד , שלא לרכוש מוצרים או מזון מרוכלים פיראטיים –אנו פונים גם לציבור 

מזלזלים  בהנחיות  –למיניהם " היזמים העצמאיים. "בטיחות/ לחוק וללא אישורי בריאות

. אל תתנו לזה יד. פוגעים בהכנסות בני הנוער ומוכרים מוצרים בלתי מבוקרים ומסוכנים, המארגנים

מבוקרים ומאושרים , מזון ואביזרי חג, ימכרו באישור המארגנים, וצוות המכולת בלבד' שכבת יב

 . בהיבטי בטיחות ובריאות

 חג שמח
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 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 

 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

 

 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 , 32המסילה  ‘ רח 
, 40-1348113, 31382128 ‘טל

 340-1382124 ‘פקס

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

  חדרים 6בבלעדיות קוטג ,
, נוף+ יציאה מהסלון לגינה 

אפשרות ליחידת . רחוב מבוקש
 . ₪ 2,100,000. דיור

 בניה , קוטג מדהים גובל בואדי
. בסטנדרט גבוה במיוחד

2,500,000 ₪. 
להשכרה מבחר יחידות 

 .בבלעדיות
מבחר נכסים בבלעדיות למטרת 

 .השקעה בטבעון וברמת ישי 
  050-8426968לפרטים יעל 

  050-6426968אופיר 
 תושבי נופית , מומחי נדלן
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 

 נופשיבוקר וטיול בוץ חווייתי
 טיול מפלי מים בגולן עם  גיל ברנר-יום שישי -22.04.11

המדריך הבטיח לנו . ושוב השכמנו קום ועלינו אל האוטובוס בדרכנו לטיול מים ברמת הגולן
ידענו מראש שבשישי הזה . בוץ לרוב... אכן היו הרבה מים וגם, הרבה מים בעונה הזו והאמת

אמרו יודעי התחזית שיהיה גשום אבל לא ממש האמנו להם וגם סמכנו על המרכיבים האחרים 
העשיר , המדריך גיל ברנר. של הטיול ועל נהג האוטובוס שיאסוף אותנו אליו במקרה הצורך

הבניאס ומה שהם יודעים , החצבני: אותנו במידע והוסיף לזכרון החזותי שלנו את מפגש הנחלים

 .בצבע וברעש של שפע, זורם לו-השוצף, הירדן... לעשות ביחד

חולפים בחיוך של אמיצים על פני הבחור הצעיר , מעל הבניאס" שביל התלוי"הגענו אל ה
אנחנו הנהנו . בגשם העומד לרדת ולהסתפק במסלול הקצר, המבקש מאיתנו להתחשב, בכניסה

הטיפות . נעשה רק את הסיבוב הקצר ונזדרז והתחלנו את ההליכה במסלול... טוב... לו בחזרה ש
ממש לא הפחידו אותנו ואנחנו נהנינו ממראה הצמחייה והשביל , הבודדות שהרטיבו את אפנו

לאט לאט הלכו . ביחד עם המדריך חדור האמונה בקבוצה המגובשת שלנו, המוביל אותנו
הטיפות שמעלינו והתאחדו עם הטיפות המצטברות שמתחת לרגלינו וביחד הפכו את הדרך 

מצאנו מסתור זמני מתחת לעץ אלון רב ענפים ועלים וחיכינו להזדמנות . לעיסת בוץ חלקלקה
ביחד , נהנים ממימי הבניאס הסוער מתחתינו, חווינו את השביל התלוי בצורה ייחודית. להמשיך

יצאה השמש מבעד , בדיוק אז, כשסיימנו את המסלול. עם הצחוקים ויתר סממני החווייה הבוצית
מסגירות , כשעיניו המחייכות, כך עשה גם הבחור הצעיר שבכניסה. לעננים וחייכה אלינו בעידוד

על אבני , המשכנו לעוד כמה תחנות עם שפע של מידע מפיו של מדריכנו גיל. את הערכתו אלינו
את המשך הטיול עשינו במבט דרך הטיפות . הגבול ותיקוני פרטים בהסטוריה המוכרת של ארצנו

הלכה השמש וגברה על , עם התקרבותנו אל הכנרת, אך לאט לאט, הנוזלות על שמשת החלון
המאפיינת את טיולינו , לאווירה הנעימה והשמחה, הגשם לא גרע ואולי אף הוסיף. העננים

 .בנופשיבוקר

תודה למארגנים חנה רון ושרה גולדנברג ולכל מי שעזר ולהתראות , תודה למדריך גיל ברנר
 !בטיול הבא 

 עליזה רווה 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 00099 -0099' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת וקבלות פנים
 שוש ואהוד יונאי

950-5/3000760 

 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  
 505חיסכון  - ₪14ג בורקס "ק 1 

 655511-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 655511 –תוקף הקופון עד ה

 04-9531738: טלפון
 052-423190927נייד  

 קונדיטוריה דובדבן

   

 בני נוער מסיימי כיתות

המעוניינים לעבוד ‘ יב -‘ יא 
מוזמנים , בקייטנה בקיץ

 .להגיע ליום ראיונות
 

 „ יערך בנופשית יום ג 

  705000 -ה 

 99-00:99:/0בין השעות 
 

 נא לפנות לניר גרוטס 
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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 למכירה
טויוטה קורולה 

 , 2008, החדשה

, יד ראשונה
 ,פרטית

, מ“ק 70,000 
, כסוף מטאלי
 .במצב מצוין

 

950-350995/ 

90-00790/5 

 ראובן כץ

   959-0799057אביב זך      
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 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 עדשות פריים
תגלו שיש מאות סוגים של עדשות שאפשר , או לאתר של חנות צילום גדולה ZAP -אם תיכנסו ל

אבל ניתן לחלקן , הן משתייכות לסוגים שונים וניחנות ביכולות שונות. DSLRלקנות עבור מצלמות 
 (. Prime)ועדשות פריים , עדשות זום: לשתי משפחות עיקריות

לא יקרות , הן נוחות מאוד. DSLR -בין אם במצלמה קומפקטית ובין אם ב, לכולנו יש עדשות זום
 ?ומה זה בעצם ? אז אם הכל כל כך טוב בשביל מה צריך פריים . וזמינות לכל סוגי המצלמות, במיוחד

כלומר אם רוצים להתקרב לאובייקט צריך . לעדשות פריים אין מנגנון זום, כמו שניתן להבין לבד
 .ולא בעזרת סיבוב טבעת על העדשה או הזזה של כפתור, לעשות זאת עם הרגליים

 ?אז מה מיוחד בהן 

זה אולי פחות . טובה יותר מכל עדשת זום. ראשית האופטיקה שהן מצוידות בה כמעט תמיד מעולה
, אבל עשוי להיות משמעותי מאוד לצילומים ייעודיים כמו מאקרו, קריטי לצילום של טיול משפחתי

, הפרטים והקונטרסט בעלי חשיבות גבוהה, בכל מקום בו החדות. ציפורים וכיוצא בזה, פורטרטים
 .עדשת הפריים תהפוך למועמדת מובילה למשימה

בעדשות כאלה יש צמצם פתוח יותר מהמקובל . יתרון נוסף שהן נהנות ממנו הוא הצמצם הפתוח
שמאפשר צילום בתנאי תאורה בעיתיים מבלי להזדקק לתאורה מלאכותית ( ומטה F2.8)בעדשות זום 

 . יתר על המידה ISO –ומבלי להעלות את הרגישות ( 'פלאש וכו)

הפער . לפחות ביחס לעדשות זום עם צמצם גדול, והיתרון הבולט האחרון הוא הגודל הקומפקטי
 !לעיתים משמעותי ויכול להתבטא בקילוגרם או יותר 

אז מה לנו . עד עכשיו מרבית הדברים שמניתי רלבנטיים יותר לצלמים מקצועיים ופחות לחובבים
הן . לכלי לימודי מעולהדווקא העובדה שאין לעדשות האלה מנגנון זום הופכת אותן , ובכן? ולזה 

שינוי . מחייבות אותנו לזוז מהמקום כדי להתקרב או להתרחק מהאובייקט שאנחנו רוצים לצלם
המיקום והתנועה עצמה חושפים בפנינו זויות צילום חדשות וקומפוזיציות מעניינות שלא יכולנו 

ובדרך . במובן החיובי של המילה, באמת עובדיםכשעובדים עם פריים . לראות ממקום העמידה הקודם
שימוש בעומק , זויות צילום לא שגרתיות, התייחסות לרקע, בעיקר על קומפוזיציה, גם לומדים המון

וכשמסתכלים על התוצאות אי , איכות התמונה המתקבלת היא ללא תחרות. ועוד ועוד, שדה רדוד
 . התמונות הופכות להיות יצירתיות יותר והאיכות הטכנית גבוהה יותר. אפשר לפספס זאת

מ "מ 35רצוי להתחיל מעדשת . לנסות לעבוד עם עדשת פריים DSLRמומלץ לכל אחד שיש לו 
בגלל שהחיישן הדיגיטלי קטן , מ במצלמת פילם"מ 50 -שתפעל על רוב המצלמות בדומה לעדשות ה

מה . עדשה כזו תספק זוית ראיה שדומה לזוית הראיה האנושית(. פקטור-יש קרופ)יותר מהסרט 
ולכן קל יותר להתחיל לעבוד עם עדשה . וזה מה שייצא בתמונה, שתראה בעין זה מה שתראה בעינית

 . כזו

אופטיקה  -מוצאים שמקבלים תמורה פנטסטית בעד הכסף , ואם משקללים את המחיר לתוך המשוואה
, וכל זה במחיר של עדשת זום פשוטה, והנאה מהיצירתיות, משקל נמוך, צמצם פתוח, משובחת

 .שלעולם לא תגיע לאותם ביצועים

 .נסו ותהנו

 רביב   raviv_me@hotmail.com:  לתגובות!  שבת שלום 
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, ייעוץ טכני בנושא פיתוח אתרים, בדיקת התוכן או מבנה האתר

חיפוש , ניהול מסעות פרסום מקוונים לפיתוח עסקי, פיתוח תוכן

 מומחיות באזור נופית והסביבה, מילות מפתח

 ברומר אורי
 הדברת מזיקים

 שירות הדברה מקצועי
 אמינות, יחס אישי

 התאמת פתרון לכל לקוח

 !שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה 

 רשיון המשרד לאיכות הסביבה 
 0559 -מספר רשיון 

 אשמח לעמוד לשירותכם

5390500-950  ,5390000-950 
 נופית, /0רמון „ רח

Uri.brumer@gmail.com 

 ייעוץ פיננסי לעסקים ומשפחות

 י"מט/ ת "ליווי והעצמת עסקים מטעם התמ

 ייעוץ צרכני           התמחות בסלולאר

 ליווי משפחות          מהבוץ לבית המלון

 בחינת אפשרויות כגון משכנתאות וכדומה 

 0775-4357-63:  יהודה יזרעאלי

http://www.tovana4u.co.il 

  

  

 " תובנה"
 

 info.meydalle.www  5313606-054נייד , 9535055-04:'טל, אבי ברוך -“ מידע”

 

 למכירה
טויוטה קורולה 

 , 2008, החדשה

, יד ראשונה
 ,פרטית

, מ“ק 70,000 
, כסוף מטאלי
 .במצב מצוין

 

950-350995/ 

90-00790/5 

 ראובן כץ

מחפש בית 
 להשכרה 
בנופית 

אפשרי גם 
 מרוהט

950-000/033 
 

 

ה 6דרוש
 ה6מזכיר

, לחצי משרה

, אנגלית שפת אם

 .עבודה בנופית

 ל“ח לדוא“קו

hot@5001dror

com.mail 

   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון פרסום 

 ₪ 90משבצת לחודש 

 ₪ 140משבצות לחודש  2

 ₪ 180רבע עמוד לחודש 

 ₪   360חצי עמוד לחודש 

 ₪ 720עמוד מלא לחודש 

http://www.meydalle.info
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   עצים עתיקים
. " ט כתוב שאסור להשחית עצים גם בשעת מצור ומלחמה"י', בספר דברים כ

כי תצור על עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדוח 
ורק שרידים עתיקים נשארו , רוב עצי היער בארצנו נכרתו, בעבר..." . עליו גרזן

אלף מיני צמחים בעלי  400קיימים בעולם . לעדות במקומות קדושים
בחלקי כדור . ורבע ביניהם הם עצים, (וסקולאריים)צינורות הובלה 

הארץ שבהם יש הבדלי טמפרטורה ומשקעים עונתיים כמו באזורים 
מתפתחות טבעות שנתיות , ממוזגים או  סובטרופיים כמו ארצנו

מעבה את גזע העץ בשתי , רקמת הקמביום. ברורות בגזעי העצים
אלה הן טבעות . טבעת רחבה בעונה יותר פעילה וטבעת צרה בעונה פחות פעילה, טבעות בכל שנה

העצים גדלים בכל תנאי האקלים . המעידות על גילו, שנתיות הנראות בחתך רוחב של גזע עץ
עד למעלות , מטמפרטורות גבוהות מאוד, מאזורי מדבר עד יערות הגשם, הקיימים בכדור הארץ

מ מעל פני הים בהרי ההימליה עד לגבהים נמוכים מתחת "ומגובה שלושה ק, רבות מתחת אפס
 . לפני הים

לעץ , "מתושלח"המכונה , בקליפורניה Pinus longaevaנחשב עץ האורן מהמין  , עד היום
 -אך לאחרונה התגלו ארבעה עצי אשוחית נורבגית . שנה 4,850שגילו , העתיק ביותר בעולם

Picea abies - במקבץ אחד בהרי פולו במחוז דלמה , עתיקים- Dalama  גילו . בדרום שבדיה
הוא בן , שנה והרביעי הצעיר יותר 5,660השלישי בן , שנה 9,000השני בן , שנה 9,550של האחד 

שהם , זה אומר. התברר שלארבעתם יש בדיוק אותו הרכב גנטי, לאחר שנבדקו במעבדה. שנה 375
בהרי (. שכפול מדויק)שריבויו הטבעי נעשה בדרך וגטטיבית , ארבעה דורות צאצאים של אותו עץ

  8,000עצי אשוחית בני  20התגלה עוד מקבץ של , לבין דלמה בדרום, בין לפלנד בצפון, שבדיה
, הגיעו להרי שבדיה רק לאחרונה בגלל שינויי אקלים, הייתה דעה שעצי האשוחית הנורבגית. שנה

אך החוקרים טוענים שעצים אלה התחילו לגדול במקום כמה מאות שנים לאחר סיום עידן הקרח 
נפוצה מעל קו רוחב , האשוחית הנורבגית שייכת למשפחת האורניים. אלפי שנים 10האחרון לפני 

בגלל יכולת הגזעים להתחדש , העצים שרדו. מטר 1.5מטרים ורוחב גזעה  50גובהה מעל ,  70
במעבדה , רדיואקטיבי 14נבדקו העצים בעזרת פחמן , לקביעת גילם. ולהחליף את אלה שמתו

 . במיאמי פלורידה

, שנה 2200בקליפורניה שגילו " גנרל שרמן"עצים עתיקים אחרים בעולם הם עץ הסקויה המכונה 
 –עץ זית אירופי בסרדיניה . שנה 5000ועץ אורן בנבדה בן , טון 6000מטרים ומשקלו   84גובהו 

ברוש פטגוני . שנה 2000וזית ביוון בן , שנה 2000עץ זית בפורטוגל בן , שנה 3000בגיל , איטליה
עץ אלון . שנה 2000וברוש קרח בפלורידה בן , שנה 2300ארז יפני בן , שנה 3600ילה בגיל 'בצ

ארז צהוב , שנה 1300פיקוס בפיליפינים בן , שנה 1500ברוש במקסיקו בן , שנה 1700בבולגריה בן 
בן אלפי שנים  -Baobab –יש גם עץ באובב . שנה 1000ועץ גינקגו ביפן בן , שנה 1300בקנדה בן 

 . מטרים 25וקוטר גזעו  , מטרים 30שגובהו , הגדל עד היום בדרום אפריקה

כגון עצי הזית הנמצאים בכנסיית גת שמנים , עצים עתיקים 1500גם ברחבי ארץ ישראל נמנו 
בני מאות , אן ורמה בגליל'וכן זיתים עתיקים בכפרים בית ג, שנה 1000שגילם נע סביב , בירושלים

 .  שנה 400והשיזף ביער בן שמן הוא בן , שנה 500גילו מעל , עץ שיזף הגדל בעין חצבה. שנים

ומקבץ של עצי אלון מצוי בני מאות שנים נמצא בחורשת , שנה נמצא בגוש עציון 600אלון מצוי בן 
, ליד קבר רבי אבא חלפתא, שנה נמצא סמוך לצומת חנניה 600אלון תבור בן . הארבעים בכרמל

שנה  600אלה אטלנטית בת . סמוך לטבעון, ועץ אלון תבור בן מאות שנים התגלה ביער אלונים
רצוי לצאת לראותם בסביבתם . שנה גדלה בצומת יפתח 450ועוד אחת בת , נמצאת בעמק האלה

 . ואולי יתגלו  עוד עצים עתיקים חבויים, בתפארתם

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 קדשים
 18:49-20:00: זמני השבת 

i חג שמחi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

  מפ ךו פפפטאו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  0577505: טלפון

950-55/5005  

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 הדרך לריפוי עצמי
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

 050-7832003: לפרטים והרשמה
Www.sandra.cc 

2ieliash@012.net.il 

 

 להשכרה

יחידה מפוארת 
 . מרוהטת קומפלט

פינת + חדרים  2
אוכל ומטבח 

 . מאובזר
, כולל ארנונה

 . מים ומזגן, כבלים
 

950-5079500 
90-057/903 
 לכניסה מיידית

 

 להשכרה
 יחידת דיור מרווחת 

 ',מ 70

 . מתאימה לזוג

פינת , חדרים 2  

 . מטבח ומזגן, אוכל
 

950-3555039 

950-050/0/3 

 

מחפשים 
 בית

 להשכרה
משפחה חוזרת 
מחפשת בית 

לשכירות בנופית 
החל מחודש 

 .אוגוסט

ליצירת קשר נא 
 רחללפנות ל

950-0559537 

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

 !ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל 
 (ת ו ש ב   נ ו פ י ת ) 

0ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 2 - 2 2 5 3 7 7 7  

 

 

, מזגן .  מרווח ומסודר ,  חדרים   6משפחתי  -דו ‘  בנופית ב 
 .₪ 1,890,000במחיר שלא יחזור על עצמו , קמין חימום

מחפשים 
דירה 
 לאירוח

 למשך שבוע
24-31.7.11 

 .עבור משפחה

 מיתי ויוסי אשכנזי

0579/90 

959-/0/550/ 

 למכירה  

   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון פרסום 

 ₪ 90משבצת לחודש 

 ₪ 140משבצות לחודש  2

 ₪ 180רבע עמוד לחודש 

 ₪   360חצי עמוד לחודש 

 ₪ 720עמוד מלא לחודש 
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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  

WWW 
: אבי ברוך מודיע

 !הבזאר פתוח

פיתוח מערכות 
לניהול תוכן 

 לאינטרנט
באמצעות כלים 

 של קוד פתוח
054-5313606 
04-9535055 

Www.meydalle.info 

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הואוםופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
490-0066044 
40-5000504 

 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

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 09-8871061מוקד נופית  

 490-6000400השוטר הקהילתי  
 490-6000409דני צנטנר  –ש "רב

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 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 
 

 או ורוטורופו ווו

 תיקון ומכירה, מעבדת שרות
 מיקרוגל, סטריאו, וידאו, טלויזיות

 LCD -התקנת ותיקון מסכי פלזמה ו  
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 0ככר בן גוריון 

  490-0009000: נייד,  5900060: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


