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 מזנון נופשית
פיצה משפחתית 

 .₪ 68רק  
 לפרטים והזמנות

 40-0125384 

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-6868559 

 אלונים חוצות

487-6444719 

 שירת חייה באמצע נפסקה
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. א“בתמוז תשע‘ ו, טלי וינקלר נפטרה ביום שישי שעבר. עצוב למות באמצע התמוז
 :ר הועד המקומי נשא דברי הספד על קברה“יו, מולי רש.  משהו בנו בנופית מת עימה

שנחת , באבל הכבד שנחת עליכם, בית נופית מרכין היום ראשו לעומתכם, אורי וניצן, איתי, אבי”
ולמרות , במאבקך הקדוש, טלי, את יסוריי מחלתך, הראש של כולנו ידע אמנם חודשים רבים. עלינו

 .הייתה עבורי מקור להשראה, ההתמודדות ההרואית שלך במחלה. עדיין מסרב להאמין, הלב, זאת
 .השפיעו מעשיו והתנהגותו בחייו על זולתו, ואינו יודע עד כמה, לעתים אדם מסתלק לו מן העולם

אודות המאבק , תובנות מוקדמות ותבוסתניות, מקדמא דנא, אני שגיבשתי לעצמי. כזו היית את עבורי
משמשת אותך כנשק יעיל , חסרת הגבולות, כיצד האופטימיות, התבוננתי בך בהערצה, במחלה
ניצחונך , אכן. בעקשנותך, הצלחת לבלבל אותי. כל התפרצות, להכריע ולמגר כל גרורה, ומוצלח

שלכולם יש די כח לשאת , אומרים. הביא למהפך בתודעתי, האצילי את המחלה במערכה הראשונה
הם הם ההוכחה , תעצומות הנפש שגייסת למאבק. לי קשה לשאת באסון זה, אודה, באסונות של אחרים

שנקלעה , להתנדב ולנהל את חבורת הזמר, במחשכי מחלתך, מהיכן שאבת כוחותייך. לגדולתך
לצרות של , ליתן גב וכתף, לעזור לזולת, להמשיך להתנדב, מהיכן גייסת תעצומות הנפש.   למשבר
 . ביוזמות שהגית, ולסייע להזיז הרים, אחרים

 .אישיותך הכובשת, נועם הליכותייך, תחסר לי דמותך המלכדת, טלי, תחסרי לי מאד
 :אותו ראיתי להתאים לכבודך, מונצחות מבחינתי בשירו של ביאליק, נסיבות לכתך

 

 אכן גדול מאד מאד הכאב" 
 היתה טלי ואיננה עוד

 שירת חייה באמצע נפסקה
 ,עוד שיר מזמור אחד היה לה

 "(אחרי מותי." )"והנה אבד המזמור לעד
 

 “. לעד, טלי, ומחויב לשאת זיכרך, וניצן, אורי, איתי, אבי, בית נופית מחבק אתכם



 2 

 

 חמישי משפחתי!!     
 הסרט המדובר "מגה מח" )לכל המשפחה(. – 2000, 21.7יום ה' 
 לפעוטות וילדים. – מתנפחים בגן אביטל –1800 , החל מ 28.7יום ה' 

עם מוזיקת רקע והמון חדווה וצוותא. 
 יקרה כמובן בגן אביטל. –וכל הכיף, השמחה ובכלל 

 
פינוי גזם 

 באתר בטבעון, במקום להטמנה –לאחרונה, החלה המועצה בפינוי גזם לריסוק 
כפי שבוצע עד כה. זה נכון יותר בהיבט הסביבתי, מהיר יותר ויאפשר יותר 

חייב הגזם להיות  –נגלות ופינוי כלל הגזם בכל שבוע. אבל בכדי שזה יקרה 
!!! נקי מגרוטאות, מרהיטים, מקרטונים, מאשפה ומכל מה שרבים, לצערנו נקי

זורקים בערמות הגזם. בבקשה לא לזרוק פסולת כלשהיא לערמות הגזם. תודה 
 

  מחזקים את הוועדות ופועלן–נרתמים לפעילות ביישוב 
חלק מוועדות הישוב אינן מאוישות/ מאוישות חלקית. עובדה זו מקשה על 

 מהווה פגיעה בשיתוף התושבים בעשייה ובמרקם –הנושאים בנטל ובעיקר 
הקהילתי. אנו קוראים לתושבים לתת כתף ולהצטרף לוועדות הבאות:   

ועדת תרבות, ועדת בטחון, ועדת זכרון והנצחה, ועדת חינוך, ועדת נוער, ועדת 
 Nofit_vaad@012.net.ilאיכות הסביבה, צוות חגיגות חצי יובל. 

 
  דני סנדרסון במופע מדהים –היכונו למופע סוף הקיץ 

דני סנדרסון, בליווי להקה צעירה 
ומשובחת. יופיע אצלנו ביום ו', 

, בדשא נופשית. 2100 שעה 26.8
שריינו את התאריך, עקבו אחר 

 יהיה שמח, מלהיב –הפרסומים 
ואיכותי. 

 
, שנשמע מצוין בהווה, ואפילו מסמן "סנדרסון בגירסה הזו הוא "גיבור עבר

.גל אוחובסקי, טיים אאוט, מעריב  .הסנדרסון הכי טוב שניתן. הבטחה לעתיד  
 

 המופע החדש של דני סנדרסון הוא נקודת משען של רוקנ'רול !!!גיבור גיטרה
ישראלי אמית. עם חבורת נגנים צעירה ורעננה, הוא מגיש ביצועים משובחים 

אסף נבו, מאקוי. ללהיטים מהעבר, וכמובן מתבל בהומור שהפך לסמלו המסחר  
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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

950-5/7000760 

 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

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

 22.7.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 22.7.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-8531739: טלפון
 052-423180827נייד  

 קונדיטוריה דובדבן
 www.dvdvn.co.il 

 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 

 

www.optivon.co.il  

ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי
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  "  :     5331       36001 :       04-9931301:     9931454 :      nofsheat@012.net. 

בצער רב 
"נופית" אגודה שיתופית ועובדי נופשית 

משתתפים באבלו הכבד של 
יו"ר האגודה אבי וינקלר ומשפחתו 

במות אשתו טלי ז"ל 
 

חידוש מנויים ! 
אנו בתקופת חידוש מנויים, מבקשים מכל מי שטרם חידש את המנוי 

להסדיר את הרישום, 
לצערנו לא ניתן להיכנס למתחם ללא מנוי בתוקף. 

להזכירכם השנה הוספנו אפשרות למנוי מוזל שאינו כולל חוגים  למשפחות  
שלא מנצלות את ההטבה בחוגים. 

 

מאחלים לכל ילדי נופית חופשה נעימה ובטוחה.   

 090/000פעילות הבריכה החל מתאריך 

 שע     ם

 ' 00:11-00:11 

 1-00:11::0 'ה–'  –' ג –'  

 0:11-00:11 '  ם  

 1-00:11::0 ש  
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חנות אופניים מצמן את  

 סניף אלוני אבא -מרוץ 
עברנו מבית לחם 

 . הגלילית לחנות מרווחת ומקצועית
מילדים ועד אופניי : כל סוגי האופניים

 . שטח וכביש תחרותיים
 .לנשים ולמתחילים חוגי רכיבה 

 :שעות פתיחה
  19:00 – 9:00  ה-א

 15:00 – 8:00ו      
 04-9833987,  052-2662181  :סיימון
com.il-ofek.www ,il.org.adi@ofek 

 ייעוץ פיננסי לעסקים ומשפחות

 " תובנה"
 

 במקום לדבר בואו נשיג יותר

 977-50757/7 -יהודה יזרעאלי 

957-755/775 www.tovana4u.co.il 

 ליווי פיננסי לעסקים להגדלת הכנסות

 לעמוד בהתחייבויות לספקים

 להתמקד בעבודה ולא ביתרה

 ליווי משפחות למשכנתה ללא לחץ

   לגמור את החודש עם עודף בבנק

  

  

  

  

 

 דרושה מטפלת
  .לפני צבא לעבודה בחופשת הקיץ/ תיכוניסטית

 950-7707/70ליאת    -לפרטים 

 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 דו משפחתי +
 ₪  2,350,000יחידת דיור מניבה 

  חדרים 6בבלעדיות דו משפחתי ,
 .₪ 2,150,000. נוף, מיקום מעולה

 גישה נוחה, בבלעדיות נוף לואדי .
 . מיידי, ₪ 3,000,000

 

-מבחר דירות להשקעה בטבעון ב
500,000  ₪ 

 

 .להשכרה מבחר יחידות בבלעדיות

 
  050-8426968לפרטים יעל 

  050-6426968אופיר 
 תושבי נופית , מומחי נדלן

http://www.ofek-il.com
mailto:ofek@adi.org.il
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 ,מכובדיי
  

או את המנדט שניתן לו /אינני מתיימר ואף לא מעוניין חלילה לשלול מאיש מנציגנו את סמכויותיו ו
 .לייצג את היישוב

  
כל שאבקש זה להעלות את השאלות שלעניות דעתי צריכות להנחות אותנו בטרם יציאה לתהליך 

 . מ"העברת נופשית לניהול המועצה וכן שאלות שיש להעלות במהלכו של המו
  

היא החלטה מהותית ומשמעותית שיכולה (  ובפרט בהסכם ארוך טווח)העברת נופשית למועצה 
   (.ולא רק בראיה צרכנית צרה)בחיי היישוב הקהילתיים מהרבה בחינות ' אל חזור'להיות נקודת 

  
המוצא האחרון לאחר שנבחנו ונשללו האלטרנטיבות העברת נופשית למועצה צריכה להיות , לטעמי

 . האחרות
  
מ מול המועצה ואפילו לא דברים "אציין כי אינני מכיר את פרטי המו, נוכח הדיווח המועט בנושא)

האם מדובר ? בעלות /חכירה/עקרוניים בסיסיים כמו איזה זכות מועברת למועצה האם זו שכירות
 ('האם קיימות נקודות יציאה בהסכם וכו? בהסכם לתקופה קצובה או לא 

   
 !!!לאט לכם  –באופן כללי אני חוזר ואומר שהנושא מעלה חששות רבים ולכן אני קורא ומפציר 

   
מה " )החור שבגרוש"באם המועצה תנהל את נופשית במדיניות של קבלת החלטות אך ורק דרך 

היא יכולה למשל להחליט שפתיחת המתקן בחודשים ( שאיננו בלתי הגיוני בהכירנו את המועצה
 . איננה כלכלית ולפיכך להוזיל עלויות על ידי סגירתו בחודשים אלה( ?חלק מחודשי החורף)מסוימים 

  
החלטה נוספת יכולה להיות פתיחת המתקן בשעות פחותות וגם זאת על מנת להוזיל את עלויות 

 . התפעול

  
, מגוון החוגים וההטבות שיינתנו למנויים ופיתוח עתידי שלו, גם לגבי איכות השירות והמתקן

השיקולים הכלכליים לא בהכרח מתיישבים עם צרכי הקהילה ועם האינטרסים הקהילתיים של 
 . היישוב ותושביו

  
/במשך חלקים מסוימים בשנה ו" פיל לבן"הדבר האחרון שאנחנו רוצים בו הוא שנופשית תעמוד כ

(Continued on page 10) 

שאלות בטרם יציאה לתהליך העברת 
 נופשית לניהול המועצה 

 מאת נמרוד בכר
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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 . או בשעות מסוימות משעות הפעילות הקיימות כיום
  

ל היישוב ההסכם יכלול ככל הנראה התחייבות של המועצה להפעלת נופשית "על פי דברי מנכ
 ?ומה הלאה . בשנה הקרובה" באותה מתכונת"
  

' יהרג ובל יעבור'האם תפעול נופשית בהיקף הפעילות ובאיכות השירות הנוכחיים הנם בבחינת 
 ' ?ברחל בתך הקטנה'האם הדברים כתובים ? בהסכם מול המועצה 

  
 ?האם נבחנו לעומק אפשרויות אחרות 

  
  –למשל 

  
 ???אולי לוועד המקומי , העברת נופשית במקום למועצה

  
תאפשר הפניית כספים מתקציבי הוועד גם (  לוועד המקומי)העברת המתקן לבעלות כלל יישובית 

 (. גינון וחשמל המבוצעים כיום ברחבי היישוב מתקציב הוועד –למשל )למימון תקורות בנופשית 
  

שיתקבלו מהמועצה עבור "( רים"תב)"העברה שכזו תאפשר בנוסף הפניית תקציבי פיתוח עתידיים 
 (. בדיוק כמו מגרשי הספורט או גני המשחקים)היישוב לטובת פיתוח נופשית כמתקן כלל יישובי 

  
להטלת היטל בריכה על כלל התושבים עבור שימוש , בנוסף למכירת מנויים, ניתן יהיה לבחון אפשרות

 . דבר שקיים בישובים אחרים ויאפשר להגדיל את תקציבה של נופשית –בבריכה בחודשי הקיץ למשל 
  

כמובן שיש לבדוק לעומק היתכנות כלכלית ומשפטית של כל הצעה שכזו ואלה הם רק רעיונות חלקיים 
 . וראשוניים

  

 . אני בטוח שלחלק מהדברים יקומו מתנגדים שיבואו אולי עם רעיונות שונים שראוי לבחון

  
 ???האם הדברים נעשו 

  
 ???האם אנחנו בטוחים שאנחנו לא נמהרים מעט להעביר את נופשית למועצה 

  
אני חוזר וקורא לקיים דיון מעמיק , שממנו לא תהיה דרך חזרה( הסכם מחייב)בטרם מהלך משפטי 

 . ואמיתי על בסיס נתונים מלאים ולבחון קונסטלציות נוספות ואחרות לעתידה של נופשית

  
 . הדבר יכול להיעשות ביתר קלות באם אכן קיימת הסכמה על המטרה כדבריו של יוסי שקד

  
 , בברכה

  
 נמרוד בכר

 8המשך מעמוד 
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 מילים של פרידה 
 

 טלי שלנו
 היית כדור שמש ענק

 לרבים כל כך
 שמש מאירה

 מלטפת
 שולחת קרני אור
 מחממת להרגיע

 להראות את הדרך
 לעזור

 
 שמש ענקית

 
 וכשעננים כיסו

 איימו  להשחיר
 העברת במכחולך פס אור

 הלוך וחזור
 הלוך וחזור 

 כמו לצבוע מחדש
 שלא יהיה שחור

 רק אור 
 רק אור
 רק אור

 
 כולנו התחממנו לאורך

 סופגים כמו ספוג
 ואת מפזרת ברוחב לב

 קרני אהבה בצבע של אור
 עוד ועוד

 שיספיקו לכולם
 וכמה שיותר

 ויהי בוקר ויהי ערב יום שישי
 והעולם בשיאו

 
 לפתע 

 נדם האור
 לא עוד

 השמש 
 כבתה

 ונותרנו 
 .בקור

 

 לטלי שלנו באהבה עצובה 
     
 עליזה רווה 

 פרידה מטלי וינקלר
 שנפטרה השבוע בטרם עת
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 הרקדת ילדים 41:44-46:44
 מתחילים 46:44-46:64

  הרקדה 46:64

 !הרקדות הקיץ עם אלעד חוזרות
 !מומלץ 

 יולי ואוגוסט: בואו לרקוד וליהנות עם אלעד בחודשי הקיץ

 הגולן‘ בכל יום שלישי במגרש הכדורסל ברח

 !לכל הנשים בנופית
 

 מתארגן טיול פרטי 
לצפון הודו וחבל רגיסטאן 

 לנשים בלבד
 

 הטיול אמור לצאת 
   0700900900בתאריך 

 יום ברוטו 07-ל
  05מקסימום נוסעות 
  הטיול יתקיים עם מדריכה

 05המטיילת בהודו כבר 
 שנה

לפרטים מדויקים ומסלול 
 אנא פנו לפנינה בטלפון

 950-0705070 
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בדיקת התוכן או מבנה , הקמת אתרי אינטרנט, פיתוח מערכות למסחר אלקטרוני

ניהול מסעות פרסום מקוונים , פיתוח תוכן, ייעוץ טכני בנושא פיתוח אתרים, האתר

 מומחיות באזור נופית והסביבה, חיפוש מילות מפתח, לפיתוח עסקי

  054-5313606נייד , 04-9535055:'טל, אבי ברוך -“ מידע”

 7.7.11חמישפחתי מתנפחים בגן אביטל 
 בודקים את המאזן הכספי, במסעדת ויקטור הסחורה נגמרה
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 גחליליות בליל קיץ
אך אין הדברה סלקטיבית , גחליליות הן חיפושיות שאינן מזיקות לחקלאות

היום אפשר . וכולם נספים יחד בריסוסים, לחרקים מזיקים ולחרקים מועילים
המרוחקים משדות , עדיין לראותן זוהרות בלילות קיץ בנופי הבר

, למחלקת החרקים, הן שייכות למערכת פרוקי הרגליים. החקלאים
 -למשפחת הגחליליות למפירידה , לסדרת החיפושיות
Lampyridae ,  ולסוג והמין גחלילית מצויהLamprys nervosa , 

  .Firefliesובאנגלית  
בארץ יש שמונה מינים . חוץ מיבשת אנטארקטיקה, בעולם יש כאלפיים מינים בכול היבשות

הנקבות גדולות . ומאירים בעונת הרבייה הנמשכת מאפריל עד סוף יוני, הפעילים ברובם בחשכה
 . כדי לאותת לזכרים על מקומן, הן יושבות על צמחים  ומאירות באפלה. מהזכרים וחסרות כנפיים

האור מופק מחלק הגחון של שלושת הטבעות האחוריות של הבטן ועליה להרימן כלפי מעלה כדי 
  50באור הנראה למרחק , בלילה אחד מסוגלת הנקבה להאיר במשך שעתיים. להבליט את האור

 . עד ללילה הבא, ולשוב למקום מסתור, מטרים
הן מסוגלות לשלוט בעוצמת האור על ידי אספקת חמצן לקרומים המכילים את החומר הזורח 

לאחר שהנקבה  . Luciferase –היוצר אור בעזרת האנזים לוציפרז   Luciferin –לוציפרין 
היא תחדל , ואם לא מגיע זכר במשך עשרה ימי הארה ואיתות רצופים, היא מפסיקה להאיר, מופרית
הם עפים בלילות . המוגנים על ידי כיסויים קשיחים בזמן מנוחה, רק לזכרים יש כנפי תעופה. להאיר

המגיבות באור , כדי ליצור קשר עם הנקבות מאותו המין, עזים במיוחד, ומפיקים אורות צבעוניים
וכך , כתום ותפוז, צהוב, ירוק, לכול מין יש צבעי אורות אופייניים כגון. ייחודי המוכר לזכרים

 . הזכרים מוצאים בחושך את בנות מינם
.  האור נוצר כתוצאה מריאקציה כימית המתרחשת בתוך תאים מיוחדים בפרקי הבטן האחוריים

, ומכילים שני כימיקלים הנחוצים להפקת האור ,((photocytesתאים אלה נקראים פוטוציטים 
הוא מתחבר , (תאי אור)כאשר הגחלילית מכניסה חמצן לתוך פוטוציטים . לוציפרין ואנזים לוציפרז

 . ונוצר אור זוהר, לוציפרז ומגנזיום, עם לוציפרין

ברפואה , היום מייצרים חומרים זוהרים הדומים לאלה של הגחליליות ומשתמשים בהם במחקר
והוא מבריח את , הצבע הכתום הוא צבע אזהרה בין בעלי חיים בטבע. ובתעשיית חומרים זוהרים

 . בגלל הטעם המר הנובע מהחומר לוציפרין, הגחליליות אינן טעימות לטורפים רבים. הטורפים
שמחקות את איתות האורות והצבעים של מין אחר הנקרא " פוטוריס"מהסוג ( נקבות)יש גחליליות 

שמאותת לו על פי התדר )כאשר הזכר ממין אחד מתקרב אל הנקבה מהמין השני ". הדובה הגדולה"
אוכלת את טרפה וגם , הנקבה ממין זה. הוא מתקרב אליה ומיד הוא נטרף על ידה, (של האורות שלו

שאינם אוהבים , קולטת לתוך גופה חומר כימי בשם לוציבופגין  השומר ומגן עליה מפני טורפים
 . יש גם מיני גחליליות נקבות הטורפות את הזכר לאחר תהליך ההפריה. את הטעם המר של חומר זה

מוגנים מפני טורפים , חרקים הניזונים מצמחים רעילים או מחרקים שיש בגופם חומרים רעילים
יש חרקים הטורפים גחליליות ואוכלים רק את הראש . בגלל הרעל שבגופם שאינו מזיק להם

וזורקים את הבטן היכן שנמצאים הפרקים עם הפוטוציטים המכילים את החומרים הכימיים , והחזה
 . המפיקים חשמל, המרים

כאשר נלכדת גחלילית ברשת של קורי . הגחליליות נוהגות להזהיר זו את זו מפני סכנות מתקרבות
היא שולחת איתותי אורות ומיד מתקבצות מסביב לקורי העכביש גחליליות רבות , עכביש

, הגחליליות מתחילות להאיר מיד עם שקיעת החמה. המזהירות אחרות לא להתקרב אל הרשת
 . עם מרווח זמן זעיר, וחוזר על עצמו בתדירות של כל חמש שניות, האיתות נמשך חצי שנייה

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 פינחס
 514514-74501 זמני השבת 

i שבוע טוב i  

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

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 

 אורי ברומר 

 הדברת מזיקים
 יחס אישי, שירות מקצועי ואמין

 !!התאמת פתרון לכל לקוח 

שימוש בחומרים ידידותיים לאדם 

 !ולסביבה 

  0759 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 אשמח לעמוד לרשותכם

 :ליצירת קשר וליעוץ חינם

5790707-950  ,5790000-950 

 נופית

) ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל   (ת ו ש ב   נ ו פ י ת !
4ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    1 7 - 7 7 1 0 2 2 2  

, חדרים 7, ר“מ 600בית בודד על מגרש ‘ בנופית א

סלון ומטבח . אופציה ליחידה גדולה להשכרה

 . בבלעדיות₪  2,500,000. גינה גדולה, מרווחים

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

 

 מחפשים בית
 להשכרה

משפחה חוזרת 
מחפשת בית 

לשכירות בנופית 
החל מחודש 

 ספטמבר

ליצירת קשר נא 
 רחל לפנות ל

950-0759777 

 לרונית או

950-0759077  

 

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה

 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  

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 י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחוםופו ווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה 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 

 414-4411344נייד , 4301401. טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 44-3321481מוקד נופית  

 490-6000400השוטר הקהילתי  
 490-6000409דני ינטנר  –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 
 

 חו ורו ורופו 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


