
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 0202.999א   “תשע , אלול ‘ יום שישי י   444גליון  

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

 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 

 קהילת נופית מתכנסת בחגים
 ל"מפעל הנצחה ליהודה ליפשיץ ז

פגעה בנו , שלוה וללא אירועים מיוחדים, תקופה שאמורה להיות שקטה. קיץ עבר על נופית
, יהודה ליפשיץ היו איתנו, טלי וינקלר, שוע-ורד בן. כסופה וקטפה במחי יד שלושה חברים

טלי , ורד. לעשות מעשה, לחדש, ליצור. שבחרה להקים בית חדש בגליל, בחבורה מצומצמת
. בשירה ובריקודים, בחגיגות בית הספר, באסיפות הגן, בחתונות, ויהודה היו איתנו במסיבות

 .אינם –יהודה , ורד, טלי. ועתה נפער חור גדול
משפחות שהתחברנו בתוך זמן קצר  180. כישוב חילוני לכל דבר, 1987בשנת , עלינו לקרקע

ט נחתו עלינו "חגי תשרי תשמ. חברית, אכפתית, חבורה מיוחדת. יחסית והפכנו לגוש אחד
לא תיכננו להתארגן לתפילות בחגים . כאשר אנו מנסים להתארגן בגבעה החשופה אותה בנינו

הודיעו לנו שלישוב הצעיר יגיע , לקראת ערב ראש השנה, והנה. ולא התארגנו בכל דרך שהיא
, ברובה, קהילה חילונית. ד ינהלו את התפילות בחגי תשרי"ד וצעירי חב"של חב" טנק המצוות"

. ד זרה לנו ואינה מתאימה"מהר מאד הבנו כי הסביבה של צעירי חב. הגיעה לחוות חוויה אחרת
, 35קם בחור צעיר בן , ממש באותה שנה, ואז. יחד עם זאת הרגשנו צורך להיות ביחד כקהילה

הגיעו חגי , עברה שנה". אני אנהל את התפילות: "והכריז , עלם חן מתולתל עם עיניים בורקות
הגיעו , גברים וילדים, נשים, עשרות חברים. ן ויהודה ליפשיץ קיים את הבטחתו"תשרי תש

להתפלל ולשמוע את קולו המופלא של מי שלקח את , לשבת בצותא לשיר, למבואת בית הספר
בניצוחו , קם בית הכנסת הקהילתי של נופית, בלי דרישה כלשהי, בשקט, כך. המושכות לידיים

מפה לאוזן עברה השמועה של הזמיר המנעים מניגוני בית אבא . ובהובלתו של יהודה ליפשיץ
אינו , בית כנסת שאינו ספרדי ואינו אשכנזי, מפה לאוזן סיפרו על בית הכנסת המיוחד. בחגים

, וכך. עוטפת ואוהבת, מחבקת, פשוט בית כנסת קהילתי בעל אוירה חמה, חרדי ואינו רפורמי
הביא ניגונים נוספים וחדשים , מידי שנה התכנסנו והופתענו לגלות שיהודה הכין עצמו בקפידה

מידי שנה נוספו אנשים חדשים עד כי לא נותר מקום במבואה הצרה של . והנעים זמננו להפליא
זכינו להקים את , לאחר שנים. מי שהגיע מאוחר נותר לעמוד על המדרגות או בחצר. בית הספר

אוכלוסית נופית גדלה וכך גם אורחי בית . ותפילות החגים נדדו לשם, האולם הרב תכליתי
עוד ועוד באו לשמוע וליהנות ובמיוחד . בית הכנסת שהובל בידי יהודה, הכנסת הקהילתי
 .אותם קיבץ יהודה באהבה תחת טליתו הגדולה בזמן תקיעת השופר, הילדים הצעירים

כל מי שנכח הבחין מיד בתכונות והערכים . יהודה היה בית הכנסת ובית הכנסת היה יהודה
כל מי שהגיע ברוך היה . הכלה, אהבה, קבלה, חום –הנפלאים אותם הנחיל יהודה לקהילה 

לכולנו חיכה מקום . יהודה דאג שכולנו נהיה חלק מהתפילה ומבית הכנסת. ובשמחה התקבל
יהודה שנעזר בבניו , אכן –ומי הכין כל זאת . בית כנסת לתפארת, מסודר ומאורגן להפליא
 .ולעיתים בחבר או שניים

בית הכנסת הקהילתי . רוחו קיימת ותמשיך להיות איתנו ועם הקהילה. איננו, חברי הטוב, יהודה
, ב הבאים עלינו לטובה"בחגי תשרי תשע.  בנופית ימשיך לחיות בדרכו המיוחדת של יהודה

, עופר. נתכנס כולנו באולם הרב תכליתי ונהיה מפעל הנצחה חי ונושם למי שדאג לנו כל השנים
. הנוסח שהביא לנו יהודה, ינהל את התפילות בנוסח הנפלא אותו אנו מכירים, אחיינו של יהודה

נזכור את מי שיצר את האוירה המיוחדת . שוב נשב שכם אל שכם ונהיה אותה קהילה מופלאה
אתה בליבנו ולך שלוחה , אתה איתנו למרות שאינך, יהודה ליפשיץ. כל כך לישובנו הנפלא

 .קהילת נופית זוכרת. תשקיף עלינו ממרומים והיה גאה בפועלנו. אהבתנו
 גידי ארנהלט
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 קפה כרמי זית
 ...לא רק אוכל

 מפנקות ' ארוחות ברנץ
וסיפור בעקבות חסידים ושומרים 

 ! חינם –סביב השולחן 

 סיורים היסטוריים לקבוצות 
 , קבלות פנים, ימי גיבוש

 אירועים משפחתיים
 אכסניה לימי עיון וסדנאות

 בקתה בכרם-צימר
  ..ועוד...ימי הולדת

 14.00 – 9.00' ו-ימי א
 בימי שישי מזנון עשיר בהזמנה מראש

כפר חסידים , אהוד ושוש יונאי

0525671293 

 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

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

 11.9.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 11.9.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-9531139: טלפון
 052-423190921נייד  

 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  
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ת 
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 קהילת סוכת שלום
 המרכז ליהדות מסורתית
  ברמת ישי ועמק יזרעאל

 מזמינה את הציבור
 לערוך טקסי בר מצווה ובת מצווה

 באווירה שוויונית ומשפחתית
ומאחלת מזל טוב לנעמה נגלר 

  ולמשפחתה לרגל עלייתה לתורה השבת

 קהילת סוכת שלום רמת ישי
 המרכז ליהדות מסורתית 
 רמת ישי  244 ד2ת .9האלון ' רח
 949-6494046, 294-0429.49 טל

sukatshalom@gmail.com 
www.masorti.org.il/sukatshalom  

 קבלת שבת 
 מדי יום שישי

 18:30בשעה 

 כי תצא: פרשת השבוע
 18:26: הדלקת נרות
  19:31: צאת השבת

mailto:sukatshalom@gmail.com
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 פעילות נופשיבוקר   מתקיימת  באולם הספורט החדש

 . או בחדר הישיבות
נא להגיע בזמן כי אחרינו יש  18.00ימי ראשון אנו חוזרים לשעה 

 19.45חוגים ואנו צריכים לפנות ב

 

 10.99יום ראשון שעה -11.90.11

 על יהודה עמיחי-צביקה גפן                 

 
יש . הנסיעה למעגן מיכאל בערב מבוטלת מסיבות טכניות -17.09.11

. אפשרות לקיים את הפעילות בשעות הבוקר בשבת
 הפעילות תתקיים במידה ויהיו מספיק נרשמים

 בבוקר  10יציאה למעגן מיכאל  בשעה :מדובר על 

-“ טנקה“-אוהל אינדיאני
 מנחה נטע אלוני

מרכז מודעות                     
 וצמיחה בדרך האינדיאנית

לתושבי ₪  50עלות            
 ₪ 100אורחים ,נופית 
- 052-5567831.       -שרה: הרשמה
com.gmail.131sara.golden 

 ron.hanna@gnail.com   - 052-3488035-חנה              

 

 הרמת כוסית לחג  ופעילות -18.00שעה -יום ראשון -18.09.11
 פרטים ימסרו               

http://www.tanka.co.il  

http://golden.sara131.gmail.com
http://www.tanka.co.il/
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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
 קסדה ופנסים–ס“חזרה לביה ערכת בטיחות 

 :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 

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

   חדרים כניסה  4להשכרה יחידה חדשה
 מיידי₪  4,000נפרדת 

  ר “מ  500בבלעדיות בטבעון מגרש
לבניית בית בודד מיקום מעולה   שטוח

 מיידי 1,250,000
 

 נכסים להשקעה 
 בטבעון וביוקנעם 

 ₪  099,999-החל מ

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

  כרטיסים
 לתערוכת הספורט

 במדעטק בחיפה

 ₪  40במחיר של 
 ₪  75במקום 

 לתושבי נופית
 במזכירות נופית

 ?מה זה צהוב בחוץ וצבעוני בפנים
 <<<חפשו את התשובה באחד העמודים הבאים

בית הכנסת של הוא  בית כנסת נופית
והוא גם בית מדרש ומרכז  היישוב נופית

בית כנסת שנוהג ; פעילויות מורשת ישראל
 .י הרבנות הראשית לישראל"עפ

 

תפילות יומיות ותפילות מרכזיות בשבתות  7פעילויות
שמחות : אירועים אישיים, שיעורים תורניים; ובחגים

, מצווה-לימוד והכנה לבר, בריתות, נישואין, ואבלויות
וטיולי , אירועים קהילתיים בחגי ישראל ובימי זכרון

 .מורשת בארץ ישראל
מידע על  - www.NofitMoreshet.org -נ ‘באתר ביהכ

מאמרים תורניים דברי הלכה ומידע , נ'פעילויות ביהכ
 .שימושי לכלל תושבי נופית

  0548-430.234: רבי'הרב שלום ג: רב בית הכנסת7 קשר

 ;manager@NofitMoreshet.org : ועד בית הכנסת
 0505-936.625: אשר סבג   

 0544-497.477: גדי אשל   

 0505-606.602: ששון יצחק  

 0578-158.206:  גזבר: מן‘שמעון תורג  

www.NofitMoreshet.org  

 נופית הצעירה, הגולן' רח

 בית כנסת קהילתי בישוב נופית

 א“תשע

http://www.ofek-il.com
mailto:ofek@adi.org.il
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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 .nofsheat@012.net אמייל: 9931454  פ ס:04-9931301   לפון: 36001 נופית 5331כתובת: ת"ד 

 
 

 בשעה טובה החלה עונת החוגים
הינכם מוזמנים להגיע לשיעור ניסיון להתרשם, במידה והחוג 

 יש  להגיע להירשם במזכירות נופשית. מתאים,
 

מנויי נופשית אשר נרשמו למנויי ללא חוגים ומעוניינים לשנות,  
יכולים לשדרג את המנויי למנוי כולל חוגים תמורת ההפרש. 

 

ניתן להיכנס לאתר נופשית ולהתעדכן 

www.nofsheet.com 
 

חוג יוגלאטיס בהדרכת דייויד אביטל 
 

  בחדר חוגים 8:00-9:00השיעור מתקיים בימי שני בשעה 

  שילוב של עקרונות מזרח ומערב

 נמיות של הפלאטיסיחיבור בין הסטטיות של היוגה והד 

 חיזוק והעצמה של כל מערכות הגוףל 

 יצירת גוף גמיש וחטוב ל

 חיזוק שרירי הבטן והגב ל

 שיפור העמידה והיציבה ל

 שחרור מתחים ולחצים ל

תרגול משולב של יוגה ופלאטיס עוזר בפתרון בעיות גב ויציבה 
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 מגשים לך חלום“ בריזה”ס לשייט  “בי
 30לפני “ בריזה”ס לשייט “מורה מוסמך לימאות ושייט הקים את ביה, יעקב וינגרוד קצין ימי

 .ופיתח תוכנית לימודים ענפה בהשתתפות מיטב המומחים בתחום, שנה
מנוסים ומקצועיים שכל מטרתם להפוך אותך , הם אנשי ים ותיקים“ בריזה”ס “מדריכי ביה

לסקיפר עם רשיון משיט יאכטה חופי ובינלאומי ובעל הכשרה ימית גבוהה 
 לפי הסטנדרטים המקובלים בעולם

 (‘ימאות ג)הכנה למבחני ימאות יאכטות . 1: תוכנית הלימודים
 (‘ניווט א)הכנה למבחני ניווט חופי . 2
 (‘ניווט ב)הכנה למבחני ניווט מכשירים וקשר . 3
 הכנה למבחני מכונאות ימית. 4
 .הכנה יסודית למבחן מעשי מסכם. 5

 .במהלך הלימודים מתקיימות הפלגות מעשיות של כיף וגיבוש ובתוך כך נרכש נסיון מעשי
  (מעגן הדייג בקישון)הקורס יתקיים בנופית בשלב התיאורטי והשלב המעשי במעגן שביט 

, יעקב וינגרוד 052-2663383: להפלגת היכרות נא לתאם מראש בטלפון
04-8494990 04-8708412 

 net.breeza.www://http   ”קורסים לסירות ואופנועי ים , בית ספר לשייט ושירותי ים“ בריזה 

 תוך פחות משנה תוכל להגשים את החלום ולשוט עם הרוח

http://www.breeza.net/
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בקרנבל היו . צים החדשים"בניצוחם של המד, התקיים הקרנבל השני של נופית 5.9ביום שני 
וגם , צים המעולים"תודה למד. הרבה כיף ומצב רוח טוב, הרבה חניכים, הרבה תחנות מגניבות

 .לשכבת יא שהיו חלק משמעותי מהצלחת הקרנבל
 . מתחילה שנת הפעילות של התנועה בימים שלישי ושישי? ומה בהמשך
 .יום תנועות הנוערנקיים במועצה את  20.9ביום שלישי 

, לארוחת צהריים, יהיו הסעות מבית הספר מיד בתום הלימודים, היום יתקיים במועצה האיזורית
יתקיים  17:00ובשעה , בהמשך תתקיים פעילות בקבוצות במתחם של בית הספר ניצני זבולון

 .טקס אליו מוזמנים כל ההורים
 15.9-הרשמה ליום נועות הנוער דורשת אישור הגעה אצל המדריכים עד יום שלישי ה

 .ו-ה-יתקיים טיול סוכות לחניכי שכבות ד 17-18.10-ב
 .4.10הרשמה לטיול עד לתאריך . פרטים נוספים יהיו בהמשך
 .הקומונרים, מקווים לראותכם בפעילות

 , 052-4281643 ים-שי גל ,  052-4370387 שירן יונה 
 054-7903294 בן לרמן    052-6560080 יעל טימרמן 

 של מחנות העולים
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נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
  4-מופעים ב 4-ל

גליונות רצופים  בגווני 
 (לא בכריכה)אפור 

 ₪ 09משבצת לחודש 

 ₪ 949משבצות לחודש  .

 ₪ 949רבע עמוד לחודש 

 ₪ 269חצי עמוד לחודש 

 ₪ 9.9עמוד מלא לחודש 

 נופותופווווותו ופו ו

 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

 אבי ברוך -“ מידע” 340-1382124 ‘פקס
  054-5313606נייד , 04-9535055 

info.meydalle.www 

 חדש חדש חדש ב

 צבע מלא בצהובון
במרכז , פרסום על נייר כרומו

. הפרסום בצבע מלא. הגליון
 הפרסום לארבע גליונות רצופים

 לא כולל גרפיקה
 ₪  1,700עמוד כפול 
 ₪  1,150עמוד בודד 

 (שנים 9כבר )הפרסום בנופית פלוס עובד 

  a_barouc@zahav.net.il  40-5909499: טלפון. “מידע”י  "מופץ ע" נופית פלוס"

משפחה החוזרת משהות 
ל מחפשת בית "ארוכה בחו

 בנופית
אנו צרו קשר עם טל 

  485-164-8987:בטלפון

http://www.meydalle.info
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 איסוף פסולת בחלל 
שנותרו , גדולים וקטנים, לאחר כחמישים שנה של זיהום החלל על ידי חלקי מתכת

סוכנות החלל ) – NASAהחליטו מדעני , מהתפרקות טילי שיגור וחלליות
הם מתכננים לפתח  2011בספטמבר , כעת. להתחיל לנקות( האמריקאית

וחצי מיליון , טכנולוגיה שתאפשר לשאוב כעשרים אלף שברים גדולים
ומסכנים לוויינים , המרחפים סביב כדור הארץ, חלקיקים קטנים
בגלל , בעתיד הלא רחוק יהיה מסוכן מאוד לטוס לחלל. ואסטרונאוטים

 .  סמוך לאטמוספרה, המצטברת סביב כדור הארץ, מעטפת החלקיקים הצפופה

הן נעו במהירות . במסלול עמוס חלליות, התנגשה חללית רוסית בחללית אמריקאית,  2009בפברואר  11ב
, החלליות התפרקו לאלפי חלקיקים. ושקלו קרוב לחצי טון כל אחת, מ"ק  780בגובה , ש"קמ  28,000

אבדו , במהלך השנים. ויסכנו חלליות אחרות, שימשיכו לנוע סביב כדור הארץ במשך שנים רבות
וגם הושלכו שקיות אשפה , לאסטרונאוטים כלי עבודה רבים ששימשו אותם בתיקוני החלליות מבחוץ

שנוצרו מהתנגשויות בין , נובעת מחלקיקים זעירים רבים, אך הסכנה העיקרית. גדולות מתחנות החלל
פגעו חלקיקים  2005בשנת , התפרקה חללית לאחר התנגשות 1996בשנת . שהאדם שיגר לחלל, עצמים

שתמנע , יש חשש שבעתיד תיווצר מעטפת חלקיקים סביב כדור הארץ. בשתי חלליות וגרמו להן נזקים
גרעיניים , ההולכת ומתגברת מכורים, נובע מקרינה רדיואקטיבית, חשש נוסף. שיגור לוויינים לחלל

 . שהתפרקו

לוויינים . ופלטו קרינה רדיואקטיבית בחלל, שפעלו בכורים גרעינים, לרוסים ולאמריקאים היו חלליות
מסלול "הועלו ל, ולוויינים רגילים שסיימו את חייהם, שהיו מונעים בכורים גרעיניים והפסיקו לפעול

שהם עלולים להתנגש , הבעיה. שם הם ימשיכו לנוע במשך שנים רבות, מ"ק  800בגובה כ " קבורה
שאם הכורים יישארו , הטוענים" מרגיעים"יש מדענים . ולהגביר עוד את סיכויי ההתנגשויות, ולהתפרק

דלפו נוזלים , מחלליות שונות. האורניום יתפרק לערכים בטוחים יותר, שנה  400לנוע במסלולם 
יש בחלל כעשרים אלף , על פי הערכות המדענים. העלולים לזהם את האטמוספרה, רדיואקטיביים

מיליון  75ועוד , מ"רבע מיליון שברים שגודלם מגיע עד לעשרה ס, מ"שגודלם מעל עשרה ס, שברים
שנע במהירות המתקרבת , מ"חלקיק בגודל של אחד מ. חלקיקים שגודלם מתחת לסנטימטר אחד

, אם יפגע בחללית. הנמצא מחוץ לחללית, יכול לנקב בקלות חליפת אסטרונאוט, ש"לשלושים אלף קמ
 . הוא עלול להרוס את מערכותיה הרגישות ולהשביתה, שנע במהירות זו, חלקיק בגודל סנטימטר אחד

על ידי הרוסים ומאז נוספו עוד מדינות אחדות ( בשם ספוטניק)שוגר הלוויין הראשון לחלל  1957בשנת 
. הלוויינים משוגרים לחלל על ידי טילים רבי עוצמה במהירות גבוהה. או משגרות אותם, הבונות לוויינים

ומקיפים את כדור הארץ בכל ( על גבול האטמוספרה)נעים בגובה נמוך , רוב הלוויינים ששוגרו לחלל
בחלל " נייחים"ונשארים , לווייני תקשורת משוגרים לגובה רב מעל לאטמוספרה. שעה וחצי עד שעתיים

הוא נשאר בנקודה , מ מעל לקו המשווה"ק 36,000כאשר שולחים לוויין לגובה . מעל לאותה נקודה
כל נקודה שם משלימה סיבוב מסביב לכדור הארץ בתוך עשרים וארבע שעות במסלול . קבועה בגובה זה

לכן נשלחים לווייני תקשורת ולווייני חיזוי מזג . המותאם בדיוק לסיבוב אחד סביב עצמו, גיאו סינכרוני
חייבים לנוע , הלוויינים הנמוכים. ומשדרים לאותם אזורים" קבועים"שם הם נשארים , אוויר לגובה זה

מאחר שרובם נעים בגובה שבין . על מנת להישאר בתנועה סביב כדור הארץ, ש"קמ  28,000במהירות 
לכן . מתחככים בהם ותנועתם מואטת, הם כמעט נוגעים בגזים של קצות האטמוספרה, מ"ק  400עד  160

 .  כדי לא ליפול חזרה לכדור הארץ, על מנת לשמור על גובה מסלולם, מפעילים מידי פעם את מנועיהם

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 תצא-כי
 4-90:29.:94: זמני השבת 

i  i שבוע טוב  

 !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 

  0581 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 אשמח לעמוד לרשותכם

 7ליצירת קשר וליעוץ חינם

8415555-185  ,8415655-185 

 נופית

) ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל   (ת ו ש ב   נ ו פ י ת !
9ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    4 . - . . 4 2 9 9 9  

 !!!!מציאה
' נפרדת ברח' יח' חד 6דו משפחתי מפואר 

 מבוקש ביותר במחיר שלא יחזור 
 ₪  אלף  1.950.000

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

דרושה 
מפעילה לשעת 

 סיפור ודרמה
שלושה /ליומיים

 בשבוע
 צהריים/בשעות הבוקר

לעבודה בגני ילדים 
 וצהרונים

 קורות חיים למייל
Inbalamar1909@g

mail.com 
052-5900088 

 לא בשבת

 דפוס נופית פלוס

 בנופית
מחיר לכמות של ‘ גר 80נייר לבן   A4שכפול 

 לעמוד‘ אג 18עותקים ומעלה  100
מחיר לכמות ‘גר 80נייר צ הוב  A5שכפול 

 לעמוד‘ אג 15עותקים ומעלה  100של 
 הנחה משמעותית לכמויות גדולות יותר

 נופית, 104תבור , דפוס נופית פלוס
04-9535055 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

054-2177963 
iDoarcitec@gmail.com 

mailto:Inbalamar1909@gmail.com
mailto:Inbalamar1909@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  

 פולו ו

 שופוףופותווו ו וווףו ו

 לופובופו ווו ו ופווו

 אופותופובווולובו ו

 מספרת חנה
 ‘ב 2אלונים ‘ רח

 קריית טבעון

050-4224224 
04-7433242 

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

בופופווווו' ותונובו

  ואוםופו 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 

 944-4094494נייד , 20424929 טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פולו ווווו ופו וםופו ו

 
 90-4499969מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 מוניות חמודי
 נסיעות ילדים לחוגים, ג“נסיעות מיוחדות לנתב

 העברת חבילות ומשלוחים 
 לכל חלקי הארץ

052-3244168 www.taxihm.co.il 
 

 או ורו ובופו 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה


