
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 1101.01.11ב  “יום רביעי ערב סוכות תשע   354גליון  

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 

 ניווט בפארק

 :ועד מקומי נופית והמועצה האזורית זבולון מזמינים אתכם לדבר הגדול הבא: רישמו ביומנים

 1111111.11הפנינג מוסיקה וטבע יום שבת 

, ל“אדריכלית הנוף של הקק, י חנה יפה“פארק הגשרים התלויים בנשר תוכנן ע
ש הגנן המיתולוגי ואדריכל “ע)בעבור כך בפרס קרוון היוקרתי  2007שזכתה בשנת 

כך נימקו , הפארק הוא דוגמא לשיקום של שטח פגוע(. הגנים של עיריית תל אביב
בשבת . בנשר השכנה, הפארק המדהים הזה נמצא מתחת לאף שלנו. השופטים

 : הקרובה תוכלו לשלב ביקור בפארק עם פעילות נהדרת של ספורט הניווט העממי

הקפות 
שמחת 

 תורה
 20.10חמישי 
 20:30בשעה 
 <<<פרטים

המסלול העממי מתאים ליחידים
 ,

 זוגות ומשפחות

למעוניינים כתב חידה לאורך 
 המסלול

מסלול אפרוחים חינם לבני 
2-8 

כינוס ורישום בצמוד לחניון פארק הגשרים התלויים בנשר  

- 
כניסה מרח 

 .החרוב ‘ 

שטח הכינוס מוצל עם ספסלי פיקניק ומתקני משחקים 
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 פעילות נופשיבוקר   מתקיימת  באולם הספורט החדש

  
 דורון הראל 18.30יום א שעה -11.10.23  

 מטפס הרים על מצויינות בדרך לפיסגה-דורון                  
 

 משה ליכומנוב-בבוקר 10‘ יום ג-25.10.11
 שירי הצבא האדום בליווי סרטי וידאו                   

  
 מנחם טילמן -18.30‘ יום א -30.10.11

 פרויקט האטום של מדינת ישראל                      
  

 צלם מסע אחר-נפתלי הילגר- 18.30‘יום א-6.11.11
  

 טיול לדרום  ליומיים    10/12/11-9
אנו רוצים לדעת . מכיוון  שההרשמה לחדרים שהוזמנו מלאה                

אם יש עוד מעוניינים לצאת איתנו לטיול כדי שנוכל להתארגן 
בגלל מצוקת חדרים לצערינו עדיפות לתושבי . עם הלינה

ולא כפי  16.10.11אנא הודיעו לנו עד יום ראשון . נופית
 שפורסם  

    
 ניגון נשים  מנחה רעיה אפנר 

 מועדון דורות רוצה לפתוח את אחד החוגים בנופית 
בשלב ראשון  נקיים סדנת מפגשי נשים ללימוד ושיח של 

 ₪  300פגישות ומחירה  14הסדנא תכלול .מקורות יהודיים 
 23.10.11פתיחת הסדנא מותנה בהרשמה מראש עד

ניתן לראות פירוט מורחב על הסדנא . אצל שרה או חנה
 היום יקבע בהתאם לרישום.בחוברת דורות

 
  צוות נופשיבוקר-להתראות מועדים לשמחה 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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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 

 23.10.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 23.10.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-8531339: טלפון
 052-423180823נייד  

 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

 

 קהילת סוכת שלום
 המרכז ליהדות מסורתית
  ברמת ישי ועמק יזרעאל

 זמני תפילות חגי תשרי 

 קהילת סוכת שלום רמת ישי
 המרכז ליהדות מסורתית 
 רמת ישי  035 ד0ת 11האלון ' רח
 6875986-.5., 0.3-954.157 טל

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

 הדלקת נרות 
 16:42: ערב החג', ביום ד

  17:47: 'יציאת החג יום ה

 הדלקת נרות 
 16:39:         'יום ו

  17:45:צאת השבת

 לערך)*( 

 סוכות 
 17:30 12.10' יום ד ערבית
 09:00 13.10' יום ה שחרית

 17:30 14.10' יום ו ערבית שבת

 שמחת
 תורה  

 17:00 19.10‘ יום ד ערבית
 17:30 19.10‘ יום ד הקפות
 09:00 21.10‘ יום ה שחרית
 )*(10:00 21.10‘ יום ה הקפות

 )*(11:30 21.10‘ יום ה הזכרת נשמות

mailto:sukatshalom@gmail.com
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 חג שמח וגמר חתימה טובה, שנה טובה

 מצוות עוצמת הנדלן 

 חדרים גדולים במיוחד 6קוטג . מיוחד ,
 ₪ 2,500,000יציאה מהסלון לגינה גדולה 

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

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

 מיידי 1,250,000
 

  ₪ 400,000נכסים להשקעה בטבעון וביוקנעם החל מ 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 דואר נופית
 21.10וביום שישי . 14.10ביום שישי 

 לא תהיה קבלת קהל בדואר
 דבורה, שנה טובה

 
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 –ס“חזרה לביה ערכת בטיחות 

 ופנסים
 :שעות פתיחה

  19:00 – 9:00  ה-א
 15:00 – 8:00ו      

 04-9833987,  052-2662181  :סיימון
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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

 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
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 שנה טובה
וגמר חתימה טובה 

 לכל בית נופית
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 דסוכות‘ א
 16:31-17:37: זמני השבת 

i  i שנה טובה  

 גמר חתימה טובה

 !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 !
.ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 1 - 1 1 5 4 7 7 7  

מבוקש ביותר ' נפרדת ברח' יח' חד 6דו משפחתי מפואר !!!! מציאה
 ₪   1,950,000. במחיר שלא יחזור

הזדמנות שאסור !! בלעדי!! בלעדי    !!סוף זה הגיע   סוף: למכירה

 ...!!! המשקיף לנחל ציפוריבית בודד ומודרני  ' בנופית א...לפספס 
 ₪   3.200.000מטופח ומסודר גינה מהסלון ' חד 6

אפשרות , מתוכנן מצויין+ מסודר וממוזג' חד 6דו משפחתי : להשכרה
  ₪  5.100מחיר  1.1.2012פינוי . לטווח ארוך

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

   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון פרסום 
  3-מופעים ב 3-ל

גליונות רצופים  בגווני 
 (לא בכריכה)אפור 

 ₪ .9משבצת לחודש 

 ₪ .13משבצות לחודש  1

 ₪ .18רבע עמוד לחודש 

 ₪ .46חצי עמוד לחודש 

 ₪ .71עמוד מלא לחודש 

 דפוס נופית פלוס

 בנופית
מחיר לכמות של ‘ גר 80נייר לבן   A4שכפול 

 לעמוד‘ אג 18עותקים ומעלה  100
מחיר לכמות ‘גר 80נייר צהוב  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 
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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 

 53-39158.3.נייד , 09845.41 טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פולו ווווו ופו וםופו ו

 
 9-8871.61.מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 נופותופווווותו ופו ו

 
 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


