
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 3.44.1144ב  “חשוון תשע ‘ יום שישי ז   344גליון  

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-<868559 

 אלונים חוצות

487-64447;9 

 טיול נשים להודו

קבוצת נשים מנופית וחברותיהן מרחבי הארץ חזרו השבוע מטיול בלתי נישכח בהודו עם חוויות 
סיפור מהסרטים אותו . מנהיגות  והתמודדות עם ההפתעות שמזמנים לנו החיים, יוצאות דופן של רעות

התמונה )תודה למיכל צמרת על התמונה הקבוצתית עם המדריכים . תוכלו לשמוע מכל אחת מהם
למטה . אהובה ספיר -רביעית מימין , למעלה: הנופיתניקיות(. המלאה באתר נופית פלוס באינטרנט

 .אתי פסי, מיכל צמרת, מירי ארנהלט, עדינה פאר, פנינה נאור, סיניה ברנדס, פני גפן -מימין לשמאל 

 פקק אחד גדול
תושבי נופית עומדים כל בוקר בפקק התנועה הבלתי נסבל בצומת כפר , הילדים מאחרים לבית הספר

בכיוון מצפון לדרום שמנסה לעקוף את הפקק מגבירה את הבעיה מכיוון  07תנועה בכביש . חסידים
מוקי : מר דב ישורון באמצעות נציגי נופית במליאה, הנושא עלה על שולחנו של ראש המועצה. נופית

בפגישה נפתחו מפות ותוכננו דרכי פעולה כדי להקל על העומס בצומת . בן עמי וגדעון ברקסמאייר
 . תושבי נופית ממתינים להקלה בעומסים. מכיוון נופית

 <<< 11.11.11יום שבת . כל ההרכבים והפרטים, מוסיקה וטבע: ועוד בגליון

 <<<. דרמה ותיאטרון, קונג פו, לרקוד עם כוכבים: חוגי מחלקת ספורט ונוער של המועצה
 <<<. תימן עכשיו: פעילות נופשיבוקר בנושא,  חוג תכשיטנות בנופשית

 <ועוד. 11.11.11יום שישי . יום פתוח לפילאטיס וטיפולים אלטרנטיביים עם אלית כץ ושרית היאמס
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 מוסיקה וטבע 
 בשביל אוהד סובב נופית

 11:11מהשעה  11.11.11שבת 

 הפנינג של מוסיקה וטבע  לכל המשפחה לציון חג היישוב
 ?קבענו, נפגשים בשביל אוהד 12.11.11שבת 

 א זבולון.מ
 מחלקת נוער וספורט

 ועד מקומי נופית

 ?מה בתכנית
  טבע והיסטוריה, סביבה -טיול מודרך 9:00בשעה. 
  מסלול עצמאי  11:00מהשעה: 

  הרכבים בסגנונות שונים —מסלול מוסיקלי 
 פעילות אתגרית והפעלות שונות -מסלול  הרפתקאות 
 גופים שוחרי טבע וסביבה, ניידת מדעטק 
 פעילות מחנות , יצירת כלי נגינה, בימת נוער, מתחם נוער נופית

 העולים
 והפתעות נוספות, חידון נודד, מספרת סיפורים... 

 ב ה ו פ ע ה -ה פ ר ה   ה צ ו ח ק ת    -ל ה ק ת   ל ה   ו ו ש   ק י ר י  -ב ת י ו ט ר ו ן   ה נ ו פ י 

 00711-ו   00711ב ש ע ו ת   

 7לתשומת לבכם
 אין להקים דוכנים פרטיים באירוע . 
 אנו מתנצלים . ביום האירוע תהיה פעילות בשביל ובסביבתו משעות הבוקר המוקדמות

 . רעש וטרדה לתושבים המתגוררים בסמוך, על אי הנוחות
  תושבים בעלי חניה אחורית שהכניסה אליה משביל אוהד מתבקשים לחנות רכבם ברחוב

 .הגליל
 ביחד  נשמור על נופית נקייה.  אנא השגיחו לא לזרוק גזם ופסולת לשביל! 
 השאירו את הכלבים קשורים בבית בזמן האירוע, אנא: בעלי כלבים. 
 האוטובוס יאסוף נוסעים בתחנות . אוטובוס פנימי יעמוד לרשות המשתתפים ללא תשלום

 .מגרש חניה ליד הכיכר: למגיעים ברכב מחוץ לנופית.  המוסדרות
  תחנות ההפעלה תסגרנה לקראת  . בתיאטרון הנופי 15:00המופע האחרון יחל בשעה

מתבקשים  16:00מטיילים הנמצאים בשביל אחרי השעה . 14:40המופע בסביבות 
 . להזדרז  ולהגיע לאחת היציאות

 !אנו מאחלים לכולם יום פעילות מהנה
 . דרושים מתנדבים לעזרה בהקמת הפעילות ובמשך היום  

 . 04-9535055או לגנית  054-6833024נא לפנות לארנון 
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 טבעון ' ק 1ככר בן גוריון 
 04-9534484פקס /'טל

 משקפי רויה ועדשות מגע

 מויר טולידונו 
 אופטומטריסט מוסמך

 מומחה למשקפי מולטיפוקל

 נופית - מירי ורנהלט

 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

 קהילת סוכת שלום רמת ישי
 המרכז ליהדות מסורתית 
 רמת ישי  34. ד.ת 41האלון ' רח
 141-5764875, 13-8421146. טל

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

  מזמינה את הציבור
  בת מצווה/לחגוג את טקס הבר

 כחוויה ייחודית
 באווירה שוויונית ומשפחתית

 קבלת שבת 
 מדי יום שישי

 17:30בשעה 

 לך לך: פרשת השבוע
 18:17: הדלקת נרות
  17:24: צאת השבת

 
  
 

 !אנחנו כאן, שעות ביממה 24שירות בנופית 

 052-3237505דודי      052-7507505יעקב  

 עבודות וינסטלציה 

 פתיחת סתימות 

  שימוש במצלמת וינפרו ודום  -ויתור נזילות 

 טיפול בקווי ביוב ומרזבים 

 ונחנו כון

 ועד מקומי נופית

mailto:sukatshalom@gmail.com


 4 

 

   
 פעילות נופשיבוקר   מתקיימת  באולם הספורט החדש

 בחדר הישיבות                                
מועדון הנוער )החל בשעה טובה שיפוץ המבנה למועדון 

אנחנו מודעים למצוקת המקום בהרצאות אז אנא ( הישן
 .נא לא להביא ילדים ואורחים. התאזרו בסבלנות

 עמכם הסליחה

 .נפתלי הילגר- 13.87‘יום א-1.11.11
 צלם מסע אחר              

 : תימן עכשיו
 תבלינים והיהודים, נשק, מסע בין אל קיידא

 
כפרים נידחים על פסגות הצוקים : 11-דילוג בין ימי הביניים למאה ה

ו כמורשת "י אונסק"ארכיטקטורה המוגדרת ע,  ונופים עוצרי הנשימה
 . ניקוב ותכשיטים'קלצ, שווקים ססגוניים של תבלינים, עולמית

מפגש עם זוכה פרס נובל . אהדה גלויה לאל קיידא והקצנה דתית
 .3עם לוחמות לזכויות הנשים ועם ילדה גרושה בת , לשלום

ששרדה שנים בניתוק מוחלט מן , קהילה היהודית מאוימת: וגם 
בצנעא או , העולם החיצון ומתלבטת  כיום בין מגורים בניו יורק

 .ברחובות
שנים בעולם שהולך  12ביקורים במשך  0-סיפור אישי וצילומים מ 

 ונעלם 

 כולל כיבוד קל₪  17כניסה להרצאות 

 להתראות צוות נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

  בבלעדיות קוטג מרווח
יחידות  1+בסטנדרט גבוה 

 ₪  1,877,777דיור 
  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם

-טבעון ורמת ישי החל מ
277,777   ₪ 

 במחירים   מגרשים לבניה
 אטרקטיבים

 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם תושבי נופית , מומחי נדלן

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

 

בדיקות רפוויות7 
 

  20.11.11בדיקות רפואיות יתקיימו בנופשית ביום א'  
 16:00החל מהשעה 

המעוניינים להיבדק מוזמנים להגיע. 
 

 
 הזדמנות להצטרף - נותרו מקומות בודדים

 חוג תכשיטנות לילדות

 16:00-17:00יום שני 

 ניתן להגיע לשיעור ניסיון בתיוום מרוש דרך מזכירות נופשית

  

 בואו ליהנות מעולם קסום של חרוזים וצבעים. 

במסגרת החוג נלמד לעצב תכשיטים: צמידים, עגילים, טבעות, מחרוזות, 

  תליונים, תכשיטי שיער ועוד...

בחוג ישולבו גם שיעורי יצירה מתחומים שונים כגון: ציור על עץ, פיסול 

  ...באצטרובלים ועוד הפתעות

 

 החל מנובמבר שעות פעילות הבריכה וחדר הכושרשינוי 

 7:00-17:00בימי שישי: 

 7:30-17:00בשבת     : 
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70-0382117 

₪  
7782 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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 (ללא שומן טרנס)בורקס 

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

 12.11.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 12.11.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-8531339: טלפון
 052-423180823נייד  

 קונדיטוריה דובדבן
 www.dvdvn.co.il קפה כרמי זית 

 ...לו רק ווכל

 מפנקות ' ורוחות 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 

 שנים  2השבוע מלאו  
 לפטירתו של יקירנו

 ל"דורון קובי ז
 ב"בחשון תשע' ביום שני ג

 עלינו לקברו  81.17.11
 .והתייחדנו עם זכרו

 תודה למשפחה ולכל החברים 
והשכנים הטובים שזוכרים את 

 .דורון ומגיעים להיות אתנו
 

  .משפחת קובי

 ובי ברוך -“ מידע”
  054-5313606נייד , 04-9535055 

info.meydalle.www 

http://www.meydalle.info
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 : בין ההרכבים המוסיקליים
צלילים קסומים של נבל : שירי ניצני

אולגה  -נבל, שירי ניצני -חליל. וחליל
 . מויטליס

שירי ניצני בוגרת האקדמיה למוסיקה 
למדה אצל . בירושלים תואר ראשון ושני

רענן , מרסלו ארליך: טובי המורים בארץ
משה אפשטייין ויוסי , נועם בוכמן, איילון

השתתפה בתחרויות שונות . ארנהיים
.  זוכת קרן שרת. ל'ובכתות אמן בארץ ובחו

שמטרתה " מאסטרו"משתתפת בתוכנית 
להכשיר מוסיקאים מוכשרים להשפיע 

. במסגרת התוכנית מופיעה ומלמדת בדימונה. ולקדם את לימודי המוסיקה בפריפריות
 .בימים אלו מופיעה כסולנית עם תזמורת צעירי רמת גן, מנגנת עם תזמורות שונות

 יטון'סווינג דה ג
מיצירותיהם המופלאות של דגאנגו 

בשילוב  , והכנר סטפן גרפלי, ריינהארדט
וה 20-מיטב הלהיטים מפריז של שנות ה

סווינג צועני בן ימינו בעיבודים , 40-
ויצירות מקוריות בנגינה , ייחודיים

 . וירטואוזית וייחודית
הופיע ההרכב על , במהלך שנות פעילותו

במות ופסטיבלים חשובים וכן  300-כ
 . בפרויקטים בינלאומיים מגוונים

, ההרכב אירח אמנים מובילים מהעולם
מייסד חברת )ון לארסן 'ביניהם ג

לרגל מופע משותף )לולו ריינהארדט ', והוט קלאב נורווג( התקליטים הוט קלאב רקורדס
שאף התארח בדיסק )דניאל וולטלינגר , (אנגו ריינהארדט'להולדתו של דג 100-לחגיגות ה

מאוריציו די פלביו , (רומניה)אנטל פוטסאי , נגן הקלרינט האמריקאי אוון קריסטופר, "(מוזה"
 .ועוד( איטליה)

מוסיקה ים תיכונית וסיפורים עם  -רוח גלילית
 סמעון„ ורג„המוסיקוי ונגן העוד ג

מנגן במגוון כלים , "רוח גלילית"מייסד להקת , סמעאן' ורג'ג
הכינור מחד והעוד : ייחודיים המסמלים דו קיום בצלילים

הקליט חמישה דיסקים ומנגן לצד גדולי הזמרים . מאידך
מוש בן ארי להקת , שלמה בר, אהוד בנאי: בהם, בארץ
שר , עוד וסאז, דרבוקה, מנגן בכינור' ורג'ג. ועוד  שבע

משתף את הקהל בהסבר על כלי , בערבית ועברית לסירוגין
 . ומלווה בסיפורים מרתקים על הכפר שלו, הנגינה ובהיסטוריה של הכלים

 מוסיקה וטבע בשביל אוהד סובב נופית
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חגית רוזמרין  וגיל 
דיאלוג של חלילים  -בוהדונה

 .ממקומות שונים בעולם
החליל הוא אחד מכלי הנגינה 

העתיקים ביותר ובמשך השנים 
עמד במבחן הזמן ככלי הנגינה 

החשוב והעיקרי בפולקלור 
. בתרביות שונות בעולם

המוסיקה המנוגנת בחלקה 
לקוחה מן הרפרטואר העממי 

ובחלקה מקורית השואבת 
השפעות מכל אותם מקומות 

 .בהם סיירו גיל וחגית
 

מופע דינאמי וסוחף המציג מגוון רחב של  חלילים אקזוטיים וצלילים ממקומות רחוקים 
, חלילים מהבלקן ואירלנד, חלילים אינדיאנים מהרי האנדים ועד צפון אמריקה -וקרובים כגון 

אותם .. אוקרינות ועוד, חלילי חרס שונים, חלילי עץ ובמבוק מהמזרח הרחוק והמזרח התיכון
כלי , קערות טיבטיות, הנג שוויצרי , קלימבה אפריקאית: מלווים כלי נגינה יחודיים כדוגמת

 .משרוקיות פעמונים וצפצפות ייחודיות, הקשה שונים

 וצי וזוהר הכרמלי„מופריקה ועד יפן עם נובויה ימג
ינגן , פסל ומוסיקאי היוצר את כלי הנגינה בעצמו, י'נובויה ימגוצ

מאפריקה ועד יפן יחד עם זוהר , מגוון קטעים בסגנונות שונים
 .אמן כלי הקשה, הכרמלי

 ,פאן שמקורו בטרינידד -סטיל: כלי הנגינה בהם ינגן נובויה
, כלי פריטת יד אפריקאי -קלימבה, כלי הקשה מאפריקה -עודו

, נובויה הופיע עם הרכבים שונים במוזיאון מגדל דוד. וקסילופון עץ
 .גוש ועוד-בפסטיבל אבו, פסטיבל ישראל

בריטניה , שירים ומוזיקת קאנטרי מארצות הברית
 עם  ומקומות אחרים

 שי טוחנר ומיה יוהנה מנחם
מיתרים ומפוחיות  5ו 'בנג, שי טוחנר נגן גיטרה 

שי התמחה במשך . מהמובילים בתחומו בישראל כיום
קאונטרי וכל סוגי  (FOLK)שנים רבות במוזיקת עם 

, מוזיקה אנגלית, המוזיקה מרחבי האיים הבריטיים
 . אירית ובעיקר סקוטית

וניגן במשך , טוחנר היה ממייסדי להקת הפונדקאים
וגם , ל―השנים עם אומנים והרכבים רבים בארץ ובחו
 .במועדונים ובפסטיבלים בסקוטלנד ובאנגליה

 1711מוסיקה וטבע 
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 1711מוסיקה וטבע 

 בהדרכת ויתי צוק -להקת בלונס
  16 – 13להקת בלאנס מורכבת מנערים בני  

מקיבוץ יגור ומנוהלת על ידי המנהל המוסיקלי 
הלהקה פועלת כשנתיים ומנגנת בעיקר . איתי צוק

בזמן הקרוב תתחיל לעבוד גם על . רוק ישראלי
הלהקה מופיעה בחגים ובאירועי . שירים מקוריים

 .תרבות
וכמו כן , הלהקה נפגשת עם איתי פעם בשבוע

 .מנגנים הילדים כשלוש פעמים בשבוע בערבים

סיפורי . מספרת סיפורים לגדולים וקטנים, לימור שיפוני
עלילות , מסעות במציאות ובדמיון, הרפתקאות ומסתורין

חכמים וטיפשים וכל מני סיפורים , גיבורים ופחדנים
לשמור בלב לפעם אחרת ולספר שוב , שכדאי לשמוע
 .ברגע המתאים

משלבת בין תרבויות .  לימור נולדה בארץ וגדלה באנגליה
מגיל צעיר למדה מוסיקה ובסופו של . המערב והמזרח

 . ניצוח תזמורת –דבר התגלגל התחביב למקצוע 
הביניים -במקביל לניצוח עוסקת גם בביצוע מוסיקה מימי

 . והרנסאנס ובסיפור סיפורים

 la vache qui rit הפרה הצוחקת -
הרכב מוזיקלי נועז ומפתיע שמצליח לכבוש את הבמה בחגיגה גדולה ומשמחת של שפות 

, מסע טרובדורי צבעוני אל מחוזות המוסיקה הבלקנית הצוענית מרומניה. ומקצבים
לה ואש קירי שרים ומנגנים במגוון מקצבים . דרך צרפת ועד להודו, סרביה, הונגריה

 , צרפתית ועוד, יוונית, רוסית, רומנית, ארמנית, טורקית-שונות  מפתיעים ושפות
 . גיטרה באס וכלי הקשה, כינור, קלרינט, בליווי אקורדיון

בואו לחגוג איתנו במסיבת כפר בסגנון של פעם עם מוסיקה שגורמת לכל תא בגוף לצאת 
 !בריקוד שובב

  

 ניצן פרי באס וסאונד
-אסף לוינבוק

 אקורדיאון ושירה
עדי ארנון גיטרה 

 ושירה
כינור -פרנסואה מרטינז

 קלרינט ושירה
 כינור-מעין כרמלי 

  כלי הקשה-לב אלמן 
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 בתיוטרון הנופי בשביל ווהד
 00711ובשעה  00711בשעה 
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 ריבוי האדם והשלכותיו

בעשרות השנים . מיליארד בני אדם 0מנתה אוכלוסיית העולם  1711בסוף אוקטובר 
. אך לא במידה שווה בכל היבשות, התמלא העולם בבני אדם בקצב מהיר, האחרונות

, בזמן שבאירופה ובצפון אמריקה גידול האוכלוסייה הוא אפס ואף למטה מזה
 .   באפריקה ובאסיה יש תוספת בני אדם בכל שנה באחוזים גבוהים

שנכתב על ידי חוקרי אוניברסיטת , מאמר על דמוגרפיה ובריאות הציבור
  . Scienceבכתב העת   10.  0. 1711התפרסם ב , הרווארד בבוסטון

מגידול אוכלוסיית העולם יהיו בארצות הפחות  009שבארבעים השנים הקרובות , החוקרים טוענים
גם לא יהיו די עובדים . וכמעט לא יהיה גידול בארצות המפותחות, שחצי מהן באפריקה, מפותחות

האוכלוסייה בישראל תגיע בסוף שנת . צעירים שיפרישו כספים לקרנות שיתמכו בזקני ארצות המערב
על פי )אחרים  09ערבים ו  179, יהודים 019שבה יהיו  , לכמעט שמונה מיליון בני אדם 1711

 (.    1711אוקטובר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 807שנה היו  1777לפני , מיליון בני אדם 177שנה חיו בעולם  1777ם טוענים שלפני "חוקרי האו
 1.1היו  1077בשנת . הושלם המיליארד הראשון 1377ובשנת , מיליון 027היו  1277בשנת , מיליון

 1017ובשנת , מיליארד 1.2היו  1027ב . הגיע העולם לשני מיליארד 1010מיליארד בני אדם ובשנת  
 1030ב , מיליארד 0.2היו  1037בשנת , מיליארד 0היו  1700בשנת . חיו כאן שלושה מיליארד בני אדם

 1711ובסוף שנת , הגענו לשישה מיליארד 1777לקראת שנת , מיליארד 2.8היו  1007ב , מיליארד 2היו 
מיליארד  12יחיו כאן  1177מיליארד ועד  17יהיו  1727החוקרים מעריכים שעד שנת . שבעה מיליארד

 . בני אדם

הוא תוצאה של יכולת הערים והאזורים האורבאניים לקלוט את עוזבי , הגידול המהיר של בני אדם
 09, באירופה 119, באפריקה 129, מהאוכלוסייה 179היום חיים באסיה . הכפרים החקלאיים
עלול להשפיע על , הגידול המהיר בארצות המתפתחות. באמריקה הצפונית 29ו , באמריקה הלטינית

. ועל מקומות המגורים, על כמות המזון להזנת האוכלוסייה, כמות המים הזמינים לשתייה ולחקלאות
מיליארד בני אדם , מיליארד בני אדם מתקיימים מדולר אחד ביום 1.2המומחים גילו שלמעלה מ 

ומעבירים , מאוכלוסיית העולם חיים בצפיפות רבה באזורים עירוניים 279ו , סובלים מתת תזונה ורעב
 . ביניהם מחלות

 Humanבמחקר התפרסם לאחרונה בכתב העת , ב טוענים"חוקרים מאוניברסיטת קורנל בארה
Ecology  ,  וזיהום , זיהום מים, הם תוצאה מזיהום אוויר, מגורמי המחלות אצל האדם 079ש

, מזהירים שהגברת האכילה דורשת יותר יצור מזון WHO -חוקרי ארגון הבריאות העולמי . קרקעות
מהווה גורם הזיהום , הם טוענים שיצור המזון בחקלאות. לאוויר CO2 –ויותר פליטת פחמן דו חמצני 

 Journal of Epidemiologyומחקר על כך פורסם לאחרונה בכתב העת , החמישי בגזי החממה
וכן נדרשת אנרגיה רבה , ומזהמים את האוויר, גם למרחקים קצרים ברכבים, מתרבים האנשים הנוסעים

כל אלה מגבירים את יצור גזי החממה . הנצרך בכמות גדולות על ידי בני אדם, ליצירת עוד מזון
ארגון הבריאות העולמי ממליץ לארצות המפותחות . ומשנים את האקלים, המזהמים את האטמוספרה

 .    וגם על ידי הפחתת משקל בני האדם, להתגייס להפחתת זיהום האוויר מתעשייה ורכבים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 לך-לך
 945945-46913 זמני השבת 

i  i שבת שלום  

 !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 וליוש 

 050-7832003: לפרטים והרשמה
www.sandra.cc 

2ieliash@012.net.il 

 וורי ברומר 

 הדברת מזיקים
 יחס וישי, שירות מקצועי וומין

 !!התומת פתרון לכל לקוח 

שימוש בחומרים ידידותיים לודם 

 !ולסביבה 

  0501 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 ושמח לעמוד לרשותכם

 7ליצירת קשר וליעוץ חינם

0415555-105  ,0415655-105 

 נופית

 ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
ן   "י ו ע נ   ה נ ד ל 

 !ש ל ך 
  ת ו ש ב   נ ו פ י ת 
1 4 1 - 1 1 4 2 6 6 6 

משקיף לנוף ' חד 1דו משפחתי להשכרה 
0,277  ₪ 

, מבוקש‘ ברח, דו משפחתי מפוארלמכירה  
 ₪  1,027,777אפשרות ליחידה ונוף 

 דפוס נופית פלוס

 בנופית
מחיר לכמות של ‘ גר 37נייר לבן   A4שכפול 

 לעמוד‘ אג 13עותקים ומעלה  177
מחיר לכמות ‘גר 37נייר צהוב  A5שכפול 

 לעמוד‘ אג 12עותקים ומעלה  177של 
 הנחה משמעותית לכמויות גדולות יותר

 נופית, 170תבור , דפוס נופית פלוס
70-0282722 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

720-1100018 
iDoarcitec@gmail.com 

מורה מוסמך 

 לאנגלית 

 (שפת אם)
בעל תואר שני 
נותן שיעורים 
פרטיים בכל 
הרמות כולל 
הכנה לבגרות 
ולפסיכומטרי 
 .וקבוצות שיחה
485-;4;-:6:7  
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
721-1773301  

 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 י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

בופופווווו' ותונובו

  ואוםופו 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 

 143-3844713נייד , 8724124. טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פולו ווווו ופו וםופו ו

 
 18-7764154מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

721-2177101 

 
 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 
 050-0500017: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה

   הומוופטית קלוסית, וביבית שני

מטפלת בבוגרים וילדים הסובלים מבעיות 
 ADHD,ADD ,גרון, אוזן, אף, נשימה

 ובבעיות מיוחדות של נשים
avihomeo@yahoo.com 052-6898065 


