
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 1711111.11ב  “א חשוון תשע “יום שישי כ   346גליון  

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 

 מוסיקה וטבע בשביל אוהד -חוגגים

  <<<ועוד<<<פותחת בסדרת הרצאות -נופשית <<< פעילות הנופשיבוקר: ועוד בגליון

מוסיקה ושלל ! אוירה טובה! מזג אויר נפלא
כמדי שנה סבבנו ? מה עוד אפשר לבקש! פעילויות

מהמפגש עם , בשביל אוהד נהנים מהפעילויות
עם , צעירים ומבוגרים. מהשבת הנעימה, חברים
כאלו שעזבו את נופית ומקפידים . עם נכדים,  ילדים

תושבים חדשים שרק , להגיע מידי שנה לאירוע
ואולי , השנה הגיעו לנופית וזה להם האירוע הראשון

אפילו הפעם הראשונה שהם מטיילים בפינת החמד 
האירוע בשביל . שלנו

אוהד הינו אחד 
האירועים המרכזיים 

והצלחתו , בהווית נופית
היא הצלחת היישוב 

רבים נרתמים . כולו
, לעזרה לתפקידי שמירה

לווי , סדרנות, אבטחה
כשתמיד יש צורך , ההרכבים המוסיקליים ורשימה זו נמשכת ונמשכת

.  כדי לשחרר קצת את המתנדבים הותיקים ליהנות עם משפחותיהם... בעוד
הטיב לציין את התרומה הרבה “ מוסיקה וטבע”הצוות המארגן של 

ועל כך תוכלו לקרוא בעמודים הפנימיים של גליון , שהאירוע הזה זכה לה
האירוע השנה היה שונה . ונקודה אחת נוספת חשובה לציון<<< זה

מהאירועים בשנים האחרונות בזכות התרומה האדירה של שכבות הנוער 
 !  כל הכבוד על היוזמה והביצוע. בתוכן לפעילות

 ין‘שבת שלום בייג
אני שולח את הצהובון , לחלוקה בתיבות הדואר הפיזיות“ נופית פלוס”לאחר מסירת , מידי סוף שבוע

עם הקוראים הותיקים ברשימת התפוצה . ל לרשימת התפוצה ההולכת וגדלה משבוע לשבוע“גם בדוא
מדהים אותי . רחמים נאור וגם תושבים שנמצאים בנופית יום יום, ארז ארד, דב ישורון: נמנים למשל

יותר מכך . כל פעם מחדש לראות את אחוזי הפתיחה של המיילים האלה וקריאת העלון באינטרנט
, נקרא בקנדה“ הצהובון”מפתיע אותי כל פעם מחדש כאשר אני מגלה שנופית פלוס המכונה גם 

. את אסנת רוזן רבים מכירים מפעילות הספורט באשכול הגנים בנופית. הודו ועוד, אוסטרליה, תאילנד
מעוניינים . <<<ין וגם כותבת לנו משם על חוויה יוצאת דופן‘אסנת למשל קוראת את נופית פלוס בביג

יותר מזל ”ולחצו על הכפתור “ נופית פלוס”להצטרף לרשימת התפוצה של הצהובון חפשו בגוגל 
 . אבי ברוך, להתראות. “משכל
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 מוזיקה וטבע 
  9‘ מס -בשביל אוהד  סובב נופית

ו וה וד וו  !ת
 7לרביםושנתנווידולהרמתווהצלחתוהאירוע

 , ראש המועצה האזורית זבולון-לדב ישורון 

 , מנהל מחלקת ספורט ונוער -לדני אלימלך

 , לתחנת משטרת טבעון, למאבטחים ולמתמידים

וגם , בהפעלה ובארגון, ולכל שכבות הנוער שסייעו בהקמה, למיכל ומדריכי הנוער
וסייעתם , הוכחתם רצינות ואחריות. תרמו הרכבים מוסיקליים משובחים משלנו

 ! כל הכבוד. רבות בקיום הפעילות

 ,תודה

 , אהוד קלפון  -למדריך הטיול

 , ר רונן מיר ולאילנה כץ על הסיוע לפעילות ניידת המדעים―לד

 , לצוות מזכירות היישוב, לעובדי הישוב

 , ל ולרשות הטבע והגנים על פעילות מגוונת ומעשירה בתחנות―לקק

 , להרכבים המוזיקליים ולמפעילים השונים

 , במזכירות ובשטח, לכל האחראים והעוזרים בתחנות המידע

 ,וסייעו בכל שנידרש, ארחו את המפעילים, לכל התושבים שפתחו ביתם

 

 ,ותיקיםווחדשים,ומבוגריםווצעירים,ולכלוהמתנדביםוהרבים
 
 

 שבאתם וטיילתם עימנו , קהל נפלא, ולכולכם
 סובב נופית —בשביל אוהד 

 הצוותוהמארגןוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו

 24נופית חוגגת 
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 טבעון ' ק 1ככר בן גוריון 
 04-9534484פקס /'טל

 משקפיוראיהוועדשותומגע

 מאירוטולידאנוו
 אופטומטריסט מוסמך

 מומחה למשקפי מולטיפוקל

 נופית - מיריוארנהלט

 מחיריםומיוחדיםו
 לתושביונופיתו

 

www.optivon.co.il  
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 קהילת סוכת שלום
 המרכז ליהדות מסורתית
  ברמת ישי ועמק יזרעאל

 קהילת סוכת שלום רמת ישי
 המרכז ליהדות מסורתית 
 רמת ישי  134 ד1ת 11האלון ' רח
 5764875-.4., 1.3-842.146 טל

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

 קהילת סוכת שלום מזמינה את הציבור 
 לחוג לימוד חווייתי

 נכנס יין יצא סוד " 
 " נגיעות בתורת הסוד לדורותיה 

 . בהנחיית הרב דובי חיון
  12:02בשעה  11.22-מפגש ראשון ב

 קבלת שבת 
 מדי יום שישי

 17:30בשעה 

 חיי שרה: פרשת השבוע
 16:08: הדלקת נרות
  17:16: צאת השבת

 
  
 

 !אנחנו כאן, שעות ביממה 24שירות בנופית 

 052-3237505דודי      052-7507505יעקב  

 עבודותואינסטלציה 

 פתיחתוסתימות 

 שימושובמצלמתואינפראואדוםוו-איתורונזילותו 

 טיפולובקוויוביובוומרזבים 

 אנחנווכאן

mailto:sukatshalom@gmail.com
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 פעילות נופשיבוקר   מתקיימת  באולם הספורט החדש

 בחדר הישיבות                                
 תמי יוסילביץ-23.02-יום ראשון-12.22.22

 הרצאה בכחול על הים האדום
 (עולם החיים התת מיימי)

 בליווי מצגת

 בבוקר 22.22שעה -יום שלישי -11.22.22

 להתאהב מחדש בגופך-חגית שתדלן

 
 23.02שעה -יום ראשון-11.22.22

 (30כרמל ‘ הבר רח‘ הפעילות תתקיים בבית  משפ)
 ?" מי מפחד ממוזיקה קלאסית"

   DVDטעימות קלאסיות מעל גבי 
 בהגשת יונה הבר

 
  

  כולל ₪  22כניסה להרצאות

 כיבוד קל
 להתראות צוות נופשיבוקר 

 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

  בבלעדיות קוטג מרווח בסטנדרט
יחידות דיור  1+גבוה 

1,022,222 ₪ 
  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם

-טבעון ורמת ישי החל מ
022,222   ₪ 

 במחירים   מגרשים לבניה
 אטרקטיבים

  קוטגים בטבעון בשכונות צעירות
  במחירים 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

 .לראות את ההבדל. אופטיקה ברכס
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  "  :     5331       36001 :       04-9931301:     9931454 :      nofsheat@012.net. 

                      -      
                  .                      :                             

,            )               ( '      20:00                           

               –             6.12.11  "   7 .        

          10 .                       

                                                         :      . 

 הסידרה תכלול נושאים כדוגמת הבאים:  
  ? מה תהליך התפתחות כדוה"א
  ? איך התפתחו החיים מתא בודד ליצורים הנוכחיים

  .מקורו והתפשטותו של מין האדם על פני כדוה"א
  המהפכות שעיצבו את תרבותנו ? 10מהם 
  ? מדוע התרבות המערבית היא הדומיננטית
  ? מה תרומתן של סין והודו לתרבות
  .מה התרומה לתרבות  של חלקי העולם השונים, במועדים שונים
  מקומה של הדת בתרבות
  שנה 500מה "ידעו" על העולם והאדם לפני 
  תהליך התפתחות המתמטיקה
  .תהליך התפתחות תחומי המדע השונים
  מה המשותף לכל השפות השונות
  כמה ממלכות יהודיות היו קיימות לאחר גלות בבל
 .תהליך נדידתו ותרומתו של העם היהודי לתרבות 

 

 ...                           
בדצמבר יפתחו  בבריכה בנופית קורסים ללימוד שחיית חתירה )כסגנון מועדף בריאותית( 

 שעורים  6בקבוצות קטנות לנשים )גם בבוקר( לגברים ולילדים. כ-
ותדעו לשחות חתירה. אפשרות גם לשעורים פרטיים. 

 
 ה מורה לשחיי054-7892363פרטים והרשמה אצל: דלית אבירם 

 בחנ"ג,  B.ed לבריאות ולכושר עם ניסיון והתמחות בפחדי מים. תואר  
מאמנת אישית לאיכות חיים 

אוירה נעימה, יחס אישי וחיוך מובטחים. 
 

ו20.11.11בדיקותורפואיותויתקיימווביוםוא'ו
 16:00והחלומהשעהוו
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 (ללא שומן טרנס)בורקס 

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

 26.11.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 26.11.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-9531738: טלפון
 052-423190927נייד  

 קונדיטוריה דובדבן
 www.dvdvn.co.il קפהוכרמיוזית 

 ...לאורקואוכל

 מפנקותו'וארוחותוברנץ
וסיפורובעקבותוחסידיםוושומריםו

 !וחינםו–סביבוהשולחןו

 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 

 נפתפוות פ 

 עכשיו גם באינטרנט
 או בדואר האלקטרוני שלכם
www.meydalle.info/nofitplus 

 ל וגם סבתא בחולון “גם אבא יכול לקרוא  בחו
 השכן מרמת טבעון ומושון עם האייפון , ואמא מהעבודה

 גם בסמרטפון

נופית פלוס היא הדרך המשתלמת והנוחה להעביר : עובדה
  תושבי נופיתכל מסרים שיגיעו מדי שבוע לשולחנם של 
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 עיר מצולמת -ין 'בייג
 מאת אסנת רוזן

 
 .ין בעקבות עבודתו של מאורי בשגרירות ישראל כאן'יותר משנה וחצי אני גרה בבייג

 .יכולה לשתף קצת בחוויותי, עכשיו כשנרגעו קצת הגעגועים לחיי הקודמים ולנופית המקסימה
  

ארכיטקטורה , קניונים אין סופיים עם מותגים עדכניים. המון סינים. עיר רוחשת ומתרחשת
 .בענק, הכל בגדול, היכלים, מוזיאונים, במיטבה

 .נהר אדם זורם מהפתח של הרכבת התחתית כשזו פורקת את משאה
 

 . כלל לא רואים את המצלמות אבל יודעים שהן שם-בדרך. והכל מצולם
כל הסיכויים ששום שוטר לא יגיע , אם תעשה עבירת תנועה,  מעט מאוד שוטרים רואים ברחוב
המחשב , בבוא היום לחידוש רשיון הנהיגה או הרכב,  אבל . ושלא תמצא מדבקה על השמשה

 .כדאי לאמץ.   יעיל ועובד.  אין רשיון, ועד שלא תשלם... המשטרתי יפלוט דף
 

 .שני מקרים חיזקו את ההרגשה שאני מצולמת תדיר ושכדאי לחייך
 .מלאתי מזוודה ורציתי לבדוק שאין לה משקל עודף, לפני נסיעתי לחופשה ראשונה בארץ: האחד

, (11קומה )כשרציתי לעלות חזרה . ירדתי  לשקול אותה בחדר הכושר, בהיעדר מאזניים בביתי
המעלית נסגרה וחזרתי , לאחר כחמש דקות. כך גם כל שלוש המעליות בבניין. המעלית לא נסגרה

 .לדירתי
 ,רק לאחר שנשלח מישהו לחדר כושר לבדוק שלא חסר דבר.  הבנתי מה קרה, בשיחזור המקרה

 ??כ עם מזוודה גדולה"הרי  מי הולך לח.   הם שיחררו את המעליות
 .לא אומר שלא רודפים אחרי, זה שאני פרנואידית -על זה נאמר

 
 .נגנב ארנקי  –ארבע קומות של שוק צפוף בדוכנים ואנשים  –" יאשאו מרקט"ב: מקרה נוסף

הוא הוביל אותי לחדר . בתנועות ידיים ובסינית רצוצה, דיווחתי לשוטר שעמד בכניסה, נסערת
מולם ישבו כמה סינים . היו שם אולי ארבעים  מסכי טלוויזיה המדווחים מכל פינה בשוק. אחורי

יואן שהיו בארנק לא נראו לשוטר סכום שכדאי לטרוח בשבילו ולהריץ את הסרט  022. מנומנמים
לך תמצא אותו , גם אם היו עולים על מישהו, חוצמזה(. ידעתי את השעה ואת מספר הדוכן)לאחור 

 (??כבר אמרתי.  עשרים ושתים מיליון תושבים  בבייגין...  ) בערמת השחת
שלושה ימים לאחר המקרה טילפנו להודיע שהארנק נמצא במרכז . הסיפור נגמר בהפי אנד , אגב

כמובן בלי הכסף אבל מי חושב על כסף כששימחת התעודות השבות אלי ממלאה . קניות מרוחק
 .את ליבי

 
 , ולסיום

 !בשמחה   –ין  וזקוק לעזרה 'מי שמגיע לבייג
 

 שבת שלום
 אסנת 
  
 .אהבתי לקרוא אותן? לאן נעלנו הכתבות שלך בנושא צילום,   רביב מיוחס.  ב.נ

osnatrosen1@gmail.com 

mailto:osnatrosen1@gmail.com
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 א באמבולנס הכוננות ביציאה משביל אוהד“ועוד מתנדב מד, טל סביון מימין
הורגשה ותרמה , בכל מקום ובכל תחנה ביום המוזיקה וטבע”: עליזה רווה

 ”! כל הכבוד. נוכחות המתנדבים בתפקידים שונים

 עם מוסיקה בטבע  42נופית חוגגת 

 מופע מרכזי, לה ואש קירי מוסיקה צוענית חובקת עולם

 להשכרה

 ד “יח

בת חדר וחצי 

 ‘בנופית א

453-3540154 

 

 להשכרה

 2ד בת “יח

 חדרים

נוף לנחל 

 ציפורי

 טלפון בערב

40-0024852 

   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון פרסום 
  3-מופעים ב 3-ל

גליונות רצופים  בגווני 

 (לא בכריכה)אפור 

 ₪ .8משבצת לחודש 

 ₪   .13משבצות לחודש    1

 ₪ .17רבע עמוד לחודש 

 ₪ .25חצי עמוד לחודש 

 ₪ .61עמוד מלא לחודש 
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 שיטפון ובצורת בזיהום אוויר
 

ומאידך לבצורת , לאחרונה אנו עדים לסערות גשמים ושיטפונות בארצות רבות בעולם
הם . שהחוקרים מייחסים לזיהומי האטמוספרה, תכופות ומתמשכות באזורים נרחבים

גורמת להפחתת כמות , שעליית זיהום האוויר באזורים שחונים, טוענים
היא גורמת להגברת הגשמים , ובאזורים לחים וטרופיים, המשקעים

הם שני הגורמים הגדולים , גזי החממה וחלקיקי האירוסולים. והשיטפונות
על ידי , שנים 22במחקר שנעשה במשך . המביאים לשינויי אקלים בעולם

על , הם גילו שיש השפעה של מזהמים שונים על גובה העננים, ב"חוקרים מאוניברסיטת מרילנד בארה
גובה העננים באוויר מזוהם הוא פי שניים מגובהם . עוביים ועל תדירות ירידת המשקעים וכמותם

 -המחקר התפרסם בכתב העת . וכמות הגשמים שבהם היא רק חצי מזו שבאוויר נקי, באוויר נקי
Nature Geoscience -  מתאימים , ותוצאותיו שנעשו על אזורים מקומיים,  20. 22.  1222בתאריך

 . שהתקבלו ממחקרי לוויין על אזורים גלובאליים NASAלתוצאות 

, הגורמים להתמעטות גשמים באזורים שחונים, מחקרים אלה מצביעים על עלייה בזיהומי האוויר
הם טוענים שיש חשיבות רבה להמשך המחקרים כדי להבין . והתגברות השיטפונות באזורים הלחים

אולם כבר חייבים להגביל . את האינטראקציה שבין מזהמי האוויר השונים לבין העננים והמשקעים
, מזהמים אלה באים משריפת דלקים ברכבים. גז מיתן ועוד, פחמן, חנקן, פליטת תרכובות גופרית

כל אלה עלולים לגרום לשינויים . אשפה ועוד, גזם, וכן משריפות יער, מתעשייה וחקלאות
 . באטמוספרה ולנזקים בריאותיים לאדם ולבעלי החיים

חלקיקי הזיהום גם מהווים גרעיני התעבות לאידי מים באוויר ונוצרות טיפות גשם וקרח באזורים 
ומשתחררת מהם  אנרגיה הגורמת לגדילתם וליצירת עוד , העננים המזוהמים קופאים בגובה רב. לחים

אפקט החממה נובע מזה שפחמן דו חמצני וגזים אחרים המצויים באטמוספרה . קרח ומשקעים והצפות
החום מוקרן בחזרה אל . אינם מאפשרים לחום הנפלט מן האדמה לברוח אל החלל, של כדור הארץ

אם לא הייתה . שבה נשמרת טמפרטורה נוחה לגידולים לא עונתיים, האדמה כמו בחממת צמחים
. הטמפרטורות היו נמוכות מאוד והחיים היו שונים או שלא קיימים, קיימת תופעה זו בכדור הארץ

אך , מכאן שאפקט החממה חשוב מאוד לקיום החי והצומח והאורגניזמים השונים על פני כדור הארץ
 .  בדרך טבעית ולא עקב תוספת מזהמים

 -מיתן  , CO2 -רואים שתהליך זה הולך ומתגבר בגלל עליית ריכוז פחמן דו חמצני , בשנים האחרונות
CH4, מהווה גורם , המתבצע בצמחים ירוקים( פוטוסינתזה)תהליך ההטמעה . וגזי חממה אחרים

זהו תהליך המתבצע כמעט במעגל סגור של . המייצב את יחס החמצן והפחמן הדו חמצני באוויר, מאזן
נוצר , הנפלט לאוויר CO2הפחמן שממנו נוצר גז . וקליטה והטמעה מצד שני, נשימה ופרוק מצד אחד

השמדת הצמחייה . על ידי ריקבון של אורגניזמים שהפכו לדלקים, לפני מיליוני שנים בעומק האדמה
 . מקטינה את יכולתם לקלוט ולהטמיע חלק מהפחמן הדו חמצני הנפלט, בחלקים רבים בעולם

ידוע שיערות הגשם הטרופיים ובעלי החיים שבתוכם מהווים מערכת מאוזנת שאינה משנה את אחוז 
CO2 ,  אולם כריתת העצים גורמת לשחרור כמויות גדולות של פחמן . בהרכב האוויר  2.200שהוא

אחד מגזי החממה . וגם השריפות מגבירות את ריכוזו באטמוספרה, מקרקעות היער החשופות
בקרקעות  ביצה , במכרות פחם, הנמצא בטבע במעמקי האדמה  CH4 -המסוכנים ביותר הוא גז מיתן 

ופחות צפוף , הוא חסר ריח וצבע. והוא נוצר על ידי פרוק פסולת אורגנית בלי נוכחות חמצן, ובאגמים
, שתביא להמסת קרחונים בקטבים, כלל הגזים האלה עלולים לגרום להתחממות כדור הארץ. מהאוויר

. ולהצפת שטחים נמוכים, לעליית גובה פני הים, לעוד פליטה של גזי חממה מהקרקע לאחר הפשרתה
 .   והנגב המדברי עלול לנוע צפונה, המדבריות עלולים להתרחב

 

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 חיי שרה
 9159.6-16915 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
 בהנהלתוסנדרהואליאש 

 050-7832003: לפרטים והרשמה
www.sandra.cc 

2ieliash@012.net.il 

 אוריוברומרו

 הדברתומזיקים
 יחסואישי,ושירותומקצועיוואמין

 !!התאמתופתרוןולכלולקוחו

שימושובחומריםוידידותייםולאדםו

 !ולסביבהו

 ו0581ו–רשיוןוהמשרדולהגנתוהסביבהו
 אשמחולעמודולרשותכם

 7ליצירתוקשרווליעוץוחינם

 8415655-185,וו8415555-185

 נופית

 !ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
.  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  4 1 - 1 1 4 2 6 6 6 

 !!!רבותי ספרים , ספרים
 

מועדון 
המבוגרים 

מעוניין בספרים 
 לקריאה

המעוניים למסור 
ספרים יתקבלו 

 .בברכה
 אפשר להביא לחניה של דבורה אלחנתי

  שרה 201-0031302' טל. נופית  230הגליל 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

200-1211730 
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  

גינה ' חד 3בהרחבה בית מיוחד ומפנק ' בנופית אלמכירה 
 ₪ 0.222.222ליחידה   ' גדולה מהסלון מטבח מסודר ואופ

  ₪ 0,022משקיף לנוף ' חד 3דו משפחתי להשכרה 

אפשרות ליחידה , מבוקש‘ ברח, דו משפחתי מפוארלמכירה  
 ₪  1,22,222ונוף 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
201-3223312  

 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 

 43-38147.3.נייד , 18724.21 טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פולו ווווו ופו וםופו ו

 
 8-7761.51.מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

201-0222171 

 
 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

 ו הומאופטיתוקלאסית,ואביביתושני
 : מטפלת בבוגרים וילדים

 ADHD,ADD, גרון, אוזן, אף, בעיות נשימה
 , דם, כולסטרול, נשים: מגוון בעיות מיוחדות

 הפרעות אכילה וכו

avihomeo@yahoo.com 052-6898065 


