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 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 יישובי באווירה משפחתית
. חברי נופשיבוקר יצאו בסופשבוע שעבר לטיול של יומיים בדרום

טיול מדהים עם חברי ישוב "אחת ממשתתפות הטיול הגדירה אותו כ
את הטיול ארגנו חנה ". מקסימים באווירה משפחתית ומחממת לב

רון  ושרה גולדנברג שקצרו שבחים רבים שאת חלקם ניתן לקרוא 
חוויות ורשמים נוספים מאת רותי . בעמוד נופשיבוקר בגליון זה
רובם , חברים 58לטיול יצאו <<< כרמלי קראו בהמשך הגליון

" נופשיבוקר"פעילות .  וזה כשלעצמו הישג כביר, ככולם מנופית
עד כדי כך , הולכת ותופשת מקום נכבד יותר ויותר בחיי הישוב

 . הופך לקטן עליו, שבחרו לו הוגי הרעיון הנפלא, שהשם

 
 צוות ענבר

הינו מכשיר שכל אדם " דפיברילטור"ה
עם ידע בסיסי בלבד יכול להפעיל 

ואף לספק מכות חשמל , ומטרתו לבדוק את תקינות פעילות הלב של המטופל
במטרה לחדש או לאזן את פעילות הלב באופן מיידי במידת , מצילות חיים

קראו בהמשך הגליון את ההצעה המיוחדת של משפחת אפרת . הצורך
ש “ע -צוות ענבר  -לאחזקה בנופית של דפיברילטור וצוות מיומן  בתפעולו 

. תושבת נופית שנקטפה מעימנו, רעיה ואם לארבעה ילדים, ל“ענבר אפרת ז
 .בתמונה ענבר  וגילי בת שנה וארבעה חודשים

 תערוכה -סובב 
. תערוכת ציורים פרי  יצירתה, במרכז ההנצחה בקרית טבעון, ‘מציגה בקומה ב, תושבת נופית, רותי אילן

שיח גלריה יתקיים ביום שבת .  התערוכה נקראת סובב ואוצרת התערוכה היא   שחר מרנין דיסטלפלד
 .שוחרי אומנות מוזמנים  לקחת פסק זמן ולבוא. 26.2.23-התערוכה ננעלת ב. 11;22בשעה  35.23.22

 מסיבת זומבה בנופית
, סוערת, הפרקט של אולם הספורט יהפוך לרחבת ריקודים מחשמלת 11;:2בשעה  35.23בשבת הבאה 

נוכל . שלושה מורים ידריכו אותנו לזוז בקצב הזומבה ולשרוף את הקלוריות של הסופגניות. ומדבקת
 <<<פרטים בעמוד המרכזי, כולם מוזמנים. לפגוש במסיבה את חברי חוג הזומבה ולרקוד איתם

ליאת פרץ מספרת על העז שיצאה מחייה << טבלת ליגת ערן נאור: ועוד בגליון

 <<...ועוד<< קוואזי קריסטלים<< <<  ליצן החצר<< ומחיינו
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 אירועי תרבות בחג האורים 

   הצגת ילדים )תאטרון אורנה פורת(–" "ליצן החצר
הצגת ילדים בהשתתפות ישראל גוריון וגיל צרנוביץ.  

 .5-9לגילאי בימוי; ישראל גוריון, מוסיקה; קרן פלס, 
קונץ, ליצן החצר מגורש ע"י המלך מהממלכה ובמקומו מחפש המלך  ליצן 

חדש צעיר ומוכשר. אך קונץ אינו מוותר ונחוש בדעתו לחזור לממלכה.  
הוא הולך אל הקוסם הגדול בתקווה שמילת קסמים תסייע לו במשימה, אך 
הקוסם שולח אותו למסע, בו לומד קונץ שבכדי להיות אמן מרתק יש צורך 

 בהרבה יותר ממילת קסמים פשוטה.
הצגה מרגשת צבעונית ומצחיקה החושפת את הילדים לעולם התיאטרון. 

 להצגת הילדים הטובה ביותר בתיאטרון 2006ההצגה זכתה בפרס הבמה 
 ולבימוי הטוב ביותר.

 הכניסה חופשית  –, באולם הספורט 1730, שעה 23.12יום ו' 
 

"שבת תרבות" עם האלוף במיל' אורי שגיא 
"השינויים במזרח התיכון ומשמעותם". 

האלוף במיל' אורי שגיא, בעברו ראש אמ"ן וראש הצוות למו"מ עם סוריה, 
(. בשל היותו ראש אמ"ן בעבר ומעורב 2000 – 1999בממשלת ברק )שנת 

בפעילות מדינית מגוונת - אורי שגיא מביא ידע עצום ותובנות רחבות 
בנושאים אקטואליים, בטחוניים ומדיניים. לאחרונה, הוציא אורי שגיא את 

ספרו "היד שקפאה", הסוקר את המו"מ לשלום מול סוריה ומול הפלשתינאים 
 שאלות נוקבות ורבות משמעות לקיומנו; 3ומעלה 

מדוע נכשלו המגעים להסדר שלום? 
מדוע איננו בודקים כשלונות אסטרטגיים כנהוג לגבי כשלונות צבאיים? 

האם ישראל באמת רוצה בשלום עם שכנותיה? 
  , באולם הרב תכליתי - הכניסה חופשית1100, שעה 31.12שבת 

 
 09-8871061מוקד עירוני לתושבי נופית 

)גם לאלו שירותי מוקד עירוני לתושבי נופית חברת "בן בטחון", מספקת 
 –שאינם מנויים!!( . בכל נושא או מטרד )כולל נושאים שאינם בטחוניים( 

.  09-8871061אנא התקשרו ל 
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 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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 אף פעם לא מאוחר

 ....ללמוד לשחות

 :ועכשיו בחורף בבריכה המחוממת בנופית

 12-15נמשכת ההרשמה לחוג שחיה למתחילים בגילאי 
  בצהריים נותרו מספר מקומות' צ ובימי ו"אחה' בימי ג

 שעורים  5-6-נפתחת קבוצה ללימוד חתירה לנשים ב

 דלית אבירם 
 מורה בכירה ומוסמכת לשחייה עם ניסיון ביחידים ובקבוצות

 מאמנת אישית לאיכות חיים, תואר בחינוך גופני
3632787 - 450 Dalit_avi@walla.com 

 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 

 שיעורים פרטיים  לימוד שחייה למבוגרים וילדים
 (אפשרות בזוגות או שלשות)

 וגב מבלי להתעייף לימוד חתירה שיפור סגנון ונשימה נכונה
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 פעילות נופשיבוקר מתקיימת באולם הספורט החדש 

 חדר ישיבות-

 

 נילי קשת -18.30יום ראשון -18.12.11

 הומור משולב במניעת תאונות,  סטריאוטיפים בנהיגה 

 ההרצאה תלווה במצגת        

 מסיבת חנוכה -18.30יום ראשון -25.12.11

 מטעמים שירים וסיפורים               

 שירה בציבור עם שוש אייזן.הדלקת נרות      

 והחברים מוזמנים להביא כל אחד ממטעמיו       

 טיילנו בדרום 9.12.11ב

 :מספר מטיילים שלחו את התרשמותם

תודה רבה על התמונות ולך ולשרה -עדנה קובי

המוצלח של הטיול   על היוזמה והארגון
 אבי ועדנה, יום טוב, כל הכבוד! ש"בסופ

לשורה גולדנברג ולחנה רון תודות   -שרה דהן

מלוא הסל על טיול נהדר שכולו פרי מאמציכן 
הערכה ומחמאות גם לזיו ולאיתמר  –כן ..ו. ופועלכן והכל בחיוך וברוח טובה

   כגברים שמאחוריכן" תפקידם"רק מתוקף 

שלנו " HIGH LIGHTS"ואם אנסה לבחור מתוכו את ה , היה טיול מקסים

את הנסיעה בתוך , הטיול לאור ירח בחוורים –אז אמנה את ( וזה קשה)

את הגרנד פינאלה בגן הבוטני של , איך לא, יערות עצי התמר וכמובן 

      .עין גדי

  כולל כיבוד קל₪  21כניסה להרצאות 
 להתראות צוות נופשיבוקר 
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

  חדרים מעוצב  7בבלעדיות
ומתוכנן בסטנדרט גבוה 

3,611,111   ₪ 
  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם

-טבעון ורמת ישי החל מ
611,111   ₪ 

 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
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 פקק אחד גדול והעז שיצאה מחיינו
הרב  לוקח . בו מתגוררים עימו אשתו וששת ילדיו, אדם אחד מגיע אל הרב ומספר לו כי צפוף בביתו 

לאחר שבוע חוזר האיש . נותן לאיש ומצווה עליו  להכניסה  לביתו ולהאכילה במשך שבוע, מחצרו עז 
; אומר לו הרב". קשה לחיות , אין מקום , נורא ; " האיש עונה, " ?איך היה; "שואל אותו הרב, אל הרב 

 .לאחר שבוע חוזר האיש אל רבו" . כעת השיב לי את העז וחזור שוב בשבוע הבא  !יופי " 
 !"תודה . כמה מקום יש בבית , איזה יופי ; "עונה האיש"  ?ואיך עכשיו ; " שואל הרב

כל אותם נהגים שהחליטו , לחיינו בחודש האחרון   שנכנסה"  עז"ה –? ומה הקשר אל תושבי נופית 
עזבה אותנו , והפקקים הנוראיים שכולנו חווינו כל יום   873לקצר את הפקק מסומך ועברו בכביש 

 ( . בתקווה שלא תחזור)
זמן יקר בפקק   ולבזבז  שוב אפשר לנסוע לעבודה  בשלווה ולא לעמוד,  איכות החיים שלנו חזרה

 . מחיינו"  העז"כאן המקום לומר תודה לכל אלו שהוציאו את .  הנורא שהיה 
 ליאת פרץ

 טיול לים המלח
טיילים מושבעים ואוהבי ארץ ישראל ויצאו לטיול , נאספו ברחבת המכולת, בסוף השבוע האחרון

 .הפעם יצאו ליומיים לסביבות ים המלח". נופשיבוקר"במסגרת 
 .רצון לבלות ולהנות והעיקר להיות שמיח, האנשים הגיעו עם הרבה רוח טובה

על הגידולים המיוחדים . נסענו דרך הבקעה וגיל המדריך הסביר לנו על נפלאות החקלאות העברית
השרוולים והמנהרות המגינים , על החממות. שדווקא בשל הקרקע המלוחה יש להם טעמים חזקים יותר

עברנו  ביערות התמרים שנטעו בקרקע הטרשית והמלוחה ושמפיקים תנובות . על כל מה שגודל
 .יערות התמרים שינו את האקלים והנוף וזו הייתה חוויה לעבור שם.  מדהימות בטעם ובמשקל

 .הבנו איך הראש היהודי המציא לנו פטנטים והיינו מרוצים למדי עד שהגענו לים המלח 
הים . כאב לב גדול לראות ים חרב. כאן הבנו איך הראש היהודי הורג לנו את ים המלח שגוסס ונגמר

יש אזורים בהם . מטעים וחופים ננטשו בשל סכנת הבולענים, הבולענים מאיימים על הסביבה, נסוג
תופעה מוכרת וידועה ובינתיים אף אחד לא עושה מעשה להציל . אסור להסתובב  בשל הבוץ הטובעני

המדינה ממשיכה לשאוב , בעלי המפעלים ממשיכים להנות מהמשאבים של הים. את הים והאזור
 .כאב גדול. פחות מים מוזרמים לים ועולם כמנהגו נוהג, מהכנרת

טיילנו בין . ביקרנו בחצבה ובעין יהב ושוב ראינו איך פלאי החקלאות העברית מפריחים את השממה
טיילנו בין חוורי מצדה בלילה שם הירח . החוורים בשעת הערביים והתרשמנו הנוף הקדומים המרהיב

 .המלא האיר את הסלעים הלבנים ואלו החזירו לו אור
מי שזוכר את שפעת המים במפלים ובבריכות . טיילנו בנחל דוד. היום השני היה בעין גדי וסביבותיה

מתייבש בשל שאיבת יתר של הקבוץ ושותפיו על , מתאכזב כשהוא רואה את המקום היפה והמיוחד הזה
בקרנו גם בגן הבוטני של קיבוץ עין גדי שהוא מיוחד במינו ומעורר . כואב מאד. מנת למכור את המים

 .התפעלות ושוב החריצות והתושייה של אנשי המדבר הניבה צמיחה ופריחה מדהימה
מצד אחד יודעים לפתח ומצד , מדהים איך בארצנו הקטנטונת שיש בה מוחות גדולים ויכולות אדירות

 . שני הורסים ומחריבים את מה שהטבע נתן
הגיבורה , ותודה מיוחדת לתמי יציב יוסלביץ. על הטיול המהנה ניצחו שרה וחנה ומגיעה להן תודה

ותודה לכל האנשים הנפלאים שהשתתפו .  שלנו על הרצון שלה לתרום מהידע שלה ולהרביץ בנו תורה
 .בטיול וגרמו לי להרגיש טוב כל כך

 רותי כרמלי
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 ,שכנינו מכרינו וידידינו תושבי נופית והסביבה שלום, לכל חברינו
 

עדיין המומים ולא מצליחים לעכל את גודל האסון והשבר העמוק שפקד את משפחתנו הקטנה רק 
מבקשים אנו להודות מעומק ליבנו הכאוב על שהגעתם והייתם שם לצידינו בימי השבעה , לאחרונה

 .והזדהותכם עם כאב המשפחה ענברוהפגנתם בעקביות את אהבתכם ל, הקשים מנשוא
 

ובתקווה להנציח ולו במעט את , כאות להערכתנו על התגייסותכם זו במהלך שעותינו הקשות
הננו מתכבדים להודיע , יקירתנו שהקפידה רבות בחייה בתרומות לגופים שונים ענברזיכרונה של 

כולל הדרכת )מקצועי וחדש לישוב נופית " דפיברילטור"על תרומתנו הצנועה לרכישת מכשיר 
 (. פרטים ימסרו בהמשך, איש 41-החייאה בסיסית ושימוש במכשיר לכ

 
ברגעי  ענברהמכשיר יכול היה אולי להציל את 

 .אילו רק היה בנמצא בעת הצורך, האמת
 
הינו מכשיר שכל אדם עם ידע " דפיברילטור"ה

לא נדרש רקע רפואי )בסיסי בלבד יכול להפעיל 
, המקריא בעברית הוראות הפעלה קוליות, (כלשהו

ומטרתו לבדוק את תקינות פעילות הלב של 
ואף לספק מכות חשמל מצילות חיים , המטופל

במידה ויש צורך בכך במטרה לחדש או לאזן את 
 .פעילות הלב באופן מיידי

 
כבר בזמן ביקורו במהלך , לידיעת תושבי נופית

השבעה הצענו לארנון רוזמרין מזכיר הישוב 
על מנת " קרש קפיצה"להשתמש בתרומתנו כב

שמקווים , להקים לאלתר צוות כוננות רפואי
המורכב מאנשי הרפואה , "צוות ענבר"שיקרא 

ויתוחזק במימון , יתנהל בתורנות, הגרים ביישוב
מטרתו של הצוות יהיה לתת מענה . היישוב

עוד בטרם הגיע , ראשוני מיידי לאלו הזקוקים לכך
האמבולנס המיוחל מחיפה או מקרית טבעון 

 ענברדקות כפי ש 27במקום להמתין )השכנה 
 (. שלנו נאלצה להמתין

 
ויפה , החיוני עבור התושבים כולם "צוות ענבר"אנא עזרו לנו לחזק את ארנון בבואו להקים את 

מי ייתן והדפיברילטור . אנו תקווה שאובדננו הכבד וניסיוננו המר לא יהיו לשווא. שעה אחת קודם
 .שיוקם יעמדו מוכנים ללא צורך או שימוש בישוב עוד שנים ארוכות "צוות ענבר"ו
 

 .          ותהא נשמתה צרורה בצרור החיים, ותהי מנוחתה של ענבר עדן
 

 ,באיחולי בשורות טובות מעתה ואילך לתושבי נופית והסביבה בפרט ולכל עם ישראל בכלל
 
 

 .משפחת אפרת האבלה
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 תודה מיוחדת ואישית
 אישתו וילדיהם , לרב מיכאל קישון

 רבי ובני משפחתו ‘לרב שלום ג
ולרב המועצה האיזורית זבולון 

 הרב מור יוסף 
  

, המסירות, על התמיכה המיוחדת
 החיזוקים וההדרכה

 ידעתם ללוות אותנו באבלינו
 כמו גם בשמחותינו  

  

 !כל הכבוד וישר כוח
 חזקו ואמצו והמשיכו כך
 באהבה ובהערכה רבה
 משפחת אפרת האבלה

  

 אזכרה לאוהד זך

 33:11בשעה  11.31.33ביום שישי 

נקיים את האזכרה לאוהד בבית 

 טבעון. הקברות הצבאי בק
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 קוואזי קריסטלים  
דן שכטמן מהטכניון ' לפרופ, (21. 23. 3122)הוענק השבוע , פרס נובל לכימיה של השנה

פירושו   Quazi –המונח קוואזי ". דמוי גביש"  –על גילוי קוואזי קריסטל , בחיפה
מכאן שהגביש שהתגלה . אך לא בכולן, כלומר דומה בחלק מתכונותיו למקור, דומה

 2:93בשמונה באפריל  . Quazi Cristal –על ידי דן שכטמן נקרא קוואזי קריסטל 
, של אלומיניום ומנגן, כאשר הוא צפה במיקרוסקופ אלקטרוני בתערובת מותכת

שנתיים . המנוגדת לחוקי הגבישים בטבע, הוא גילה צורה גבישית מוזרה חסרת סימטריה, שהתקררה מהר
שטענו שלא יתכן בטבע , שהתקבל בספקנות רבה על ידי חוקרים אחרים, הוא פרסם על כך מאמר, מאוחר יותר

 .  קיום של גביש חסר מחזוריות
, בעל מבנה בסיסי החוזר על עצמו, הוא צורה של חומר מוצק וסימטרי( קריסטל)לכולם היה ברור שגביש 

למשל אטומים מסודרים בצורה . המשוכפל באותה צורה, והאטומים המרכיבים אותו מסודרים במבנה קבוע
אטומים מסודרים בצורה חוזרת של משולש הם בעלי  סימטריה , חוזרת של קובייה הם בעלי סימטריה מרובעת

משולשים או משושים היוצרים משטח , סידור זה דומה לריצוף אחיד ושלם בעזרת אריחים מרובעים. משולשת
מבלי שיישארו , או חסרי סימטריה, אי אפשר לרצף בעזרת אריחים מחומשים, לעומת זאת. רציף ללא מרווחים

הטבע דאג למלא את המרווחים באטומים , שאינם סימטריים מטבעם, בקוואזי קריסטלים. מרווחים ביניהם
דן שכטמן ' פרופ(. חוץ מאשר בציורים אמנותיים)כך שנוצר פסיפס שלם שלא היה ידוע קודם לכן , דבוקים

על אף שדעות עמיתיו היו , נשאר נאמן למה שראה במיקרוסקופ האלקטרוני ולתוצאות המחקר המדעי שערך
 . מנוגדות לדעתו ולממצאיו

ולצורך צפייה במבניהם נעזרים , בחקר הגבישים וסידור האטומים המרכיבים אותם נעזרים בקרני רנטגן
נעזרה , עדה יונת ממכון ויצמן' פרופ(. דמויי גבישים)קריסטלים -זה כולל גם את קוואזי . במיקרוסקופ אלקטרוני

ועל כך היא זכתה בפרס נובל , שבו נוצרים חלבונים בתא, אף היא בקרני רנטגן כדי לגלות את מבנה הריבוזום
בישראל , כי על פי דעת מלומדים, בשנים האחרונות זכו ארבעה חוקרים ישראלים בפרס נובל לכימיה. בכימיה

והתעשיות הכימיות מהוות מרכיב חשוב בכלכלת , עוסקים בצורה נרחבת בחקר מדעי הכימיה והביוכימיה
שהוביל לחשיבה חדשה , ערער את הידוע על המבנה האטומי של החומר, הגילוי של דן שכטמן. המדינה
, התגלית הוכיחה שיש עוד עיקרון של מארז אטומים ומולקולות. שגם שינתה את הגדרתו של גביש, בכימיה

התגלו רבים אחרים , חסר הסימטריה" דמוי הגביש"מאז שדן  שכטמן גילה את . שלא היה מוכר קודם לכן
 . וגם בצורה טבעית בנהר קטירקה במזרח רוסיה, במעבדות

דמויי . בתנאים גיאולוגיים מתאימים, חוקרי מינראלים טוענים שקוואזי קריסטלים יכולים להיווצר בטבע
הם גם מוסיפים קשיחות . כך שאפשר להשתמש בהם כחומרים מבודדים, הם מוליכי חום גרועים, גבישים אלה

ופוטנציאל רב , מחבתות לא דביקות לבישול ולטיגון, אפשר לבנות מהם מכשירים רפואיים מתאימים, לפלדה
המעידה על הסידור , זוהי צורת ההתגבשות החיצונית של המינרל, גבישי –המבנה הקריסטלי . טמון בהם לעתיד

אך רק לקריסטל יש מבנה , לקריסטל ולמינרל יש מבנה אטומי פנימי מסודר ומוגדר. הפנימי של האטומים
יש קריסטלים . קריסטל המתקרר ומתגבש מהר ממדיו קטנים ואם הוא מתגבש לאט ממדיו גדולים. חיצוני מוגדר

. ועוד( סלסטיט)בצורת מעוין ( קוורץ)בצורת משושה , (וולפנייט)בצורת מנסרה , (פיריט)בצורת קובייה 
רדיו וטלוויזיה , גבישי גלינה במכשירי רנטגן, כגון גבישי קוורץ בשעוני קוורץ, לקריסטלים יש שימושים רבים

, קרנלין, ציטרין, קלצית, קוורץ, אקוומרין, כגון אמתיסט, מיני קריסטלים משמשים את האדם ליופי. ועוד
 .               ולעוד מגוון שימושים אחרים, ויהלום, מלכית, ספיר, רובי, גרנט, אמרלד

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 וישב
 1-41:46.:46: 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 אליאש 

 050-7832003: לפרטים והרשמה
www.sandra.cc 

2ieliash@012.net.il 

 !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  1 1 - 1 1 1 3 1 1 1 

 !!!רבותי ספרים , ספרים
 .מועדון המבוגרים מעוניין בספרים לקריאה

 .המעוניים למסור ספרים יתקבלו בברכה
 אפשר להביא לחניה של דבורה אלחנתי

  שרה 163-6678942' טל. נופית  296הגליל 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

165-3288:74 
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  

על ' חד 7בית בודד  הוותיקה 'בנופית א!!! חדש בשוק
 ₪ אלף  91.111:.3, גישה נוחה, ר“מ 861מגרש 

 

' יח+ מסודר ומתוכנן מצוין 'בנופית ב' חד 7 דו משפחתי, 
 ₪  3.261.111 'חד 3דיור 

טיפול 
 רפלקסולוגי

אבחון ועיסוי דרך כפות 
 רגליים

  שנות ניסיון 21
מתאים לסובלים מכאבי 

בעיות לחץ , רגליים, גב
, שינה, וזרימת דם

 מתחים
 , דקות ₪61  211
 בשילוב עיסוי₪  241

. ק 1656442341 -סוניה
 אתא

למכירה 
 !!!בהזדמנות

מכירת רהיטים 
במצב מצוין עקב 

 :מעבר דירה
כורסת , מזנון, סלון

ספה , טלוויזיה
 ..נפתחת ועוד

-450אוהד 
0003433 

 ת בייביסיטר /נדרש
 (חובה)עם רכב 

להוצאת שלושה ילדים מהגן והצהרון אחר 

 לא על בסיס קבוע, הצהריים

 484-5454464 יעל 
 59:9>484-95רביב 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

163-7119982  

אביבית שני 
הומאופטית 

   קלאסית
 מטפלת 

 : בבוגרים וילדים
, אף, בעיות נשימה

, גרון, אוזן
ADHD,ADD 

: מגוון בעיות מיוחדות
 , דם, כולסטרול, נשים

 הפרעות אכילה וכו
avihomeo@yahoo.com 

052-6898065 

 !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 

 11-11413.1.נייד , 21331.34 טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 1-3314.64.מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

163-62113:3 

 
 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה

מערכות לניהול  
 תוכן באינטרנט 

 אבי ברוך -“ מידע”
 15-:646166 , 

  165-6424717נייד 
www.meydalle.info 


