
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 4422424.22ב  “ו כסליו תשע “יום חמישי כ   264גליון  

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 

 מרוץ הלפיד לכרמל זבולון

,  נר ראשון של חנוכה, התקבצו בבוקר יום שלישי“ כרמל זבולון”ב מבית הספר “א י“עשרות תלמידי י
לטקס , “גן רקפת“ו“ גן איריס”, מאוחר יותר הצטרפו אליהם ילדי גני החובה. במגרש  הגדול בנופית

שמעו מהם סיפור , שרו איתם יחד שירי חנוכה, הקטנטנים הביטו בתלמידים הבוגרים בהערצה. מיוחד
אל בית “ מרוץ הלפיד”עם סיום הטקס יצאו התלמידים ל. וצפו בהם כאשר הדליקו את הלפיד, מיוחד

 .כשבראש נישאים לפיד ודגל ישראל, הספר ביגור

 19:00בשעה  24.12.11בשבת 
 מסיבת זומבה סוערת בנופית

 לזוז בקצב הזומבה
 באולם הספורט בנופית

 מחלקת ספורט ונוער  של המועצה האזורית זבולון
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תרומת דם  
 .16:30-21:30, תתקיים תרומת דם במרפאה, בין השעות 4.1ביום רביעי ה- 

 נא להגיע עם תעודה מזהה.

 
   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  

ות
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ת 
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ת 

רו
שי
ת 

כו
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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-

 

 מסיבת חנוכה -23.41יום ראשון -36.23.22

 .מטעמים שירים  הדלקת נרות 

 שירה בציבור עם שוש אייזן

 :מספר סיפורים בנושא-תומר רוכל

 לא על הנס לבדו     

החברים מוזמנים להביא כל אחד   

 ממטעמיו

 ומצב רוח טוב            

 

 

 אריאל בן דרור- 21.11יום שלישי -4.12.23

 חייה של מרי קירי                  

 

  כולל כיבוד קל₪  10כניסה להרצאות 
 להתראות צוות נופשיבוקר 
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

  בבלעדיות קוטג דו משפחתי מפנק
 מיידי  2,200,000יחידה מניבה +

  חדרים מעוצב ומתוכנן  6בבלעדיות
 ₪   2,500,000בסטנדרט גבוה 

  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם טבעון
 ₪   500,000-ורמת ישי החל מ

 במחירים אטרקטיבים  מגרשים לבניה 

  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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 טיול לים המלח

התגובה מאת . 16.12.12מיום  461תגובה  לרשימה של רותי כרמלי שהתפרסמה בגליון
 .בעבר, שנה 35וחבר קיבוץ עין גדי במשך , תושב נופית כיום, איתן ורדסהיים

לצערי מחוסר ידע או מסיבה אחרת בחרת . ארץ מכורתי –שמחתי על ביקורכם בעין גדי , לרותי שלום
מצאתי לנכון . ועל ייבוש הנחל, לבקר את עין גדי על השימוש במי נחל דוד במפעל המים המינראליים

 .לתקן את טעותך

מפעל . נחל ערוגות ומעיין עין גדי, נחל דוד –באזור עין גדי קיימים שלושה מעיינות ונחלים עיקריים 
המים המינראליים שואב את מימיו ממעין עין גדי כיוון שיש להשתמש במים הנובעים במרחק קצר 

, רשות שמורות הטבע, המים הנשאבים מהמעיין נעשה על פי הסכם חלוקת המים בין עין גדי. מהמפעל
 (. צ"ועמד גם במבחן בג)החברה להגנת הטבע וממשלת ישראל , רשות הגנים הלאומיים

במסגרת האישור המפעל רשאי למלא אך . ב בשנה"קו 6000למיטב ידיעתי היקף השימוש במים הוא 

חלוקת מי עין גדי מתבצעת כך שאזור הנביעה יישאר (. כמו מי עדן למשל)ורק בקבוקים ולא מיכלים 
הוא גם מוגן יותר ממטיילים כיוון שנביעתו היא במעלה ההר ויש קושי להגיע )ירוק מוגן ומפותח 

  (. אליו

בכל מקום בו יש צמחיה בעין )מי נחל דוד למיטב ידעתי משמשים ברובם את צורכי השמורה עצמה 
ואלפי המטיילים הפוקדים את , צורכי אכסניית הנוער בית ספר שדה עין גדי, (קיים שימוש במים, גדי

למיטב ידעתי נחל דוד מושפע בלא מעט מכמות המשקעים השנתית ולכן כשיש . האתר במשך השנה
 . רצף של שנים שחונות מתמעטים מימיו 

או אף )כיוון שהוא ניזון מעשרות , אילו ביקרתם בנחל ערוגות הייתם עדים לשפיעה רבה של מים בנחל
רוב המטיילים לא מגיע לאזור הנביעות כיוון שהוא )נביעות קטנות מהסלעים במעלה הנחל ( מאות

ושומר מכל משמר , אגב קיבוץ עין גדי לצורכיו משתמש גם במי עין גדי וגם במי נחל ערוגות(. מרוחק
ולכן שימוש במי עין גדי במפעל המים המינראליים נגרע )על ניצולו על פי ההסכמים שצוינו לעיל 

 (.מכמות המים המגיעה לקיבוץ

השינוי היחידי הוא שמי הנחלים לא נשפכים לים . ולבסוף נחלי אזור עין גדי ממשיכים לזרום כמו בעבר

אנשי עין גדי מאז ומתמיד שמרו ככל יכולתם על שמורת עין גדי ורואים בשמירת צביונו המיוחד . המלח
כדאי להתעמק בתהליך ההיסטורי שעבר על , לפני שמשחירים פני קיבוץ ואנשיו, לכן. משימה לאומית

 . וחלקם של חברי עין גדי בשמירת השמורה, השמורה

 איתן ורדסהים 
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 מאת רביב מיוחס (42)פינת הצילום 

 חשיפה ארוכה
. את התמונה" רושם"פוגע בחיישן המצלמה ו, הוא נכנס דרך העדשה. כדי לצלם מצלמה צריכה אור

 ?אבל מה קורה כשהאור מועט מאוד כמו בסצינה לילית או בחדר סגור ללא מקור אור 

)תעלה את הרגישות , היא תפתח את הצמצם למקסימום –המצלמה תנסה להתמודד באופן הבא 
ISO) ,כמה . ותפתח את תריס המצלמה לזמן ממושך כדי להצליח להכניס כמות מספקת של אור

 .זוהי חשיפה ארוכה. תלוי כמה חשוך בחוץ, לפעמים זה יכול לקחת אפילו דקות ארוכות? ממושך 

כי יד אנושית לא מסוגלת להחזיק , תופעת הלוואי של חשיפה ארוכה היא מריחה של התמונה
משתמשים בחצובה שתחזיק את המצלמה ? אז מה עושים . מצלמה ביציבות מלאה במשך זמן ארוך

ואם אין חצובה אז ניתן לייצב את המצלמה בדרכים אחרות כמו להניח אותה על . יציבה ללא קושי
 . משטח כלשהו

כי גם , אבל לא תפתור את בעיית המריחה בצורה מלאה, החצובה תמנע את בעיית רעד הידיים
כאן זה כבר הופך להיות . והם יימרחו בתמונה בצורה ברורה, האובייקטים שנמצאים בתמונה זזים

 .מעניין כי אפשר להשתמש באפקט הזה בצורה מושכלת

? שיוצרות מכוניות שנוסעות בלילה בכביש סואן " שבילי אור"מכירים את התמונות הנפוצות של 
דוגמה . היא לא קרתה במקרה. זה מקרה קלאסי של שימוש בחשיפה ארוכה שהצלם תכנן אותה

מגיעים למקום . הרעיון פשוט למרות שהיישום לא כל כך קל. נפוצה נוספת היא צילום ברקים
ומתחילים לצלם , מציבים את המצלמה על חצובה במקום מוגן מהגשם, שרואים ממנו סערת ברקים

אם יהיה ברק במהלך הדקה הזו הוא ייקלט . תמונות בחשיפות ארוכות שכל אחת מהן נמשכת דקה
 .ואנו נצא מאושרים עד הגג עם תמונה שכדאי להגדיל ולתלות בסלון, בחיישן המצלמה

נדרשה דרך להפעיל אותו גם , מכיוון שחשיפה ארוכה היא אמצעי שימושי שנותן תוצאות יצירתיות
במצלמה תגלו שזה בלתי אפשרי כי המצלמה ' אוטומט'אם תנסו את זה במצב . כשיש אור יום מלא

( M)' ידני'אם תכפו עליה חשיפה ארוכה במצב (. זמן חשיפה קצר)תבחר מהירויות צילום גבוהות 
) NDכדי להתגבר על זה המציאו פטנט שנקרא פילטר . התמונה תישרף כי ייכנס יותר מדי אור

Neutral Density )הפילטר עשוי . שדומה בעקרון שלו למשקפי שמש שהגוון שלהם נייטרלי
. יש מגוון פילטרים כאלה בעוצמות שונות. זכוכית שחורה שמכניסה מעט מאוד אור למצלמה

המצלמה מזהה . מביניהם מעבירים רק אלפית מהאור לתוך העדשה והחיישן( כהים)החזקים 
כלומר מאריכה את זמן , ופועלת בדיוק כפי שתואר בתחילת הכתבה" כיסו לה את העיניים"ש

 . החשיפה כדי ליצור תמונה מוארת מספיק

 ?למה זה טוב 

המים . שניות האפקט חלומי 30כשמצלמים אובייקטים זורמים כמו מים למשל עם זמן חשיפה של 
אנשים שעמדו . מפלים נראים זורמים כמו בתמונות של ציירים. רך וסמיך" שמיכת עשן"הופכים ל

 ...לרגע מול המצלמה והלכו להם מופיעים בתמונה כמו רוחות רפאים

 :מי שרוצה לראות כמה תמונות מהממות שנעשו בטכניקה הזו מוזמן להכנס לאתר הבא

http://goo.gl/2ChdR 

 רביב, com.hotmail@me_raviv:  לתגובות! שבת שלום 

mailto:raviv_me@hotmail.com
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 אזכרה לאוהד זך

 33:11בשעה  11.31.33ביום שישי 

נקיים את האזכרה לאוהד בבית 

 טבעון. הקברות הצבאי בק

 ת   / ה מטפל      / דרוש    
 עדיפות מתחום החינוך, ית/סטודנט

 ארבעה ימים בשבוע. חובה -ת רכב /בעל
השגחה והכנת שעורי בית  14:00-18:00שעות 

 .ס יסודי וגן חובה "לשני ילדים בגיל ביה
 054-20-30-501:לפנות לגלית טלפון

 חדש באתר החדש של קונדיטוריה דובדבן

 עוגת יום הולדת עם תמונה מקורית
 תמונה מקורית מהמחשב שלכם: החומרים

  www.dvdvn.co.ilבאצבע אחת מקישים : אופן ההכנה
 רוקוקו, ריבת חלב: בוחרים עוגת בסיס ממבחר עוגות של הקונדיטוריה ,

 וניל או מוס, שוקולד
 מעלים את  התמונה מהמחשב לאתר החדש של קונדיטוריה דובדבן 
 משלימים , מוסיפים את התמונה והעוגה לסל הקניות באתר, באותה אצבע

 את הקנייה וממתינים לטלפון מהקונדיטוריה שהעוגה שלכם מוכנה
 

 דואר נופית
לא תהיה קבלת  1.1.2012-החל מ

 .קהל בימי שישי
שעת קבלה נוספת ביום חמישי 

 בבוקר 7:30-8:30

  054-5313606ניתן לקבל תמיכה טכנית לתפעול בטלפון . “מידע”י “מופעל ע  www.dvdvn.co.ilהאתר 

Www.Dvdvn.co.il 

Www.Dvdvn.co.il 
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 אור חנוכה בצינת החשכה 
כרכומים וחג . עם שירים וסיפורים של שנים, הנרות הללו דולקים, בסהר ירח של סוף כסלו

חג החנוכה השנה . ומסמלים תחיית ארץ ושדותיה בחריש וניסים, מאירים את הדרכים, האורים
ואור הנר מגרש את עלטת הלילה , בדצמבר 21ב , מתחיל ביום הקצר ביותר, (ב"תשע)

אך עם רדת החשיכה , אין עננה והשמש חמימה, בימים שחונים אלה. הארוך בשנה
ומדליקים את , ה בכסלו"מתחיל בכ, היום הראשון של חג האורים. גוברת צינה מעיקה

 . ד בכסלו"הנר הראשון בערבו של כ

שלט על חבלי , שמושבו היה בסוריה, (המכונה אפיפנס)אנטיוכוס הרביעי , לפני הספירה 165בסביבות שנת 
, (הלניזם)וניסה לאלצם לקבל את תרבות יוון , הוא אסר על היהודים לקיים את דתם. ארץ ישראל ועל ירושלים

החלו את המרד ( ויונתן, אלעזר, יהודה, שמעון, יוחנן)מתתיהו החשמונאי וחמשת בניו . כמו שאר עמי האזור
מאז הימים . ולחנוך את בית המקדש, והצליחו לגרש את לגיונות אנטיוכוס מירושלים, גייסו את העם, ביוונים

 . במשך שמונה ימים, ואחר כך נרות חנוכה, הדליקו בכל בית יהודי מנורות שמן, ההם

בסוף חודש . במרץ 22ב , עד לשוויונם באביב, עם התארכות הימים והתקצרות הלילות, אור היום הולך וגובר
 .  המופיעה שוב במולד חודש טבת וגדלה באפלה, הולכת ונעלמת לבנה דקיקה, כסלו

יום ראשון : "שמאי אומר(. אז פתיל בשמן)בתלמוד יש מחלוקת בין הלל ושמאי על אופן הדלקת נרות חנוכה 
מכאן ואילך מוסיף , יום ראשון מדליק אחד: "הלל אומר". מכאן ואילך פוחת והולך, מדליק שמונה

, היא בת חודשיים וחצי, היו חכמים שטענו שעונת החורף בארץ ישראל(. ב"ע" כ, שבת, תלמוד בבלי" )והולך
, גם היום אנו רואים שאין העונות שוות באורכן לאורך השנה". חורף -טבת וחצי שבט, חצי כסלו: "וכך אמרו

. הוא מורכב משלושה חודשים בכל עונה, בעיקרו. בניגוד ללוח העונות האזרחי הסימטרי שמקורו באירופה
שיש בו גם גשם וגם , הקשת היא סמל  החודש. ובספר זכריה, בספר נחמיה, חודש כסלו מופיע פעמיים במקרא

כסלו וטבת הם חודשי השלכת . ויוצרות קשת בענן, (פריזמה)קרני שמש הנשברות בטיפות המים כמו במנסרה 
נבטי דגן ירוקים מכסים את שדות . המתעוררים כבר בחודש שבט עם ניצני אביב, בעצים הנשירים באזורנו

 . ונבטי הבר מכסים את רכסי ההרים והדרכים, העמקים

נראים , ריכוזים גדולים של נרקיסים. רקפת וכתמה, סתוונית, גם כרכום, כבר פורחים נרקיסים סביב נופית בטבע
המקדים לפרוח בעונת , לנרקיס יש בצל חד שנתי. ובתל אנפה בעמק החולה, בדרום הכרמל ליד חורבת חרמש

, מתרוקנים ממזונם במשך עונה אחת, הגלדים החיצוניים. ועליו הצרים מקדימים את הפריחה, החורף
שנוצר , המהווים את הבצל החדש של העונה, בתוך הבצל מופיעים גלדים מעובים מלאי מזון. ומתייבשים לאט

ואפשר לראות את הבצל הישן , מתרוקנים בשנה השנייה, מכאן שכל הגלדים הנוצרים בבצל בשנה האחת. מניצן
 . צמוד לבצל החדש

לרקפת יש פקעת רב . אבן יצחק –סמוך לגלעד , מכסה את גבעת הרקפות ברמת מנשה, משטח צפוף של רקפות
הפקעת נכנסת לתרדמת קיץ ומתעוררת . המונעים מבעלי חיים לכרסמה, המכילה חומרי תשמורת רעילים, שנתית

אך פריחת כל השדה נמשכת מינואר , פריחת פרח יחיד נמשכת שלושה שבועות. עם רדת גשמי החורף, לפעילות
הסתוונית מוציאה . להגנה על אברי הרבייה מחדירת מי הגשמים, ראש הפרח כפוף כלפי מטה. עד ראשית אפריל

. ונוצרת פקעת חדשה, המתרוקנת מחומרי המזון, בעזרת מזון שנאגר שנה קודמת בפקעת חד שנתית, פרחים
עד שהיא מתרוקנת ומפנה את מקומה לפקעת , עלים ופרחים, הפקעת המלאה מוציאה שורשים, בשנה לאחר מכן

 . אחרת

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 מקץ
 .8-27:4.:26: זמני השבת 

i i חג שמח   i i i i i i i 

 !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 ץ   ה נ ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
.  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  5 4 - 4 4 5 3 7 7 7 

 מדעטק 
כרטיסים מוזלים 

אצל  במזכירות
 40-0004449קרן 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

054-2177963 
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 6בית בודד  הוותיקה 'בנופית א!!! חדש בשוק
 ₪ אלף  2.980.000, גישה נוחה, ר“מ 750מגרש 

 

+ מסודר ומתוכנן מצוין ' בנופית ב' חד 6 דו משפחתי, 
 ₪  2.150.000 'חד 2דיור ' יח

טיפול 
 רפלקסולוגי

אבחון ועיסוי דרך כפות 
 רגליים

  שנות ניסיון 10
מתאים לסובלים מכאבי 

בעיות לחץ , רגליים, גב
, שינה, וזרימת דם

 מתחים
 , דקות ₪50  100
 בשילוב עיסוי₪  130

. ק 0545331230 -סוניה
 אתא

למכירה 
 !!!בהזדמנות

מכירת רהיטים 
במצב מצוין עקב 

 :מעבר דירה
כורסת , מזנון, סלון

ספה , טלוויזיה
 ..נפתחת ועוד

-165אוהד 
4443133 

 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

052-6008871  

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 צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחוםופו 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 

 52-29258.2.נייד , 29835.32 טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 9-8872.62.מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 
 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”
 04-9535055 , 

  054-5313606נייד 
www.meydalle.info 


