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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 

 רוח צעירה של התנדבות בקהילה

 מתנדבים בששת הגנים של אשכול הגנים הבוגר
 מתנדבים בשני הגנים של אשכול הגנים הצעיר

החלו ‘ תלמידי כיתות ו
בפרוייקט התנדבות בכמה 

. תחומי פעילות
הפרוייקט הוא טיפוח  מטרת 

ערך הנתינה והמעורבות 
. החברתית  בישוב

התלמידים יצאו  ביום רביעי 
בסוף חופשת החנוכה 

בתחום , לפעילות ראשונה
 .לסיוע בגני הישוב, החינוך

 החזר למנויי נופשית
בשעה טובה אנו עומדים לבצע את החזר החוגים 

עשרות רבות של . לזכאים בתחילת השבוע הקרוב
פנו ( שהועברו מנופשית למועצה)משתתפי החוגים 

להזכירכם גם מי שאינו . אלינו ויזוכו בסכום החזר
מנוי היום יכול לפנות לקבלת החזר שיזכה אותו עם 

אנו מקווים שמהלך זה הנו אבן דרך . רכישת מנוי
שילוב בין מרכז הנופש  ,בהמשך ,ראשונה ויאפשר

 .והחוגים לרווחת כל תושבי נופית
ניתן עדיין להגיש בקשות ולקבל הנחה , למתלבטים

לתשומת לבכם הסכום . משמעותית במנוי לנופשית
כל ! מוגבלים לרשותנו והזמן שאפשרות זו תעמוד

 .יוסי שקד. הקודם זוכה

 ראשית הציוויליזציה
מה הגורם המייחד את ההומו ספיאנס ממינים 

זה בא לידי ביטוי בשלבים ?  אחרים  כיצד 
ים  נ ם ?  הראשו לי אנדרתי י לנ מה המשותף 

,  איפה התרחשה : המהפכה החקלאית? ולממותות
 .מה  השלכותיה, איך התפתחה, שלביה

איך קשורים מושגי ?  מה המיוחד בסהר הפורה 
 .הרכילות ואהבה זוגית  לנושא

, איזה תפקיד מרכזי יש לכתב ? מהי קלפטוקרטיה
 ?דתות וחיידקים בתקופה זו

. על כל זאת ועוד בהרצאתו של שמעון מידן 
 <<<פרטים בעמוד נופשית בגליון זה
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 דרושים אנשי רפואה –כוננות החייאה בנופית  
כלקח ממותה הטרגי של ענבר אפרת ז"ל וביוזמת משפחת אפרת, אנו 

מבקשים למסד בנופית כוננות החייאה, אשר תיתן מענה מיידי לאירועים. 
בכדי לעמוד במשימה זו, וגם לצורך עדכון צח"י )צוות חירום יישובי( - אנו 

מבקשים לאתר את כל התושבים, להם רקע רפואי: מגישי עזרה ראשונה, 
חובשים, אחיות, רופאים. 

 keren.nofit@gmail.com,   9930001אנא העבירו פרטיכם לקרן 
ונקווה שלא נזדקק!!!  

 
"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, 

בממשלת ברק. בשל היותו ראש אמ"ן בעבר ומעורב בפעילות מדינית מגוונת 
- אורי שגיא מביא ידע רב ותובנות רחבות בנושאים אקטואליים, בטחוניים 

ומדיניים. לאחרונה, הוציא אורי שגיא את ספרו "היד שקפאה", המעלה  
שאלות נוקבות ורבות משמעות לקיומנו: 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 
 

תודות רבות על הצגה מקסימה 
ביום ו' האחרון, אירע לנו נס של חנוכה: הצגת ילדים איכותית, אצלנו בישוב, 

 הדלקת נרות מחממת לב –במהלך חג החנוכה ועוד בחינם!!!... ובנוסף 
 חברו לחוויה הזו: חנה רון ושרה –וסופגניות לילדים. אז חוץ מהנס שאירע

 שעמסו על גבן את האחריות לארגון ההצגה ולאירועי "שעת –גולדנברג 
 4 שהגישו לנו "קונצרט ב –סיפור". משפחות הופרט, ברנדס ובן דויד 

 אשר הביאה את –דורות". הלן בוטנסקי מנהלת מח' התרבות במועצה 
 על הקצאת אולם –ההצגה לנופית ודני אלימלך מנהל מח' הספורט והנוער 

הספורט. תודה גדולה לכולם. 
  

תמונות לאתר האינטרנט של היישוב 
לאתר האינטרנט ההולך ונבנה, אנו זקוקים לתמונות: נופי נופית, פעילויות, 

 למייל: jpegאנשים, אווירה וכו'. אנא שלחו תמונות איכותיות בפורמט 
keren.nofit@gmail.com 
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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
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 

 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 

  אזכרה וגילוי מצבה
יום לפטירתה  63במלאת 

 של

 ל “זענבר אפרת 
 נעלה לקברה 

 ונתייחד עם זכרה
  72425345ביום רביעי  
  48:33בשעה 

 בחלקת זבולון
 בית העלמין תל רגב

 :מועדון הניווט טכניון כרמל מודיע

סוגרים שנה בניווט 
 ביער מגידו

 31.12.11שבת 
 10:00-12:00יציאה לדרך 

 054-4432907לפרטים נוספים שי 
 למשפחה₪  40דמי השתתפות 

 
 ...ואם כבר מדברים על ניווט

בנופשית מתקיים חוג ניווט מזה שנים המודרך 
מורה לחינוך גופני ומאמן , י סרחיו פישמן“ע

 .וצוות הדרכה מסור, ניווט מוסמך
ילדים והורים בכל הגילאים מוזמנים לבוא 
 להתנסות ולקחת חלק בחוג הניווט בנופשית

 הספורט הכי טוב בשטח
 0544784127: לפרטים סרחיו
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 .  ביום ראשון האחרון חגגנו את חג החנוכה
מצב הרוח היה מרומם וכל החברים שרו בהתלהבות את 

תודה לך -שירי החנוכה בליווי  שוש אייזן והאקורדיאון
 .שוש

 תודה  לאדם-אדם הופרט הדליק נרות 
 ותודה לכל החברים על המטעמים

 

 לירון פינצובר-13.30יום ראשון  -1.01.12
 .העולם המופלא של הדולפינים       
 מזוית אישית של מאמן מריף הדולפינים באילת       
 מלווה במצגת       

 

 אריאל בן דרור- 10.00יום שלישי -3.01.12
 חייה של מרי קירי                  

 

  כולל כיבוד קל₪  10כניסה להרצאות 
  להתראות צוות נופשיבוקר

 מטעמים בחנוכה
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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

 

  383-8927578לפרטים יעל 
  383-7927578אופיר 

 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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מזג האוויר הסגרירי הוסיף . והורים , בני מצווה -רחבת בית הכנסת הומה בני נוער , יום ראשון בבוקר 
הגשם לא אכזב , ואכן..... נופך של דריכות על ההתרגשות והצפייה לקראת יום טיול בירושלים העתיקה 

 .וליווה אותנו במסירות אין קץ בכל משך הסיור
והתכבדנו  –אויר הפסגות עורר תיאבון . בה אספנו את המדריך ישורון, תחנה ראשונה בלטרון

אחרי ששבענו נסענו לערוך תצפית על . בבורקסים ובשוקו שהביאו מארגני הטיול מבית הכנסת בנופית
 –הגשם פסק , הערפל התפוגג, היה זה רגע קסום בו נפתחו שערי שמיים. העיר העתיקה מהר הצופים

שהפתיע וריתק אותנו , ואנו יכולנו לחזות ביופיה של העיר ולשמוע מהסבריו המלומדים של ישורון
 .במהלך כל הסיור בידיעותיו ובתיאורים החיים של האווירה בתקופת האירועים המסופרים

 .השוק והקארדו, לסיור רגלי דרך הרובע היהודי, מהר הצופים המשכנו לשער יפו
כשאנו חוסים בחדר סמוך לבית הכנסת , בין מטר למטר הקשבנו להסבריו וסיפוריו המרתקים של ישורון

 .    'החורבה'המשופץ 
, אבל טעים, ובחוץ רטוב, מעט צפוף. בה התכבדנו בשווארמה ופלאפל, הפסקת צהרים במסעדה במקום

 .ונותן כוח להמשיך במסע
לרגע נגענו . לאורכה של החומה במנהרות הכותל, משם לכיוון רחבת הכותל המערבי ולשיאו של הסיור

בהווה , במורשת המפוארת שלנו המגולמת באבנים הגדולות והמרשימות הבונות אותה, בעברנו כעם
, וכשם שהעיר ירושלים משלבת  ישן וחדש .  שלנו כצעירים בארץ הקודש ובמחשבה על העתיד לבוא

על , לקניון ממילא החדש והעכשווי, על סיפוריה, גם סיורנו עבר מן העיר העתיקה –הווה ועתיד , עבר
 .שלל צבעיו

 .בו לקחנו חלק בצוותא בני המצווה וההורים, (רטובות)היה זה יום גדוש דעת וחוויות 
 .תודה למארגנים על היוזמה הברוכה והמוצלחת

 תומר ואייל, משפחת מיק

 סיור לבני ובנות המצווה מטעם בית כנסת נופית
נר שישי של חנוכה יצאנו לסיור מורשת בירושלים לילדי בר המצוה והוריהם  25.12.11ביום ראשון ה 

הסיור תחת הכותרת מלחמות ישראל והקשר שלהם לחג החנוכה ". נופית"מטעם בית הכנסת 

מי יתן וסיור זה יהפוך למסורת בישובנו ויתקיים בכל [. נצחון הרוח על הכח, מעטים מול רבים]

 . תודה לכל המשתתפים ולעוסקים במלאכה. שנה ושנה

 .כ נופית"ועד ביה
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 תגובה לתגובה של איתן, טיול לים המלח
הטיול לסביבות ים המלח גרם לי להתפעלות ורוממות נפש בשל הפתרונות החקלאים , איתן ידידי

פרס ישראל על , לדעתי, מגיע(  כולל קבוץ עין גדי)לחקלאי הערבה והבקעה . באדמה המלוחה והיבשה
אני יודעת שעברו שנים קשות על תושבי האזור ושקשה להתפרנס רק . הפרחת השממה בלי מרכאות

 . ברור שהיה צורך לפתח ענפים נוספים שיאפשרו קיום. מחקלאות
אולי כל אחד מאיתנו מתרגם אחרת את . ברור לי גם שאתה ואני אוהבים את הארץ הזו באותה מידה

נהפוך . חלילה. את קבוץ עין גדי על אנשיו" להשחיר"ברור גם שלא היה בכוונתי . הזיקה שלו לארץ
 . ראיתי במו עיני את הקבוץ הפורח על גניו המרהיבים והתרגשתי מאד. הוא

שטחים ירוקים שמרחיבים את , חממות מניבות, כתבתי איך נחמץ לבי לראות מצד אחד יערות תמרים
 . לראות את ים המלח גוסס ואת נחל דוד מדולל משפעתו המוכרת לי, הלב ומצד שני

". אין גדי"התנהל בשעתו מאבק ציבורי שהלוגו שלו היה (  לצרכי מכירת המים)על שאיבת המעיינות 
טענו ששאיבת המים פגעה בשמורה ושהאישורים לשאיבת המים , מתנגדי השאיבה לצרכי שיווק המים

 .יש באינטרנט אתר שמתעד את המאבק.  והכריזו על חרם צרכנים" כשר אבל מסריח"הם בבחינת 
בין היתר בעזרת פרוייקט של הנבטת צמחים , ידוע לי גם שבזמן האחרון יש מאמצים לשקם את הנחל

 .והשבת בעלי חיים שנעלמו, נטיעת עצים שנכחדו, בשולי הנחל
שמים הם המשאב החשוב ביותר במדינה וצריך לשמור עליהם בכלל ובפרט , אני בכל זאת סבורה

מי המעיינות איפשרו קיום במקום עוד בימי קדם ואנחנו  רוצים שגם . במקומות צחיחים שכאלו
 .ובראש וראשונה אנשי המקום, הדורות הבאים יהנו מהם

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

 

  קיצור התפתחות האנושות:בסדרה 2       הרצאה 

  

 ראשית הציוויליזציה

  המהפכה החקלאית /כוללממהפכת הלשון  עד  

    באולם הרב תכליתי, ,20:00, שעה  3.1.12יום ג'  

 מיועדת לכלל תושבי נופית   ההרצאה 

 ההרצאה הראשונה הכילה מידע מהמפץ  הגדול עד הופעת ההומו ספיאנס.

 שנות ציידים-לקטים עד וכולל המהפכה 100,000ההרצאה הנוכחית מכסה כ-
החקלאית שהביאה שינויים משמעותיים בהרגלי החיים, צריכת מזון, עבודה, מבנים 

 ארגוניים ותרבות.
 ש"ח 10דמי השתתפות: 

 

             
                               

                     

               ,          

                      

 .                    

 

                        

          18:15 – 17:00 

       052-5772214.     

 



 9 

 

 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
 

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

Www.Dvdvn.co.il 

 Www.Dvdvn.co.il: אתר

 

 תרומת דם
 .16:30-21:30בין השעות , 4.1 -ביום רביעי ה

 תתקיים התרמת דם במרפאת הכללית בנופית
 תושבי נופית מוזמנים לתרום
 נא להגיע עם תעודה מזהה

 04-9531738: ‘טל
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 דרכי מאבק במזיקים
. בודאי התנסה בעישוב תמידי שלא נגמר, מי שמטפל בגינה או מגדל צמחי גן ירק

. וגורם נזקים לגידולי תרבות, עשב רע הוא כל צמח הנובט במקום שבו אינו רצוי
ומצילים על צמחי הגן שאינם עומדים , העשבים גוזלים מים ומינראלים מהקרקע

החקלאים גילו שהדרך קלה והמהירה להילחם . בתחרות על חשיפה לאור
הפועלים באופן סלקטיבי נגדם ולא , בעשבי הבר זה השימוש בחומרים כימיים

העשבים פיתחו , במהלך השנים. אך אליה וקוץ בה.  נגד הגידולים החקלאיים
החוקרים . ושוב חוזרים לנקודת ההתחלה, עמידות נגד חומרי הריסוס למיניהם

כך שרק , יצרו בהנדסה גנטית צמחים עמידים בפני סוגי ריסוס חזקים במיוחד
גם זה לא ארך זמן רב עד שהעשבים פיתחו עמידות נגד הריסוסים החדשים . העשבים נפגעים

ב "בארה. המסרבים להיעלם משדותיהם, והחקלאים שוב מצאו את עצמם נלחמים נגד עשבים עקשניים
. שפיתחו עמידות נגד חומרי ריסוס המתקדמים ביותר, הגדלים בשדות, מיני עשבי בר מזיקים 21מנו 

באמצעות  , בתהליך הרבייה, מעבירים את יכולתם הגנטית לעשבים אחרים מאותו המין, עשבים אלה
DNA בגרגירי אבקה . 

החומר נקלט על . היום משתמשים בהדברה בררנית של עשבים רחבי עלים בשדות הדגנים ובמדשאות
וריסוס , יש גם ריסוס נגד צמחים ממשפחת הדגניים. ידי החלקים הירוקים של הצמחים וגורם לקמילתם

, יש חוקרים הטוענים שחומרי ריסוס אלה אינם נשמרים לאורך זמן בגידולי שדה. למניעת הצצת נבטים
, גם ריסוסים כימיים נרחבים נגד חרקים בחקלאות. לכן אין בהם נזק לאדם, בפירות המטע והפרדס

המפתחים באופן תמידי , ומציאת חומרים חדשים נגד המזיקים, מחייבים הגברת הריכוזים במהלך הזמן
, מחומרי ההדברה הכימיים נגד חרקים 454, על פי פרסום ארגון הבריאות העולמי. עמידות נגדם

בעלי  74, אך מסוכנים לאדם, הם בעלי דרגת רעילות בינונית 404. רעילים מאוד ומסוכנים לבני אדם
רעלים רבים מצטברים בגוף האדם לזמן רב והנזק מתגלה . אינם רעילים 84ורק , דרגת רעילות נמוכה

, שבהן גבוהה הטמפרטורה, הנזקים לגוף חמורים הרבה יותר בחממות סגורות. הרבה יותר מאוחר
 . והאוויר הלח והדחוס רווי מזהמים למיניהם

גילו מערה שבה שרדו מצעי צמחים שעליהם ישן , חוקרים מאוניברסיטת יוהנסבורג בדרום אפריקה
,  Scienceבכתב העת המדעי   9, 12, 2012במאמר שפרסמו בתאריך . שנים 77,000אדם קדמון מלפני 

כך שיכלו לישון בשלווה מבלי , הם גילו שהצמחים מכילים חומרים כימיים דוחי יתושים וחרקים
ניצל האדם צמחים למטרות רפואיות ולהגנה מפני , זה מוכיח שכבר בתקופות עתיקות מאוד. להיעקץ

, לא משתמשים בהדברה כימית נגד מזיקים ונגד עשבי הבר, היום בחקלאות אורגנית. חרקים מזיקים
מנצלים טורפים טבעיים כדי להתגבר , למשל. אלא קומפוסט ועוד, לא מוסיפים דשנים כימיים לקרקע

ומשתמשים בחומרי הדברה אורגניים , כמו מושית השבע הטורפת כנימות עלים, על חרקים מזיקים
מתמצית , יש חומרי ריסוס המופקים מעץ התה האוסטרלי. ומי תהום, קרקעות, המונעים הרעלת יבולים

בחומרים , אפשר להיאבק בחרקים גם בעזרת פרומונים. ומשמנים אתריים למיניהם, מאכינצאה, שום
 . ובחומרים דוחי חרקים, בפיתיונות מורעלים מושכים, מעקרים

ביחד עם חלקי עץ , המופק מזרעי אזדרכת הודית" שמן נים"ההודים השתמשו במשך דורות רבים ב
המדביר חרקים מזיקים על ידי , היום מפיקים חומר ריסוס אורגני משמן נים. אחרים לצורכי מרפא

החרקים אינם מפתחים עמידות , על פי הידוע עד כה. שיבוש תהליך השלת עורם הקשיח העשוי כיטין
, (שיבה)אפשר גם לגדל בפאתי גן הירק שיח לענה . שאינו מזיק לאדם ולסביבה, נגד ריסוס בחומר זה

יש חשיבות לרוטציה של . ופחות מזיקים נמשכים אל צמחי הגן, המושך אליו כנימות עלים וחרקים
ומניעת התרבות , כדי למנוע דלדול האדמה מאותם מינראלים, גידולים חקלאיים באותה חלקת קרקע

כמעט שאין הפרת איזונים טבעיים בין מיני , בחקלאות האורגנית. מחלות ומזיקים של אותו הגידול
 . ולא נפגע המגוון הביולוגי של הסביבה, האורגניזמים השונים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 ויגש
 26:21-27:13: 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  5 1 - 1 1 5 4 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  

 570גישה נוחה מגרש ' חד 7דו משפחתי ! למכירה
 ₪  2.100.000, מרפסת גדולה לנוף, ר"מ

בודד , הוותיקה' בנופית א !!בלעדי!! למכירה
 ₪  2.650.000' , חד 5, ר מגרש שטוח"מ 670 על 

 ת בייביסיטר /נדרש
 (חובה)עם רכב 

להוצאת שלושה ילדים מהגן והצהרון אחר 

 לא על בסיס קבוע, הצהריים

 484-5454464 יעל 
 59:9>484-95רביב 

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

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

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

 דואר נופית
יחולו שינויים  1.1.12החל מ

 בשעות הקבלה בדואר 
 נא עקבו אחר  לוחות המודעות
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

052-6008871  

   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון פרסום 
  3-מופעים ב 3-ל

גליונות רצופים  בגווני 
 (לא בכריכה)אפור 

 ₪ .9משבצת לחודש 

 ₪   .23משבצות לחודש    1

 ₪ .28רבע עמוד לחודש 

 ₪ .46חצי עמוד לחודש 

 ₪ .71עמוד מלא לחודש 

 !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 

 53-39258.3.נייד , 29845.42 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 


