
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 10.1.....ב  “ז בחשוון תשע “יום חמישי ט   505גליון  

4: טלפון. “מידע”י  "מופץ ע" נופית פלוס"  0 - 5 9 0 9 4 9 9  a_barouc@zahav.net.il  

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
40-6525559 

 אלונים חוצות

450-2444019 

 תודה וסליחה
, זה שלא השתתף בישיבות הועד הרבות שהתקיימו לאורך שנות כהונתך,  תושב נופית, אני

. על זה שישבת בישיבות שנמשכו שעות ארוכות. יש על מה. חבר הועד, רציתי להודות לך
שרתת את . אבל נשארת , גם אם השתעממת וגם אם רצית בכל מאודך להיות במקום אחר

גם אם . ופיספסת, גם אם פיספסת. וטעית, גם אם טעית. קידמת, דחפת, יזמת: הישוב
עשית במסגרת התפקיד שנטלת על עצמך כל שביכלתך כדי להחליט . וקילקלת, קילקלת

אמונותיך ובהתאם ליעוד , ערכיך, להצביע ולנווט על פי דרכיך, את ההחלטות הנכונות
 !תודה לך מקרב לב. שאתה רואה לנכון לישוב

בזמן שאתה ישבת . יש על מה. אני רוצה גם לבקש סליחה, ובאותה נשימה, בהזדמנות זו
מה . ביליתי בחיק המשפחה, צפיתי במשחק עם החברים, בישיבה אני ביליתי בתיאטרון

גם אם הייתי . ופגעתי, גם אם פגעתי. והשמצתי, גם אם השמצתי. עשיתי לביתי -שנקרא 
 !סליחה. והייתי אדיש, אדיש

רגע לפני . בהוקרת תודה ובמילה טובה, סליחה שנהגתי בחיסכון בכל הקשור בפרגון
 .חשוב לי שתדע שאני מעריך אותך על עמלך, שאתה ממשיך הלאה

 תושב נופית

 

נופית חוגגת 
 חצי יובל עם

 מוסיקה וטבע
 בשבת

01.00.01 
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 נופית חוגגת חצי יובל:     

 חנוכת האודיטוריום החדש. – 3.11
 מוסיקה וטבע בשביל אוהד. – 10.11

עקבו אחר הפרסומים והפרטים. 
 

 שמרו על הנקיון!!! –נופית מתקשטת לקראת חגה 
אנו משקיעים מאמ  ומשאבים בנקיון, דגלול והערכות לחגה של נופית, 

. תודה. בבקשה לא להוציא גזם לרחובות בשבוע הקרוב.     10.11בשבת 
 

                                                                          חלוקה ורענון ערכות מגן
, בכניסה לאולם הספורט, תוצב תחנה 19:00- 17:00 בשעה 13.11ביום ג' 

לחלוקה ורענון של ערכות מגן. בואו להצטייד. פרטים באתר פיקוד העורף. 
 

  "צוות ענבר"–השתלמות החייאה 
, פועל בישוב "צוות ענבר" - לזכרה של ענבר אפרת ז"ל. כמעט שנהמזה 

מטרת הצוות - הצלת חיים ומתן מענה רפואי דחוף - עד להגעת כוחות 
רפואה. מיסוד הצוות ופעולתו התאפשר בזכות יוזמה ותרומה של משפחת 

הודות לכמה עשרות מתנדבים,  - אפרת, פעולת הוועד המקומי ובעיקר
, בכוונתנו להרחיב את מעגל המתנדבים .הנושאים על גבם את הכוננות

ככל שיהיו יותר   !!במטרה לאפשר את קיומו את המיזם החשוב הזה
אנו מקיימים השתלמות  .מתנדבים - כך יקטן העול על הנושאים במלאכה

 12:30 – 08:30שעה , 16.11, ביום ו', (שהינה חשובה בכל בית) החייאה
(. במשרדי הישוב )אולם הספורט החדש

. מוזמנים גם תושבים שאין בכוונתם לקחת חלק בכוננות צוות ענבר

  !!!בהשתלמות זו יתקיים גם תרגול דיפיברילטור
  .במסגרת ההשתלמות תוגש גם ארוחת בוקר  ם.אין צורך בידע מוקד

 
במטרה להשביח את שירותי הדואר בנופית: 

  במידה והנכם עוזבים את הישוב, או משנים כתובת בתוך נופית, הודיעו בבקשה
למזכירות. 

  השליכו למיכל איסוף הנייר –חומר פרסומי ושאר ניירת שאין לכם עניין בה 
ולא למבנה הדואר.                            תודה. 
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 טבעון ' ק 1ככר בן גוריון 
 40-4840050פקס /'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
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מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 

 ליאת חודדה
 מניקור/ פדיקור רפואי

 שעווה בכל חלקי הגוף -חדש

ל'בניית ציפורניים בג 
בשיטת ל 'ג/ מילוי אקרילibd 
ציפוי ציפורן טבעית 
הדבקת ציפורניים 
גבות/ שפם 

 נופית 191התבור  

250-7768481 

 ל"רכשו באמצעותנו את ביטוח הנסיעות לחו, ל"ליוצאים לחו
 !המתקדם והחדשני ביותר בישראל

PassportCardTM 
PassportCard  הכרטיס המגנטי המשמש כאמצעי תשלום ישיר ומידי

 לספקי שירות רפואי בעולם

PassportCard ל מבלי שתצטרך להוציא כסף מהכיס"מאפשר לך לקבל את השירות בחו . 

PassportCard ל"פוטר אותך מתשלום השתתפות עצמית בכל שירותי הרפואה בחו . 

 ,גם אם נסיעתכם מתוכננת לעוד מספר חודשים

 וקבלו ללא כל התחייבות את הכרטיס המגנטי צרו קשר
  26-9992909, נופית 106הגליל , שחקים סוכנות לביטוח

  בתנאים ייחודייםפוליסה לתרמילאי    -  "הטיול הגדול"לקראת  ה/אם את
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר
 

 .לכל החברים שלום

 עידית פרי-17.92שעה  6.11.10יום ראשון 

 -בין פוליטיקה ומוסר -תמונות מספרות על השואה

 .הרצאת חשיפה לחוג שמתקיים בדורות בימי שלישי 

 ינה סידסמר‘מדיטציה עם רג-17.22שעה  5.11.10יום שני 

 מנדלות עם אלית 12.92שעה   4.11.10יום שלישי  

 לפי כמות משתתפים נחליט אם ממשיכים-

 עם רן שוהם-הקתדרה של דורות   17.92שעה  4.11.10יום שלישי 

 קתדרה דורות עם טל כהן 12.92שעה -8.11.10-יום רביעי
 .רפואות העולם      

 .-ערבית עם עדנאן 17.92שעה -8.11.10רביעי  י ו ם  

 יפורסם במייל-סרט  02.92שעה -8.11.10-יום רביעי

 .-עם אריאל ‘ ברידג 12.92שעה  7.11.10יום חמישי 

  -מנחם טילמן-17.92שעה  11.11.10יום ראשון 

 מי באמת רצח את רבין                         

 "!ני 'וג 'ורג'ג"   :ההצגה-01.22שעה  14.11.10-יום שישי

  ועפרון אטקין  אמירה פולן  :שחקנים   .,שנונה ומצחיקה , קומדיה רומנטית מאד 

 פנו זמן.  92.11.10אנו מתכננים טיול יומיים לדרום ב 

 ברגע שיהיו לנו פרטים נעביר במייל
 
 להתראות שרה וחנה                                                     
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 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם

 מכירת כל סוגי השטיחים
 -עבודת יד, מקיר לקיר, מודרניים, קלאסיים

 . פרסיים, ים‘אפגניים בלוצ
 מבצע על שטיחי שאגי

 סי ופרקטים.וי.מכירה והתקנת פי

 המפעל לניקוי תיקון וחידוש 
 כל סוגי השטיחים

 ניקוי וטיפול אומנותי 
 בשטיחים פרסיים וסיניים

 דיל נשר -בין שיש אלוני לשופרסל , 32המסילה  ‘ רח 
 40-1348113  1382128: ‘טל

 לגליל₪  192-במגוון  דוגמאות חדשות החל מ

 מכריז על 
 מבצע טפטים 

 ילדים/תספורת גברים
 פאן +תספורת נשים 

 ארוך  /פאן קצר
 צבע  פסים  גוונים 

 תסרוקות / איפור ערב 

+צבע מבצעים
תספורת 

 פאן +

אפשרות למנוי מיוחד לצבע לשיער

 
צבעים ללא אמוניה של יוניסי

 

נדמה כי שכחנו  1+1+1בנוף הפירסומים המתקבלים לאחרונה בהם אנו נתקלים במבצעי ענק של 
 .שמקצוע האופטומטריה דורש מיומנויות רבות וכישורים רבים מצד האופטומטריסטים

  
רבות מצד  הינו תהליך מורכב הדורש מיומנויות עדשות מולטיפוקלהתאמת 

ולכן מידת הריכוז וההבחנה חייבים לבוא בצורה סטרילית  האופטומטריסטים
 (.אחרת התוצאות יהיו ברורות בתהליך ההתאמה ) לפציינט 

יש לזכור כי עדשות מולטיפוקל אינו מוצר מדף אלא מוצר 
בדיוק לצרכי הלקוח וכאן בא לידי ביטוי יכולות " הנבנה ונתפר"

 .האופטומטריסט להצלחה
  

אנו מתחייבים להקדיש ולספק את הזמן הדרוש להתאמה , לכן
את האופטומטריסטים שהוסמכו לבצע , (ללא סטופר בבדיקה ) 

את הציוד הבדיקה המתאים ואת העדשות , בדיקות התאמה

http://www.beok.co.il/SelectedArticle.aspx?ArticleID=6364
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 חוג ניווט בהדרכת סרחיו פישמן

מורה לחינוך גופני ומאמן , י סרחיו פישמן“בנופשית מתקיים חוג ניווט מזה שנים המודרך ע
 .וצוות הדרכה מסור, ניווט מוסמך

 ילדים והורים בכל הגילאים מוזמנים לבוא להתנסות ולקחת חלק בחוג הניווט בנופשית

 הספורט הכי טוב בשטח
 2566876108: לפרטים סרחיו

 הנווטים של נופית
ילדי חוג הניווט והוריהם חגגו את סיומה של 

עוד שנה של ניווטים מדי יום שישי  עם 
 .סרחיו פישמן  -המדריך מנופשית 

‘ את החגיגה ערכו ההורים והילדים בבית משפ
 .פרידמן עם ברביקיו ומשחקי חשיבה ענקיים

, ההורים הם שותפים מלאים לחוג הניווט
מרבית ההורים הפכו במרוצת הזמן לחברי 

 .איגוד הניווט ומנווטים גם בשבתות
, מורה לחינוך גופני במקצועו, סרחיו פישמן

בלא , הצליח להחדיר בחניכים וגם בהוריהם
 ....את האהבה לתחום, מעט עמל ויזע

, נעם לביא, למטה מימין רון וגנר. סרחיו פישמן למעלה 
 שחר ארד, נעם פרידמן, דרור ריכטר ברוך

 1.0.10.0ע  “תש , תמוז ‘ יום שישי כ   833גליון  נופית פלוס . כך היה
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 :ועכשיו בבריכה המחוממת בנופית
  לימוד שחייה למבוגרים וילדים שיפור סגנון ונשימה נכונה 
  התגברות על חרדות מים ופחדים וגב מבלי להתעייף  לימוד חתירה 

 שיעורים פרטיים או בקבוצה קטנה

 דלית אבירם 
 מורה בכירה ומוסמכת לשחייה ולחינוך גופני ומאמנת אישית לאיכות חיים

3632787 - 450 Dalit_avi@walla.com 

אימונים אישיים או בקבוצה קטנה עם חברה או שתיים בביתך ! חדש בנופית
 אפשרות לשילוב צעידה, התעמלות בריאותית בשילוב חיטוב ומתיחות

 קבוצות נשים‘ נפתחות מס
 ללימוד חתירה ( בוקר וערב)

 שעורים 5-8 -ב 

 ‘ו-‘ד -ו, ‘ג-‘נפתח חוג לילדי ב
 ללימוד סגנונות שחיה ושיפור סגנון, בקבוצה קטנה

 בשילוב משחקים וכיף במחיר חוג 

 מחלף יגור – 57'  פרויקט  כביש מס
 הסדרי תנועה באזור צומת יגור

   2/00/01, החל ביום שישי

 6144145, החל ביום שישי

צפויים שינויים בהסדרי 
התנועה באזור צומת יגור 

. 55' על כביש מס
במסגרת השינויים צומת 

יגור הקיים יתבטל וניתן 

יהיה לנסוע דרך הגשר 
העבודות לביצוע . החדש

השינויים יתבצעו בלילה 
 1144145שבין יום חמישי ה 

. 6144145ל יום שישי ה 
בערב  54:44בין השעות ) 

 (בבוקר  5:44ל 
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  אין להקים דוכנים פרטיים באירוע מוסיקה וטבע בשביל אוהד . 

 אנו מתנצלים . ביום האירוע תהיה פעילות בשביל ובסביבתו משעות הבוקר המוקדמות

 . רעש וטרדה לתושבים המתגוררים בסמוך, על אי הנוחות

   מתבקשים לחנות רכבם ( שהכניסה אליה משביל אוהד)תושבים בעלי חניה אחורית

 .ברחוב הגליל

 למגיעים ברכב מחוץ לנופית מגרש חניה ליד הכיכר. 

 ביחד  נשמור על נופית נקייה.  אנא השגיחו לא לזרוק גזם ופסולת לשביל! 

 .  דרושים מתנדבים לעזרה בהקמת הפעילות ולאורכה  

 נא לפנות

 . 40-4848488או לגנית  480-4544480לארנון  
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 נשיאי מטר  
כשהממוצע הרב שנתי , מ גשם"מ  82עם  0210היורה ירד בעוז בסוף אוקטובר 

ויסכרו מעיינות תהום וארובות השמים ויכלא הגשם . " מ"מ  92של החודש הוא 
זה יורה אמיתי שבא עם שפע מטרים (. ב, בראשית ח" )מן השמים

והשרב , יש פחות לחות ובריזות ימיות, בזמן זה. ומשנה נופי מרחבים
קשת מופיעה בנשיאי . כי אזורנו עדיין נשלט על ידי רמה סובטרופית, רב

, יחזקאל א" )כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום גשם"מטר של סתיו 
 (. ח"כ

ואת זרעי התבואה , מרווה את האדמה היבשה ומאפשר את נביטת זרעי הבר, היורה שבא בעיתו
שאם יקדים ותהיה עצירת גשם ארוכה יבלו , חשוב לשדות התבואה, מועד בואו של היורה. בשדות
כי , לא יחשב ליורה, שגשם היורד בתשרי, חכמים אמרו. היבולים יהיו קטנים, ואם יאחר, הנבטים

. וגשם היורד בחשוון יחשב ליורה כי הוא מביא לשינויים בשדות, אינו מביא לשינויים בעקבותיו
גם היום החקלאים מצפים לרדת היורה (. יד, דברים יא" )ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש"

היורה אופייני לאקלים סובטרופי ים . בלי עצירת גשמים ארוכה, שינביט את זרעי התבואה, בעיתו
 .שבו יש עונת גשם קצרה ועונת חמה ארוכה, תיכוני כמו שלנו

המצטברים לטיפות הנופלות בכוח , הגשם נוצר מהתלכדות אידי מים בענן סביב גרעיני התעבות
הם . בסתיו ובחורף נוצרים שקעים ברומטריים בעלי לח  אוויר נמוך באופן יחסי לסביבתם. הכובד

כי , באזורנו לא יורדים גשמי קי . הממטירים גשמים, מגיעים מצפון מזרח הים התיכון עם עננים
אדי . שאינה מאפשרת חדירה של שקעים עם ענני גשם, כמו חומה, יושבת מעלינו רמה סובטרופית

ענני החורף מתהווים . שאינו מאפשר מטר, ונתקלים באוויר סובטרופי חם ויבש, הקי  עולים גבוה
 .  דבר שאינו אפשרי בקי , מטרים מעל פני הים  1522כבר בגובה 

אם בקי  הטמפרטורה . מטרים מעל לגובה פני הים  122בכל , האוויר מתקרר מעלה אחת צלזיוס
צ ואינה מספיקה לעבות אדים וליצור "מ 15היא יורדת עד , מטרים  1522אז בגובה , צ"מ 92היא 

צ והרמה הסובטרופית נסוגה דרומה "היא מתחת לאפס מ, בחורף הטמפרטורה בגובה זה. ענני גשם
ללא )חשובה לגידולי חורף ולגידולי בעל , כמות הגשמים השנתית. ואינה מכסה את אזורנו

. על מנת שיחשבו לגשמי ברכה, אך רצוי שחלוקתם תהיה אופטימאלית, באביב ובקי , (השקיה
 (. ו"כ, יחזקאל לד" )והורדתי הגשם בעתו גשמי ברכה יהיו"

עלייתם עם האוויר , מחזוריות המים בטבע כוללת התאדות אדים ממאגרים פתוחים ודיות מצמחים
ויצירת , השמש היא הגורם לתהליכים אטמוספריים. התעבותם ויצירת ענני גשם, והתקררותם

הן מתעבות . טיפות זעירות בענן מתהוות כאשר אידים מתלכדים סביב חלקיק אבק. משקעים
יש הבדלים (. ב"י, ב"כ, שמואל ב" )חשרת מים עבי שחקים. "ומושכות אחרות ברדתן כלפי מטה

, ש והטיפות הגדולות"קמ  1הטיפות הקטנות יורדות במהירות של . במהירות ירידת טיפות הגשם
 .ש"קמ  92יורדות במהירות של , בגשם הטרופי

משיגים זאת על ידי . נוספים 191המסתכמת ב , באר  הגענו לשיא עולמי בהורדת גשם מלאכותי
חלקיקי יודיד הכסף מהווים . פיזור יודיד הכסף בקוטר של מיקרון אחד בתוך עננים מפותחים

העננים מרחפים . שסביבם מתלכדים אדי המים בענן לטיפות הגשם, גרעיני ספיחה והתעבות
הטמפרטורה של . כי כוח המשיכה של כדור האר  הוא פחות מכוח ההתנגדות של האוויר, באוויר

אך אפשר להוריד גשם מלכותי מעננים שהטמפרטורה , מעלות צלזיוס 01ענני הגשם היא מינוס 
גשם ", "כשהגשם יורד: "הגשם חוזר ועמו השירים כגון. מעלות צלזיוס 15שלהם היא רק מינוס 

 . וכן שירי סתיו וחורף רבים, "צלילי גשם", "שיר אשיר בגשם", "שיר הגשם", "גשם בוא", "שיבוא
                                                                 

 

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 "תגובות 027 –כתבה אחת ; איחוד נופית"
הזכירה לי ימים נשכחים , בנוגע לאיחוד נופית" נופית פלוס"הכתבה שפרסמתי ב

 .בימים ששלושת בני למדו באזור, של אספות הורים
ומכאן היו אין ...........אבל" יש לך ילד מדהים"כל שיחה עם המחנך התחילה ב

 .שהצטערתי שבאתי לאסיפת הורים" אבלים"כל כך הרבה "......אבלים"סוף 
כולם כאחד ברכו אותי על היוזמה אך . כך גם בעניין הקריאה שלי לאיחוד נופית

שהראו לי שאנו ישוב מאוד , "אבלים"ושמעתי מאז המון " .......אבל"הוסיפו 
 ".אבלים"יצירתי באמירת 

אין . וההרחבה מעוניינים באיחוד אמיתי' מתושבי נופית א 449 -אין לי ספק ש
לי ספק שהוועד שלי מאמין שאין דרך לכך ואין לי ספק שהוא פועל בהתנדבות 

אני גם מבין את אלה באגודה המתנגדים . מעוררת הערכה למעני ולמען האגודה
יכול להיות וכל בוקר הם רצים ". להעביר את רכושם תמורת דולר אחד בלבד"

כמה טוב שאתה  –מגדל יפה שלי "מחבקים אותו בחום ואומרים , למגדל המים
אני אישית עוד לא ניסיתי את החיבוק הזה ויתכן שלאחריו גם לי יהא ". שייך לי

 .קשה להיפרד ממנו
שחוות דעת משפטית קובעת שלא ניתן לצרף חברים , קראתי את תגובת הוועד

ד "לפני כעשור שנים הוציאה עו. לעניין חוות דעת אספר סיפור קטן. נוספים
במקביל הוציא לאחרונה . ח שקובע שההתנחלויות אינן חוקיות"טליה ששון דו

שניהם הסתמכו על אותן . השופט בדימוס אדמונד לוי שהתנחלויות הנן חוקיות
כל חיינו . מקורות והוציאו למרות זאת חוות דעת משפטית הפוכה לחלוטין זו מזו

מורכבים מאין סוף חוות משפטיות והשאלה היא איזו חוות דעת הנך רוצה 
 .לאמץ

 .ואסביר למה אני מתכוון
לאחר מספר שנים נוצרה . משפחות 154 -כאשר הקמנו את נופית היו באגודה כ

תמורת מיליון  –ממש כך )משפחות תמורת מיליון דולר  84הזדמנות לצרף 
 84נכון שיתריסו נגדי שאותן . וכמובן שלא הייתה בעיה להכניסם לאגודה( דולר

לצרף ( לאגודה)משפחות היו בתחום שלנו אך אין לי ספק שאם היו מציעים לנו 
שהיינו , מיליון דולר חזקה עלי 14תמורת ' המשפחות של נופית ב 844את 

 .מביאים חוות דעת משפטית שמוצאת את הדרך לצרף אותם לאגודה
של צד כזה או אחר אלא צורך אמתי ביצירת נופית " שגעון"איחוד נופית איננו 

' הן שלנו בנופית א, יש כאן ויתורים הדדים ובהחלט לא פשוטים. אחת לכל דבר
 ".דין האגודה"שיצטרכו מעתה לקבל את , והן של נופית הרחבה

     הוברט  -שלומי גפן 
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   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון פרסום 
  4-מופעים ב 4-ל

גליונות רצופים  בגווני 
 (לא בכריכה)אפור 

 ₪ 00משבצת לחודש 

 ₪   40.משבצות לחודש    1

 ₪ 30.רבע עמוד לחודש 

 ₪ 860חצי עמוד לחודש 

 ₪ 010עמוד מלא לחודש 

יחידת דיור 
 להשכרה
 ' בנופית א

חדרים   9ר "מ 82
מטבח   +
 מקלחת+

 0קומה 
 מקום שקט ורגוע

לכל המעונין נא לפנות 
 לטלפון

256-6915171 
289-0899952 

יחידת דיור 
סטודיו 
 להשכרה

ריהוט + ממוזגת 
 חלקי 

כוללת כבלים 
 ואינטרנט 

 כניסה מיידית 
  
-250  עמיר

9886505  

 מ ס פ ר ת   ל ו ב נ ה   
 ל נ ש י ם   ו י ל ד י ם   
 צ ב ע   ו ג ו ו נ י ם   

פ ת ו ח   כ ל   י מ ו ת   
 ה ש ב ו ע 

 כ ו ל ל   ש י ש י   ו ש ב ת 
0ב י ן   ה ש ע ו ת    7 7-2 7 7 7 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
752 -5442330 

 אבי ברוך -“ מידע”
  480-8414444נייד , 40-4848488 

info.meydalle.www 

 טעות נפוצה בבניית אתר ואיך להמנע ממנה

 אין באתר קריאה לפעולה
No Call to action 

אם המשתמש נכנס לאתר שלכם ויצא ממנו בלי 
 .השארתם כסף על השולחן, להשאיר פרטים

ובתמורה , קיראו למשתמש להשאיר פרטים
 .שילחו לו רשימת טיפים בנושא שלכם

רשימת המשתמשים שתיווצר לכם באתר הינה 
 .הנכס החשוב ביותר של העסק שלכם

את הרשימה שתבנה תוכלו לדוור מדי פעם עם 
 .המבצעים הנהדרים שיהיו לכם במיוחד בשבילה

, ספרים

 !השתגעת
עוד יכנסו לך 
  רעיונות לראש

  להשכרה
 4בית מרוהט 

חדרים בנופית 
 ס"קרוב לביה 'א

 4למשך 
-חודשים ינואר

 8414מרץ 
  480-8441144    יריב

 480-4444844סלעית 

 

נופית חוגגת 
 חצי יובל עם

 מוסיקה וטבע
 בשבת

01.00.01 

http://www.meydalle.info
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 פרשת

 וירא
 0:15.-3.:6.: זמני השבת 

i  i שבת שלום  

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

 למחלקים 
 ולידידי נופית פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 !ן   ש ל   "י ו ע נ   ה נ ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
0  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  5 1 - 1 1 5 8 0 0 0 

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברוך -“ מידע”

 26-9595255 , 
 256-5919424נייד 

  www.meydalle.info 

 עבודות בעץדקורטיבי 

פרגולותדקים  
פרקטים גגות רעפים

גדרות ושערים 

450-8809422  
ניתן לראות מגוון רחב של עבודות 

 .ולקבל המלצות מתושבי נופית
 תושב הישוב, מנדי

 
 
 

 מפריט אחד ועד דירה שלימה
, מחירים נוחים, הוגנות, אמינות

 התראה קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  258-0722662עודד : לפרטים
2509-844260 

aviorian@gmail.com 

 בית בודד למכירה
 איכותי ומיוחד

 חדרים  7ר “מ 989מגרש 
 יחידת דיור נפרדת+ 

  4900-70-00-00: נייד

 לאנגלית מורה מוסמך 
בעל תואר שני נותן שיעורים ( שפת אם)

פרטיים בכל הרמות כולל הכנה לבגרות 
 .ולפסיכומטרי וקבוצות שיחה

455-141-5250  

יחידת , ר פינתי"מ 470מגרש ' , ח 8.8 בית בודד ' בנופית א*  :למכירה

 ₪  8,884,444 -הורים פונה לנוף 
סלון ומטבח , אופציה ליחידת דיור+ ' ח 4ש "דומ' בנופית ב*   

 ₪  8,444,444. מיזוג בכל הבית, מרווחים

גינה , מסודר ומפואר, קליניקה+ ' ח 4בית דו משפחתי *  :להשכרה

 ₪  8,844, לטווח ארוך, מהסלון

שיעורים פרטיים 

במתמטיקה 

תיכון , ב"לחט

והכנה לבגרות בכל 

 . הרמות

מורה פרטית 

, למתמטיקה בנופית

ידע , בעלת הכשרה

 .וניסיון רב בתחום

רותם : ליצירת קשר

488-8504447 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
250-4227781  

חווופו ווו

  ועו ווו

 
 מוקד נופית
00-330.06. 
 צוות ענבר

054-6388010 

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו' ותונו ו

 הוחוחופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
490-8766044 
40-5807584 

 מסגרית אריק
 סורגים  שערים  מעקות  
 שערים חשמליים וסככות רכב 
   ריהוט מתכת  פרגולות 

  הגדר הלבנה 

 054-40.5304נייד , .038508. טל
 facebook-עכשיו גם ב

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 

 הדברת מזיקים         -אורי 
 הדברה ירוקה ידידותית לסביבה

!!לאדם ולחיות הבית   
.אמין   ואדיב , שירות מקצועי   

 חומרי ההדברה חדישים ומאושרים 
.י המשרד לאיכות הסביבה"ע  

  0581  -רישיון , מדביר מורשה 

 180-8410500:   טל

 שעורי פסנתר
 

 מורה לפסנתר מנוסה

בוגרת האקדמיה 

 א“למוזיקה בת

מיישמת שיטת )

 (אלכסנדר

מלמדת במסגרת 

 המועצה

 73-3433834: מיכל

 757-3708403: נייד

 
 חו ורוןורופו ווו

 תיקון ומכירה, מעבדת שרות
 מיקרוגל, סטריאו, וידאו, טלויזיות

 LCD -התקנת ותיקון מסכי פלזמה ו  
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 0ככר בן גוריון 

  490-0009700: נייד,  5900768: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מוניות חמודי 
 מונית מרצדס חדשה

488-4800145 
נסיעות מיוחדות לכל חלקי הארץ 
העברת חבילות לכל חלקי הארץ 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה
 שיפוצים ועיצוב פנים

 

256-0188949 
iDoarcitec@gmail.com 


