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 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
40-6525559 

 אלונים חוצות

450-2444019 

 רשימות לבחירות בנופית

 

נופית חוגגת 
 חצי יובל עם

 מוסיקה וטבע
 בשבת

71.77.71 

 תודות וברכות, מבצע חלוקת פרחים
היו . הגשם  הכבד לא מנע את מבצע חלוקת הפרחים לבתי התושבים לרגל יום ההולדת של נופית

התודות לא איחרו . סטיקר וברכה, אולם רובם ככולם קיבלו בשבת האחרונה פרח, קצת שיבושים
גשם מרווה את הצמחים ... / שבת בבוקר”: עליזה רווה מתארת את החוויה. להתקבל בפורום נופית

רטובי שער , מיותר לציין/ שני נערים אדיבים / צלצול בדלת ... / ואז/ אור יום חורפי שכזה / בגינה
וגם דף נייר בצבעי / הוסיפו מילים לפרח " / נופית חוגגת חצי יובל/ "פרח / מגישים לנו / מהגשם 
 .  חצי יובל/ שבת בנופית .." / כאן בניתי את ביתי/ "עם מילים ביתיות / הטבע 

להלן רשימות המועמדים לבחירות לייצוג נופית במליאת המועצה האיזורית זבולון ולוועד המקומי 
 : נופית

שתי רשימות מתחרות על . לנופית מוקצים שלושה מקומות במליאת המועצה -מליאת המועצה

 .גבאו   מע:  האותיות שיופיעו על פתקי הבחירה הם. מקומות אלו
 : מליאת המועצה 

 ברברה מידן קלטש , גנית ריכטר: מעוף - גב

 איתן בוטנסקי, שלומי גפן, דלית ספקטור, חזי מלמד, שי יטיב, ערן כהן: יחד - מע
. שתי רשימות מתמודדות על מקומות אלו. בועד המקומי נופית יש תשעה נציגים -וועד מקומי נופית

 .נשאו   יד: האותיות שיופיעו על פתקי הבחירה הם

 :ועד מקומי
, גולדנברג שרה, אלכס פלדמן, מנחם קלטש, בנימין מישל, בנימין ברנס, יואב טואג: נופית - נש

שוע -בן, מידן שמעון, ניוטון גיל, שקד יוסי, טולידאנו ערן, שעשוע רות-צביק, גולדשטיין אורית
 סלייפר קרן, אוחיון לימור-טואג, גרוט עינת-דה, נעם

, עידן דר, שלומי גפן, ניצן קנטרוביץ, איל שפירא, אבי גרינאפל, גדעון קורן, אביבה דנה: יחד -יד 
דלית , רותי גוביזנסקי, נורית סבג, אלון בן משה, גלית לב רן, אבי לויאן, ניר מנור, דקר אם רועי

 חנה סביון , ערן כהן, הדס בן עזרא, ספקטור

71.77.71 
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 נופית חוגגת חצי יובל:     

 מוסיקה וטבע בשביל אוהד. – 17.11
 

 נפתח לפעילות חופשית –אולם הספורט החדש 
 כדורסל וכדורעף. –אולם הספורט פתוח לפעילות חופשית 

, תודה למח' הספורט והנוער במועצה. 20:30 - 18:30ימים א' וה' שעות 
הכניסה בנעלי ספורט בלבד. אין להכניס אוכל, שתייה ומסטיקים. 

 בליווי הורים בלבד. –ילדים עד כיתה ג' 
 

בבואכם לגן אביטל, המנעו מכניסת רכב לרח' אביטל 
בשעה טובה, הקמנו מתקן משחקים חדש ואטרקטיבי בגן אביטל ושיפרנו את 

 נוצר –המתקן והריבוד בגן גליל. לצד החדווה והברכה במתקנים החדשים 
עומס כלי רכב ברחוב אביטל, סיכון בכביש והכבדה על תושבי הרחוב.    

בבואכם להנות מנפלאות גן אביטל המנעו מכניסה ברכב לרח' אביטל. כדאי 
 מ' בלבד, תודה. 30לחנות ברח' גולן )ליד הגנים/ בית הכנסת( וללכת ברגל 

 
  "צוות ענבר"–השתלמות החייאה 

, פועל בישוב "צוות ענבר" - לזכרה של ענבר אפרת ז"ל. מטרת כמעט שנהמזה 
 .הצוות - הצלת חיים ומתן מענה רפואי דחוף - עד להגעת כוחות רפואה

, במטרה לאפשר את קיומו את המיזם בכוונתנו להרחיב את מעגל המתנדבים
ככל שיהיו יותר מתנדבים - כ  יקטן העול על הנושאים   !!החשוב הזה

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

. מוזמנים גם תושבים שאין בכוונתם לקחת חלק בכוננות צוות ענבר

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

!!!  הרשמו בבקשה במזכירות–קיום ההשתלמות מותנה במספר הנרשמים 
 

 יתקיים ביום ב' –שינוי בפינוי גזם 
החל מהשבוע הקרוב, פינוי גזם יתקיים בימי ב'. בבקשה להוציא גזם לרחובות 

רק בסמו  ליום הפינוי, 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

 
ות
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 שתצטר  להוציא כסף מהכיס"מאפשר ל  לקבל את השירות בחו . 

PassportCard ל"פוטר אות  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
 ד רויטל בורשטיין“עו-17.92שעה -17.11.10-ום ראשוןי

 על ספרה מלא  ללא שם-עולמו של סופר                   

 ינה סידסמר‘מדיטציה עם רג-17.22שעה  19.11.10יום שני 

עם רן -הקתדרה של דורות   17.92שעה  02.11.10יום שלישי 

 שוהם

 קתדרה דורות עם טל כהן 12.92שעה -01.11.10-יום רביעי
 .רפואות העולם      

 .-ערבית עם עדנאן 17.92שעה -01.11.10רביעי  י ו ם  

 יפורסם במייל-סרט  02.92שעה -01.11.10-יום רביעי

 -עם אריאל ‘ ברידג 12.92שעה  00.11.10יום חמישי 

 "!ני 'וג 'ורג'ג" ההצגה-01.22שעה  09.11.10-יום שישי
  ועפרון אטקין  אמירה פולן  :שחקנים   .,שנונה ומצחיקה , קומדיה רומנטית מאד 

 לאדם כולל כיבוד₪  15כניסה 

 -ענת שרייבר—17.92שעה -05.11.10-יום ראשון

 פילוסופיה של הרפואה הסינית                           

 יש ברצוננו לנסות לפתוח חוג עם שלומית לירון-חוג קרמיקה

 12.22-10.92החוג יתקיים בימי שני בין השעות  

מי שמעוניין מתבקש לפנות .החוג יפתח רק אם יהיו מינימום משתתפים
 (גם צעירים יכולים להצטרף)לשרה או חנה במייל או בטלפון 

 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 

 ספרים למועדון

, קניתם ספרים במבצעים השונים
 ? קראתם ונהנתם

נשמח לקבל ספרי קריאה לספריה 
ניתן להביא . במועדון המבוגרים

או ( דבורה)הספרים לדואר   את
 .להביאם למועדון בשעות הפעילות

כמובן שהנכם למוזמנים להחליף ספרים 
שעות הפעילות של . בספרייה במועדון

מידי " צהובון"המועדון מפורסמות ב
 .שבוע
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 בחירות בנופית
 . יש שיגידו שאני נאיבית ויש שיגידו שאני ייפת נפש

לקבל את האחר , לראות גם את השונה, להידבר עם האחר, אבל אני מחנכת את ילדיי לכבד את האחר
 . ובעיקר לראות כל אדם כאדם, לא לעשות הכללות, כמו שהוא

על כ  שחיים פה בני עדות ודתות שונות במשפחות , אני גאה לספר לחבריי שאינם חיים ביישוב
שיש פה אנשים עם צרכים , שיש פה משפחות מסוגים שונים, שיש חילוניים ודתיים, מעורבות

שאני חיה בקהילה , לתומי, חשבתי. מיוחדים וכולם חיים זה לצד זה בסוג מסויים של קבלה והשלמה
 . חושבת כמוני, שלפחות רובה

סומרות שערות ראשי ואני , נחמץ ליבי, סביב מערכת הבחירות לראשות הוועד בנופית, לאחרונה
כיוון שאני נוטה !! כולי מזועזעת לשמוע אמירות גזעניות כאלה ואחרות שנשמעות ברחבי היישוב

אני מניחה שאמירות מסוג זה נובעות א  ורק מפחד , לראות את החלק החיובי והטוב בכל אדם
 .וחרדה לעתיד יישובנו ולא מתו  שנאה אמיתית ועמוקה

 ?? האם אנחנו חיות או בני אדם, אז חברים
אני . לקפוא במקום או להילחם, האינסטינקט של החיות בטבע בעת סכנה או חרדה הוא לברוח

אבל בניגוד . משערת שרובנו לא רוצים לברוח מפה וגם לא לקפוא על השמרים ולא לעשות דבר
אנחנו , אנחנו יכולים לדבר -יש לנו עוד דר  פרט לאלטרנטיבה השלישית של מלחמה , לחיות בטבע

לראות אי  מגשרים על פערים , להתפשר, לנסות לקרב בין האינטרסים, יכולים לנהל שיח תרבותי
 .עוד ועוד מלחמה, ולא מנציחים אותם ויוצרים עוד ועוד שנאה
כל מערכת הבחירות הזו מסתובבת סביב , בסופו של דבר, אני חשה צער עמוק שביום חגה של נופית

אולי במקום זה ננסה . נושא אחד ויחיד שמעורר כל כ  הרבה אמוציות עמוקות ואמירות קשות
אי  אנחנו חיים כאן , לראות אי  אנחנו יכולים גם לחנ  את הדור הבא שלנו לערכים ונתינה

דואגים שיהיו כאן שטחים ירוקים ומטפחים , אי  אנחנו דואגים לכל שכבות הגיל ביישוב, בשותפות
חיים כקהילה מכבדת ותומכת ועוד , מטפחים את מערכת החינו  והתרבות שלנו, את איכות הסביבה

 .נושאים רבים שנעלמו מהשיח שלנו לאחרונה
אני רוצה . כולנו נמשי  לחיות פה אחד עם השני ואנחנו עם שכיננו, הרי בסופן של הבחירות הללו

, להכנסת אורחים, "ואהבת לרע  כמו "ל, להאמין שהיינו רוצים להמשי  לחנ  את ילדינו לסובלנות
כ "זורקים בלי משים אמירות כ, המבוגרים, אי  נמשי  ונעשה זאת כאשר אנחנו. לכבוד הדדי

 ???גזעניות
 תושבת מודאגת , שבת שלום וחג שמח לנופית

 
 לא להרוס

מנהל מקרקעי . שנה 92-וואלד מזה כ'דקות הליכה מערבה משביל אוהד עומדים בתי משפחת ח 02
ועדה להסדרת גבולות של . ופנה לבית המשפט שהוציא צו הריסה בימים אלה! להרוס: ישראל דרש

 –רק אדם אחד יכול לבקש מהוועדה לחקור . משרד הפנים עשויה לפתור את התסבוכת אחת ולתמיד
למידע . א  הדבר טרם נעשה למרות בקשות חוזרות ונשנות –מר דב ישורון ראש המועצה האזורית 

 אורי  250-6002912עימאד  250-5977246ישי : נוסף נא לפנות אל
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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 ! חדש בנופית
חברה או שתיים בביתך התעמלות בריאותית בשילוב 

 אפשרות לשילוב צעידה, 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 

ללימוד שחיה ' תיפתח קבוצה קטנה של כיתה א
. פעם בשבוע. ושיפור הבסיס בשילוב משחק

 .הנרשמים' מותנה במס

 שוק פירות וירקות חילף נופית
 חדש חדש וטרי טרי יום יום

 רק ירקות ופירות ישירות מהחקלאי לצרכן

 450-201-2179משלוחים עד הבית בנופית  

 ₪ 1.99עגבניות 
 ₪  1.99מלפפון חממה 

 ₪ 1.99כרוב לבן 
 ₪ 1.99א לבן “תפו

 ₪ 0.99כרובית 
 ₪ 0.99חציל חממה 

 ₪ 0.99לימון 
 ₪ 0.99תפוזים בלדי 

 ₪ 6.99תפוחים כל הסוגים 
 ₪ 6.99פלפל כל הסוגים 

 ₪ 9.69בננה 
 ₪ 9.69רימונים 

שמיר  , כוסברה, פטרוזיליה 
 ח “ש 1.99וחסה 

 ₪ 0.69סלק אדום 
 ₪ 0.99קולורבי 
 ₪ 9.69בצל יבש 

 ₪ 6.99גזר בתפזורת 
 ...יש עוד, בואו
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 הגדרה –עין עצלה 

הוא מצב בו עין בריאה למראה אינה מצליחה , או אמבליופיה בלועזית, עין עצלה

השכיחות באוכלוסיה הכללית . להגיע לאיכות ראייה תקינה לאחר תיקון אופטי

 (.שכיחות גבוהה יחסית), 04עומדת על 

  

 התפתחות עין עצלה 

העיניים מעבירות מידע אל האזור המוחי שאחראי על , זמן קצר ביותר לאחר הלידה

תאי המוח שנמצאים באזור הראיתי מתפתחים ומקבלים , הודות למידע זה. הראייה

במידה והעיניים לא יספקו מידע ראייתי איכותי . תפקיד של עיבוד המידע הראיתי

 .ויתקבל מצב הנקרא עין עצלה, לאורך זמן אותם תאים לא יתפתחו( ראייה חדה)

 

 הסיבות לעין עצלה 

 :ישנם ארבעה גורמים עיקריים לעין עצלה

, זהו הגורם השכיח ביותר לעין עצלה  -מרשם גבוה בעין אחת או בשתיהן  .1

כאשר יש צורך במשקפיים רק . בגלל שאין מעורבות של מצב קוסמטי בולט

, "לוקחת את הפיקוד"הילד מתפקד היטב בגלל שעינו השנייה , לעין אחת

 . ובעין בעלת המרשם תתפתח עין עצלה

המוח יעדיף להתעלם . שתי העיניים לא מורות לכיוון משותף -פזילה  .2

ובעין זאת תתפתח עין , מהתמונה של העין הפוזלת כדי לא לראות כפול

 .עצלה

או , (קטראקט)למשל כתוצאה מירוד , מניעה מוחלטת של ראייה -מניעה  .3

ובו , זהו המצב החמור ביותר מבחינת התקדמות. צניחת עפעף מולדת

 .ויש לבצע הליך כירוגי בהקדם האפשרי, תתפתח עין עצלה במהירות רבה

 .מצב זה נדיר ביותר –על רקע נפשי כתוצאה מהיסטריה  .4

 

 טיפול בעין עצלה
 

הטיפול הראשוני בעין העצלה מחייב תיקון ליקוי 

יש צורך לשקול , במידה והתוצאות אינם מספקות .הראייה

או , הדבר כרוך בכיסוי  .את העין העצלה" נחזק"מצב בו 

כל זאת כדי לשרת את העין , טשטוש הראייה בעין הטובה

יחוו , כך שאזורי המוח ששיכים לעין העצלה, העצלה

 .גירוי ראיתי איכותי ומרוכז ויתפתחו באופן תקין
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 ( מול שופרסל דיל)נשר , 00המסילה ‘ רח
 9:22-16:22‘ יום ו 9:22-01:22‘ ה-‘פתוח א

 26-7010097: טלפון

 ₪  0100-הפתעות לימי הולדת ומסיבות  החל מ
 כלי כתיבה, צעצועים, כלים חד פעמיים

 מבצע חודש

 ₪  144-ב 5-15ון מידות ‘קפוצ 4

 בלבד₪  84-חולצות קצר ב 4
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 טיול גרעין נופית בפי נר
 

ו בשבט סביב גבעת פי נר "יצאנו לטיול ביום ט( ן"תש) 1992בחורף של שנת 
עם ילדים , בטיול השתתפו למעלה ממאה תושבים. שהפכה לישוב קהילתי נופית

בחגיגה של הליכה בין שיחים וטרשים ואכילת פירות , קטנים ותינוקות
זה היה יום חמים ונעים שהפציע בין ימים רבים של גשמים . מיובשים

והאופקים מסביב נראו , השמים כחולים, האוויר היה ז  וצלול. עזים
הגבעות . שבוץ כיסה את אדמתו, השמש שטפה באורה עמק קטן. קרובים

פסענו בחורש . ורוגע של שלווה באוויר, ירוקות עם פריחה צבעונית
ובזים שרחפו , בשמים נראו עופות דורסים שחגו גבוה במעגלים. בין מעט עצים וסב  שיחים, פתוח

ודבורים זמזמו בתורן אחר , חרדונים התחממו על סלעים. נמו  באוויר וצללו אל מחשופי החורש
 .צוף ואבקת פרחים

לילדים זו . החליק בבוץ וכלבו חזר לחלצו, וילד שחלף על פניי בריצה, טור ההולכים התנהל לאט
חלפנו על פני דודאים פורחים בעלי עלים . עם הפגנת כושר הליכה וטיפוס על סלעים, הייתה חוויה

 . והאגדות המסופרות עליהם, שעוררו את התעניינות המטיילים בשל הסיפור המקראי, ענקיים
, ל"חרובים ואלונים שניטעו על ידי קק, ברושים, במורד הגבעה נראו שתילים רכים של אורנים

הגענו לפאתי שדות מעובדים בעמק נחל , במורד סלעי ובוצי, בסוף הירידה. שמהם לא נותר זכר
. מטעמים שהוכנו על ידי כל המשפחות, שרנו ואכלנו במשותף, ישבנו יחד על הסלעים. ציפורי

 . על גדות הנחל, מנגד נראה עדר עזים רועה באחו הרטוב
. ונחל ציפורי זרם בעוז והציף את השדות בשתי גדותיו, ן היה גשום מאוד"חורף של שנת תש

שניצלו את מימיו , בולטות שתי טחנות קמח עתיקות, במורדות הגבעות הגולשות לעבר הנחל
, א  מלא גללי צאן מבפנים, האחת היא טחנת הנזירים הנמצאת במבנה אבן מרשים. להפעלתן

ברכסים . שהיא הגבוהה מבין טחנות הקמח בארץ ישראל( ראס עלי)והשנייה היא טחנת עליל 
קיבוץ הרדוף והישוב הקהילתי , בולטים יערות אורנים ושני ישובים חדשים, שמעבר לנחל מצפון

הנחל מכוסה . שנבנו בפאתי השדות המעובדים, פזורים מספר בתי בדווים, בעמק נחל ציפורי. עדי
הנראים שדופים בחודש , קנה מצוי וצמחי מים אחרים, בחלקו בצמחיה סבוכה של פטל קדוש

, אלונים ואלות וביניהם עלי חצב, לבנים, במורד הצפוני של גבעת נופית גדלים חרובים. פברואר
 . אזוב ועירית

פתאום אחד הכלבים הקטנים עזב את הטור . בטיול השתתפו גם מספר כלבים שזכו לליטופים רבים
, הוא השתעשע בריצה אחריהן. שבה הסתובבו מעט תרנגולות, וחדר לחצר קטנה מגודרת בפחים
הפ  במרוצת הזמן לישוב , הפחון הבודד בתחתית הוואדי. ואהוד המדרי  רץ והפריד ביניהם

הלכנו על דר  עפר היורדת אל הנחל ועצרנו לרגלי גבעה תלולה הפונה לכיוון . הבדווי חוואלד
אותו בעליה " לסחוב"מישהו הציע שנאכל את שארית המזון כדי לא , בעת ההפסקה. צפון מערב

ולא היה קל להורים שנשאו , הטיפוס במורד התלול והבוצי היה אטי. התלולה אל גבעת הישוב
 . ילדים על הכתפיים

, לאור  פס צר. מטפסים ובשלל פרחים, שיחים, החורש במפנה הצפון מערבי סבו  ועשיר בעצים
עם קנים גבוהים , שהצמיחו צמחיית מים צעירה, זורמים שפכים מטוהרים במורד, בין צמחי החורש

. כולם הלכו כפופים בתו  הסב  וחיפשו נקיקי סלעים לדריכה וענפי שיחים לאחיזה. בולטים בה
שירת הציפורים נשמעה בקול על רקע השקט שמסביב ובז ריחף מעלינו מול הרוח וצפה על הנעשה 

מלאי חוויות והרפתקאות ושבעים , (חוץ מהכלבים)כולם הגיעו לפסגה עייפים ושרוטים . מתחתיו
שנראה כאי , חזרנו אל היישוב אשר על הגבעה שם בגליל התחתון המערבי. מהרוגע שבדרכים

 .   בלב ים רוגע של נופי טבע נפלאים, שוקק חיים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון פרסום 
  4-מופעים ב 4-ל

גליונות רצופים  בגווני 
 (לא בכריכה)אפור 

 ₪ 00משבצת לחודש 

 ₪   540משבצות לחודש    1

 ₪ 580רבע עמוד לחודש 

 ₪ 060חצי עמוד לחודש 

 ₪ 510עמוד מלא לחודש 

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 
7ב י ן   ה ש ע ו ת    0 0-0 0 0 0 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
050 -5440447 

, ספרים

 !השתגעת
עוד יכנסו לך 
  רעיונות לראש

 

נופית חוגגת 
 חצי יובל עם

 מוסיקה וטבע
 בשבת

71.77.71 

 ילדי נופית מוזמנים

ספריית 

 -בית 

  הספר
תהיה פתוחה בימי שני בין 

 03:61 - 00:11השעות 

 .לעיון ולהחלפת ספרים

ס "בשיתוף מנהלת ביה

עידו , ובוטארו'ומתנדבים מיכל צ

 . ובוטארו ונאמנות הסיפריה'צ

     נשמח לראותכם 

 שרה גולדנברג



 19 

 

 פרשת

 חיי שרה
 56:51-55:10: 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  7 1 - 1 1 7 0 5 5 5 

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברו  -“ 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

 ... אל תלכו לאיבוד
 !!בואו לניווט 

. שנים מתקיים בנופית חוג בניווט ספורטיבי 7 -מזה כ
ניווט ספורטיבי הוא ענף ספורט שמטרתו הוא לעבור 

 .בפרק הזמן הקצר ביותר, מסלול מסומן על מפה

הפעילות במסגרת החוג מתקיימת בשלב ראשון 
" לשטח"בתוך נופית והמטרה היא להתקדם ולצאת 

יער קרית , ולנווט באזורים מיוערים כמו יער אלונים
 .'אלייקים וכו, אתא

כגון , הפעילות מקנה לילדים מספר רב של מיומנויות
ידע בקריאת מפה , ביטחון עצמי, התמצאות במרחב

כושר גופני ובעיקר מסגרת , ותרגום לנראה בשטח
תחרות , חברתית עם דגש על ערכים של עזרה

 . ואהבת הארץ

, י מדריך מוסמך לניווט ספורטיבי"החוג מועבר ע
 .אשר הדריך בנופית בכל השנים הקודמות

 : לפרטים נוספים

 450-0710-457סרחיו פישמן 

 !!!מחכים לראות אתכם מנווטים איתנו 

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

פרטיים בכל הרמות כולל הכנה לבגרות 
 .ולפסיכומטרי וקבוצות שיחה

455-141-7270  

, בקרית טבעון במקום קסום ומישורי בלב החורש* 
 1,892,222 -ר "מ 408ר על מגרש "מ 92בית בודד 

 !ח בלבד"ש
+ נגישה ביותר ', ח 0.5דיור ' להשכרה בנופית יח* 

 .ח ללא תיוו "ש 0,622 -מזגן + חצר 

שיעורים פרטיים 

במתמטיקה 

תיכון , ב"לחט

והכנה לבגרות בכל 

 . הרמות

מורה פרטית 

, למתמטיקה בנופית

ידע , בעלת הכשרה

 .וניסיון רב בתחום

רותם : ליצירת קשר

480-0504482 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמ 
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
250-4227781  

חווופו ווו

  ועו ווו

 
 מוקד נופית
00-8855065 
 צוות ענבר

074-6800015 

 !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 
490-0066044 
40-5000504 

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

  הגדר הלבנה 

 074-4057804נייד , 10807005 טל
 facebook-עכשיו גם ב

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 

 

 
 חו ורוןורופו ווו

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

 LCD -התקנת ותיקון מסכי פלזמה ו  
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 0ככר בן גוריון 

  490-0009000: נייד,  5900060: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מוניות חמודי 
 מונית מרצדס חדשה

480-4000185 
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 

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

 קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  258-0722662עודד : לפרטים
2509-844260 

aviorian@gmail.com 


