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 נופותופווווותו ופו ו

 4124121141א   “תשע , טבת ‘ יום שישי י   144גליון  

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

 משלוחים
40-9776559 

 פיצריה מסעדה
 מוניות הקריה

 טבעון
נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
 שעות ביממה 42

42-3099349 
404-9388293 

 הצהובון

  2'כתה ב, נועם סטולר. נכתב במסגרת חוויה מחופש חנוכה
ההצגה מספרת ". אחד מהחברה"נסעתי עם אימא שלי ואחים שלי להצגה , ביום ראשון בחופשת חנוכה

כי לא מצא את ההורים , ועלה לארץ ישראל לבד 2-על ילד שקוראים לו פיטר שניצל ממלחמת העולם ה
היו ארבעה ילדים ישראלים שלא התנהגו יפה אל , בישוב שפיטר הגיע אליו, בישראל. שלו במלחמה

הילדים לא . צחקו על הלבוש שלו ולא שיתפו אותו במשחקים ובאימונים למחתרת, הם הציקו לו. פיטר
כמה הוא עצוב כיוון שהוא לא יודע אם אמא , כמה פיטר היה רעב: חשבו על המלחמה שפיטר היה בה

פיטר לקח משהוא לאכול וגמר את כל החבילה ולא , פעם אחת. ואבא שלו חיים או מתו במלחמה
המדריך של הילדים . הוא לא שם לב שהוא אוכל הרבה, השאיר כיבוד לילדים האחרים כי בגלל השואה

צירף גם את החבר הישראלי שלו , שהיה חבר טוב, פיטר. גילה שפיטר מתאים להצטרף למחתרת
הילדים מופיעים בטקס בישוב שלהם יחד עם , בסוף ההצגה. למחתרת וכך הפכו כולם לחברים טובים

 .פיטר והוא מקבל הודעה שההורים שלו נשארו בחיים
מאוד מרגשת ומלמדת על מה שהיה בארץ , אני ממליצה ללכת להצגה  הזאת כי היא מאוד מעניינת

היא גם מלמדת על חברות בין ילדים והיא מלמדת שכדאי . ישראל בתקופת השלטון האנגלי וההעפלה
 .להתנהג יפה גם לילדים בודדים וגם לילדים עולים חדשים וגם לילדים שהם שונים

 נועם סטולר

גדלנו יחד . דפנה היא חברת הילדות שלי מחולון.  “אחד מהחברה”כתבה את המחזה דפנה אנגל 
ונפגשנו מדי יום אחרי הלימודים כתלמידי בית הספר , שיחקנו יחד בחולות כילדים, בלול כפעוטים

שכללה את האחים הקטנים של שנינו ולפעמים עוד , הקטנה שלנו” חבורה“אחד המשחקים ב. היסודי
או , היינו מתחלקים לקבוצות ואז מביימים ומשחקים. היה הצגות, חנקין בחולון‘ חברים מהשכונה ברח

שנה מאז שדרכנו נפרדו  30-עברו יותר מ. בהצגות קצרות שהכנו בעצמנו לעצמנו, לסירוגין, צופים
בעזרת . תכננתי לראותו ולשוחח עם דפנה, מאז שידעתי שדפנה כתבה את המחזה הזה. והקשר ניתק

סיפרנו זה לזו על עצמנו ועל .  אזרתי אומץ והתקשרתי, חברים איתרתי את מספר הטלפון של דפנה
 . נעים, המשפחה וזה היה נעים

הוא אחד מתוך שלוש “ אחד מהחברה”דפנה סיפרה לי שהיא באביב ימיה מבחינה מקצועית ושהמחזה 
מחזות . “אורי“ו“ חבילה משמים”: האחרים הם, מחזות על תקופת המנדט הבריטי שהיא כתבה

. תחקיר ארוך שהיא עושה בהנאה גדולה, כמובן, למחזות הללו קודם. שלה“ פטיש“הסטוריים הם ה
וגם בארכיון , א“מבלה שעות בספריה העירונית בחולון ובבית אריאלה בת, היא נוברת באינטרנט

 .“אם יש גן עדן”, “שרה גיבורת נילי“, “הלילה הזה”: מחזות נוספים שכתבה. הציוני
סיפור היסטורי של תוצאות שואת העם היהודי . שזורים שני סיפורים זה בזה“ אחד מהחברה”בהצגה 

י “שני הסיפורים נישאים על כתפי פיטר שנוחת בא. וסיפור חברתי של השתלבות החריג בחברה
“ מדור חיפוש קרובים“פיטר בודק מדי שבוע ב. בתקופת המנדט הבריטי לתוך חבורת ילדים במושב

בין לבין הוא מתמודד עם חרם שעושים . אם יש סימן חיים מהוריו שהותיר מאחוריו באירופה המדממת
 .מסודר מדי  ולא שייך, עליו הילדים שחושבים שהוא מוזר

 .א זבולון והוצגה באולם הספורט במועצה.י מחלקת ספורט ונוער במ“ההצגה הובאה בחנוכה ע
 אבי ברוך
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 רשמה רותי כרמלי   -טיול נופשיבוקר לבוסתן הכרמל
    

פיטייה או , זבוטיקבה,מתי לאחרונה אכלתם ספוטה שחורה
 ? שעועית הגלידה

טיילי נופשיבוקר ? מי זה אנחנו. אבל אנחנו כן? לא אכלתם
 .שמחפשים מקומות מעניינים לטייל בהם

ביקרנו ביום שלישי האחרון אצל אברהם חסידים ממעגן 
בו , בוסתן מדהים, שנה 20שבנה במו ידיו במשך , מיכאל
, משקיף על הים, הבוסתן נטוע על צלע הכרמל. פירות טרופים שונים ומשונים 110איקלם 

 .משרה רוגע
שבמשך כל השנים מנסה , "משוגע לדבר"עבודה של . עשרה דונם  של גן עדן שלא יאומן

מרכיב הרכבות ושמח על כל זן חדש שאפילו בארץ מוצאו לא חלמו , לאקלם זנים נוספים
 . עליו

נלחם באיתני הטבע ומניף את דגל ישראל לא רק בחגים , אברהם חסידים מקדש את האדמה
 .אלא ביום יום כי הוא ישראלי 

 .האדמה מחזירה לו והיא מניבה פירות מרהיבים בשלל צבעים ובטעמים ערבים לחיך
 .את הפירות הללו טעמנו כשהיינו אצלו ונהנינו מהאירוח  שהיה מלווה בהסברים מרתקים

קהילת בית אל היא קהילה של גרמנים אוהבי ישראל , את הטיול קינחנו בתעשיות בית אל
 .שבחרו לחיות בארץ

חיים בצנעה ועובדים במפעלים שלהם בזכרון , אנשים חרוצים שמקיימים מסגרת של קיבוץ
 .רמת הגולן ועוד, יעקב

, ריבות, שמיכות פוך,  עיבוד שבבי, מערכות אוורור למקלטים, בין היתר, הם מייצרים
 .רטבים ומאפים

 .והרצאה מאלפת. זכינו לשמוע את המקהלה שלהם
פשטנו על חנות המפעל ויצאנו עם ? כמובן איך לא. אנשים נחמדים שקיבלו אותנו בחום

 .שקיות מלאות
 .היה כייף

 בנופשית 10.00בשעה  21.12.10‘ יום ג
  (המדריך של טיול  גבול הצפון)-הרצאה עם דוד שטנר   

 4 התביעה הסורית לנסיגה מרמת הגולן

 ? עקשנות פוליטית סורית או מיטב התרבות הסורית

 .מ עם סוריה"מבט של חוקר ונושא במו

 כולל כיבוד קל₪  04כניסה להרצאה 

 להתראות צוות נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 ילדים/תספורת גברים
 ₪  34פאן +תספורת נשים 

 ₪  90/24 -ארוך /פאן קצר
 צבע  פסים  גוונים 

תסרוקות / איפור ערב 

+צבע מבצעים
תספורת 

 בלבד₪  071-פאן ב+
אפשרות למנוי מיוחד לצבע לשיער

 
מנוי פאנים 

 !בלבד₪  051מתנה  0+ 01

 ‘ ה-‘פתוח א

 
  
 

 שעות ביממה 24 

 050-7679905יעקב  
 052-3237505דודי 

פתרון מושלם לבעיית 
 השורשים בקווי הביוב 
 עם אחריות לשנים רבות

 איתור נזילות במצלמה חדישה 
 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני אינסטלציה 

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

   חדרים עם    7למכירה בבלעדיות בית

 מיידי ₪    1,900,000יציאה מהסלון לחצר  

  חדרים עם    7‘ למכירה בבלעדיות קוטג

גינה גדולה  , נוף מקסים + יחידה מניבה  

 מיידי ₪    2,500,000

   חדרים    6להשכרה בבלעדיות בית

   ₪    5,000מיידי    מפואר 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 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 

ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי
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 מבצעים באטליז נופית
 טרי יום יום

04-9835210 

 בין השעות
17:00-21:00 

 04-9930004: ‘להזמנות טל. משלוחים מהאיטליז ומהמרכולית חינם

תוספת אחת 
 חינם לבחירה

, טונה, בצל, זיתים
 פטריות, בולגרית

₪  
0050 

 :בתוספת
 טונה או בולגרית

חזה עוף 
 פרוס

כרעיים 
 עוף

פרגיות 
 ₪  25 ₪  17 ₪  100 ג“ק 3
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 הרקדת ילדים - 18:00-19:00
ואילך הרקדה פתוחה  19:00

  למתחילים ומתקדמים
 
 

תתקיים ההרקדה , במידה ומזג האויר לא יאפשר
 באולם הרב תכליתי

 בואו לרקוד חזק עד השמים
הרקדת ריקודי העם החודשית 

 עם אלעד פרל
במגרש  25.12במוצאי שבת 

 ליד בית הכנסת

 אף פעם לא מאוחר
 ....ללמוד לשחות

 :ועכשיו בבריכה המחוממת בנופית 
 לימוד שחייה למבוגרים וילדים

 (אפשרות לזוגות או שלשות) בשיעורים פרטיים
 התגברות על חרדות מים ופחדים

 שיפור סגנון ונשימה נכונה
 לימוד סגנונות שחייה בריאים בנוסף לשחיית חזה

 ינג בלימוד השחייה'אפשרות לשילוב קואוצ

 דלית אבירם 
 מורה מוסמכת לשחייה עם ניסיון והתמחות בחרדות מים

 לאיכות חיים( רית'קואוצ)מאמנת אישית , תואר בחינוך גופני

 הנחה %01 –מבצע חורף חם 
 450 - 3632787. תוצאות מובטחות. גישה נעימה ומותאמת לכל אחד

 מכון בר מצוה

 

לימוד חוויתי 
ליווי צמוד והדרכה מעשית 
מפגשי אבות ובנים 
חגיגת סיום ליד הכותל 

 להצטרפות הרב מיכאל קישון
054-6669770 

ki@neto.net.il 
 הכתובת שלך לכל עניין יהודי

 ...זה הזמן להצטרף 



 7 

 

 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם

 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 , 30המסילה  ‘ רח 
, 10-1310113, 31300127 ‘טל

 310-1300121 ‘פקס

 :כל סוגי האירועים
 ימי הולדת

 חתונות
 בת מצווה/בר   
 ות/מסיבות רווקים   

 מסיבות אירוסין        
 ...ערבי גיבוש ועוד        

  Royהמפלים המפנקים של 
 !יספק לכם חוויה בלתי נשכחת Royקייטרינג המתוקים של 

 ,050-2330030 04-9531906:‘טל
Email:hadar@shokoladim.co.il 

www.roychocolate.co.il 

  www.eshkol.org.il 

4 נ ו פ י ת  0 - 9 7 7 0 3 7 9     

בואו ללמוד מתמטיקה בשיטה מיוחדת 

 המותאמת אישית לכל תלמיד

  (גם לבעלי לקויות למידה או מחסום רגשי)

 שמשית    נופית    קריות 
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 קודם כל אמא
 עצמונה גלעין

 
קשה לי לומר על עצמי שאני מצייתת לכל חוקי 

מעגלת "כמו רבים אני . התנועה בהקפדה יתרה
עדיין יש דברים ". לי זה לא יקרה"בתקווה ש" פינות

שאני לא מעזה לעשות וכשאני רואה אחרים עוברים 
על החוק בצורה מסוכנת אני נחרדת שמה יקרה להם 

כיוון . משהו ולפעמים אף נפגעת מהתנהגותם
שברור שאדם מקפיד רק על חלק מהחוקים שלימדו 

אני מאמינה שיש ללמד את ילדינו כמה , אותו
אפילו אם זה , ולהדגיש חשיבות כמה שיותר, שיותר

הרי שהקפדה תלך , אם לא נקפיד מאוד. נראה מוגזם
ותפחת ובכך אנו מסכנים אותם ואני בטוחה שאף 

הורה לא רוצה שילדו יפגע חלילה אפילו פגיעה 
 .קטנה שלא לדבר על אובדן חיים

מדי בוקר אני יוצאת לעבודה כאשר התנועה בכבישי נופית עדין דלילה וחולפת על פני המעונות 
כיוון שזו הדלת , בזהירות משנה מפני שהורים לא מעטים בוחרים להוציא את הילד מצד הכביש

. חסכון בזמן. בטחון מופרז. עצלנות. מכירה היטב את חוסר החשק לעבור לצד השני. הקרובה אליהם
אני מאמינה כי חינוך מתחיל כבר מהבטן ולכן אם הילד מתרגל מההתחלה לזהירות .  הכל מוכר

ההמלצה שלי היא להעביר את כסא . והקפדה הוא יהיה זהיר בעצמו מבלי לראות בזה עול או מטלה
יש בזה הקניית הרגלים . מעשה מכוון שישמור על חיינו לאורך זמן. בוסטר לצד המדרכה/הבטיחות

 . טובים לילד ולנו עצמנו ומשמתרגלים העניין נהיה פשוט קל ואוטומטי
כשילד קופץ לכביש אני מתפללת שאגיב . אני עייפה וזמן התגובה יורד, בשובי מהעבודה בסוף יום

אבל כשאני רואה ילד מחליק על הקו הלבן בסקיטבורד או חבורה עושה סיבובים עם , בזמן ולא אפגע
או , בעיקר כי לרוב זה קורה בצמוד לאחד ממגרשי הספורט הבטוחים, אופנים על הכביש אני מתרגזת

מה עם ? איפה המורים? איפה ההורים. מרגיז יותר הוא המבט כאילו אני האשמה. בתוך סיבוב
אנו מאמינים שנופית היא גן עדן וילדינו מלאכים קטנים וטהורים ? "הכביש אינו מגרש משחקים"

אם אתם רואים . למען חיים ארוכים ובטוחים, אבל מצאו זמן לעקוב אחריהם ולוודא, שתמיד צודקים
אני בטוחה שתרצו שידווחו . טרחו להתקשר אליו ולדווח לו-ילד של מכר שלכם מתנהג באופן מסוכן

בגילוי אכפתיות כאילו והיו , אני חושבת שמחובתנו לעזור אחד לשני בשמירה על שלומנו. לכם
 .הילדים שלנו עצמנו

לצערי איני יודעת מה היא עושה בשובה . גם הקטנה שלי רוכבת לעיתים לבית הספר על אופנים
אבל בבוקר אני יוצאת מעט אחריה ורואה אותה הולכת בעליה על , בצהרים כיוון שאז אני בעבודה

כפי שהזכרתי , ומקוה שזכרה לעצור לפני כל חניה לבדוק שאין רכב שיוצא, המדרכה וקסדה לראשה
 .לפני שיצאה מהבית

כל פעם שהילד , אחרי שהוציאו רשיון נהיגה והם כבר גדולים ועצמאים ובוגרים ושומרים על המדינה
קח פירות יבשים , האט בגשם, סע בזהירות: נזכיר לו, (זה לא משנה–שלנו או שלו )לוקח את האוטו 

כך -נחפור כל עוד נוכל כי ככל שהחפירה עמוקה. או חטיף למקרה שאתה עייף בחזרה מהמסיבה
 .היסודות עמוקים

בתוך תוכו הוא יודע שאתם עושים , ואל תרגישו לא נעים לנדנד ואל תדאגו אם הילד מגיב קצת בכעס
הוא מתכוון " די"אפילו שהוא אומר . את זה מאהבתכם אליו והוא מרגיש את הדאגה והאכפתיות

 !אל תרפו והמשיכו להראות לילדים עד כמה חייהם יקרים לכם". עוד"ל
 .סעו בשלום
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 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 00044 -9044' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת 
 קבלות פנים

 שוש ואהוד יונאי

473-765039760 

 

 מאפייה

 אבו שאדי ובניו

 פ י צ ה , ל ח מ נ י ו ת , פ י ת ו ת 

04-9536356 
 משלוחים עד הבית

 , עוגיות, בורקס, זעתר
 חלות לשבת

 
 אזכרה לאוהד

  
 האזכרה של אוהד זך

  
-תתקיים ביום חמישי ה

15:30בשעה  30.12.10  
  

בבית הקברות הצבאי 
  בקרית טבעון

04-9535055 
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 סערת גשמים
, כסלו באבוקות אורנים, חלף חשוון בלהט שרבים

 14, ה"בספר משלי כ. בא טבת בסופת מטרים
זאת עלולה ". נשיאים ורוח וגשם אין: "כתוב

) אך השבוע , להיות המציאות בארצנו השחונה
בימי . נשיאים רבים וגשמים כבדים, זכינו לרוחות עזות( 12.12.2010

וירוו , מתפללים לענני גשמים שתביא הרוח ממרחקים, הסתיו החרבים
, צנחה הטמפרטורה בגובה נמוך, בימים אלה. את רגבי האדמה הצמאים

 180בהרי הצפון ירדו . ולברד ושלג בהרים, שהביאה לעיבוי אידים ומטרים
חשוב לעצים , קור העונה. מ"מ 150ובסביבת נופית ירדו , מ גשם"מ

ויתעוררו באביב בשיא , כדי שיכנסו לתרדמה עמוקה, הנשירים והגפנים
האגסים , יצילו את מטעי התפוחים, גשמי הימים האחרונים. אונם ותנובתם

גם שטחי המרעה . וינביטו דגנים בעמקים וגידולים אחרים, והדובדבנים
 . לשמחת הרועים והבוקרים, יצמיחו עשב, לצאן ולבקר

הרוחות . לימות החמה הארוכים, ועלינו להתפיל מים רבים, מאגרינו עדיין ריקים, למרות סערת הגשמים
, קשת צבעים נאה. ופגעו בנמלים, הציפו חופים בגלים, הפילו עמודים, העזות שברו עצים וענפים

אך היכן ברית האדם נגד שריפות . הזכירה ברית אלוהים נגד המבול, שהגיחה לרגע בין חמה לעננים
ובמהלך ההיסטוריה , נזקי השריפות קשים כנזקי המים וההצפות, ברחבי העולם? ומפגעים אחרים

 .  שתיהן גרמו להרס רב ליושבי הערים והכפרים ופגיעה ברכושם

שינוי זה מתהווה בטבע במהלך זמן של . בעקבות מעשי ידינו, אקלים האזור הולך ומשתנה לנגד עינינו
 2009בראשית נובמבר . והמדבר עומד לפתחנו, אך בעוונותינו האקולוגיים הכל מואץ, דורות רבים

) וכך זה קורה באמצע דצמבר השנה , ירדה שליש מכמות הגשמים בתוך ימים אחדים בעונה שחונה
לבין סופות קצרות שופעות , המעברים הקיצוניים האלה בין ימים שחונים. בעונה שעודה עלומה(  2010

ההולך ומתרחב , זה קורה בארצות הגובלות במדבר. מעידים על שינוי מגמה באקלים, גשמים
אך , המגיב בזעם על שינוי אופיו וגיוונו, קל לקלקל את טבע בראשית. ואנחנו נמנים עימהן, בשטחיהן

במורדות . ותפארת הכרמל בתוכן, שריפות רבות פורצות מידי שנה ביערות ארצנו. קשה לתקנו
נחל . ותזיק עם אפרה לקרקעות הפוריות, שכבת הקרקע החשופה תסחף בגשמים העזים, השרופים

נשרפו ואוכלו , שבהם היה חורש טבעי צפוף של אלון מצוי ומלוויו, נחל כלח ושוויצריה הקטנה, גלים
 .  ורק שלדים זקופים נותרו עומדים זקופים ומפויחים, באש

. שהרוח מנעה מלהבות האש להגיע אליו, רואים מדרון שרוף מול מדרון ירוק, מאחת הפסגות בכרמל
והם עלולים , ינביטו מיליוני זרעים ששרדו באדמות פחות שרופות, הגשמים הרבים שירדו השבוע

, יערות האורנים ישנו את הרכב הצמחייה ואופייה. להשתלט על שטחים נרחבים שנשארו חשופים
אז לדלל את , חשוב לתת לכרמל מספר שנים של מנוחה להתאוששות טבעית. ומגוון המינים יעלם

לוטם שעיר , לוטם מרווני בלבן, עוד יפרחו בחורש הטבעי. ואין לטעת אורנים במדרונותיו, יערותיו
שיחים , וכן עצים, סגול –רקפת בורוד , כלנית באדום, רומוליאה בסגול, קידה שעירה בצהוב, בורוד

עד שוב , ולא נלך בשביליו, לא ניטע עצים בהר השחור, (א"תשע)ו בשבט הקרוב "בט.  ומטפסים רבים
 .   ונהנה מנופיו, אז נריח את פרחיו, צבע ירוק למראותיו

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 ויגש 
 440411-41441 זמני השבת 

i שבת שלוםi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
 ן"י י ע ו ץ   ו ת י ו ו ך   נ ד ל 

 (ת ו ש ב   נ ו פ י ת )! ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל 
1ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    1 1 - 1 1 1 1 1 1 1  

 למכירה
2,400,000מגרש שטוח ויפהפה  180/700בית בודד ‘  בנופית א  
 מול נוף לעמק יזרעאל , בניה דו משפחתי‘ מ 800בקריית עמל מגרש

1,600,000  ₪ 

 להשכרה
 4,000, מרוהט לתקופה של שנה‘ חד 4.5, בית בודד‘ בנופית א    ₪ 

  מפ ךו פפפטאו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך
 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  9777709: טלפון
473-7767009  

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 הדרך לריפוי עצמי
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

 050-7832003: לפרטים והרשמה
www.ima-adama.co.il/home/sandra 

2ieliash@012.net.il 

אישה 
 מרכסים

אחראית חמה 
 ומסורה

מעוניינת לטפל 
 בתינוקות

 04-9040738: טל
-052: נייד

7600929 
 

 

 מספרת לובנה
 חדש במספרה

 , מניקור, פדיקור
 ובניית ציפורניים

5392447 -052  

תיקון כל סוגי 
 התקלות 

 .בית הלקוחעד 

מחירים 
 !!אטרקטיביים

4733596934 
4739997747 

 אמין מהירשרות 

 ...ואיכותי

להשכרה
 בית בנופית 

 חדרים  6
סטנדרט גבוה 

 במיוחד
, מטבח, מזגנים

 ארונות עץ מלא
 לתקופה ממושכת
490-9950950 

 09:44-להתקשר החל מ
 לרציניים בלבד

 צפתי‘ מזל טוב לגלי ולכל משפ
 להולדת האח
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
052-6008871  

 או ורוטו ופו ו

, מעבדת שרות
 תיקון ומכירה

, וידאו, טלויזיות
 מיקרוגל, סטריאו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -ו   
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 0ככר בן גוריון 

  5900969: טל
  490-0009900: נייד

 !מ ב י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הואוםופו ווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
490-9966044 
40-5909594 

 Homefix שילדקראוט
 לוקחים אחריות על הבית שלכם

 ביצוע עבודות אינסטלציה 

 ופתיחת סתימות

 איתור נזילות 

 בעזרת מצלמה טרמית

 פתרונות איטום מתקדמים

 ביצוע עבודות חשמל

 תיקוני תריסים

 תיקון והתקנת דודים

 שיפוצים כלליים

1נ ת ן    1 1 - 1 1 3 1 3 1 2   

  נופית 90תבור 

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

  הגדר הלבנה 

 111-1341211נייד , 23211114 טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 111-1311242סיירת נופית  

 490-6900400השוטר הקהילתי  
 490-6900409דני ינטנר  –ש "רב

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 


