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 מוניות הקריה
 טבעון

נסיעות מיוחדות 
 ג“לנתב

 שעות ביממה 42

42-3099349 
404-9388293 

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-6868559 

 אלונים חוצות

487-6444719 

 !איזו הצלחה איזו הנאה איזו רמה 
, המפגש בין תושבים, האווירה, החופשיות לבחור, באולם הרב תכליתי, מבחר ההרצאות

 .הנושאים המדוברים והכיבוד המפנק
הקשת הרחבה של מיחזור חומרים , מבחר עשיר ומגוון של פינות יצירה, במרחק ראייה, ובחוץ

 .ושילובם בהנאת הילדים והוריהם
 .גם היא בנושא הירוק, שעת סיפור שהוגשה באווירה נעימה ומעניינת

, המבוגרים והילדים כאחד, מפעילי הכתה המדעית של המדעטק שהעשירו ולימדו אותנו
 .מסודותיה של האש

, כך שהיה שם הכל, שאיזנו היטב את פיזור הפעילות, לב ועניין-ופינות רבות ומושכות תשומת
 .צפיפות... מלבד

 !יום ירוק מוצלח ומהנה, שזור במזג אוויר שמשי ואורחים שבאו לחגוג איתנו, היה זה יום ירוק
ולכל מי שעזר בתכנון ובביצוע ( אשר על ההרצאות)לדוד ברודאי , לברברה, לגנית, לארנון תודה

במארג היפה והירוק שכולנו נהנינו , שלקחו חלק ותפקיד, מבוגרים ונוער, האירוע ויש רבים
 .ממנו

 עליזה רווה

>>> 

 משוב מרענן ליום ירוק בנופית
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 .....בטחון.... בטחון 
משיגה , אשר ככל הנראה, אנו מקיימים פעילות מונעת כנגד פורצים, בשבועות האחרונים

הפעילות בוצעה . נקווה שכך יימשך, בשבועיים האחרונים לא חווינו פריצות –הרתעה 
אנו זקוקים , בכדי לקיים את הפעילות גם בהמשך. על ידי מתנדבים רבים ותודה לכולם

אנא צרו קשר. של מתנדבים" בנק"ל  
nofit_vaad@012.net.il  

שירותי מוקד עירוני לתושבי נופית מעניקה , "בן בטחון"חברת  -ועוד בענייני בטחון  
אנא  -( כולל נושאים שאינם בטחוניים)בכל נושא או מטרד !!(. גם לאלו שאינם מנויים)

הודעות , יטופלו מיידית על ידי הסייר -הודעות בענייני בטחון . @8-7=87<?? -התקשרו ל
 .בנושאים אחרים מועברות למזכירות הישוב למחרת היום

 
 לקראת חופשת הפסח" סיירת הורים"
במטרה למזער , במהלך החופשים, המפעיל סיורי הורים, היא מיזם" סיירת הורים"

מופעלת " סיירת הורים. "סמים ועוד, וונדליזם, שתייה, תופעות של שוטטות נוער
ומלבד ( הדומה לנו במידה רבה –דוגמה טובה בישוב שמשית )בהצלחה בישובים רבים 

תורמת גם להדברות בין הדורות ולחיזוק הקשרים , מניעת תופעות פסולות כאמור
 –הורים אשר יתנדבו לקחת חלק במיזם . ס כרמל זבולון שותף למהלך"ביה. בקהילה

להרשמה . יקבלו גם הדרכה מקצועית וכלים ייחודיים להדברות עם נוער
il.net.012@vaad_nofit 
 

 לקראת האביב והקיץ הבאים עלינו לטובה
, לומדים כי את בוא האביב מבשרים שלל הפריחות, שעולמם יפה ואופטימי –הילדים 

יודעים כי , שעולמם מעט יותר ציני –המבוגרים . ציוץ הציפורים והשמש המלטפת
אנו מנהלים באמצעות , את מלחמת ההתשה ביתושים!!! מבשרי האביב הינם היתושים

הפקח מגיע . אשר מבצע ריסוס במוקדי דגירת יתושים, פקח תברואה מהמועצה
חפשו את מקור המים  –אם נתקלתם בריבוי יתושים . בשבוע' כ בימי ג"למקומותינו בד

, בבריכות ילדים, במרתפים שאינם בשימוש, כ מתחת ליסודות בתים"בד. העומדים
דווחו למזכירות בכדי שנוכל לכוון את , במידה ומצאתם. 'תחתיות עציצים וכו, קערות
 .הפקח

 
 מתחם מתקני כושר חופשיים

לשימוש חופשי , מתחם מכשירי כושר –מירון  -מוקם בצומת הרחובות גולן , בימים אלו
במימון משותף של הוועד המקומי ומחלקת הנוער והספורט של  –המיזם . של התושבים

 .המון תודה לעושים במלאכה. המועצה
, ושנהייה כולנו בריאים. בבקשה לא לעלות על המתקנים עד שנפרסם אישור לנושא

 .חזקים ויפים

mailto:nofit_vaad@012.net.il
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 שעות ביממה 24 

 050-7679905יעקב 
 052-3237505דודי 

 !שירות מכל הלב

פתרון מושלם לבעיית 
 השורשים בקווי הביוב 
 עם אחריות לשנים רבות

 איתור נזילות במצלמה חדישה 
 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני אינסטלציה 

 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

 

 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 , 32המסילה  ‘ רח 
, 40-1348113, 31382128 ‘טל

 340-1382124 ‘פקס

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
  חדרים  =בבלעדיות קוטג

 .מיידי₪  9,877,777
  בבלעדיות קוטג דו משפחתי

סטנדרט בניה גבוה  גובל בואדי
 .מיידי₪  77,777>,9במיוחד 

  אטרקטיבי דו משפחתי= 
יחידה מניבה  + נוף+ חדרים

9,877,777  ₪ 
מגוון רחב של יחידות להשכרה 

 .בבלעדיות
מגוון רחב של נכסים , כמו כן

 .ברמת ישי ובטבעון
  050-8426968לפרטים יעל 

  050-6426968אופיר 
 תושבי נופית , מומחי נדלן
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 פעילות נופשיבוקר מיועדת לכלל תושבי הישוב 
 כל הפעילות מתקיימת באולם הספורט החדש

 
 טל קרביץ - 77.?8בשעה  -יום  ראשון -88.;7.:

 מזה שנים נודד במחוזות נידחים. מוסיקאי וזמר, טל קרביץ
במחקר אחרי המוסיקה ומביא איתו כלי נגינה נדירים ואת 

 .הסיפור שחי איתם
 איי גלפגוס -בבוקר  87.77 -יום שלישי -88.;7.>

 ברברה תספר לנו על איי גלפגוס בליווי תמונות
 הודו -חנה להט  -77.?8שעה  -יום ראשון  -88.;87.7

 דתות ותרבויות עתיקות, צומת מפגש של נופים-הצפון הרחוק של הודו

 טיול מפלי מים בגולן עם גיל ברנר-יום שישי -88.;99.7

 מסלול הטיול ימסר בנפרד
 

 -נסיעה ללוחמי הגטאות  -יום שישי-88.;7.@9

 .ביקור במוזיאון עם הדרכה  והמשך לראש  הניקרה לביקור בניקרות

 8:?<=>>-9>7. שרה טל A הרשמה  לטיולים אצל 
 <=:7:@@ –חנה
 Aron.hanna@gmail.com או באימייל חוזר לחנה

 (אנו מתחייבים למדריך ואוטובוס)ההרשמה מחייבת  , ₪ 877מחיר כל טיול 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 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

 קונדיטוריה דובדבן

 40-8351359: טלפון
 430-005184823נייד  

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 00099 -0099' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת וקבלות פנים
 שוש ואהוד יונאי

950-5/3000760 

 מכון בר מצוה

 

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

 להצטרפות הרב מיכאל קישון
7<;-===@>>7 

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

 ...זה הזמן להצטרף 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

50% 
₪  82לקופון זה בשווי ₪  41רק ב 
 345חיסכון  - ₪10ג בורקס "ק 1

 940411תוקף הקופון עד 

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
₪  82לקופון זה בשווי ₪  41רק ב 

 345חיסכון  - ₪10ג עוגיות שמרים "ק 1

 940411תוקף הקופון עד 
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18.00סיום המפגש עד השעה 

.מוזמנים לציין את האירוע בלבוש לבן

,כחלק מאירועי התרבות בנופית

0נקיים מפגש לקבלת שבת קהילתית

:המפגש יתקיים

08-04-2011א "ניסן תשע' ביום שישי ד

. במבנה אולם הספורט17.00בשעה  

:למפגש מוזמנים

. בהרכב מורחב-משפחות נופית 

 

:בתכנית

מקטעי מקורות, נגינה וקריאה, שירה

אל מבשרי האביב

הנה הנה הסתו עבר לו"

הניצנים נראו בארץ

"עת הזמיר הגיע

(שיר השירים)
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7;-@?:<987 

₪  
77:< 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 איך להתחיל –תחביב הצילום 
 סימן שאתם מתעניינים בצילום וכנראה גם , אם אתם קוראים את המדור הזה כבר זמן מה

אלא " קפצו למים"רוב האנשים שמגלים עניין בתחום לא לגמרי . מצלמים מדי פעם או אפילו הרבה
 . רק נגעו בהם בקצות האצבעות

 "?איך כדאי להתחיל " –היום אנסה לענות על השאלה הנפוצה 
אנסה לתת . וכל אחד צריך למצוא את הדרך המתאימה לו, כמובן שאין תשובת בית ספר אחת ויחידה

 .לכם כמה כיוונים
, היא יכולה להיות של אבא או של חברה? נכון , לא חשבתם לצאת לדרך בלי מצלמה – מצלמה

היא כלי הביטוי . אבל עדיף שתהיה שלכם כי צריך ללמוד להכיר אותה בצורה אינטימית
אם יש לכם מצלמה כלשהי בבית אפשר כמובן . שלכם ויש חשיבות למערכת היחסים איתה

תלוי כמה אתם מעריכים , מי שרוצה להשקיע יכול גם לקנות חדשה. להתחיל איתה
הן לא באמת " )בסיסית" DSLRהאידיאל זה להתחיל עם מצלמת . שתתמידו בתחביב הזה

כמו , ועדשה ורסטילית יחסית שתאפשר לכם לצלם במגוון רחב של סיטואציות( בסיסיות
אפשר , מוגזמת כהתחלה₪  777>-77>:אם הוצאה של . או טווח דומה, 977-?8או  >87-?8

ניתן למצוא . להתחיל גם עם מצלמה קומפקטית שמאפשרת שליטה בכל פרמטרי הצילום
 G12קנון )ויש יקרות ואיכותיות יותר ( למשל TZ8פנסוניק )₪  77@ -דגמים כאלה החל מ

יש , מכיוון שמרכיב מרכזי בצילום הוא השליטה במצלמה ובנושאים הטכניים(. למשל
 . ISO -צמצם ו, מהירות תריס –חשיבות רבה ליכולת לשלוט בפרמטרי הצילום הבסיסיים 

, סדנאות, קורסים, לימודי תעודהA אפשר ללמוד צילום במספר רב של דרכים – לימודים
זה עניין . או לימודים עצמיים בעזרת חומר כתוב או מידע מהאינטרנט, שיעורים פרטיים

מכיוון שהמידע באינטרנט . אין טוב יותר או פחות, מאוד אישי איזו שיטה עדיפה עבורכם
אתרים . ללכת לקורס תמיד אפשר. קיים בשפע ואינו עולה כסף אני ממליץ להתחיל שם

, יש נוספים כמובן. פורטל הצילום של טד, האתר המצוין של רועי גליץA מומלצים בעברית
 .גוגל יעזור לכם למצוא אותם

A צאו לסשן צילום ואל תצלמו את הדברים הבאים, כמו שנאמר באחד הקורסים – מה לצלם
זה אומר שעכשיו הזמן להתחיל לפתח את ? נשארתם בלי כלום . פרחים ושקיעות, ילדים

, טבע, אנשים, נופים –ולחפש את הנושאים שמדברים אליכם , שלכם" העין הצילומית"
תכנסו לאתרים שצלמים חובבים מעלים , אם אתם רוצים קצת השראה. ועוד, ארכיטקטורה

 .תמצאו בהם עולם ומלואו. D-SPOT ,Photolight ,PBASE -כמו , אליהם תמונות
תסתכלו על תמונות . בהתחלה כצופים, תכנסו לאתרים בהם יש קהילות צילום – איך להשתפר

והן ( מההערות 78?)שאנשים מעלים וכל הביקורת שניתנת להם הן בהיבטים טכניים 
בהמשך תעלו גם תמונות משלכם ותקבלו (. מההערות 978בקושי )בהיבטים אמנותיים 

פורום אמנות הצילום  –אתרים מומלצים . עליהן ביקורת בונה ממנה ניתן ללמוד המון
 .אתר הצילום של שלומי, בתפוז

, האחתA שתי דרכים להיחשף לנושא. זו גם אמנות, צילום זה לא רק טכניקה – אמנות הצילום
. 'זויות מבט וכו, מרקמים, להבין מהי קומפוזיציה. ללא קשר ישיר לצילום, ללמוד אמנות
 . וכמובן באינטרנט, אפשר בספרים, אפשר בקורס

עם הזמן לומדים להבדיל בין תמונה . להסתכל על צילומים של צלמים מפורסמים, השניה
 .זה לא קורה ביום אחד!". וואו "לתמונה שהיא " טובה"לתמונה " בסדר"

דקות כדי להכנס  >תקדישו , לפני שאתם עוזבים את הכתבה ורצים לדברים החשובים שמחכים לכם
 .אחריו אני מקווה שיבואו עוד הרבה, זה יהיה הצעד הראשון. לאחד האתרים שציינתי

 Araviv_me@hotmail.com  לתגובות. רביב ! שבת שלום 



 9 

 

 

ודודץדבדנדדדהדהד דודדדבד דבד ד דדד,דבדידודהדודדדאדודבדהדהדדד דבדדד דבד דאדדדאד דוד ד
 דודאדבדעדדד דסדץדבדודדדפד דסדבד דדד,דפדודודבדדדדדודבדהדהד,דפדודודבדדדדד דוד דוד ד

 דבד דדדודבדודדד,דדדודפדבד דדד דודעדבדודדד דפדודדד,ד דהדבדבד דוד דדדעדפדודודבדדדדדץדסדהדוד
 בד דגדבד דדד דבדפדודודדדבדאדסדבדודבדאד

 ברומר אורי

 הדברת מזיקים
 שירות הדברה מקצועי

 אמינות, יחס אישי
 התאמת פתרון לכל לקוח

 !שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה 
 -‘ רשיון המשרד לאיכות הסביבה מס

0581 
 אשמח לעמוד לשירותכם

8415555-185  ,8415655-185 
 נופית, 01רמון ‘ רח

 ייעוץ פיננסי לעסקים ומשפחות

 י"מט/ ת "ליווי והעצמת עסקים מטעם התמ

 ייעוץ צרכני           התמחות בסלולאר

 ליווי משפחות          מהבוץ לבית המלון

 בחינת אפשרויות כגון משכנתאות וכדומה 

 0775-4357-63:  יהודה יזרעאלי

http://www.tovana4u.co.il 

  

  

 " תובנה"
 

 054-5313606נייד , 04-9535055:'טל

info.meydalle.www 

 פיתוח מערכות לניהול תוכן באינטרנט

 אבי ברוך -“ מידע”

http://www.meydalle.info


 10 

 

 

   חיקויים בצמחים
התפתחו ביניהם יחסי תועלת , בתהליכי קיום והישרדות של צמחים וחרקים

והחרקים זקוקים לצוף ואבקת , הצמחים זקוקים למאביקי פרחיהם. הדדיים
אך יש כאלה , רוב הצמחים מספקים צוף כגמול על האבקתם. פרחים

הם מתחזים . ומושכים חרקים בעורמה בלי תמורה, שאינם עושים צוף
ומושכים חרקים המבקרים אותם שוב , בצורתם החיצונית לצמחי צוף

משקיעים , הצמחים המייצרים צוף. כי אינם מבחינים ביניהם, ושוב
ומכוונים את דרכם , המאותתים מרחוק לחרקים, אנרגיה רבה גם בהפקת ריחות וצבעים עזים

שהביא לשינויי , היא תוצאה של תהליך אבולוציוני ארוך, תופעת החיקוי. לשבילי צוף בפרחים
 . ולא תחפושת מקרית, תפקוד באברי הצמח השונים

והיתר לא , כגון סחלב קדוש וסחלב ריחני, יש רק שני מינים הנותנים צוף, בצמחי סחלבים למשל
הסחלב . ומושכים חרקים בדרכים שונות ללא תמורה, אלה מתחזים לנותני צוף. טורחים לייצרו

מזה אלפי , ומצליח למשוך חרקים מאביקים, מתחזה לזמזומית העשירה בצוף, המצויר חסר הצוף
ובכך הוא מטעה , העשיר באבקת פרחים, סחלב החורש מחקה בצבעיו את הלוטם המרווני. שנים

 . מבלי לקבל דבר, את החרקים המבקרים בפרחיו

המחקים בציוריהם נקבות , כמו בפרחי דבורנית חסרי הצוף, קיימת גם רמייה הקשורה ברבייה
והם , גופם מתכסה בגרגרי אבקה,  הזכרים נוחתים על עלי הכותרת המצוירים. דבורים וחרקים

מחקים ריח זבל וריקבון , פרחי הלוף המנומר. עפים לדבורנית אחרת ומאביקים אותה בלי תמורה
בצמחי . המעבירים את אבקתם לפרחי לוף אחרים, ובזה הם מושכים אליהם זבובים, שהם מפיצים
על מנת . ובפרחים הנקביים הם חסרים, הפרחים הזכריים עשירים בצוף ואבקה, ירוקת החמור

. הם מחקים בצורתם את פרחי הזכר הנותנים תמורה, שתהיה האבקה והפריה בפרחים הנקביים
, חרקים שחולפים באוויר. שבמרכזה בולט כתם כהה הדומה לחרק, בגזר קפח יש תפרחת סוכך

הם נעים על פרחי . כי יש בודאי מזון לידו, יושב על התפרחת ומצטרפים אליו" חרק"מבחינים ב
 . ומאביקים אותם, הגזר בחיפוש אחר מזון

הוא מושך בצבעיו ובריחותיו את . הפכו לכד לכידה עם מכסה, עלים של צמח טורף בשם כדנית
, בתחתית הכד יש נוזל. כי מחליקים על הדפנות, הנכנסים לכד ואינם יכולים לטפס החוצה, החרקים

צמח בשם . המפרקים את החרקים ומאפשרים את ספיגתם בתאי הצמח, המכיל אנזימי עיכול
. טורף אותו ומעכל את רקמותיו, סוגר בזיזים ארוכים צהובים על חרק המבקר בו" מלכודת ונוס"

 . מלכודות הצמחים הטורפים נוצרו מעלים ירוקים הלוכדים ומעכלים וגם מטמיעים

שם נשטפו המינראלים , התפתחו בעיקר באזורי ביצה ויערות טרופיים גשומים מאוד, צמחים אלה
ופיתחו , הם סיגלו לעצמם דרך ייחודית להשגת חנקן מחלבוני החרקים, עקב כך. והחנקן מהקרקע

גדל בגינות " בוגנוויליה נאה"המטפס התרבותי הנקרא . עיכול וספיגה לתוך התאים, מנגנוני לכידה
עוטפים , העלים הצבעוניים הגדולים. ורוד ולבן, סגול, כתום, במגוון צבעים כגון צהוב, נוי בארץ

ומתפקדים , העלים הבולטים מרחוק מושכים חרקים. פרחים קטנים שאינם בולטים לעיני החרקים
ומגלים את שפע הצוף שבפרחים , החרקים מתקרבים. למעשה כמו עלי כותרת צבעוניים של פרח

הוא למעשה גבעול , החלק השטוח הנראה כעלה, אצל עצבונית החורש. הקטנים ומאביקים אותם
כך שהגבעול מחקה , העלים זעירים ולא בולטים. פרחים ופירות, ועליו נמצאים ניצנים, ירוק מטמיע

 .אך הוא פחות בזבזני במים, את תפקיד העלה הירוק

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 תזריע 
 18:29-19:38: זמני השבת 

i שבת שלוםi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

  מפ ךו פפפטאו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  0577509: טלפון

950-55/5009  

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 

  

 מטפלת

תושבת רכסים 
חמה ומסורה 

מעוניינת לטפל 
 . בתינוקות

, יחס חם ואוהב
, אווירה נעימה
 . מחירים נוחים

 

 (מוכרת לתושבים בנופית)

950-3/70309 
 אסנת

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

7<;-98>>@=: 
iDoarcitec@gmail.com 

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

) ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל   (ת ו ש ב   נ ו פ י ת !
4ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 2 - 2 2 5 3 7 7 7  

חדרים משופץ   =בנופית א בית בודד  !!   בלעדי  למכירה  
גינה ,  יחידה נפרדת להשכרה +  ר  " מ   77<ומסודר על מגרש  

 .₪ 77,777?,9מטופחת ונוף מרהיב 

סלון , חדרים מטופח ונעים =בנופית ב דו משפחתי !!  בלעדי  למכירה  
 .₪ 7,777>@,8חנייה מקורה , מיזוג וקמין חימום, גדול

, חדרים במיקום מצויין על מגרש חצי דונם =דו משפחתי למכירה 
 ₪  9,877,777, סלון ומטבח מרווחים, צופה לנוף נפלא

 

 להשכרה

יחידה מפוארת 
 . מרוהטת קומפלט

פינת + חדרים  2
אוכל ומטבח 

 . מאובזר
, כולל ארנונה

 . מים ומזגן, כבלים
 

950-9079900 
90-057/903 
 לכניסה מיידית

 

 להשכרה
 יחידת דיור מרווחת 

 ',מ 70

 . מתאימה לזוג

פינת , חדרים 2  

 . מטבח ומזגן, אוכל
 

950-3995039 

950-050/0/3 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
7<9-=77??>8  

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪   94משבצת לחודש  

 ₪   144משבצות לחודש    2

 ₪ 184רבע עמוד לחודש  

 ₪     364חצי עמוד לחודש  

 ₪ 724עמוד מלא לחודש 

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הואוםופו 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 

 454-4915844נייד , 29835431 טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 454-4934818סיירת נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

7<9-<8779@9 

 Homefix שילדקראוט
 ביצוע כל עבודות האינסטלציה 

 פתיחת סתימות 

  איתור נזילות 

 בעזרת מצלמות מיוחדות

 052-2790978נתן שילדקראוט 
 נופית, 82תבור 

 יעוץ אישי ומקצועי חינם -לתושבי נופית 

 מוניות חמודי
 נסיעות ילדים לחוגים, ג“נסיעות מיוחדות לנתב

 העברת חבילות ומשלוחים 
 לכל חלקי הארץ

7<9-:9;;8=? www.taxihm.co.il 
 

 או ורוטורופו 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


