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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 

 אלף נשיקות
מחד עצב וצער עמוק על האובדן הגדול ומאידך העשייה  -ניווט אוהד תמיד מציף אותי ברגשות מעורבים 

על כן רציתי . וההתנדבות מרוממת נפש" הפנינג גדול"הניווט הוא . וההתנדבות הגדולה לקראת האירוע
, אליס מלכה, רותי כרמלי, פועה פדהצור, סימה הופרט: חברות נופשיבוקר: להביע את הערכתי והוקרתי ל

 .יפה גנוסר ומיכל צובוטארו, מלכה זוסמן, זהבה זידנר
 ,איתי קלדרון ואור פרידמן, יונתן אביגדור, ניצן כץ, לחניכים אביב גור, למדריכה יהב, לרכזת הנוער מיכל

 .איציק מהמרכולית, צביקה חוברס, דודי אופק
 . יישר כוח וכן ירבו כמותכם, בזכותכם זה מצליח

 שרה גולדנברג

 קריאת המואזין
קולות המואזין מחילף מפלחים את הדממה שלאחר סערת הרגשות  10:15השעה , יום השואה והגבורה

דווקא , בצפירת דקה דומיה לזכר קורבנות השואה כשכל בית ישראל מרכינים ראש 10:00שהחלה בשעה 
 .מהרגיל אז במשך שעתיים רצופות נשמעה תפילת המואזין ברמת דציבלים גבוהה

חומי עשה מאמצים ניכרים אך , פנינו למזכירות הישוב וביקשנו מחומי לטפל בעניין הנמכת הדציבלים
 .לצערנו כל מאמציו עלו בתוהו

 .קריאת המואזין היתה כבר ברמת דציבלים סבירה ובקושי נשמעה, בערב
היכן הרגישות : מעל במה זו אנו מבקשים לפנות לשכנינו מחילף ולאחראים על המסגד ולשאול

 ?במיוחד ביום אבל כבד שכזה , וההתחשבות שלכם בכאב שלנו
מ "מ להמשיך בשכנות טובה ששוררת ביננו וע"ששכנינו יקחו לתשומת ליבם הערה בונה זו ע, אנו תקווה

 . ל בעתיד"הישנות מקרים כנ
 . גם בימים כתיקונם אנו מבקשים שינמיכו את רמת הדציבלים למען איכות חיינו, בכלל

 קלרה ויצחק מגל
 

 

 במדורה קטנה, החדווה גדולה יותר

 !!אנחנו כועסות

 טעות. ג פחות נכון. ב נכון. א

 :ג בעומר“מבחן לל
י את התשובה /הקף

 .הנכונה
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 קייטנות ופעילות קיץ         

 –נקיים קייטנות ומגוון פעילויות לילדים ונוער , במהלך חופשת הקיץ
הספורט והנוער ' י הוועד המקומי ומח"הקייטנות מאורגנות ע. ב"מגילאי גן חובה ועד י

 . הקייטנות בפיקוח משרד החינוך ובמחירי עלות. זבולון
 .'ג –לגילאי חובה  –הוותיקה והמשובחת , קייטנת הצהרונים

 .'ו –' לגילאי ד –קייטנה עם ערכים , כייפת מחנות העולים
 .ב"י –' לגילאי ז –באווירה קייצית , פעילות מועדון הנוער

 ראו פרסומנו בתאי הדואר

 

 ....ג בעומר הבא עלינו לטובה“לקראת ל
 

 :אנא קראו והקפידו על ההנחיות הבאות, ובכדי שאמנם יבוא עלינו רק לטובה

 . יש למנות מבוגר אחראי –נוער / בכל מדורת ילדים

פוגעת בסביבה ועשויה לגרום , מדורה גדולה מסוכנת לסובבים!!! הגודל לא קובע
.... שירים, משחקים, מפגש, מדורה צנועה יותר מאפשרת גם התכנסות. לדליקות

 .ג בעומר"וכל מה שאנו מצפים מל
 : בדגש על, לפני האירועבעיקר , כדאי לעזור לילדים

 .חומרים דליקים ומכשולים אחרים, בחירת אזור הנקי מעשבים

 .אמצעי כיבוי לצד המדורה/ הכנת מים

 .הכנת מדורה מבוקרת שאינה גדולה מדי

 .שימוש בעצים נקיים ממסמרים ומחלקי מתכת

 .בקבוקים למדורה/ להמנע מנפצים ואביזרים דומים ומזריקת קופסאות

 .כיבוי קפדני ומוחלט של המדורה בתום האירוע

אם ברצונכם לפרוק ציוד במתחם . אסורה תנועת רכב במתחם –בעת קיום המדורות 
שער חדש ליד מועדון " )גבעת המדורות"דרך שער , 1845עשו זאת עד השעה  –

 1900השער יסגר בשעה (. הנוער

 .אנא שמרו על הנקיון באזור המדורות ואספו את האשפה בסיום האירוע

 

 במדורה קטנה, החדווה גדולה יותר
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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 

 

www.optivon.co.il  

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 6בבלעדיות קוטג ,
, נוף+ יציאה מהסלון לגינה 

אפשרות ליחידת . רחוב מבוקש
 . ₪ 2,100,000. דיור

 בניה , קוטג מדהים גובל בואדי
. בסטנדרט גבוה במיוחד

2,500,000 ₪. 
להשכרה מבחר יחידות 

 .בבלעדיות
מבחר נכסים בבלעדיות למטרת 

 .השקעה בטבעון וברמת ישי 
  050-8426968לפרטים יעל 

  050-6426968אופיר 
 תושבי נופית , מומחי נדלן
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

         
 פעילות נופשיבוקר   מתקיימת  באולם הספורט החדש

 

 יעל ארליך בובנאית - 19.00יום ראשון שעה  - 29.05.11
 להיות או לא להיות -מפגש חוויתי                

אנו מתארגנים לנסיעה ליגור    20.00יום ראשון שעה  - 5.06.11
 שבוע הספר של המועצה ומפגש עם גילה אלמגור

 רותי יעלי -19.00שעה   -יום ראשון  - 12.06.11
שירים ישראלים , קלסיקל פולקלור עמים -מוזיקה סובב עולם 

 בחליליות... וסיפורים
 צפון ים המלח -טיול עם גיל ברנר  -יום שבת  -18.06.11

  0.22..2.הרשמה עד תאריך ₪   ..2–מחיר הטיול 

 נותרו מספר מקומות 

 .  ron.hanna@gmail.comאו       ;:747==-חנה  75>;:496-99-אצל שרה

 נתי גולדברג - 19.00שעה  -יום ראשון  -19.06.11
 הניגון היהודי שמשתלב במחזות זמר  

 נדב טורי -19.00יום ראשון שעה  - 26.06.11
 מדוע משקיעים בעלי חיים  -המין היפה במיטבו  -חיזור גורלי 

 ?כל כך הרבה אנרגיה בחיזור
 

 להתראות

 צוות נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 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 

 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  
 505חיסכון  - ₪14ג בורקס "ק 1 

 21.5.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 21.5.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-8531139: טלפון
 052-423180821נייד  

 קונדיטוריה דובדבן
 www.dvdvn.co.il 

 
 שלוש שנים עברו

 מאז פטירתו של יקירנו
 

 ל“זעמוס כרמלי 

 

 , נעלה לקברו
 נתייחד עם זכרו

 ביום שישי 
  55.:.7, סיון‘ א

  74<56בשעה 
 בית העלמין תל רגב

 המשפחה 
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 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה

 ייעוץ פיננסי לעסקים ומשפחות

 " תובנה"
 

 במקום לדבר בואו נשיג יותר

 933-50753/7 -יהודה יזרעאלי 

953-355/775 www.tovana4u.co.il 

 ליווי פיננסי לעסקים להגדלת הכנסות

 לעמוד בהתחייבויות לספקים

 להתמקד בעבודה ולא ביתרה

 ליווי משפחות למשכנתה ללא לחץ

   לגמור את החודש עם עודף בבנק

  

  

  

  

  בית כנסת נופית
 . בית הכנסת של היישוב הוא גם בית מדרש וגם מרכז פעילויות מורשת ישראל ביישוב

השיעורים וההודעות ניתן למצוא באתר , המאמרים, נ“כלל המידע על פעילויות ביהכ
 org.NofitMoreshet.www -  מורשת-נופית: נ“האינטרנט של ביהכ

מידע תורני מובא בשיעורים ייעודיים . נ ספריה תורנית עשירה“בביהכ: מידע תורני
ניתן גם דרך אתר ' שאל את הרב' –תמיכה בשאלות הלכה , ומשולב בתפילות

 .האינטרנט

 .חגים וימי זיכרון, ציוני ראש חודש :אירועים ציבוריים

 . אבלות , בריתות, שבתות חתן, עריכת נישואין: תאום אירועים אישיים

 . 250-5738955: נייד  -אברהם ברקת: נא לפנות לגבאי בית הכנסת 

הכרת , מצווה באופן חוויתי ואישי-לימוד בר: מצווה של בית הכנסת -מועדון בר
לימוד הפרשה וההפטרה לעלייה לתורה . ספר התורה וארון הספרים היהודי, התפילין

למידע נוסף נא לפנות לרכז . תוך שימת דגש על הלימוד האישי והנוסח הרצוי
 .3590002: בית , 252-5397705: נייד  -אשר סבג: המועדון 

 , 250-8092090: נייד, רבי‘הרב שלום ג: נ“רב ביהכ -קשר ומידע

 com.gmail@Shgerby : מייל

 :חברי ועד בית הכנסת
 252-5397705: אשר סבג, 250-5738995: אברהם ברקת

 252-5727720: ששון יצחק, 250-0035055: גדי אשל

http://www.nofitmoreshet.org/
mailto:Shgerby@gmail.com
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 בישוב נופית  חדש*
 במרכז הספורט נופשית 2000קייטנות  

 שנות מוניטין אמינות ואיכות ומהמובילות בחיפה והצפון 22עם 
 (.ללא שישי שבת)  37/722-427/722:   תאריכי הקייטנה 

 417/722: עם אפשרות להארכה עד

 ..:22-.3:/.:  שעות 

 ..:20אפשרות למועדונית עד   
 

תוכנית הקייטנה מאפשרת לילדים 

 . התנסות חוויתית מהנה ומעשירה

 :0222מבחר הפעילויות בקייטנות 
 מחנה כדורסל*

 הוקי גלגליות, אומניות לחימה, שחייה, כדורגל, מחנה ספורטיבי*

 התעמלות מכשירים ואקרובטיקה*

 לאטינו ופאנקי, היפ הופ, אז'ג, תנועה ומחול*

 סביבה וטבע, אקולוגיה*

 בישול ואפייה, אמנות ויצירה*

 פעילות עם בעלי חיים –כיף חיות *

 (לשכבה הבוגרת)אטרקציות טבע והישרדות *

 (לשכבה הבוגרת) 0222מסלול אקסטרים *
 

י "ההפעלות מונחות ומודרכות ע. י משרד החינוך"הקייטנה מאושרת ע

 .בעלי וותק וניסיון מהטובים שיש, מאמנים ומדריכים, צוות רכזים
 

 

 , 2-1222233.: טלפונים משרד: פרטים והרשמה
      2-10221/2.:   פקס משרד, 2-12.1.2.
 24-4033244.דוד גלזר  :  נייד
 camp2000.11@gmail.com: מייל

 www.toptravels.co.il : אתר אינטרנט

 -חפשו אותנו גם ב

 מספר המקומות מוגבל
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 וגינג למוח‘סדנאות ג

 דבלב םידליל אל

40-5909499 

 
 קורס שימוש יעיל במחשב

 .מרכז דורות פותח קורס ערב במחשבים לתושבי המועצה
 .הקורס בא להקנות כלים מעשיים בעבודה יומיומית במחשב

 , דואר אלקטרוני, בעבודה באינטרנט :הקורס יעסוק
 PowerPoint  Excel , ,Word .  

 

 .הקורס ייערך במרכז דורות שליד המועצה
 00:11-00:11: בימי ראשון בשעות

 

 מפגשים בקבוצות קטנות  4ויכלול 
 .תלמידים 6של 

 .גבי בהם מנופית :המורה
 .₪  350: מחיר הקורס

 . 8478124פרטים והרשמה מרכז דורות בטלפון 
 . 052-6005629ואצל מדריך ומרכז הקורס גבי בהם בטלפון  
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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   יום זיהום אוויר
הולכים ומתרבים הימים המוקדשים לשמירת הטבע לאורך , ברחבי העולם
יום , באפריל 22יום שמירת כדור הארץ ב , נקבעו בעולם. השנה

יום איכות , על ידי כיבוי אורות לשעה, במרץ 24חיסכון באנרגיה ב 
אך אליה וקוץ . ו בשבט"ואצלנו גם חג האילנות בט, ביוני 5הסביבה ב 

בימים רגילים יש . הפך ליום זיהום האוויר בישראל, ג בעומר"כי ל, בה
ג בעומר "אך בל, אנשים ומכוניות לזהם את האוויר, איסור על מפעלים

על פי המדידות שעורך המשרד להגנת . יש היתר לכולם לעשות כאוות נפשם באוויר שמסביבנו
  6עד פי  4פי ( מיקרון 10שגודלם פחות מ )יש עליה של חלקיקים  באוויר , ג בעומר"הסביבה בל

, ג בעומר"מיקרו גרם חלקיקים במטר קוב בל  240ברוב חלקי הארץ נמצאו . בהשוואה ליום רגיל
 . ביום רגיל 60לעומת 

, יש עלייה משמעותית במספר הפונים לחדרי המיון ביום זה, על פי מעקב של רופאי בתי החולים
ובו ,  12במאה ה , החל כנראה בימי הביניים, ג בעומר"מנהג הדלקת מדורות ל. עקב קשיי נשימה

מנהג זה שהתעצם מאוד .  שהביא אור לעם ישראל, ציינו את יום פטירת רבי שמעון בר יוחאי
ם כותב במשנה "הרמב". ושמרתם את נפשותיכם"בניגוד לציווי  , עלול לפגוע בבריאותנו, בארצנו

ולנהוג לפי הכללים , חובה על האדם להרחיק עצמו מדברים המסכנים את בריאותו: " ...תורה
 ".  המטיבים עימו 

, ריכוז גדול של חלקיקי פיח שמרחפים בו, ג בעומר יש עליה בריכוז פחמן דו חמצני באוויר"בל
ענפים לא , לעתים נזרקים למדורות. ומחנק רב בסביבת המדורות, פליטת גז דיאוקסין משריפת עץ

וחומרים סינתטיים שעלולים להזיק עוד , צבעים, חלקי פלסטיק, מתכות,  יבשים שמעלים עשן רב
. ומקשיי נשימה, הילדים עלולים להיפגע באופן מידי גם משאיפת עשן. יותר לבריאות האדם

בפרט באובך , כדי להימנע מהעשן המרחף באוויר סביבם, אנשים רבים מעדיפים להסתגר בבתים
 .  המעצים את הזיהום ללא הרוחות, של חמסיני האביב

, וגם אנחנו מחויבים בכך, עושות מאמצים להוריד את כמות המזהמים באוויר, ארצות רבות בעולם
, בהדלקת מדורה סמלית זעירה, ג בעומר"אפשר להמשיך לקיים את רוח ל. לאורך כל ימות השנה

יש לזכור שאסור . כדי למנוע עליה בזיהום האוויר, אך רצוי להתחיל לחפש תחליפים למדורה
אסור להשחית עצים ולפגוע בהרכב , שהוא ייחודי במערכת השמש שלנו, להשחית את האוויר

 . ואסור להזיק  לבריאות בני אדם, הטבעי של הסביבה שבה אנו חיים

, חנקן דו חמצני, שמזהמי האוויר העיקריים הם גופרית דו חמצנית, מומחים לאיכות הסיבה טוענים
אך נפלטות גם מתכות כבדות מסוכנות . וחלקיקי אבק ופיח, עופרת, אוזון, פחמן חד חמצני

גם תרכובת אורגנית רעילה בשם . כרום ועוד, קדמיום, כספית, ניקל, נחושת, כגון עופרת, לבריאות
אלא מצטברת בגוף , אינה מתפרקת, הנפלטת לאוויר עם פיח השריפות, (Dioxin)דיאוקסין 

, נוצר בשריפת דלקים, (כלורו אורגניים)דיאוקסין נוצר בתעשיות להפקת חומרי הדברה . לשנים
מים וגידולים , החומר יכול להיכנס לגוף דרך מזון. וגם בהתפרצויות געשיות, עצי יער ומדורות
הוא . וכן מצריכת בשר או חלב של בעלי חיים שאגרו כמויות גדולות בגופם, חקלאיים שזוהמו

ענני פיח . ולהשפיע לרעה על התפתחות הילדים, עלול לשנות את תפקוד תאי הגוף והגנים
.  פרדסים ועוד, מטעים, גני ירק, ומזהמים שדות מרעה, נישאים באוויר למרחק רב, ודיאוקסינים

חודרים לגוף דרך מזון  901ו , מחלקיקי הדיאוקסין חודרים ישירות לגוף האדם דרך האוויר 101
 . ומים מזוהמים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 בחקתי
 21:.2-4.:20: זמני השבת 

i חג שמחi   

 !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 לרכב7התקנת 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.sandra.cc 

2ieliash@012.net.il 

 אורי ברומר 

 הדברת מזיקים
 יחס אישי, שירות מקצועי ואמין

 !!התאמת פתרון לכל לקוח 

שימוש בחומרים ידידותיים לאדם 

 !ולסביבה 

  0959 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 אשמח לעמוד לרשותכם

 :ליצירת קשר וליעוץ חינם

5390909-950  ,5390000-950 

 נופית

מחפשים 
דירה 
 לאירוח

 למשך שבוע
24-31.7.11 

 .עבור משפחה

 מיתי ויוסי אשכנזי

0979/90 

959-/0/550/ 

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

, מזגן .  מרווח ומסודר ,  חדרים   6משפחתי  -דו ‘  בנופית ב   למכירה 
 .₪ 1,890,000במחיר שלא יחזור על עצמו , קמין חימום

.  לטווח ארוך ,  גינה +  חדרים    3‘  יחידת דיור בנופית א   להשכרה 
2,500 ₪. 

גינה +  חדרים מרוהטת קומפלט ומפוארת    2דירת    להשכרה 
 . ₪ 3,200. ונוף

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

 

מחפשים 
 בית

 להשכרה
משפחה חוזרת 
מחפשת בית 

לשכירות בנופית 
החל מחודש 

 אוגוסט

ליצירת קשר נא 
 רחל מנופיתלפנות ל

950-0959937 

מחפש בית 
 להשכרה 
 בנופית 

אפשרי גם 
 מרוהט

950-000/033 
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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  

WWW 
: אבי ברוך מודיע

 !הבזאר פתוח

פיתוח מערכות 
לניהול תוכן 

 לאינטרנט
באמצעות כלים 

 של קוד פתוח
054-5313606 
04-9535055 

Www.meydalle.info 

 !מ ב י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הואוםופו ווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
496-<;::644 
48-=<7;=<4 

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

  הגדר הלבנה 

 22-20221.2.נייד , 0132.32. טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 0-11/2.02.מוקד נופית  

 77488>:-498השוטר הקהילתי  
 77489>:-498דני ינטנר  –ש "רב

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 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

052-3244168 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 6ככר בן גוריון 

  76;498-8779< נייד,  >:;976=< טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


