
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 1202.711א   “תשע , ט סיון “יום שישי כ   834גליון  

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

 מזנון נופשית
פיצה משפחתית 

 .₪ 68רק  
 לפרטים והזמנות

 40-0125384 

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-6868559 

 אלונים חוצות

487-6444719 

המטיילים בשביל יוכלו . הציבו בשביל אוהד סובב נופית שבשבות רוח“ כאן גדלנו” -ג “מחזור כ
 .82לראות את השבשבות בכניסה לשביל ליד גן המשחקים ברחוב תבור 

סע "סוף השנה הגיע וזה הזמן להודות לכל מי שעזר ותרם להצלחת פרויקט . סע לשלום

שלוש השנה -שתרמתם מזמנכם פעמיים , בראש ובראשונה מגיעות תודות לכם ההורים". לשלום
תודה ענקית לרכזי הכיתות שפעלו רבות כדי . והגעתם עם חיוך למפרץ ההורדה בשער בית הספר

, אורנית שנהר, אורי אדר, שושן-אבי בן, עמית פישר', צופית סולאג: שההורים יידעו ויזכרו להגיע
תודה מיוחדת . גלית לוי ומיכל מטלון, דורית ברקאי, חגית שחר, חני דר', טל אברמוביץ, הדר ריבק

לסימה מזור ואורי טמיר שבהתרעה קצרה נרתמו לעזור להעביר את הילדים המגיעים בהסעה לבית 
 . ועדת הבטיחות בדרכים של בית הספר נופית, חופש נעים ובטוח לכולנו.  הספר בבטחה את הכביש

 כאן גדלנו

: 
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 !!חמישי משפחתי חוזר

 

עם . לפעוטות וילדים –מתנפחים בגן אביטל  –18:00החל מ ,  7.7' יום ה
 .מוזיקת רקע והמון חדווה וצוותא

הפנינג משחקי שולחן גדולים ומיוחדים  – 18:00החל מ ,  14.7' יום ה
 ".קונג פו פנדה"הסרט   –ובהמשך 
 .יקרה כמובן בגן אביטל –השמחה ובכלל , וכל הכיף

 
  5.7' יום ג, הרקדה עם אלעד

 18:00החל מ  –גולן ' במגרש הספורט ברח' בכל יום ג, ובחודשים יולי אוגוסט
 .עקבו אחר הפרסומים

 
 8871061-09 מוקד עירוני לתושבי נופית

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

הודעות בנושאים , יטופלו מיידית על ידי הסייר -הודעות בענייני  בטחון . 8871061-09ל 
 .אחרים מועברות למזכירות הישוב למחרת היום

 
 לחברת בן בטחון דרושים מאבטחים לפעילות בנופית

 054-5573040אנא פנו לשלמה 
 

 יתושים ושאר מטרדים מעופפים
אשר , אנו מנהלים באמצעות פקח תברואה מהמועצה, את מלחמת ההתשה ביתושים

אם . בשבוע' כ בימי ג"הפקח מגיע למקומותינו בד. מבצע ריסוס במוקדי דגירת יתושים
, כ מתחת ליסודות בתים"בד. חפשו את מקור המים העומדים –נתקלתם בריבוי יתושים 

אנא דווחו למזכירות בכדי שנוכל , במידה ומצאתם. 'וכו... במרתפים שאינם בשימוש
 .להכווין את הפקח

 
 תיקון מדרכות אבן משתלבת

, מדרכות אבן משתלבת. נבצע תיקוני מדרכות אבן משתלבת, במהלך השבועיים הקרובים
אנו מתקנים אבנים או משטחים  –לפיכך . אינן חלקות ומיושרות לחלוטין, מעצם טבען

אנא דווחו למזכירות במידה ואיתרתם מפגעי אבן . שקועים משמעותית/ הבולטים
 .תודה. משתלבת במדרכות
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 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 

  ר “מ  220בבלעדיות דו משפחתי +
מגרש גדול , נוף מדהים, יחידת דיור

 .₪ 2,400,000.  במיוחד

  חדרים 6בבלעדיות דו משפחתי ,
 .₪ 2,150,000. נוף, מיקום מעולה

 גישה נוחה, בבלעדיות נוף בואדי .
 . מיידי, ₪ 3,000,000

  2.5להשכרה בבלעדיות יחידת דיור 
כניסה ללא , מרפסת לנוף+ חדרים 
 . 1/8/11 –החל מה. מדרגות

 .להשכרה מבחר יחידות בבלעדיות

מבחר נכסים בבלעדיות למטרת 
 .השקעה בטבעון וברמת ישי 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 
חנות אופניים מצמן את  

 סניף אלוני אבא -מרוץ 
עברנו מבית לחם 

 . הגלילית לחנות מרווחת ומקצועית
מילדים ועד אופניי : כל סוגי האופניים

 . שטח וכביש תחרותיים
 .לנשים ולמתחילים חוגי רכיבה 

 :שעות פתיחה
  19:00 – 9:00  ה-א

 15:00 – 8:00ו      
 04-9833987,  052-2662181  :סיימון
com.il-ofek.www ,il.org.adi@ofek 

 ייעוץ פיננסי לעסקים ומשפחות

 " תובנה"
 

 במקום לדבר בואו נשיג יותר

 :=<>:;>-<<7 -יהודה יזרעאלי 

7<>-><<=::< 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

  

  

  

  

 

 דרושה מטפלת
  .לפני צבא לעבודה בחופשת הקיץ/ תיכוניסטית

 8<=<;??-9>7ליאת    -לפרטים 

http://www.ofek-il.com
mailto:ofek@adi.org.il
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 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 077;8 -077@' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת וקבלות פנים
 

 שוש ואהוד יונאי

7<9-<=>89@:6; 

 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

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

 17.711-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 17.711 –תוקף הקופון עד ה

 04-8531.31: טלפון
 .052-42318082נייד  

 קונדיטוריה דובדבן
 www.dvdvn.co.il 

 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

 

 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 
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 גאווה מקומית 
 !!!מקום ראשון בתחרות הארצית  -יזמים צעירים 

  21.6.11בתחרות הגמר הארצית שהתקיימה ב
" אננס יזמות"זכתה במקום הראשון חברת , בירושלים

הקבוצה ". גאם-ביוטי"מיסודו של לאומי עם המוצר 
תייצג את ישראל בתחרות העולמית שתתקיים בנורבגיה 

 .שיהיה להם בהצלחה!!! במהלך חודש אוגוסט

 !!!קבוצת הוקי גלגיליות לוקחת דאבל
בשבוע שעבר זכתה קבוצת הנערים ממועדון ההוקי גלגיליות 

 ! גאים בכם. בגביע נבחרות וכן במקום הראשון בנבחרת, בנופית

 

 ל "מסיבת גיוס ונסיעה לחו
מסיבת גיוס שאורגנה באופן מופתי על ידי ההורים ובני  24/6/11 -ב חגגה ביום שישי ה"שכבת י

יטוסו בני ובנות השכבה לנופש בבורגס שבבולגריה בליווי סער  1/7/11 -ביום שישי ה. הנוער
כאן המקום לציין את תודתנו לבני הנוער על תרומתם ופעילותם לאורך כל . מדריכי הנוער, ומיכל

 .השנה למען הקהילה ולאחל להם נסיעה חווייתית ומוצלחת

 ' ט -'נסיעה לסינמול שכבות ז
הנסיעה היתה . לבילוי בקניון הסינמול בלב המפרץ' ט -'בני נוער בני שכבות ז 42נסעו  27/6 -ב

אולם על רקע אירוע זה צוות הנוער מעוניין לפנות לבני הנוער והוריהם ולבקש מכם , מוצלחת
לעמוד במועדי ההרשמה ולהודיע על ביטול השתתפות מספיק זמן מראש ולא ברגע האחרון כפי 

בכדי שלא ליצור בזבוז משאבים  –. בני נוער 51שקרה בנסיעה זו אשר נרשמו אליה במקור 
 . ולהמשך חופש מוצלח ומהנה

 !!! נסיעה לים 
י "פתחה את החופש בנסיעה לים שאורגנה ע' שכבת ז

הנסיעה היתה מוצלחת ומהנה . צוות הנוער בישוב
 . לכולם
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!יומולומושוחו ווו ולו ו ! ! 
בן , רועי שרף, סולוניקוב-כרמל לי, אופק לוי, ניב ולר, שהם דר, נמרוד לביא

 .חן אסטרונגו וניב שטרית, מאי לביא, משולם
!אומויו ויוםווואו ו וםו ! ! 

 אויועומוקויוםווו ועומו ויוםווו

 .ב בנסיעה לבורגס שבבולגריה"שכבת י – 1-7/7 •

 .בלבד עם בר נשרי' לשכבת ט 20:00ערב מועדון בשעה  – 4/7•

מי שמעוניין לשחק ועדיין לא נרשם מוזמן לפנות . מוקדמות טורניר קט רגל בישוב -5/7•
 .054-9732595: לשירן המדריכה המרכזת את הרשימות במספר טלפון

פעילות בהפקת מחלקת  -'יב-'רחצה לילית ומסיבת בריכה בנופשית למסיימי ז 22:00  – 7/7•
 .ספורט ונוער ובהשתתפות בני נוער מהמועצה כולה

אם , הטורניר מתקיים מחוץ לישוב ולכן. 'יב –' טורניר קט רגל מועצתי למסיימי כיתות ז 11/7•
 אצל שירן 7/7-יש להירשם עד ה –לצפות ולעודד , ישנם בני נוער המעוניינים להגיע

 054-9732595. 
13/7–  ההרשמה דרך מחלקת . 5/7 -סגירת ההרשמה ב.  'יב –' שכבות ז –נסיעה למימדיון

 04-8478161ספורט ונוער 
 15/7 – ט-'ערב קריוקי לשכבות ז' . 
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 מתנפחים בגן אביטל  –18:00החל מ ,  7.7' יום ה
 הפנינג משחקים – 18:00החל מ ,  14.7' יום ה

 ".קונג פו פנדה"הסרט   –ובהמשך  

 ה פ נ י נ ג   מ ש ח ק י ם   
לגעת לשחק ולהתרגש עם משחקי עץ בכייף של " 

 "פעם
, משימה, בניה, משחקי דמיון, משחקי שולחן גדולים 

 שעשוע והנאה לכל המשפחה , חשיבה

 !!!אל תחמיצו, הכניסה חופשית

 פקק תנועה מיני גולף

 רכבות בית בובות
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 הרקדת ילדים 41:44-46:44
 מתחילים 46:44-46:64

  הרקדה 46:64

 !הרקדות הקיץ עם אלעד חוזרות
 !מומלץ 

 

, יולי ואוגוסט: בואו לרקוד וליהנות עם אלעד בחודשי הקיץ

 הגולן‘ בכל יום שלישי במגרש הכדורסל ברח
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית



 11 

 

 

 כספים שלא ידעתם שמגיעים לכם -החזרי מס 

=========================== 
 :הגיעו אליי שאלות בנושאי מס ואענה עליהן במדור זה

 

 ?איך מחושב המס לגבי. אני עובד במספר מקומות עבודה כעובד שכיר. ש
 מעבידיך השונים צריכים היו לדרוש. המס המתחייב הנו המס על מלוא הכנסתך, ככלל. ת

 .ממס הכנסה, ממך להמציא תאום מס    
 הוא בסכום משוער, אולם המס שנקבע מראש בתאום המס, מירב הסיכויים שעשית זאת    
 .מאחר והוא מחושב בתחילת שנת מס מבלי לקחת בחישוב שינויים במהלך השנה    
 .יתכן שמגיעים סכומי מס להחזר –ראוי לבדוק את החישוב בסוף שנת המס , בכל אופן    
 ?האם עליי להגיש דוח שנתי למס הכנסה. אני עובד במספר מקומות עבודה כשכיר. ש
 בחוק נקבע מי הם הנדרשים להגיש דוח שנתי למס הכנסה ובהם גם שכירים אשר. ת

 האמור מתייחס . הכנסתם גבוהה מתקרה אשר נקבעת מפעם לפעם על ידי מס הכנסה    
 .גם להכנסה משכר גם אם הוא ממקור אחד    
 אזי תהיה 454 -אם עבדת במספר מקומות וערכת תאום מס באחוז שאינו נמוך מ    
 . אלא אם כן קבע פקיד השומה אחוז נמוך מזה, פטור מהגשה    

 רואה חשבון -יונה לוי 

 40-9414414304, 40-8814595:        לקבלת פרטים

 .בבוקר 01בראנץ איטלקי בימי שישי החל מ
 הדרך הכי טובה לפתוח את הבוקר ולסגור את השבוע

 

 7.8, ארוחת הרצה מיוחדת ביום שישי
 

, אנטי פסטי, גבינות איטלקיות מעולות, לחמים טריים
 , סלטים

 ועוד הפתעות איטלקיות נהדרות
 !לא לפספס... מחיר מיוחד בהזמנת מקום מראש

כמה תוספות , שתי פיצות
 !!!₪ 99, שתרצו

, זיתים שחורים, עגבניות, בצל, תירס -תקף ל
, גבינת פטה, בטטה קלוייה, זיתים ירוקים

 .פטריות, ן'פרמז, אנשובי, טונה, שמן כמהין

  -בהזמנת שתי פיצות
 !מרגריטה משפחתית חינם

 לא כולל דמי משלוח, 10.7עד , בהצגת קופון

 :מבצעים מיוחדים, בלעדי לתושבי נופית... וגם
 T.Aתקף למשלוח או 



 12 

 

  תמוז בפתח
חל ראש חודש תמוז שמביא עימו נופים שדופים , בשבוע הקרוב ביום ראשון

והעשירי מתשרי על פי הלוח העברי , תמוז הוא החודש הרביעי מניסן. של קיץ
שהוא הלוח העברי , "לוח גזר"ב. ונקרא על שם האל הבבלי תמוז, העתיק

על פי " ירח זמור"נקרא תמוז , החקלאי הקדום שנמצא בתל גזר
 . העבודה בגפנים

שמת בנבילת , תמוז היה אל הצמיחה והפריון אצל הבבלים הקדומים
והתעורר לחיים עם בוא גשמי הסתיו המתחילים צמיחה , חום הקיץ

תמוז נחטף מאימו על ידי מלכת , על פי המיתולוגיה השומרית בבלית. חדשה של שדות הדגן
הגיעו לפשרה עם אלת השאול שתמוז יחיה , אלות שהתערבו לטובתו. אל בטן האדמה, השאול

 .     וישוב לבטן האדמה בעונת היובש ונבילת הצמחים, מעל פני האדמה בעונת הגשמים והצמיחה
מגנה את המנהג שהתקבל אצל יהודי , הנביא יחזקאל שחי בבבל והכיר מקרוב את פולחן האל תמוז

והנה שם הנשים יושבות מבכות את התמוז ואלי עוד תשוב תראה תועבות גדולות מאלה . "בבל
 (. ו"ט -ד"י', פרק ה, יחזקאל)

החריבו את בית המקדש הראשון והגלו חלק , כבשו הבבלים את ירושלים, לפני הספירה 586בשנת 
אפשר ליהודים , שהכניע את הבבלים, כרש מלך פרס, חמישים שנה לאחר מכן. מהיהודים לבבל

, עם שיבת חלק מהיהודים לציון. כדי לבנות מחדש את בית המקדש בירושלים, לשוב מבבל ליהודה
הזוהר (. 'פרק ח)המוזכר כחודש הרביעי אצל זכריה " תמוז"הם הביאו עמם מסורות מבבל וגם את 

גם , על פי המסורת(. ואשרי האיש הזוכה להינצל המנה" )ימי סכנה"מכנה את חודשי תמוז ואב 
וחורבן בית שני על ידי הרומאים , לפני הספירה 586בשנת , חורבן בית ראשון על ידי הבבלים

, ז בתמוז"ימי בין המצרים נקראים הימים שבין י. חל באותו יום בתשעה באב, לספירה 70בשנת 
 .  יום החורבן, עד תשעה באב, שבו הובקעה חומת ירושלים

בחודש יוני פונה ההמיספרה הצפונית . החודשים יוני ויולי מקבילים לעתים בחלקם לחודש תמוז
שעות אור  14ביוני חל היום הארוך ביותר בשנה עם  21ב. של כדור הארץ כלפי השמש ולכן קיץ

מעל , בצהריים השמש נמצאת בגובה המרבי בשמים 12ביוני בשעה  22ביום ה. ועשר שעות חושך
מעלות כלפי השמש  23.5כדור הארץ נמצא בנטייה של . דרומה" לחזור"ומתחילה  , הראש באזורנו

השמש הולכת ומפחיתה מגובה המסלול הקשתי , ביוני 22מה . ובגלל זה יש לנו את עונות השנה
 21עד ליום הקצר ביותר בשנה שהוא ה, וגם מפחיתה את עוצמת קרינתה בהדרגה, שלה בשמים

 . בדצמבר
צמחיית גדות הנחלים הירוקה , ולעומתה, נבולה הצמחייה החד שנתית בחודש תמוז, בשדות הבור

תקופת "ל קראו לתקופה של שלושת חודשי הקיץ החמים "חז. נמצאת בשיא פריחתה לאורך הקיץ
מסתתרים הנחשים במקומות סבוכים , בשעות היום החמות. אב ואלול, הכוללת תמוז" תמוז

. הם יוצאים לחפש מכרסמים בשדות ובקרבת בתים ומדרכות, ומוצלים ובשעות הערב הנעימות
והנופים , הטמפרטורות הגבוהות והיובש הרב גורמים לכמישה של צמחייה חד שנתית, בתקופה זו

 .צהובים ויבשים, נראים צרובים

המכונה בפי חכמי , צלף קוצני. אלו צמחים עדיין בולטים בשולי החורש והשדות, ובכל זאת
בוצין . עם פרחים גדולים ומרשימים, הוא איננו אילן אלא שיח קוצני עז". עז באילנות"התלמוד 

עלי , (זעתר)אזוב מצוי . בולט בנוכחותו, מפורץ שגבעולי פריחתו נראים מסודרים כמנורת המקדש
קורטם דק הוא צמח קוצני נמוך המתפשט בשדות . אך ריחו עדיין הולך לפניו, הקיץ שלו קטנים

עם קרקפת סגורה , הוא סוכך נבול זקוף, גזר קיפח. וחוקרים מנסים להפיק ממנו אינסולין, מרעה
 . ועוד רבים אחרים, השומרת על הזרעים עד לבוא רוחות הסתיו ומטריו, כסלסילה

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 חקת
 7:32.-..:12: זמני השבת 

i שבוע טוב i  

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

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 

  7>?8 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 אשמח לעמוד לרשותכם

 Aליצירת קשר וליעוץ חינם

<>7;?;?-7<;  ,<>7;@;;-7<; 

 נופית

 למכירה
מאזדה לנטיס 

 טסט לשנה, 323

יד  2000שנת 
נפח , שנייה

1,800 

7<9-<=::>;@ 

7<9-<=::>;? 

) ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל   (ת ו ש ב   נ ו פ י ת !
7ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    2 . - . . 2 3 0 0 0  

, חדרים 7, ר“מ 600בית בודד על מגרש ‘ בנופית א

סלון ומטבח . אופציה ליחידה גדולה להשכרה

 . בבלעדיות₪  2,500,000. גינה גדולה, מרווחים

 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 

 ספטמבר

ליצירת קשר נא 
 רחל לפנות ל

7<9-9?<7?>: 

 לרונית או

7<9-9?<78>>  

מחפש בית 
 להשכרה 
 בנופית 

אפשרי גם 
 מרוהט

7<;-@@@=@>> 
 

 

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה
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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

 הוחוםופו ווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה 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 

 728-8212478נייד , 22432731 טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 72-4401781מוקד נופית  

 490-6000400השוטר הקהילתי  
 490-6000409דני 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 
 

 חו ורו ורופו 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


