
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 49.7.4.22א   “תשע , ז תמוז “יום שישי כ   444גליון  

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 

 עדות מהשריפה ומסר חשוב
בשבוע הבא ביום ראשון מתוכננת ישיבה של ועדת ביטחון להסקת מסקנות מהשריפה שפקדה אותנו 

 . למזלנו אין נזקים גדולים אך חשוב להכיר את השתלשלות העניינים באותו יום. 20.7.11ביום רביעי 
שראה והיה נבון מספיק להזעיק כוחות ולהוציא את השכנים  -מי שהתריע על השריפה הוא חגי כץ 

אבישי , חיים זך, איציק קירשנר: הלוחמים באש בדקות הקריטיות הראשונות מנעו את האסון. מבתיהם
כרבע עד . הם הצילו את בתיהם מהאש -אך תוך נחישות רבה , באמצעים דלים, במזל גדול. וחגי כץ

הם ברחו וחזרו שוב ושוב עם זרזיפי מים דלים אך  -העשן החניק . שעה הם לחמו שם לבד חצי
למזלנו אני במקרה הייתי בבית כי נעמי ”: אומר חיים זך. חשובים שהשכילו להתיז למקומות הקריטיים

אזי העצים שבין  -לא היינו בבית -חגי ואנוכי , אבישי, איציק -אני משוכנע שאילו אנחנו . היתה חולה
מצית את הפרגולות ואת שני הבתים ומכאן האש היתה מתפשטת לשאר  בתינו היו עולים באש וזה היה

 .“הבתים שבסביבה
על  -גדולה  אכן מגיעה להם תודה -לטייסת הכיבוי ולכל מי שסייע , לכבאים, לעובדי הישוב כל הכבוד

עם זאת יש לזכור שמי שנילחם ברגעים הקריטיים באש . והמהירות בכיבוי השריפה המסירות הדבקות
תובנה חשובה שעלינו להפנים היא שיש לגלות ערנות . היו קומץ תושבים שגילו נחישות ודבקות

ושכל איש ואישה צריכים להיות ערוכים ומוכנים להלחם באש שעלולה לאיים על הבית , ולהתריע
  :כך זה היה בשרפות אחרות בארץ וכך זה היה גם כאן. שלהם

  .ניצלו בסבירות גבוהה יותר מבתים אחרים -בתים שיושביהם נלחמו באש בעצמם 

PeaceCamp 
, בימים אלו חזרו חברי המשלחת לאוסטריה

חברי . בוגרי כיתה ט׳ מבית הספר כרמל זבולון
, יעל לביא, נעם שחר, אילי ארקינד: המשלחת
אמיר , בר קנזי, אלון כהן, אביב גור, תהל לקח

לקבוצה הצטרפה גם ילדה . אדר ועומר רוזנבליט
 .אביב בשם איילה-מתל

, באוסטריה הם חברו לקבוצה של הונגרים
מטרת המחנה . ערבים נוצרים מחיפה ואוסטרים

הייתה שיחות שלום תוך כדי חיבור בין קבוצות 
של בני נוער שלכאורה אין מכנה משותף 

 .בינייהם וניפוץ מיתוסים ודעות קדומות
לנסיעה של המשלחת קדמה עבודת הכנה 

-הילדים נבחרו מתוך קבוצה גדולה , יסודית
הכינו , למדו היסטוריה, עברו ראיון באנגלית

על ההיסטוריה של מדינת ישראל וכל ילד הצטייד בתמונות , מצגות על הסכסוך במזרח התיכון
הנחו אותם לקיים דיאלוגים תרבותיים , בבית הספר כרמל זבולון ציידו את הילדים בידע. משפחתיות

  .ארגנו מפגש מקדים עם המשלחת הערבית וקיימו מפגש עם ההורים, ומכובדים
 <<<המשך בעמודים הבאים
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 חמישי משפחתי!!     
, לא יתקיים חמישי משפחתי. 4.8ביום ה' 

. 1800 11.8 –נפגש כולנו באירוע המסכם של חמישי משפחתי 
 מופע להטוטים, סדנאות ג'וגלינג, בועות סבון ועוד. – אסי קרקסיעם 

 יקרה כמובן בגן אביטל. –וכל הכיף, השמחה ובכלל 
 

זהירות שריפות 
בשבוע שעבר חווינו שריפה נוספת, הפעם בפאתי מערב, מתחת לרח' צפרירים.  

יש הרבה מה לעשות, בכדי למנוע או למזער את השריפה הבאה: 
לא להדליק מדורות בשביל אוהד או בשולי היישוב. מדורות ניתן  .1

 להדליק רק ב"גבעת המדורות" ובסיום לכבות את המדורה היטב.

 וודאו כי אין חומר יבש בחצרות הבתים ובאזור הבית. .2

ראיתם אש או עשן, דווחו ישירות למכבי אש, למזכירות הישוב או  .3
 צוות –למוקד בן בטחון. הנסיון מלמד כי בכל השריפות שפקדו אותנו

הישוב הוא הנותן את המענה הראשוני החשוב.  
 

  מחזקים את הוועדות ופועלן–נרתמים לפעילות ביישוב 
חלק מוועדות הישוב אינן מאוישות/ מאוישות חלקית. עובדה זו מקשה על 

 מהווה פגיעה בשיתוף התושבים בעשייה ובמרקם –הנושאים בנטל ובעיקר 
הקהילתי. אנו קוראים לתושבים לתת כתף ולהצטרף לוועדות הבאות:   

ועדת תרבות, ועדת בטחון, ועדת זכרון והנצחה, ועדת חינוך, ועדת נוער, ועדת 
 Nofit_vaad@012.net.ilאיכות הסביבה, צוות חגיגות חצי יובל. 

 

 09-8871061  לתושבי נופיתעירונימוקד 
)גם לאלו שאינם שירותי מוקד עירוני לתושבי נופית חברת "בן בטחון", מעניקה 

 אנא –מנויים!!( . בכל נושא או מטרד )כולל נושאים שאינם בטחוניים( 
. הודעות בענייני  בטחון - יטופלו מיידית על ידי הסייר, 09-8871061התקשרו ל 

הודעות בנושאים אחרים מועברות למזכירות הישוב למחרת היום. 
 

לחברת בן בטחון דרושים מאבטחים לפעילות בנופית 
 054-5573040אנא פנו לשלמה 
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 קפה כרמי זית
 ...לא רק אוכל

 מפנקות ' ארוחות ברנץ
וסיפור בעקבות חסידים ושומרים 

 ! חינם –סביב השולחן 

 סיורים היסטוריים לקבוצות 
 , קבלות פנים, ימי גיבוש

 אירועים משפחתיים
 אכסניה לימי עיון וסדנאות

 בקתה בכרם-צימר
  ..ועוד...ימי הולדת

 14.00 – 9.00' ו-ימי א
 בימי שישי מזנון עשיר בהזמנה מראש

כפר חסידים , אהוד ושוש יונאי

0525671293 

 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

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

 21.7.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 21.7.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-1531739: טלפון
 052-423110127נייד  

 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

 

 לפרטים והרשמה
 054-6669770הרב מיכאל קישון 

 052-2829695אלון קלדרון 
ki@neto.net.il 

 הטיול מיועד לאבות ובנים
 ‘ז, ‘בוגרי ו

 למשתתף₪  120: תשלום
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 .שמחנו לשמוע על אישור מבנה למועדון המבוגרים
 .שמחות שהונחה אבן הפינה

 ,על כך אנו מודות מקרב לב לכל החברים שהחליטו
 .התגיסו ופועלים למטרה זו

 .בהצלחה ופעילות פוריה                                  
 

 .הפעילות מתקימת באולם הספורט החדש,ושוב נצאה אל הדרך
 

 מדע בידיוני פיסיקה מהסרטים -הרצאה , בבוקר  10:00' יום ד  -   03.08.11
 .מרצה מהטכודע                                                                  

 סגננות תקשורת בינאישית  -סדנא , בערב  19:00' יום א  -  07.08.11
 .מנחה חגית                                                                

 
 י השחקנית"של תאטרון הקופסא ע -מופע , בערב  19:00' יום א -  14.08.11

 .רותם קשת בת הישוב                                                            
 .שם המופע שיינע מיידלע ההצגה בעברית                                                            

 
 ישנסקי'ר אורנה צ"ד  מרצה ," חלומות" -הרצאה , בערב  19:00' יום א -  28.08.11

 
  מתוכן ביקור במרכז יצחק רבין                   
    מחכים לראותכם הצוות                                             

 !תודה
, לוועדת הנוער, למזכיר היישוב ארנון, ב מודים לוועד המקומי"שכבת י

, לתרום לקהילה, למדריכים ולכל התושבים בנופית שאפשרו ועזרו לנו
ולסיים את , לחגוג את הגיוס המתקרב במסיבה עד אור הבוקר, לעבוד

על מתנה , ועוד תודה מיוחדת. השנה בבילוי משותף ומדהים בבורגס
 . שתאיר לנו את הלילות החשוכים בצבא

 !וגיוס קל ונעים, תודה לכולם
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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

 799-7657985 -יהודה יזרעאלי 

779-9778557 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

  

  

  

  

 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 

בבלעדיות בנופית קוטג ‘
יחידת דיור +חדרים  6

 מידי₪  2,100,000

 מבחר נכסים להשקעה
-בטבעון וביוקנעם החל מ

500,000  ₪ 

מבחר יחידות להשכרה 
 בנופית ובטבעון 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 להשכרה
חדרים  2.5ד מקסימה בוילה “יח
, חדשה, ממוזגת, יציאה לגינה+

 054-4734433שקט , פרטיות

 להשכרה
, גינה גדולה+מפואר ‘ חד 4בית 

 לרציניים בלבד
054-4734433 

http://www.ofek-il.com
mailto:ofek@adi.org.il
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 הרקדת ילדים 41:44-46:44
 מתחילים 46:44-46:64

  הרקדה 46:64

 !הרקדות הקיץ עם אלעד
 !מומלץ 

 יולי ואוגוסט: בואו לרקוד וליהנות עם אלעד בחודשי הקיץ

 הגולן‘ בכל יום שלישי במגרש הכדורסל ברח

PeaceCamp 
 המשך מעמוד השער<<<

שיחות , סדר היום במחנה עצמו כלל שיעורי יוגה
, קבוצתיות בהם תרגלו הקשבה לזולת וקבלת דעות האחר

כל ערב הציגה , סדנאות אומנות עם תכנים ערכיים
נערכו , משלחת אחרת את התרבות וההיסטוריה שלה

 .תחרויות היתוליות ונרקם הווי
  .אופי המחנה היה בעיקר חברתי ופחות פוליטי

הפנימו שיעור , מלאי חוויות, הילדים שלנו חזרו נרגשים
חשוב בסובלנות והבטיחו לשמור על קשר עם החברים 

כאן המקום להודות לבית הספר . החדשים שהכירו
, אישה יקרה, להודות לאוולין, שהעניק כזו חוויה לילדים

ישראלית לשעבר שלקחה על עצמה ארגון משלחות אלו 
להודות להורים שסמכו על , לרוני בעלה,כפרויקט אישי

 .המערכת ועל הילדים ולכל מי שלקח חלק בארגון
מפגשים שכאלה מזכירים לנו שכולנו בני אדם ושיש 

 .תקווה לעולם טוב יותר
 קציר-טלי פרסר-המורה המלווה 

 למכירה
2006סקודה אוקטביה    

 יד ראשונה  
 טסט לשנה

  050-7300222:טל

  כרטיסים
 לתערוכת הספורט

 במדעטק בחיפה

 ₪  40במחיר של 
 ₪  75במקום 

 לתושבי נופית
 במזכירות נופית



 7 

 

 מגשים לך חלום“ בריזה”ס לשייט  “בי
 30לפני “ בריזה”ס לשייט “מורה מוסמך לימאות ושייט הקים את ביה, יעקב וינגרוד קצין ימי

 .ופיתח תוכנית לימודים ענפה בהשתתפות מיטב המומחים בתחום, שנה
מנוסים ומקצועיים שכל מטרתם להפוך אותך , הם אנשי ים ותיקים“ בריזה”ס “מדריכי ביה

לסקיפר עם רשיון משיט יאכטה חופי ובינלאומי ובעל הכשרה ימית גבוהה 
 לפי הסטנדרטים המקובלים בעולם

 (‘ימאות ג)הכנה למבחני ימאות יאכטות . 1: תוכנית הלימודים
 (‘ניווט א)הכנה למבחני ניווט חופי . 2
 (‘ניווט ב)הכנה למבחני ניווט מכשירים וקשר . 3
 הכנה למבחני מכונאות ימית. 4
 .הכנה יסודית למבחן מעשי מסכם. 5

 .במהלך הלימודים מתקיימות הפלגות מעשיות של כיף וגיבוש ובתוך כך נרכש נסיון מעשי
  (מעגן הדייג בקישון)הקורס יתקיים בנופית בשלב התיאורטי והשלב המעשי במעגן שביט 

, יעקב וינגרוד 052-2663383: להפלגת היכרות נא לתאם מראש בטלפון
04-8494990 04-8708412 

 net.breeza.www://http   ”קורסים לסירות ואופנועי ים , בית ספר לשייט ושירותי ים“ בריזה 

 תוך פחות משנה תוכל להגשים את החלום ולשוט עם הרוח

http://www.breeza.net/
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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 איכה באב
, שדות השלף כחול צרובים. ימי הקיץ כאש לוהטים, נופי אב דלים וצחיחים

זרעים רדומים בין , צמחי קוצים נבולים זקופים. מראות חרבים בצדי דרכים
חולמים על ימים . רוח ים נושבת בערבים, חמה מכה בסלעי טרשים. רגבים

עם בוא , אורות רכים ומלטפים. עם בוא עבים למרחבים, אחרים
 .     פריחת החצבים

אולם בתענית דף , ך"חודש אב הוא החודש היחיד שאינו מוזכר בתנ
חודש אב מכונה ". משנכנס אב ממעטים בשמחה: "ו במשנה כתוב"כ
תחל נחמה בחודש "כי על פי דברי הנביא זכריה , "מנחם אב"

בחפירות תל גזר . והחודש האחד עשר מתשרי, חודש אב הוא החמישי מניסן(. ט"י, זכריה ח" )אב
המתארת שנה , בכתב קדום" לוח גזר"כתובת הנקראת , התגלתה בתחילת המאה העשרים, בשפלה
או זריעת גידולי , ירח לקש, ירח הזרע בכסלו וטבת, ירח האסיף היה בתשרי וחשוון. חקלאית

וירח , בתמוז ואב( בציר)ירח זמר , ירח קציר באייר, ירח גידול פשתה בניסן, אביב בשבט ואדר
 .    נועד לקטיף פירות, קיץ שחל באלול
הם ימי אבל על חורבן בית " ימי בין המצרים"הנקראת , ז בתמוז לבין תשעה באב"התקופה שבין י

, השבת שלפני תשעה באב. אחרי החורבן תבוא הגאולה, ועל פי חזון הנביאים, ראשון ושני
אחרי זה בא יום תשעה , "חזון ישעיהו בן אמוץ"כי קוראים בה את ההפטרה " שבת חזון"נקראת 

כי " שבת נחמו"והשבת שאחריו נקראת , שהוא יום צום ותענית על חורבן יהודה וירושלים, באב
, ו באב"יש גם יום אהבה ושמחה בט(. ב-א, ישעיהו פרק מ" )נחמו עמי"קוראים בה את ההפטרה 

 .  שבו יצאו עובדי האדמה אל הכרמים במחולות

שהגלה חלק , לפני הספירה נחרבה ירושלים והבית הראשון על ידי נבוכדנצר מלך בבל 586בשנת 
הגיעו עולי בבל  537חמישים שנה לאחר מכן בשנת . מהעם לבבל והושיב אחרים במקומם

 66בשנת . ונחמיה שבנה את חומות העיר, עם עזרא הסופר שהנהיג קריאה בתורה, לירושלים
( לספירה 70בשנת )שבמהלכו נחרבה ירושלים  , לספירה החל המרד הגדול של היהודים ברומאים

 (. לספירה 73בשנת )ואחר כך מצדה 
עברה הסנהדרין מירושלים ליבנה  ומשם , שעל פי המסורת היה בחודש אב, לאחר חורבן בית שני

, ציפורי, באושה: שבהם היו מרכזי לימוד חשובים כגון, נדדה בין ישובי היהודים בגליל התחתון
שחילקה , אב חל באמצע הקיץ על פי החלוקה התלמודית. שפרעם ובסוף בטבריה, בית שערים

, תקופת תשרי חשוון וכסלו, תקופת תמוז אב ואלול. את עונות השנה לארבעה חלקים שווים
 . תקופת טבת שבט ואדר ותקופת ניסן אייר וסיוון

ולצאת , כי רק לו יש את העוצמה והכוח להתאושש, האגדה מספרת שמזל חודש אב הוא אריה
 . מחוזק מצרות חודש אב

אך , צער ובדידות, חורבן, שחמשת פרקיה רוויים פורענות, בתשעה באב קוראים את מגילת איכה
מייחסים את כתיבת איכה לירמיהו הנביא שקונן על יהודה וירושלים בעת . יש בה גם רמזי נחמה

יש לירמיהו גם ביקורת על אלוהים שהביא חורבן על עמו . ולאחר הגליית העם, חורבן בית ראשון
ירמיהו  עבר מכפר . כמו הביקורת של איוב על הסבל שהאל גרם לו על לא עוול בכפו, וארצו

כי מצפון ", שם התריע על הסכנה שתבוא מצפון, אשר בארץ בנימין לירושלים" ענתות"הולדתו 
ואחר כך יעץ למלך צדקיהו לא , הוא תקף בצורה פיוטית את מלכות יהויקים ". תפתח הרעה

התחיל " נביא החורבן"ירמיהו שנחשב ל. וכך זה קרה, כי זה יגמר בחורבן, להילחם בצבאות בבל
, ועוד שני פרקים המתחילים במילה איכה, ..."איכה ישבה בדד העיר רבתי עם: "כך את המגילה

 ".  איכה יועם זהב", ופרק ד" איכה יעיב באפו", כגון בפרק ב

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 מסעי
 42:.29:22-4: זמני השבת 

i  i שבוע טוב  

 !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 

  0:77 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 אשמח לעמוד לרשותכם

 >ליצירת קשר וליעוץ חינם

7976:6:-776  ,7976;66-776 

 נופית

) 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    5 4 - 4 4 5 3 7 7 7  

, יחידת דיור מושכרת+, חדרים 7, דו משפחתי למכירה
 ₪  2,050,000, גינה קדמית ואחורית, במיקום מרכזי

ברחוב מבוקש צופה לנוף ‘ חד 6, דו משפחתילמכירה  
 2,150,000, יחידה נפרדת+סטנדרט גבוהה , נפלא

 ₪ 

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

 פולו ו

 שופוףופותווו ו וווףו ו

 לופובופו ווו ו ופווו

 אופותופובווולובו ו

 מספרת חנה
 ‘ב 2אלונים ‘ רח

 קריית טבעון

050-4224224 
04-7433242 

 

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

054-2177963 
iDoarcitec@gmail.com 
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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 !! 

בופופווווו' ותונובו

  ואוםופו 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 

 54-49258.4.נייד , 9835.32. טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פולו ווווו ופו וםופו ו

 
 9-8872.62.מוקד 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 
 

 או ורו ובופו 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


