
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 3.23.3122ב  “כסליו תשע ‘ יום שישי ו   :56גליון  

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-<868559 

 אלונים חוצות

487-64447;9 

 השכלה ודעת
קיצור תולדות ”: סדרת הרצאות בשם, תחת כנפי נופשית, פותח השבוע, תושב נופית,שמעון מידן 

הקרוב בין השעות ‘ הראשון ביום ג, שבעה מפגשים. בתחילת כל חודש‘ שתתקיים בימי ג“ האנושות
לקראת המפגש הראשון . הסדרה מיועדת לכלל תושבי נופית.  באולם הרב תכליתי 20:00 - 21:30

 :שאלתי את שמעון שלוש שאלות
 ?למי כדאי לבוא להרצאות. ש
מה , (מין האדם ככלל והיהודים בפרט)כל מי ששיש לו עניין בהרחבת הדעת בתחום של מי אנחנו . ת

 .הדרך שעברנו והתרבות שצברנו עד ימינו, מוצאנו
 ?האם מבחינתך נושאים אלה הם מקצוע או תחביב . ש
בשנים האחרונות . אך נושאים אלה עינינו אותי מאז נעורי, בהשכלתי אני בא מתחום המדעים. ת

 .  ספרים ואתרי אינטרנט, התפנה לי זמן והחלתי ללמוד את הנושא באופן עצמאי ממקורות אקדמאים
מאחר וקצב קיום .  אך  עם  הזמן החלטתי להנחילו לבני משפחתי, החומר נערך במקור לצרכי האישיים

עלה על הפרק הרעיון לנסות , מפגשי הלימוד המשפחתיים לא עמד בקצב גידול כמות המידע הנצבר
 . וחלוק את המידע עם תושבי נופית

 ?למה עלינו לצפות. ש
אך היא מוגשת בפורמט של שבע הרצאות , הסידרה הנוכחית הינה על בסיס עיון בעשרות מקורות. ת

כמו תהליכי הווצרות " קדם אנושיים"הסידרה תכלול נושאים .  כך שהמידע הינו מאוד תמציתי, בלבד
. מה המשותף לאדם ולבעלי החיים ומה מייחד אותו מהם. תהליכי האבולוציה ומקור האדם, היקום

מה קרה לתרבויות , "מערבית"למה התרבות הדומיננטית היא ה. מתי ולמה התחילה התרבות האנושית
להתגבשות החברה ולהרחבת , במקומות שונים בעולם, מי תרם  לאורך השנים?   מ "דרא/  סין / הודו 

במקביל / האם התהליכים  ליניאריים. מהם האינטראקציות בין הגורמים השונים. הדת והמדע, התרבות
מה התהליכים שעברו על היהודים לאורך ההיסטוריה והיכן השתלבו בתהליכים . או בקפיצות

 .העולמיים
 <<<עוד פרטים על הסדרה תוכלו לקרוא בעמוד של נופשית בגליון זה

 קצרים
 דבורה אלחנתי. אין קבלת קהל בדואר 12.9.11יום שישי  :דואר נופית

. 16:30-21:30צ תתקיים התרמת דם במרפאה בנופית בשעות “אחה  4.1.11‘ יום א: התרמת דם
ברכת תודה משירותי הדם . 65ועד גיל  16ניתן לתרום החל מגיל . נא  להצטייד בכרטיס זיהוי כלשהו

 .א"של מד

התושבים שהתרחבה  להיענות שמחנו”: הנהלת נופשית, יוסי שקד: החזר כספי על חוגים
 “ .ואנו פועלים להעביר לזכאים את ההחזר“ פורום נופית“וב“ נופית פלוס“לאחר הפרסום ב
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 24 יום הולדת –חגה של נופית  
צויין כמיטב המסורת באירוע "מוסיקה וטבע בשביל אוהד סובב נופית".  

 הודות לכמאה – חווינו אירוע משובח, מושקע ו"מתוקתק" –גם השנה 
מתנדבים, בוגרים ובני נוער, הנושאים על גבם מדי שנה, את האירוע הקסום 

 תכנון קפדני וביצוע משובח, ייצרו אירוע מהנה –והייחודי הזה. וכתמיד 
 כל הכבוד לנוער נופית!! –ומרגש. השנה חווינו גם הרבה יצירה משלנו 

 שוב תודה לגנית, המפיקה –התודות כבר נאמרו בכתב ובע"פ ובכל זאת
הבלתי נלאית ולצוות המסור, לדני אלימלך ולגדודי המתנדבים של נופית. 

 
 ניסוי צפירה של פיקוד העורף 

 90. משך הצפירה 10:05 ייערך ניסוי צפירה בשעה 8/12/11ביום חמישי 
הצפירה תתקיים בכל אזור נצרת, ובישובים של המועצה  שניות עולה ויורדת.

 פקע"ר ממליץ לתרגל כניסה למרחב מוגן או תפיסת מחסה.. האזורית זבולון
 

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

 –שאינם מנויים!!( . בכל נושא או מטרד )כולל נושאים שאינם בטחוניים( 
.  09-8871061אנא התקשרו ל 

 
 הפקקים המטרידים ביציאה מנופית
 בואכה צומת חסידים.  762כולנו חווים מדי בוקר, פקקים ארוכים בכביש 

 :מצב זה נובע ממספר סיבות
 לצומת חסידים. 70 העבירה את הפקק בכביש –פתיחת המחלף בצומת סומך 

 . ומטבעון, כדי להימנע מהעומס בצומת העמקים75כלי רכב הבאים מכביש 

מכוון  70 )מכוון איבטין( שמקורם מכביש 7621כלי רכב הבאים מכביש 
סומך, עקב הפקק הנגרם מהעצירה בצומת חסידים. 

נופית והמועצה האזורית, פנו למע"צ ולמשטרה, בדרישה לשינויים הבאים: 
  ממזרח למערב.75 כביש –ביטול הרמזור בצומת העמקים  .א

 שינוי עדיפות הרמזור בצומת חסידים. .ב

 .7621, המאפשר ירידה לכביש 70חסימת המעבר בכביש  .ג

, 7621פתיחת החסימה באזור תל רגב, כך שיתאפשר מעבר מכביש  .ד
   לכוון צפון. 70לכביש 

אנו מקווים כי לפחות באשר לסעיפים ג' וד', נשיג תוצאות והעומס יוקל. 
 תודה גדולה לחיים בסכס על פעולתו ונחישותו בטיפול בעניין זה.
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 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  
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 קהילת סוכת שלום
 המרכז ליהדות מסורתית
  ברמת ישי ועמק יזרעאל

 קהילת סוכת שלום רמת ישי
 המרכז ליהדות מסורתית 
 רמת ישי  56. ד.ת 23האלון ' רח
 161-7986:97, 641368:-15. טל

sukatshalom@gmail.com 
www.masorti.org.il/sukatshalom  

 קהילת סוכת שלום מזמינה את הציבור 

 בת מצווה /לחגוג בר
 באווירה שוויונית ומשפחתית 
 נותרו מקומות בחוג הלימוד החווייתי 

נגיעות בתורת הסוד  -נכנס יין יצא סוד "
 בהנחיית הרב דובי חיון , "לדורותיה

  20:30בשעה  18/12/11', המפגש הבא ביום א

 קבלת שבת 
 מדי יום שישי

 17:30בשעה 

 ויצא: פרשת השבוע
 16:04: הדלקת נרות
  17:13: צאת השבת

 אף פעם לא מאוחר
 ....ללמוד לשחות

 :ועכשיו בחורף בבריכה המחוממת בנופית
 לימוד שחייה למבוגרים וילדים

 (אפשרות לזוגות או שלשות)שיעורים פרטיים 
 שיפור סגנון ונשימה נכונה

 וגב מבלי להתעייף  לימוד חתירה
 התגברות על חרדות מים ופחדים

 :חדש
  בצהריים' צ ובימי ו"אחה' בימי ג, בנופית 12-15הרשמה לחוג שחיה לגילאי 

מתיחות ושמירה על הגוף , חיטוב, אימונים אישיים בהתעמלות בריאותית
 לפי התאמה אישית וכלים לעצמאות והתמדה

 דלית אבירם 
 מורה בכירה ומוסמכת לשחייה עם ניסיון ביחידים ובקבוצות

 מאמנת אישית לאיכות חיים, תואר בחינוך גופני
3632787 - 450 Dalit_avi@walla.com 

mailto:sukatshalom@gmail.com
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 חדר ישיבות-פעילות נופשיבוקר מתקיימת באולם הספורט החדש 

 

 קובה-רוית חבשוש-  43.81שעה -יום ראשון -1.42.44

 

צלמת גיאוגרפית  –רוית חבשוש 

 "מסע כורסא"ומרצה 

מתי בפעם האחרונה חווית 

 .....?קסם לטיני

היופי , המחשבה על מקצבי הסלסה

המולאטי והסיגרים הקובניים 

מציתים את דמיונכם ומגרים את 

 !בצדק? תאוות הנדודים שלכם

, דרושים הרפתקנים לטיול בקובה

, לחוויה שתסעיר לכם את החושים

 .מבלי לקום מהכסא

 

 הודו-בבוקר  41.11שעה -יום שלישי-1.42.44

 אהובה ספיר תשתף אותנו  בחוויות ורשמים    מטיול להודו 
  

  כולל כיבוד קל₪  10כניסה להרצאות 
 להתראות צוות נופשיבוקר 

 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

  בבלעדיות קוטג מרווח בסטנדרט
יחידות דיור  2+גבוה 

2,300,000 ₪ 
  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם

-טבעון ורמת ישי החל מ
500,000   ₪ 

 במחירים   מגרשים לבניה
 אטרקטיבים

  קוטגים בטבעון בשכונות צעירות
  במחירים אטרקטיבים

 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם תושבי נופית , מומחי נדלן

 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
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  "  :     5331       36001 :       04-9931301:     9931454 :      nofsheat@012.net. 

 
 סדרה - קיצור התפתחות האנושות 

אנו פותחים בסדרת הרצאות בנושא: קיצור התפתחות האנושות. הסדרה 
תתקיים אחת לחודש, 

  במשך כשעה וחצי באולם הרב 20:00בימי ג' )הראשון בכל חודש( בשעה 
תכליתי 

   לכיסוי 10 הרצאות. דמי כניסה 7 סה"כ 6.12.11הרצאה ראשונה – בדצמבר 
הוצאות וכיבוד. 

 . המרצה: שמעון מידןתלוגיסטינודה על הרשמה מוקדמת כדי שנוכל להיערך 

 הסידרה תכלול נושאים כדוגמת הבאים:  

מה תהליך התפתחות כדוה"א ? 
איך התפתחו החיים מתא בודד ליצורים הנוכחיים ? 

מקורו והתפשטותו של מין האדם על פני כדוה"א. 
 המהפכות שעיצבו את תרבותנו ? 10מהם 

מדוע התרבות המערבית היא הדומיננטית ? 
מה תרומתן של סין והודו לתרבות ? 

מה התרומה לתרבות  של חלקי העולם השונים, במועדים שונים. 
מקומה של הדת בתרבות 

 שנה 500מה "ידעו" על העולם והאדם לפני 
תהליך התפתחות המתמטיקה 

תהליך התפתחות תחומי המדע השונים. 
מה המשותף לכל השפות השונות 

כמה ממלכות יהודיות היו קיימות לאחר גלות בבל 
 תהליך נדידתו ותרומתו של העם היהודי לתרבות.

 

פעילות חדר כושר 
 

 18:00 חדר הכושר יפעל עד השעה 2.12.11החל 



 7 

 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

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

 10.12.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 10.12.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-8531339: טלפון
 052-423180823נייד  

 קונדיטוריה דובדבן
 www.dvdvn.co.il 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 
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 להשכרה

 ד “יח

 
בת חדר וחצי 

 ‘בנופית א

453-3540154 

 

 להשכרה

 2ד בת “יח

 חדרים

נוף לנחל 

 ציפורי

 טלפון בערב

40-0024852 

טיפול 
 רפלקסולוגי
אבחון ועיסוי דרך 

 כפות רגליים
  שנות ניסיון 10

מתאים לסובלים 
, רגליים, מכאבי גב

בעיות לחץ וזרימת 
 מתחים, שינה, דם
 , דקות ₪50  100
 בשילוב עיסוי₪  130

 0545331230 -סוניה
 אתא. ק

למכירה 
 !!!בהזדמנות

מכירת רהיטים 
במצב מצוין עקב 
 :מעבר דירה
, סלון, פינת אוכל
כורסת , מזנון

 ..טלוויזיה ועוד

-151אוהד 
8883123 

 נפתפוות פ 

 עכשיו גם באינטרנט
 או בדואר האלקטרוני שלכם
www.meydalle.info/nofitplus 

 ל וגם סבתא בחולון “גם אבא יכול לקרוא  בחו
 השכן מרמת טבעון ומושון עם האייפון , ואמא מהעבודה

 גם בסמרטפון

נופית פלוס היא הדרך המשתלמת והנוחה להעביר : עובדה
  תושבי נופיתכל מסרים שיגיעו מדי שבוע לשולחנם של 
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 בדרך למאדים 
 

ונכתבו , התעניינו בני האדם בכוכב הלכת הנראה אדמדם בשמים, מאז ומתמיד
זהו כוכב הלכת הרביעי מהשמש אחרי . סיפורים על יצורים שיכלו לחיות שם

היא לבדוק האם , מטרת המדענים היום. ונוס וארץ, (כוכב חמה)מרקורי 
האם יתגלו חומרים אורגניים , התקיימו בעבר יצורים חיים( מארס)במאדים 

בודקים גם . והאם קיימים היום תנאים לקיום חיים כלשהם, ופחמן שהם שרידים של אורגניזמים חיים
כי מתכננים לשלוח חללית מאוישת בעוד , האם בני אדם יוכלו לשרוד שם בתנאי אקלים קיצוניים

שהתקרבה למארס "  4מרינר "שלחו מדענים אמריקאים חללית בשם  1964בשנת .  כעשרים שנה
  Pathfinderבשם , שיגרו למאדים רכב חלל NASAחוקרי  1997בשנת . ושלחה כעשרים תמונות

והשני בשם  Spiritהאחד בשם , שוגרו שני רכב שנחתו על הכוכב 2004ובשנת , ג"ק 10ששקל 
Opportunity חללית מחקר בשם . ג"ק 170, ששקלו ביחדMRO -  Mars Reconnaissance 

Orbiter-,  על ידי  2006נשלחה בשנתNASA - החללית הייתה . למסלול אליפטי סביב מארס
, שאפשרו לבחון את השכבות הנמצאות מתחת לקרח, מצוידת במצלמות משוכללות וחיישנים מגוונים

ולצלם מקומות מתאימים , לבדוק את אבק האטמוספרה, למפות את הגיאולוגיה של כוכב הלכת
 . לנחיתת חלליות

רב עוצמה לעבר  5טיל אטלס  NASAשיגרה סוכנות החלל האמריקאית ,  26. 11. 2011בתאריך 
הרכב . עד ליעדה, שתמשיך לבדה בדרכה, הטיל נפרד מהקפסולה. עם רכב חלל עמוס ציוד, מאדים

החוקרים . מיליארד דולר 2.5עלו , סקרנות Curiosityששוקל טון אחד עם מעבדה משוכללת בשם  
לפיתוח מפעלי , משתלם לפיתוח מחקרים במדע וטכנולוגיה, טוענים שהכסף הרב שהושקע בפרויקט

החללית תנחת על פני מאדים ב . נוסף על הידע רב שצוברים במערכת השמש בחלל, הייטק חדשים
על פי הטכנולוגיה . ב"לפי זמן ארה 22בשעה ,  2012בחמישה באוגוסט  Gale Crater, "מכתש גייל"

אולם בטכנולוגיות עתידיות יגיעו לשם , לוקח לחללית שבעה חודשים כדי להגיע למארס, של היום
נבלמו על הקרקע , החלליות שנחתו על פני מארס, בעבר. ש"קמ  42,000במהירות של , יום 76תוך 

היום מתכוונים להשתמש . בעזרת בלוני אוויר שהקפיצו אותן על הקרקע עד לעצירתן ללא נזקים
מופעל , רכב השטח שינוע על שישה גלגלים. במצנחים שיאטו את ירידת המטען הכבד בצורה בטוחה

מעבדה זו מסוגלת לבדוק . למשך זמן רב, בדלק גרעיני שאמור להספיק לפעילותו ולפעילות המעבדה
יש . ולבדוק האם יש בקרקע נוכחות מימן ופחמן, את ההרכב הכימי והמינראלי של הסלעים והקרקעות

 . בה הרבה מצלמות שישלחו תמונות בהירות לכדור הארץ
, ארגון 1.69, חנקן 2.79,  פחמן דו חמצני  95.329ידוע לנו שהאטמוספרה של מארס מורכבת מ 

לכן המים אינם , מזה של כוכב ארץ 0.759הלחץ האטמוספרי שלו הוא רק . מים 0.039, חמצן 0.139
מעלות צלזיוס והמקסימאלית  63הטמפרטורה המינימאלית מגיעה למינוס . יכולים להימצא במצב נוזל

האטמוספרה הדלילה אינה יכולה להחזיק את חום השמש ומכאן הטמפרטורות . מעלות צלזיוס 20ל 
האוויר מכיל רק אלפית מכמות האדים שיש בכדור הארץ ובכל זאת יש התעבות של . הנמוכות שבו

האטמוספרה של מארס הייתה יותר , החוקרים מאמינים שבעבר הרחוק. אדים היוצרים עננים וערפל
, המזכירים חופי ים, עד כה צולמו מקומות רבים במרחביו. צפופה ואפשרה למים להתקיים במצב נוזלי

והוא משלים סיבוב סביב השמש ב , מ"ק  6,800קוטרו . איים בלב ים ואגמים ביבשה, נחלים יבשים
 365מ והוא משלים סיבוב מסביב לשמש ב "ק  12,742קוטר כדור הארץ הוא , לשם השוואה. ימים 686

בגלל " הכוכב האדום"ומכונה , מארס מהווה רק רבע משטחו של ארץ ועשירית מהמסה שלו. ימים
פני השטח של מארס מכוסים . הצבע האדמדם הנובע מסלעי המטיט המורכבים מתחמוצת הברזל

 .                                                                          מינראלים ומתכות, אבני בזלת, שכבת אבק
 

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 ויצא
 25;14-28;27; זמני השבת 

i  i שבת שלום  

 !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 

  4351 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 אשמח לעמוד לרשותכם

 :ליצירת קשר וליעוץ חינם

5411311-151  ,5411311-151 

 נופית

 !ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
1  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  6 3 - 3 3 6 4 8 8 8 

 !!!רבותי ספרים , ספרים
 

מועדון 
המבוגרים 

מעוניין בספרים 
 .לקריאה

המעוניים למסור 
ספרים יתקבלו 

 .בברכה
 אפשר להביא לחניה של דבורה אלחנתי

  שרה 052-5567831' טל. נופית  185הגליל 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

054-2177963 
iDoarcitec@gmail.com 

מורה מוסמך 

 לאנגלית 

 (שפת אם)
בעל תואר שני 
נותן שיעורים 
פרטיים בכל 
הרמות כולל 
הכנה לבגרות 
ולפסיכומטרי 
 .וקבוצות שיחה
485-;4;-:6:7  

אפשרות , מבוקש‘ ברח, דו משפחתי מפוארלמכירה  
 ₪  2,00,000ליחידה ונוף 

ר אופציה "מ 570מגרש   'חד 7בית בודד  למכירה
 ₪ 2.500.000ר "מ 120ליחידה 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

052-6008871  

אביבית שני 
הומאופטית 

   קלאסית
 מטפלת 

 : בבוגרים וילדים
, אף, בעיות נשימה

, גרון, אוזן
ADHD,ADD 

: מגוון בעיות מיוחדות
 , דם, כולסטרול, נשים

 הפרעות אכילה וכו
avihomeo@yahoo.com 

052-6898065 

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחוםופו 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 

 165-5:26915נייד , 946142:. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 9982172-:1מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 
 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה

מערכות לניהול  
 תוכן באינטרנט 

 אבי ברוך -“ מידע”
 04-9535055 , 

  054-5313606נייד 
www.meydalle.info 


