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 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-<868559 

 אלונים חוצות
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 ינואר קר וגשום בנופית

אחת המסקנות .  מנהל רישום יומיומי של גשם וטמפרטורה בנופית,  תושב נופית,  אריאל בן דרור
פ הרישום “ע.  ”1993חודש ינואר האחרון היה בין הקרים והגשומים מאז ”:  שאריאל הסיק מהנתונים
 –טמפרטורה מכסימלית ממוצעת ,  10.2  –טמפרטורה מינימלית ממוצעת   :2012לחודש ינואר השנה 

 . “מ"מ 231 –גשם , 13.7

ממוצע טמפרטורות ומשקעים חודש ינואר
 ב - 6 השנים האחרונות
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 ראשית תרבות המערב
 3תתקיים באולם הרב תכליתי הרצאה ,   20:00שעה  , 7.2.12'  ביום ג

עד כה סקר שמעון מידן את . בסידרה  קיצור התפתחות האנושות
התהליכים שהתרחשו עד וכולל המהפכה החקלאית שהביאה שינויים 

מבנים ארגוניים , עבודה, צריכת מזון, משמעותיים בהרגלי החיים
 .ותרבות

ההרצאה הנוכחית תכסה את תקופת תחילת התרבות לפני מספר אלפי 
סוגי :  בהרצאה תהיה התייחסות לנושאים כמו. שנים עד ימי הביניים

האימפריות , ל"טכניקות מיסחר בינ, הדתות השונות ותהליך היווצרותן
אירופה בימי , התפשטות האיסלאם, העתיקות ותרומתן לתרבות

התפתחות סין העתיקה והזליגה לאוקיאנוס השקט ולמה , הביניים
 .הצליחו הספרדים להכניע את אמריקה

סדנאות קידום בריאות 
  במרפאת כללית בנופית

 

 "כללית דיאט"סדנת -
החייאה "סדנת מרתון -

 "בתינוקות פעוטים -ובטיחות
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 דרושים מתנדבים –ליום העצמאות  
אירועי יום העצמאות, יתקיימו כמיטב המסורת, בהתבסס על יצירה 

עצמית של התושבים. דרושים תושבים המעוניינים לתרום:  
  מתנדבים, הנכונים לסייע בהפקת האירועים. נא להתקשר

 .050-5725125למולי 

  הורים וילדיהם, המעוניינים להשתתף ולקחת חלק במופע
המרכזי, מתבקשים לפנות למזכירות. 

  ילדים תלמידי כיתה ג ואילך, המוכנים להשתתף במופע הכולל
הקלטות באולפן, מתבקשים לפנות למזכירות. בהקשר לכך 

נדגיש, כי יערך מיון מקצועי ע"י המנהל המוזיקלי. 
 תודה רבה. – keren.nofit@gmail.com,   9930001למזכירות  
 

קרן מלגות לסטודנטים תושבי מועצה איזורית זבולון 
המועצה מעניקה מלגות לסטודנטים תושבי המועצה במטרה לעודד 
השכלה גבוהה ולימודים אקדמיים. ועדת המלגות אינה מתחייבת 
להעניק מלגה לכל סטודנט/ מבקש אשר הגיש בקשה למלגה. 

טפסי בקשה בצרוף דף הקריטריונים ניתן להוריד באתר האינטרנט 
של המועצה או לקבל בדלפק הנמצא בכניסה למועצה. תשלום בסך 

   עבור דמי טיפול יגבה בזמן הגשת הבקשה. אנו מבקשים 20
לצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים. את הבקשה יש 

להגיש ידנית במשרדי המועצה.  
    gili@zvulun.co.il,  8478159/111לבירורים:  גילי אשל  

 
 זהירות מהצפות –גשם גשם בוא 

גשמי הברכה, המורעפים עלינו בנדיבות, טובים ומבורכים לכל, אך מכבידים 
 חסומים –על מערכות הניקוז והביוב. אנו מוצאים כי פתחי ניקוז בכבישים 

בקרטונים, בקבוקי פלסטיק, שקיות נילון ואריזות שונות, הנשטפות אל פתחי 
הניקוז. כאשר פתחי הניקוז סתומים, חיינו הופכים לקשים יותר. 

אנא המנעו מהשארת אריזות, שקיות וכו' ברחובות.  
 ההנחיות הרגילות נכונות כתמיד, וחשובות יותר בחורף: –באשר לביוב 

המנעו  מזריקת גלילי טואלט, תחבושות, שקיות נילון וכו' לאסלה, תודה. 
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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  

ות
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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 

 באתר החדש של קונדיטוריה דובדבן

 עוגת יום הולדת עם תמונה מקורית
 תמונה מקורית מהמחשב שלכם: החומרים

 ומזמינים www.dvdvn.co.ilבאצבע אחת מקישים : אופן ההכנה

 04-9531738: בקונדיטוריה‘ טל Www.Dvdvn.co.il:אתר 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

   
 פעילות נופשיבוקר מתקיימת באולם הספורט החדש 

 חדר ישיבות-

 

 מנחם טילמן- 13.30יום ראשון -2.02.12

 מה באמת קרה לעמירם ניר-פרשת אירנגייט

 

  כולל כיבוד קל   10כניסה להרצאות 

  עיקבו אחר פירסומים בפורום ובמיילים לגבי

 עדכונים

  

 עם אפי נחמיאס-לפתוח חלון לשרון-יום שישי-10.02.12

 
 בבוקר ליד המכולת 03.7יציאה לטיול          

 יש להצטייד באוכל לכל היום                
 ₪ 077-מחיר                                 

 נותרו מספר מקומות עדיין ניתן להרשם            
 

 golden.sara131@gmail.com-שרה:הרשמה
 ron.hanna@gmail.com   -חנה             

 

 להתראות צוות נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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  תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 יחידות  2+חדרים  4‘ בבלעדיות קוטג

 מידי  2,300,000מניבות 

 חדרים אפשרות  6‘ בבלעדיות קוטג
ליחידת דיור מגרש גדול במיוחד 

2,500,000    

 דו משפחתי מפנק ‘ בבלעדיות קוטג
 מיידי  2,200,000יחידה מניבה +

  חדרים מעוצב ומתוכנן  6בבלעדיות
     2,500,000בסטנדרט גבוה 

  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם טבעון
     500,000-ורמת ישי החל מ

 במחירים אטרקטיבים  מגרשים לבניה*

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם תושבי נופית , מומחי נדלן

 מכירת כל סוגי השטיחים
 -עבודת יד, מקיר לקיר, מודרניים, קלאסיים

 . פרסיים, 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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 העיקר הבריאות 
 מרפאת הכללית החדשה בנופית

 

  סדנאות קידום בריאות במרפאת כללית בנופית
 

 "כללית דיאט"סדנת 
 
אמורה  בשבוע הבא  -"הכן עצמך לאביב"

להיפתח סדנה נוספת להרזייה ושינוי הרגלי 
תינתן הדרכה -מפגשים  10בסדנה במשך . אכילה
להתמודדות  ינתנו טיפים , תפריט מאוזן לבניית

הרגלי  יומיומית וירכשו כלים לשינוי 
ולשמירת ההישגים , לירידה במשקל ,אכילה

  .לאורך זמן
 

ר "הסדנה מתנהלת באוירה נעימה של קבוצת תמיכה בהנחייתה המקצועית של ד
  .נדיב דפנה

 
 הסדנה החדשה תיפתח במבואת המרפאה

 21.00עד 19.30בשעה 7/2/2012ביום שלישי 

 17.4.2012ותתנהל עד לאחר פסח 

 *5545במוקד הסדנאות מיידית ההרשמה 
 
 

 "בתינוקות ופעוטים -החייאה ובטיחות"סדנת מרתון 
 בהנחיית מדריך מוסמך לנושא

  16/03/2012-הסדנא תתקיים ביום ששי ה
  09:00-12:00בין השעות 

 (הסדנא מיועדת לחברי כל הקופות. )במרפאת נופית החדשה
 .שקלים 20בעלות של "כללית מושלם "חברי 

 ההרשמה מתבצעת אצל המזכירה זהבה 
  04-8807535: בטלפון

 
 !!!לשרותכם תמיד

  נופית- " שרותי בריאות כללית"צוות מרפאת 
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 קריאת המואזין
כ אנסטסיה "עם ח" לונדון וקירשנבאום"בתכניתו , 11/12/11, במהלך ראיון שערך ירון לונדון

מר , מיכאלי בעקבות קריאה ראשונה בכנסת של חוק האוסר הפעלת אמצעי כריזה בבתי תפילה
, (קרוב לנאמר, הציטוט)? "כולל החברה האלה, האם האיסור יחול על כולם: "כ"לונדון שאל את ח

כמובן שתשובתה של . כשברקע המסך מרצדות תמונות של חסידי ברסלב משולהבי יצרים הזויים
 .כ היתה חיובית"חה
 ?יש שימוש ציני ופאתטי ומדוע -בהשוואות ובדוגמא הקיצונית שנתן ירון לונדון  

ואינן נותנות מנוח ( 4:30)קריאות המואזינים מטרידה חמש פעמים ביום משעות הבקר המוקדמות 
שלא לדבר על תופעות הירי הבלתי חוקי שמסכן את . לציבור רחב של ישראלים רבים ברחבי המדינה
 .שלום תושבי הסביבה והמשטרה אינה עושה דבר

כל הגורמים הרלוונטיים בעניין פנו אלפי פעמים בדרכי נועם לנכבדי העדה הערבית ודבר לא 
צדקת מר לונדון כשאמרת , נכון. יתרה מזאת הכישלון בעניין נמשך כבר לאורך שנים רבות מדי.צלח
ואני שואל אותך מר לונדון ? "תגידי זה לא נראה עיתוי גרוע לאור המצב הרגיש בעולם הערבי"

 ?מתי היה או יהיה מצב של עיתוי מוצלח ולא רגיש עם העולם הערבי, תגיד
שלא לדבר על כך שאנו נתונים לחסדיהם ומצב רוחם של , רמת הדציבלים גבוהה והמצב בלתי נסבל

אנו . )המואזינים שעושים ככל העולה על רוחם וזאת למרות יחסי השכנות המצויינים השוררים ביננו
שהציבו מול הכפר תרשיחא , מ להימנע מלהגיע למצב כפי שנהגו בכפר הוורדים"עושים הכל ע

, רמקולי ענק והשמיעו מוסיקה בשעות שאינן נוחות וברמת דציבלים גבוהה עד שבתרשיחא  הבינו
הפנימו והנמיכו את רמת הדציבלים של המסגד לרמה שלא הטרידה יותר את מנוחתם של תושבי 

 (.כפר הוורדים
מ "שמשרד הדתות משלם משכורת חדשית לכל מואזין ע:  הפרדוכס החלמאי בכל העניין הוא

יתרה מזאת אנו , אנו חילוניים  ואין לנו שום בעיה עם פולחנים דתיים כלשהם. שיטריד את מנוחתינו
אנו . זאת לא קלישאה בעבורנו, "ואדם באמונתו יחיה", בעד חופש פלורליסטי ומכבדים כל דת

לא יטרידו את ( 'בודהיסטים וכד, נוצרים, ערבים , יהודים)שאף אחד , מבקשים רק דבר קטן אחד
 .   באזורינו" רגועים"חיינו שממילא הם לא כל כך 
שהוא ישוב קהילתי השוכן ליד קרית טבעון כשמסביבו נמצאים ישובי , אנו מתגוררים בישוב נופית

קריאות . זבידאת וראס עלי,חוואלד, בסמת טבעון, ערב אל חילף,איבטין: בני מיעוטים כגון 
 5מואזינים  6אלא ,פעמים ביום 5המואזינים אינן מסונכרנות ואנו נאלצים לשמוע לא רק מואזין אחד 

יצאה שנה שעברה , שוויץ הנייטרלית שבמדינות העולם החופשי.  פעם ביום 30=פעמים ביום
צריחי ? מעניין מה היתה הסיבה, במישאל עם והעבירה החלטה האוסרת לבנות צריחים למסגדים

מ שהמואזין יעלה לגובה כדי שציבור המתפללים יוכלו לשמוע את "ע, המסגדים נבנו במקורם
 .   לא היתה בעיה שכזו, שנה לערך כשלא היה חשמל 200לפני . קריאתו

מ לעבור את חווית "אנו מזמינים אותך לישובנו ע, כצופים קבועים של תכניתך, מר לונדון היקר
אנו ? זו" חוויה"מעניין לדעת כיצד היית מביע את דעותיך לאחר . המואזינים ליום אחד בלבד

 .בוא נראה אותך מצליח במשימה המתסכלת. מ לסייע לנו"מזמינים אותך גם ע
 .תודה על שיתוף הפעולה והתגובה

 קלרה ויצחק מגל, בברכה
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 התקשרי  כדי שנתחיל לעבוד ביחד
 אבי ברוך -“ מידע”

 www.meydalle.info  054-5313606: נייד 04-9535055:  ‘טל

  שיווק באינטרנט באופן הניתן למדידה של העלות מול התועלת ומתקן את עצמו

 .כל הזמן

 בסלולר ובענן, טיפול מתמיד והתאמה למגמות העכשוויות במדיה החברתית 

 מערכות , ומלה'וג, וורדפרס, דרופל: שימוש בכלים מתקדמים של קוד פתוח כמו

י מיליוני "ונבדקו ע, י קהילה של אלפי מתכנתים"לניהול תוכן שפותחו ע
 .משתמשים

זה כל מה שעסק צריך כדי לנהל 
 שיווק אינטרנטי אפקטיבי

 והתוצאות לא מאחרות להגיע

 ”לעבוד מול גוף אחד שיטפל בשיווק האינטרנטי של העסק שלך. -“ מידע 

 ”לעבוד מול אדם אחד ויחיד באותו גוף שיטפל בשיווק . אבי ברוך –“ מידע

 האינטרנטי של העסק שלך

כי זה פשוט צריך ”
 “להיות פשוט
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 שבט עם פריחת השקד  
והשקד , מתעוררים עצי השלכת, בסוף ינואר וראשית שבט, במהלך ימי הקור והגשמים

אפשר לראות נזמית , בין הצמחים הנמצאים בראשית הפריחה בשבט. בנופית פורח
, צמחי חרדל, לופית מצויה, עירית גדולה, סביון אביבי, זמזומית מצויה, לופתת

מבין הנשירים המקדימים . כלנית ושיחי רותם, רקפת, חמציץ נטוי, דודאים
ובין המקדימים , נמנים עצי שקד וכליל החורש, לפרוח ואחר כך ללבלב
, משמש, תפוח, אפרסק, רימון, לבנה, נמנים עוזרר, ללבלב ואחר כך לפרוח

בפסוק שבו מתאר , השלכת נזכרת במקרא פעם אחת בלבד. ועוד, שזיף, אגס
ועוד בה עשירייה ושבה . "ישעיהו את גורל העם שיצטמצם מאד במספרו

היא  מוזכרת (. 13' ישעיהו ו" )זרע קודש מצבתה, מצבם בם, והייתה לבער כאלה וכאלון אשר בשלכת
 .תחת שמות אחרים, בעוד מקומות

. הוא עץ פרי נשיר שתורבת לפני אלפי שנים במערב אסיה -Prunus amygdalus  -שקד מצוי 
מקל שקד אני "שקד מופיע בנבואת ירמיהו . שקד ולוז, במקרא מופיע עץ השקד בשני שמות

הוא מתאים לאזורים (.  ז"ל', בראשית ל" )מקל לבנה לח ולוז וערמון"ולוז , (יד -יא', ירמיהו א" )רואה
, נפתחים ניצני שקד לבידים עטופים בקשקשים חומים, בשבט. יבשים וחמים וגם להרים קרים וגשומים
ואחרי , רובם נושרים בגלל מזג אוויר סגרירי השולט במועד זה. ומהם בוקעים פרחים לבנים או ורודים

והוא מסוגל לקלוט מים מעומק האדמה לאורך כל , לשקד שורשים עמוקים. כן מופיע לבלוב העלים
בתוך הקליפה . שציפתו הירוקה מתפקעת עם הבשלתו, פרי השקד הוא בית גלעין שעיר ופחוס. הקיץ

זני שקדים בעלי זרעים . ויטמינים ומינרלים רבים, הקשה נמצא זרע אכיל עשיר בשמן שקדים לא רווי
 . מוצאם מזנים מרים, מתוקים

, כשהיום מתארך והטמפרטורה עולה. מתחיל לאט מאמצע חודש שבט, האביב הקצר בארץ ישראל
בשבט נוהגים לטעת . לאחר שהקור עיכב את גדילתם, הצמחים החד שנתיים מתחילים לצמוח לגובה

אך המסורת של נטיעת , מנהג הנטיעות עתיק יומין. והיערות של היום הם עדות לנטיעות העבר, עצים
הוא יצא . 1890החלה על ידי זאב יעבץ שהיה איש חינוך בזיכרון יעקוב בשנת , ו בשבט"עצים בט

 . ומאז נמשך המנהג עד היום, לנטיעת עצים במושבה עם תלמידיו, ו בשבט"לראשונה בט

והחודש ( ג, א, דברים –בעשתי עשר חודש )שבט הוא החודש האחד עשר על פי הלוח המקראי מניסן 
ביום עשרים וארבע "ך "חודש שבט מוזכר רק פעם אחת בתנ. החמישי מתשרי לפי הלוח העברי הנוכחי

אבותינו החקלאים אמרו שהחורף בארץ ישראל הוא (. ז, א, זכריה)לעשתי עשר חודש הוא חודש שבט 
כי , חג האילן על פי שמאי חל באחד בשבט. טבת וחצי שבט, שזה חצי כסלו, בן חודשיים וחצי

כי הפריחה , ו בשבט"הלל אומר שחג האילן יהיה בט. בעמקים מקדימים הנשירים לפרוח וללבלב
(. א' עמ' ב, ראש השנה)והלבלוב בהרים מתאחרת וחשוב שיהיה יום חג לכולם בכל אזורי הארץ 

(. 'ט כג"ויקרא י" )…וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ ", לאבותינו היה יחס החיובי לעצים
והרשע , אשר פריו ייתן בעתו ועלהו לא יבול, נמשל הצדיק לעץ שתול על פלגי מים, ו-ג' בתהילים א
רבי יוחנן בן זכאי היה ". צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה: "ג כתוב"י, ב "ובתהילים צ. כמוץ ברוח

. בוא ונטע את הנטיעה ואחר כך צא והקבילהו, אם הייתה נטיעה בתוך ידך ואמרו לך משיח בא: אומר
, שקד, גפן, תמר, זית, רימון, כגון תאנה, ך על שום חשיבותם לאדם"עצים ושיחים רבים מוזכרים בתנ

, לבנה, אגוז, צפצפה, ערמון, ערער, הדס, שיטה, ברוש, אלון, אלה, אשל, ארז, ערבה, שקמה, תפוח
 . שיטה ועוד, רותם, קיקיון

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 בשלח
 5:71.-6:81.: זמני השבת 

i  i שבת שלום  

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 !ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
2  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  7 2 - 2 2 7 1 5 5 5 

 מדעטק 
כרטיסים מוזלים 

אצל  במזכירות
 40-0004449קרן 

מורה מוסמך 

 לאנגלית 

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

 570גישה נוחה מגרש ' חד 7דו משפחתי ! למכירה
    2.100.000, מרפסת גדולה לנוף, ר"מ

בודד , הוותיקה' בנופית א !!בלעדי!! למכירה
    2.650.000' , חד 5, ר מגרש שטוח"מ 670 על 

 שאלות חשובות 
 ת עסק/לכל בעל

 

האם אתה מבין שהשיווק הוא משתנה חשוב ומרכזי 
 ?לתוצאות העסק שלך

האם אתה מעוניין להפסיק להשקיע בשיווק שלא 
 ?מוכיח את עצמו

האם אתה מעוניין להשקיע יותר בשיווק האינטרנטי 
 ?שניתן למדוד את יעילותו

האם אתה מעוניין לשלוט ברמת ההוצאה לשיווק 
להעביר שקל , כלומר, ברמת השקל הבודד

מאפיק שיווק פחות רווחי לאפיק שיווקי יותר 
 ?רווחי

האם אתה מעוניין שאתר האינטרנט שלך ייצר יותר 
ויותר הכנסות באופן שיגדיל בשורה התחתונה 

 ?את הרווח
 ?האם אתה מעוניין לבדוק דרכים חדשות

 
מערכות לניהול תוכן  -מידע 

 באינטרנט 
 אבי ברוך -“ מידע”

  054-5313606: נייד 04-9535055:  ‘טל
www.meydalle.info 

מטפלת 
 בילדים

הילדים 
גדלים 
 מאהבה

מטפלת חמה 
עם נסיון 
והמלצות 

 מחפשת עבודה
050-6353437 

 ! ספרים
 !השתגעת

 עוד יכנסו לך רעיונות לראש

  דרושה

 מטפלת עם רכב 

לאיסוף ילדים מבית 

 16:00הספר ועד השעה 

אפשרות איסוף לבית 

 המטפלת

 054-6090985ניצן 

 050-6443203ענבל 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  
אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

052-6008871  

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪ 02משבצת לחודש 

 ₪   82.משבצות לחודש    2
 ₪ 42.רבע עמוד לחודש 

 ₪ 162חצי עמוד לחודש 
 ₪ 42.פ  “עמוד מלא ח

 !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 

 278-80.7428נייד , .2041721 טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 .20-445.26מוקד 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מערכות לניהול  
 תוכן באינטרנט 

 אבי ברוך -“ מידע”
 04-9535055 , 
  054-5313606נייד 

www.meydalle.info 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה
 שיפוצים ועיצוב פנים

 

054-2177963 
iDoarcitec@gmail.com 


