
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 21.2.2.42ב  “בשבט תשע ‘ יום חמישי ל   174גליון  

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

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-<868559 

 אלונים חוצות

487-64447;9 

 אח צעיר למועדון הותיק
בטקס חנוכת מועדון הותיקים 

בישרה , שהתקיים השבוע, בנופית
על , מנהלת דורות, מיכל קציר

הפעלת המועדון החדש בשיתוף 
פעולה  בתכנים ובפעילויות עם 
 . מועדון דורות הוותיק במועצה

בישר על , ראש המועצה, דב ישורון
 .תרומה של מערכת הגברה למועדון
ברברה מידן קלטש קיבלה סחלב 

 . יפהפה
חיוכים ואווירה , מילים חמות

 :מרוממת שהטיבה לתאר עליזה רווה

 ...חוזרת לטכס האכלוס

 עיניים בורקות 
 לב פועם

 פנים-חיוך רחב
 "וואו"קריאת 

 שאי אפשר לעצור
 וצפיפות הנוכחים

 ...שבאו לחגוג
 

 מועדון המבוגרים החדש
 מאיר עיניים ביופיו

 ...נפתח יש מאין
 

 ואני חוזרת 
 שנים לאחור

 :לרגע בו הכרזנו
 היום קם ישוב חדש

 כאן על הגבעה החשופה

 קהל רב מול במה חוגגת
 חסידות חולפות בשמיים

 לברך מלמעלה
 את הלבבות הפועמים

 בברכת העשייה
 

 עיניים בורקות
 לב פועם

 פנים -חיוך רחב
 !!!עשינו זאת " וואו"קריאת 

 וצפיפות הנוכחים
 ...שבאו לחגוג

 
  !משהו חדש 

 

 עליזה רווה

 מיכל קציר, שרה גולדנברג, חנה רון: בתמונה מימין לשמאל
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 כוננות רפואית בנופית –"צוות ענבר"  
כלקח ממותה הטרגי של ענבר אפרת ז"ל, ביוזמה ובמימון משפחת אפרת 
והוועד המקומי -  הקמנו צוות רפואי, אשר ייתן מענה במידת הצורך, 

לאירועים דחופים ולסכנת חיים.  אנו מתחילים בהפעלת הצוות, החל מיום א' 
הקרוב ומקווים שלא נזדקק לו ושהציוד יישאר באריזתו. 
 בהתנדבות מלאה –הצוות מורכב מתושבי הישוב, בעלי הכשרה רפואית 
במקרה של סכנת חיים - כמובן, תודה למתנדבים. ניתן להזעיק את הצוות, רק 

 בתאי הדואר. –   פרסום נוסף 054-6833027
 

 "שבת תרבות" עם נחמיה שטרסלר
 2הפרשן הכלכלי של עיתון הארץ וערוץ 

על המחאה החברתית, פוליטיקה וכלכלה והעיקר – "שלא יעבדו עליכם". 
   20, באולם הרב תכליתי, 1100, שעה 25.2                    שבת 

 
אתר האינטרנט שלנו באוויר 

  www.nofit.orgבשעה טובה מאוד, אתר האינטרנט של הישוב, שוב באוויר 
האתר במתכונת חדשה ומשופרת, כולל שני מרכיבים: 

 כפי שאנו מכירים, הפתוח לכל ומציג את פני הישוב, שירותים – אתר תדמיתי
עיקריים, פעילות הישוב וכו'. 

 אשר ניתן להגדירו כ" פייסבוק ישובי". חלק זה הינו לתושבי – אתר קהילתי
הישוב בלבד, מותנה בהרשמה ותוכנו יכלול את התכנים שיועלו ע"י 
התושבים + מידע פנימי שיועלה ביוזמת הוועד המקומי. האתר עדיין 
בחיתוליו ואנו מקווים כי יתפתח במהירות ויהפוך לכלי תקשורת עיקרי, 
בשירות הקהילה. בימים הקרובים תקבלו )מי שכתובת המייל שלו מצויה 

 מפעילת האתר, המזמין אתכם להירשם –במאגר הישוב(, מייל מ"קהילה נט" 
לאתר הקהילתי. מנהלת האתר מטעם הישוב הינה קרן דניאלי, מזכירת הישוב. 

אנו מניחים כי תהליך ההרשמה ימשך ימים מספר, היעזרו בסבלנות. 
 

 3 לקראת חוק חינוך חינם מגיל –מפגש הורים 
, בשנת הלימודים תשע"ג 3-4הורים לילדים, הנכללים בהגדרת גילאי 

(  27.12.2008 – 10.12.2007 ילדים שתאריך הולדתם – 4)גיל 
(  17.12.2009 – 28.12.2008 ילדים שתאריך הולדתם – 3)גיל 

וזכאים לחינוך חינם החל משנת תשע"ג, מוזמנים לפגישה,  בה נבהיר את 
 ., באולם הספורט20:30, שעה 27.2יום ב', הערכות הישוב לשינוי. 
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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
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 

 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 

 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

 דלית אבירם 
 מורה בכירה ומוסמכת לשחייה עם ניסיון ביחידים ובקבוצות

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

 :חדש
יחס אישי . ללימוד חתירה ושיפור סגנון בקבוצה קטנה( 'ו-ו' ימי ג)נפתח חוג *

. מתאים גם לילדים שיודעים לשחות ורוצים להנות. בשילוב משחקים במים
 . מותנה במספר הנרשמים
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 חנוכת המועדון
חנכנו את  19.02.12ביום ראשון 

 המועדון באירוע מרגש
 .עם חברים רבים

 תחילה היו הברכות ולאחר מכן

נהננו מהכיבוד העשיר של יעלי 
 יפה ולסיכום קובי אריאלי

 . ששימח והצחיק את כל הנוכחים

 .עתה נותר לנו רק להנות מהמקום ולמלא אותו תוכן וחברים
עקבו אחרי  1.03.12המועדון  יהיה פתוח באופן רציף החל מ

 .הפרסומים
 

 נפתלי הילגר  -18:30שעה  26.02.12יום א 
 מסע בעיקבות האתרים היפים בעולם-אתרי אונסקו

 
 -אשר אושרי  מכפר יהושע-בבוקר 10.30שעה -28.02.12יום ג  
           

 (.הכנה לטיול באפריל.)ירצה על הישרדות במידבר               

 בקרוב...בקרוב...בקרוב
 עם גיל ברנר 20-21/04.12היכונו לטיול למכתשים                

 למתחילים‘ אנו מתכננים להתחיל  את חוגי הערבית וברידג
 המעוניינים נא להרשם במועדון

 צוות המועדון-בברכת פעילות ענפה          

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

 מידי  2,300,000מניבות 

 נוף מדהים, חדרים 5‘ בבלעדיות קוטג ,
, מיקום מעולה, מגרש גדול במיוחד

 מיידי    2,300,000

 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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 ,נשים יקרות

 בחודש מרץ מקיימת המועצה שבוע אירועים ליום האישה

 מוסיקאלי בנופית-השבוע יפתח במופע קומי

 שבע ברכות-שש נפשות

 באולם הרב תכליתי  13:23שעה  03.32.01יום שבת 
-04, כרטיסים ניתן לקנות במזכירות הישוב, ח כולל כיבוד"ש 20מחיר כרטיס 
 הזדרזו לרכוש כרטיסים, 052-5567831ואצל שרה גולדנברג  9930001

  מחכים לכולכן
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 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים בשיטות שונות

 

 ... לרגל הפתיחה 
 !!!מבצע מיוחד לפורים 

 בלבד   50הדבקת ציפורניים 
 

 052-8847671: לקביעת תור

 באתר החדש של קונדיטוריה דובדבן

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

באצבע אחת מקישים : אופן ההכנה
www.dvdvn.co.il ומזמינים 

 Www.Dvdvn.co.il:אתר 

 04-9531738: בקונדיטוריה‘ טל

 עבודות באבן 
 

המומחה בעבודות אומנותיות 
 לשילוב וריצוף אבן וקרמיקה

 
 כולל החלפת צנרת, שיפוץ יסודי

 ומניעת בעיות רטיבות
 

250-8888268  
 חילף עלי

 שנות נסיון 25
 עושים את ההבדל
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 צדק חברי
 

, הברכות וההבטחות, כל המילים, אחרי ההתרגשות שלוותה את חנוכת המועדון למבוגרים בנופית
 .ל"תודה לטלי וינקלר ז. נראה לי שלא נאמרה תודה אחת גדולה

 
כשפועה שיפרה חנה ואני חשבנו שיש צורך לפתור את בעיית הזמן הפנוי , לפני כשמונה שנים

התחלנו בלי תקציבים להפעיל מועדון בוקר . לחברים שהפסיקו לעבוד וחיפשו עניין נוסף בחיים
קראנו לזה נופשיבוקר וחיפשנו דרכים להפעלה שוטפת . בימי שלישי אחת לשבועיים בנופשית

 .במינמום כסף
 

קלטה את החזון וידעה לקרוא שנים . היא הבינה את הכוונה. טלי אהדה את הרעיון מהרגע הראשון
היו לה . נתנה לנו רשימת מרצים לא יקרים. נידבה הרצאה, כמנהלת דורות מצאה קצת תקציב. קדימה

 .עצות טובות ונבונות
 

טלי , דרשנו מקום קבוע להרחבת הפעילויות שלנו, קיבלנו קצת תקציב, כאשר קצת גדלנו, לימים
כאשר פרשה מעבודתה בשל בריאותה הלקויה והתנדבה להפעיל את מערך . הבינה את הצרכים
היא חלקה איתנו את . בתובנה, בתכנון, המשיכה לתרום את חלקה בישיבות, המתנדבים במועצה

 .המשיכה טלי ללוות אותנו, גם כאשר בריאותה הידרדרה. הידע שלה וכיוונה אותנו
 

ועלינו . ענקית. מגיעה לה תודה גדולה. נשארה איתנו, החכמה וישרת הדרך, הנעימה, טלי הצנועה
 .חבריה ומוקיריה מוטל להנציח אותה במקום

 
 אוהבות, זוכרות, מודות

 
 רותי כרמלי      פועה פדהצור

 קריאת המואזין
פנו אלי מספר תושבי נופית , 468גליון , נופית פלוס, “קריאת המואזין”בעקבות פרסום רשימה בשם 
 .שהזדהו עם כל מילה ברשימה

התושבים שפנו הביאו לידיעתי על קיומה של עצומה בעניין רמת הדציבלים והמטרד בו , יתרה מזאת 
 . אנו דנים

 .  קישור זה שיחתמו בהמוניהם“ נופית פלוס”רצוי וראוי להביא לידיעת קוראי , לעניות דעתי
israelsayno/il.co.atzuma.www://http   . 

  איציק מגל

http://www.atzuma.co.il/israelsayno
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 התקשרו  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



 10 

 

 חיידקי חנקן בקטניות
, סיבים תזונתיים, בני אדם ובעלי חיים ניזונים מצמחי קטניות העשירים בחלבונים

שורשי הקטניות מקבעים חנקן אטמוספרי בעזרת חיידקים . ויטמינים ומינראלים
זה המקור הטבעי הגדול . ומעשירים את הקרקע בחנקן לטובת הגידול הבא אחריהם

החשוב להתפתחות וגדילה של גידולי , של דישון קרקעות חקלאיות בחנקן, ביותר
מיליון טון  20בכל שנה מופקים בעולם . וליצירת מזון עשיר בחלבונים, שדה

 .חנקן מהאטמוספרה

, חיים באדמה וחודרים לשורשי הקטניות ,-  Rhizobium-חיידקי ריזוביום 
הם הופכים חנקן האוויר . שם הם מתרכזים במושבות בתוך פקעיות החנקן

Nitrogen - N2 שהיא תרכובת חנקן ומימן , לאמוניה- NH3 - תרכובת זו . הזמינה לצמחים
חומצות  20קיימות . שהן אבני היסוד והבניין של כל החלבונים, משמשת להרכבת חומצות אמינו

מתקיימת , בצמחי הקטניות. היוצרות חלבונים בכל היצורים, שהן תרכובות אורגניות, אמינו
וכך מתאפשרת חדירתם אל תוך השורשים מבלי , תקשורת בין חיידקי ריזוביום לבין שורשי הצמח
הצמח נהנה מהסימביוזה על ידי העשרתו . שיחשבו לחיידקים פתוגנים שצריך להילחם בהם

 . והחיידקים נהנים מהסוכרים שמספק להם הצמח, בחנקן הנחוץ לתאיו ליצירת חלבונים

במקום בדשנים , וקומפוסט להעשרת הקרקע( קטניות)בחקלאות אורגאנית משתמשים בזבל ירוק 
להעשרתה , והופכים אותם לתוך הקרקע, או צמחי קטניות אחרים, בקיה, מגדלים תלתן. כימיים
ישפרו את , כדי שיחדרו לשורשי הקטניות( ביקטור)לעתים מוסיפים בקטריות לקרקע . בחנקן

להכנת , הנמסה בקלות במים - NH3 -משתמשים באמוניה , בתעשייה. איכותם ויגדילו את יבולם
 .דשן כימי חנקני שמוסיפים לקרקעות חקלאיות להעשרתן בחנקן

הצליחו , מדינות 30חוקרים מ  128ב ביחד עם "צוות חוקרים מאוניברסיטת אוקלהומה בארה
כדי ללמוד על  Medicago truncatulaלפצח את רצף הגנום של צמח מהקטניות בשם 

הם גילו  שהסימביוזה של הצמח עם חיידקי ריזוביום התחילה . האבולוציה של סדרת הקטניות
תאי . כאשר התרחשה מוטציה שגרמה להתפתחות קשר סימביוטי ביניהם, מיליון שנים 58לפני 

סדרת . הקטניות רכשו גנים המאפשרים לחיידקים אלה להתמקם בתוכם לתועלתו של הצמח
, תלתן, שעועית, משפחת הפרפרניים שבה יש אפונה: הקטניות כוללת בתוכה שלוש משפחות

ומשפחת , משפחת המימוזיים שבה יש מיני שיטה וינבוט השדה, בקיה ועוד, אספסת
הנוצר משחלה , לכולם יש פרי תרמיל עם זרעים. הקסאלפיניים שבה יש חרוב מצוי וכליל החורש

, בקיה, קדד, אפון, אספסת, גדלים הרבה קטניות כגון תלתן, בין צמחי הבר של ארץ ישראל. עלית
בתזונה טובה של האדם רצוי . ועוד כשלוש מאות מינים, רותם, תורמוס, קידה, טופח, דבשה

דגנים מלאים עם , כגון אורז ועדשים, לשלב קטניות מלאי חלבונים עם דגנים עשירים בפחמימות
 .        חומוס ועוד

פחמן דו חמצני וגזים  0.037, חמצן 217,  חנקן 787מורכב מ , האוויר שאנו נושמים היום
, מיליארד שנים מערפילית גזים 4.5כדור הארץ נוצר  לפני . אך בעבר הרכבו היה שונה, אחרים

נוצרה , הכדור הלוהט הלך והתקרר עם הזמן. שממנה נוצרו כל כוכבי הלכת במערכת השמש
הליבה הלוהטת יצרה לחץ מבפנים על הקרום . קליפה מוצקה סביבו וליבה לוהטת נשארה בתוכו

, בתחילתה. ומשם התפרצו גזים שיצרו את האטמוספרה הראשונית, הדק שהתבקע בחלקים רבים
תרכובות גופרית , גזים נוספים כמו חנקן  57וכן  , CO2 107, אדי מים 857הייתה מורכבת מ 

והורכבה , השתנתה האטמוספרה בהדרגה סביב כדור הארץ, במהלך מאות מיליוני שנים. ועוד
לא היה אז . ואדי מים CO2פחמן דו חמצני  , NH3אמוניה  , CH4מתאן  , N2בעיקר מחנקן 

, רק לאחר שהופיעו מיקרואורגניזמים במים, שהופיע הרבה יותר מאוחר, באטמוספרה O2חמצן 
 .ופלטו חמצן לאוויר, שניצלו פחמן דו חמצני להרכב מזונותיהם

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 משפטים
 2-48:44.:47: 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 
.  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  5 2 - 2 2 5 1 7 7 7 

 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  

 !חדש בשוק-
 .2.100.000מושקע ומעוצב תכנון מצוין ', חד 6.5דו משפחתי 

 !!!לזוגות צעירים
צופה , דיור מושכרת' יח+ גדולים ' חד 4דו משפחתי חמוד ומעוצב 

 2100.000לנוף 

 ”מידע ”
 מערכות לניהול תוכן 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 

 מ ס פ ר ת   ל ו ב נ ה   
 ל נ ש י ם   ו י ל ד י ם   
 צ ב ע   ו ג ו ו נ י ם   

  (chi)י   ‘ה ח ל ק ה   צ , ח ד ש 
 פ ת ו ח   כ ל   י מ ו ת   ה ש ב ו ע 

 כ ו ל ל   ש י ש י   ו ש ב ת 
7ב י ן   ה ש ע ו ת    3 3-1 3 3 3 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
341 -4241337 
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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 
 ₪ .9משבצת לחודש 

 ₪   .41משבצות לחודש    2
 ₪ .48רבע עמוד לחודש 

 ₪ .16חצי עמוד לחודש 
 ₪ .48פ  “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 

 51-19458.1.נייד , 9815.14. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 9-8874.64.מוקד 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 


