
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 0.43.4..ב  “באדר תשע ‘ יום חמישי ז   274גליון  

94 טלפון. “מידע”י  "מופץ ע" נופית פלוס"  3 - 8 4 2 4 4 4 4  a_barouc@zahav.net.il  

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-<868559 

 אלונים חוצות

487-64447;9 

 פורים פה
אסתר הסתירה את זהותה היהודית והתחפשה לדמות ”: אהוד קלפון במדורו השבוע חוזר למקורות

ולא נראה שונה , מרדכי התנהג בפרהסיה כאחד מפקידי המלך. בבואת לבית המלך אחשורוש, אחרת
התהפכה וחזרה אליו , הפורענות שתכנן המן להביא על היהודים. אך שמר על יהדותו בצנעה, מאחרים

בתלמוד הבבלי במסכת (. 22, מגילת אסתר ט)וחודש אדר נהפך מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב , ובניו
מעין תחפושת , "חייב אדם להשתכר בפורים עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי"מגילה כתוב 

שהחל בשנות השלושים של , בפורים( עד לא ידע)מכאן נולד המנהג של תהלוכות עדלאידע . לנפש
 ”. ונמשך עד היום, המאה העשרים בארץ ישראל

חג פורים חג :  01מחנות העולים מזכירים לנו בעמוד  הפנינג פורים צבעוני ושמח

“ הפנינג  פורים צבעוני ושמח”יתקיים  00944בשעה   8.2ביום שישי . פורים חג גדול לילדים
במקום הפעולות ילכו החניכים ביחד עם . ביום זה לא יתקיימו פעולות. 'בהובלת שכבת ט

 .כולם מוזמנים .  01פרטים על ההפנינג בעמוד  .המדריכים מהתנועה אל ההפנינג

 8,9פרסום בעמוד  מסיבת פורים לנוער 

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 
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 אתר האינטרנט שלנו באוויר 
  www.nofit.org.ilבשעה טובה מאוד, אתר האינטרנט של הישוב 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. 

 
 הפנינג פורים צבעוני ושמח

 אקרובטים מקניה במופע מלהיב ועוצר נשימה. 5 –מופע קרקס אפריקאי 
סדנאות אומנות קרקס, סדנאות יריד, דוכני יצירה, דוכני מזון בתשלום. 

תחרות תחפושות, ג'ימבורי לקטנטנים, מאפרת מקצועית. 
  במגרש הספורט. ראו פרסומנו בהמשך.11:00, החל מ 9.3יום ו', 

 
הפסקת מים 

, תתקיים הפסקת מים, ברחוב תבור 12:00 – 08:00, בין השעות 4.3ביום א' 
בלבד, בשל תיקוני תשתיות המים. 

 
 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.  הצוות מורכב מתושבי הישוב, בעלי הכשרה 
 בהתנדבות מלאה כמובן, תודה למתנדבים.  –רפואית 

   054-6833027במקרה של סכנת חיים - ניתן להזעיק את הצוות, רק 
אנו מקווים כי לא נזדקק לצוות ושהציוד יישאר באריזתו. 

במידה וטרם קיבלתם פרסום ומגנט בתא הדואר, התקשרו למזכירות. 
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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 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

התכנים והזמנים . המועדון החל את פעילותו והוא בתקופת הרצה 
עיקבו אחרי הפירסומים במיילים ובאתר . יקבעו לפי הצרכים

באתר יש לוח . מי שעדיין לא נרשם מוזמן להרשם. נופית החדש
 .נופשיבוקר מעודכן בפעילויות  וכן תמונות מאירועים

 

 רני ארז -08.31שעה  4.13.02יום ראשון  
 0980ניסיון הנפל לחילוץ בני הערובה באירן        

 

 שמעון מיידן-21.11שעה - 6.13.02יום שלישי  

 ההרצאה מיועדת לכלל תושבי הישוב ועברה מקום מהרב תכליתי

 :קיצור התפתחות האנושות בסידרה  4הרצאה 

  עד היום  מהמהפכה המדעית  - המערב  תרבות 

 האחרונות  שנה 055 -ההתפתחות ב                               

בהמהפכה החקלאית והבשילו  ההתפתחויות שנבטו בהרצאות האחרונות נסקרו
דתות ותרבות , במאות השנים לפני ואחרי הספירה לכדי יצירת אימפריות

 .והובילו לקראת סוף ימי הביניים להגמוניה אירופאית בעולם

, שנה האחרונות בה אירופה הובילה 500תכסה את תקופת ההרצאה הנוכחית 
נסקור את    את העולם לעידן המודרני, באמצעות המהפכה המדעית

נסגור   ההתפתחויות התרבותיות בתחומים השונים על פני המאות האחרונות
נבחן שינוי  בנושא השפות השונות בעולם, שנה 100,000שהחל לפני , מעגל

 פני מאות שנים-שונים על מדדים

 כולל כיבוד קל₪  05כניסה לכל הרצאה 

 ערבית -03.35בשעה  2.53.07-יום רביעי

 „ברידג -05.35בשעה -3.53.07–יום חמישי 

 75-70.50.07היכונו לטיול לדרום 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

file:///C:/Documents%20and%20Settings/michellem/Desktop/Shimon/תרבות/סדרה%20-%20קיצור%20התפתחות%20האנושות/הרצאות%20-%20לוגיסטיקה/מרכזי%20תרבות.docx
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  תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 יחידות  2+חדרים  4‘ בבלעדיות קוטג

 מידי  2,311,111מניבות 

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

 מיידי ₪  2,311,111

 דו משפחתי מפנק ‘ בבלעדיות קוטג
 מיידי  2,211,111יחידה מניבה +

  חדרים מעוצב ומתוכנן  6בבלעדיות
 ₪   2,511,111בסטנדרט גבוה 

  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם טבעון
 ₪   511,111-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

 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 

 5חדש
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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 ,נשים יקרות

 בחודש מרץ מקיימת המועצה שבוע אירועים ליום האישה

 מוסיקאלי בנופית-השבוע יפתח במופע קומי

 שבע ברכות-שש נפשות

 באולם הרב תכליתי  75535שעה  05.53.07יום שבת 
-14, כרטיסים ניתן לקנות במזכירות הישוב, ח כולל כיבוד"ש 21מחיר כרטיס 

 הזדרזו לרכוש כרטיסים, 152-5567830ואצל שרה גולדנברג  9931110
  מחכים לכולכן
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http://www.meydalle.info/nofitplus/2012/apandix/purim.pdf
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http://www.meydalle.info/nofitplus/2012/apandix/purim.pdf
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 המחנות העולים
תנועת הנוער החלוצי 

 
 בהשבעה.  חניכי שכבת ד' מהיישוב51ביום שישי האחרון השתתפו 

המעולים יונתן שרוני, אביב בהובלת המדריכים 
 עברו הבר, קרן חרותקה, נעם זהבי ורוני כהן

החניכים יחד א"ש לילה, קיבלו חולצות וקראו 
  יחד את קריאת התנועה

תודה גדולה לכל מי שעזר, ולהורים שהפגינו 
 .נוכחות ותמיכה

  

 חג פורים חג פורים חג גדול לילדים
 יתקיים הפורימון בהובלת שכבת ט'. ביום זה לא יתקיימו 9.3ביום שישי 

פעולות. במקום הפעולות ילכו החניכים ביחד עם המדריכים מהתנועה אל 
  .הפורימון

 

 טיולי פסח9
. ד-ו בותכיתקיים טיול לש 28-29.3 בתאריכים

.  13.3סגירת הרשמה 
ביום שישי יחול ו  ליירים עם כל  רטי ההרשמה. 

 תשלומים. 2 שקלים )מותנה בתשלום דמי חבר( #אפשר לשלם עד 210מחיר הטיול 
 שקלים לאוכל של הטיול אותם צריך להעביר במזומן למדריכים. 25 ובנוסף תשלום של 

 
,  03-9411151ניתן לשלם בכרטיס אשראי בטלפון 

 www.hamahanot-haolim.org.ilאו באתר האינטרנט- 
או בצ'ק לפקודת המחנות העולים. 

 2780  וד אירוע 6 ו-5 ה-4,  וד שכבה ד-102 וד מחנה קודים לתשלום- 
 

. ז-ח יתקיים טיול לשכבות 28-30.3 ב
 14.3סגירת הרשמה- יום רביעי 

 .ט-יב יתקיים טיול לשכבות 2-4.4ב
 13.3סגירת הרשמה 

 
 
 

 
לפרטים- הקומונרים: 

 052-4370387שירן יונה 
 052-4281643שי גל-ים 
 054-7903294בן לרמן 

 052-6560080יעל טימרמן 
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 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים בשיטות שונות

 

 ... לרגל הפתיחה 
 !!!מבצע מיוחד לפורים 

 בלבד₪  51הדבקת ציפורניים 
 

 152-8847670: לקביעת תור
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 פחחות וצבע בתנור

 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 

 14-9530738: 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

 48ראשי ‘ רח, בוסמת טבעון
saadi7@013net.net 

 8:11-07:11שני עד שבת : שעות פתיחה
 סגור‘ יום א, פתוח בשבת

 פחחות וצבע בתנור
 בהנהלת סעדי עלא

מורשה מטעם 

משרד התחבורה
 

 רכב חלופי לפי הסדר חברת הביטוח
 הנחה בהשתתפות עצמית לפי חברת הביטוח

 152-4446888נייד , 14-9534403: ‘טל

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

info.meydalle.www 

 טעות נפוצה בבניית אתר ואיך להמנע ממנה

 אין באתר קריאה לפעולה
No Call to action 

לכל דף שאנו בונים לעסק שלנו צריכה להיות 
 . מטרה מוגדרת אחת וברורה למשתמש

צריך להופיע , אם אנו רוצים למכור: לדוגמא
שמאחוריו עומדת , כפתור בולט לרכישה

 .מערכת מאובטחת מתאימה לרכישה

http://www.meydalle.info
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 תחפושות בפורים ובטבע
 

בתלמוד או בכתבי חכמים מראשית , מנהג התחפושות בפורים אינו מוזכר במשנה
אפשר למצוא בספריו של רבי קלונימוס , עדות כתובה ראשונה על כך. ימי הביניים

יש חוקרים הטוענים .  04ו  03מהמאה ה " מסכות פורים"ו" אבן בוחן"
הושפע מקרנבל המסכות , שמנהג התחפושות בקהילות היהודיות באירופה

מקור הקרנבל . ונערך בראשית האביב, שהחל בוונציה במאה השלוש עשרה
שאפשר ערבוב מעמדות , בא מחגי האביב של עמי אירופה הפגאניים

מספר , קלונימוס שכתב ותרגם ספרים רבים. במעטה של מסכה ותחפושת
 05רבי יהודה מינץ מהמאה ה . בביקורת על יהודים שנהגו ללבוש בגדי ערלים והתהוללו בפורים

והוא מעיד שראה גדולים וחסידי , באיטליה תיאר מה מותר ומה אסור בסוגיית המסכות לפורים
שראו בסיפור המגילה , מאוחר יותר התקבל מנהג זה בקהילות ישראל. עליון מתחפשים בפורים

 . דמויות מחופשות

. בבואת לבית המלך אחשורוש, אסתר הסתירה את זהותה היהודית והתחפשה לדמות אחרת
אך שמר על יהדותו , ולא נראה שונה מאחרים, מרדכי התנהג בפרהסיה כאחד מפקידי המלך

וחודש אדר נהפך , התהפכה וחזרה אליו ובניו, הפורענות שתכנן המן להביא על היהודים. בצנעה
חייב "בתלמוד הבבלי במסכת מגילה כתוב (. 22, מגילת אסתר ט)מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב 

מכאן נולד . מעין תחפושת לנפש, "אדם להשתכר בפורים עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי
שהחל בשנות השלושים של המאה העשרים , בפורים( עד לא ידע)המנהג של תהלוכות עדלאידע 

 .  ונמשך עד היום, בארץ ישראל

יצור לא ארסי . כדי לשרוד, ההסוואה וההטעיה, התפתחה תופעת החקיינות, בעולם החי והצומח
וטורפים רבים , לעצמו את הצבעים ואת המראה של צפע" אמץ( "מטבעון)כמו נחש המטבעות 

המאפשרים לה , אפשר לראות דרכי הטעייה, בפרחי דבורנית הדבורה. לא מעיזים להתקרב אליו
במדבריות דרום אפריקה גדל צמח סוקולנטי בשם . למשוך חרקים להאבקת פרחיה ללא תמורה

התפרחת של צמח הלוף מפיצה . ואוכלי עשב לא מבחינים בו, שעליו דומים לאבנים" צמח האבן"
, הם גולשים אל תוך התפרחת וגופם מתמלא אבקה. ריח של חומר רקוב המושך אליו זבובי זבל

הם נכנסים ללוף אחר ומאביקים , כאשר הם מצליחים לטפס ולצאת. בנסותם לצאת מהמלכודת
ולא מרוויחים דבר לעצמם כי אין , הם טועים שוב ושוב מריח הרקב המושך של הלוף. את פרחיו

מרוכזים פרחים צפופים מנוונים , במרכז תפרחת הסוכך של גזר קיפח. שם שום דבר רקוב לאכול
וחרקים , הכתם השחור בולט על רקע הצבע הלבן של פרחי הגזר. בצבע שחור הנראים כחרק

ומאביקים את הפרחים ללא , נוחתים לידו כדי לזכות במזון, יושב במרכז התפרחת" חרק"הרואים 
 .     תמורה

אך הזיקית משנה את צבעיה , יצורים בסביבה כהה נראים כהים, בעלי חיים במדבר נראים בהירים
וקשה , נראה בתנוחתו כמו מקל או ענף קטנטן של עץ, החרק הנקרא מקלון. בהתאם לסביבתה

הביצים והאפרוחים , בעופות קרקע כגון תמירון וחגלה. להבחין בו עד שהוא מזיז את רגליו
המסתיר אותו , יש אותו צבע של הפרח, לעכביש הפרחים הצהוב. מוסווים היטב וקשה לגלותם

הם מיד נטרפים על , כאשר החרקים נוחתים בפרח כדי ליהנות משפע האבקה שבו. מעני חרקים
עיגולים הנראים מלמעלה כעיניים גדולות " מצוירים", על הכנפיים של מיני פרפרים. ידי העכביש

נדלים , לבעלי חיים ארסיים כגון עקרבים. המצליחות להבריח את אויבי הפרפרים, מפחידות
שחור , כתום, צהוב, יש צבעי אזהרה בשילובים של אדום, צפעים ועוד, צרעות, דבורים, ארסיים

וניצלים , יש בעלי חיים כמו אופוסום ומיני חיפושיות המתחזים למתים בשעת סכנה. ולבן
 . מטורפים המעדיפים יצורים חיים שזזים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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  רשת

 תצווה
 1.:1.-7:31.: זמני השבת 

i  i שבת שלום  

 !תודה
 , למ רסמים

למוסרי , לכותבים 
, למ  לים, הידיעות

למחל ים ולידידי נו ית 
  לוס

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 
3  ת ו ש ב   נ ו   י ת  5 4 - 4 4 5 0 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  

' אופ+ ' חד 7בהרחבה בית בודד ', בנופית אלמכירה 
 ₪ 2.511.111ר "מ 571מגרש מבודד ' חד 4.5נפרדת ' ליח

, מפואר ומעוצב בסטנדרט גבוה' חד 6ש "דומלמכירה  
 ₪   2.251.111. יציאה לגינה מהסלון נוף מדהים

 ”מידע ”
 מערכות לניהול תוכן באינטרנט 

 אבי ברוך -“ מידע”
  154-5303616: נייד 14-9535155:  ‘טל

www.meydalle.info 

 מטפלת בילדים

הילדים 
גדלים 
 מאהבה

מטפלת חמה עם 
נסיון והמלצות 
 מחפשת עבודה
050-6353437 

 בית בודד למכירה
 איכותי ומיוחד

 חדרים  6ר “מ 474מגרש 
 יחידת דיור נפרדת+ 

  94433-62-33-22 נייד

  דרושה

 מטפלת עם רכב 

לאיסוף ילדים מבית 

 06:11הספר ועד השעה 

אפשרות איסוף לבית 

 המטפלת

 154-6191985ניצן 

 151-6443213ענבל 

 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 
2ב י ן   ה ש ע ו ת    5 5-7 5 5 5 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
507 -0347002 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

152-6118870  

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון  רסום 
 ₪ 03משבצת לחודש 

 ₪   23.משבצות לחודש    4
 ₪ 13.רבע עמוד לחודש 

 ₪ 013חצי עמוד לחודש 
 ₪ 13.   “עמוד מלא ח

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחוםופו ווו
  נה צמיגים 

  בל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
441-7655144 
43-8726874 

 מסגרית ארי 
 סורגים  שערים  מע ות  
 שערים חשמליים וסככות רכב 
   ריהוט מתכת  רגולות  

  הגדר הלבנה 

 352-20.5132נייד , .010530. טל

ארי  מס   שירות  רטי וציבורי בנו ית 
 מזה מס ר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 .30-117.31מו ד נו ית  

 443-5722433השוטר הקהילתי  
 443-5722434דני צנטנר  –ש "רב

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

152-5011292 

 
 חו ורו ורופו ווו

 תי ון ומכירה, מעבדת שרות
 מיקרוגל, סטריאו, וידאו, טלויזיות

 LCD -הת נת ותי ון מסכי  לזמה ו  
 תי ון מחשבים

 טבעון. ק 1ככר בן גוריון 

  9443-3224621 נייד,  98421657 טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מערכות לניהול  
 תוכן באינטרנט 

 אבי ברוך -“ מידע”
 14-9535155 , 

  154-5303616נייד 
www.meydalle.info 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

154-2077963 
iDoarcitec@gmail.com 


