
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 21.2.2.92ב  “בניסן תשע ‘ יום חמישי ו   674גליון  

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
40-6525559 

 אלונים חוצות

450-2444019 

 יום של ערכים
אין : קרן ליבוביץ טוענת

כזה דבר לנצח במקום 
יש להפסיד , השני

 . מקום ראשון
קרן ליבוביץ היא שחיינית  

אולימפית ותלמידי כרמל 
זבולון למדו ממנה מה היא 

אוכלת )עושה יום יום 
קלוריות ושורפת  0,777

ושעה ( אותן באימונים
כיצד היא חושבת , שעה

ועל מה היא מוותרת כדי 
,  בתמונה.  להיות אחת כזו

אריק זאבי  בהרצאה 
איך ” -ב “י, א“י: לתלמידי

לא . “להתמודד עם כישלון
, יום של ערכים”.  רק הרצאות מאלפות ודיבורים היו שם אלא גם הרבה פעילויות ספורטיביות וכיפיות

שהתקיים בשבוע שחלף הינו פרי שיתוף פעולה של “ בבית החינוך כרמל זבולון, בריאות וספורט
 .מחלקת ספורט ונוער במועצה ובית הספר

נופית שותפה בגיבוש התוכנית 
 האסטרטגית של המועצה

, נערכים, במקביל. בקבוצת המיקוד של נופית, מבין חמישה מפגשים, השבוע נערך המפגש הראשון
המטרה היא גיבוש תוכנית . מפגשים בקבוצות מיקוד דומות בכל ישובי המועצה, בימים אלה

 . אסטרטגית לשנים הבאות במועצה שלנו
 . יש מקום להרחיב את המעגל בקבוצת המיקוד של נופית! שימו לב

הגדל )עלו נושאים מקומיים ועלה הצורך , לאחר דברי הפתיחה וסבב היכרות, כבר במפגש הראשון
 . בתגבור מעורבות המועצה בכל תחומי החיים בנופית( והולך במקביל לגידול האוכלוסייה של יישובנו

 ?האם יש מקום לתגבר את הייצוג  של נופית במבנה הארגוני במועצה
 ?כיצד ניתן לרתום כלים חדשים באינטרנט לשרות התושב

 ?איזה שירותים חברתיים ומהם סדרי העדיפויות החשובים לתושבים בנופית
זוהי הזדמנות פז בלתי , אם יש לכם נושא שקרוב לליבכם. שאלות כאלה ואחרות יעלו בדיונים בנופית

ניתן לעשות זאת בהשתתפות פיזית בדיונים או במשלוח מסרים כתובים לחברי . חוזרת להעלות אותו
 אבי ברוך.  וכמובן בנופית פלוס, בקבוצות הדיון ובאתרי האינטרנט, הצוות
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 חג שמח ובקשות בצידו....

הוועד המקומי מאחל חג שמח לכל בית נופית!!!! 
 כמה בקשות ועדכונים: –בכדי שהחג יהיה שמח, נעים ונקי עוד יותר 

  אשפה מפנים בימים שני וחמישי. במידה והפח הביתי צר מלהכיל את
 ניתן להביא שקיות אשפה לפחי בית הספר, הנמצאים –שאריות החג 

בחניית בית הספר. אין לזרוק אשפה למכולת הגרוטאות. 
  מפנים בכל יום א'. הוספנו פינוי גזם נוסף, ביום ה' שלפני החג. –גזם 

. 4.4בבקשה לא להוציא גזם לרחובות אחרי יום ד', 
  בעלי כלבים - הקפידו לסגור/ לקשור כלביכם. במידה והכלב מפריש

 אספו בבקשה את התוצרת ומנעו מכולנו סבל נוסף. –על המדרכות 
  במהלך החג צפוי עומס כלי רכב בישוב. בעיית החנייה אינה כה חמורה

 בנופית. אין סיבה והצדקה לחנייה על המדרכות ולסיכון הולכי הרגל.

  מזכירות הישוב תהיה סגורה. למקרים דחופים - –במהלך חול המועד 
(. 054-6833026( או חומי )054-6833024ארנון )

  
 בטחון

 כחלק מתגבור – סיורים אקראיים של כלבי תקיפה, נפעיל 5/4החל מתאריך 
מערך השמירה. הכלבים ומפעיליהם יסיירו בשולי הישוב, במטרה לתפוס 

פורצים או לפחות לייצר מאזן אימה משמעותי יותר. אז אם תפתחו את החלון 
 הם "מהטובים". בבקשה לא –ותראו כלב, המובל ברצועה על ידי מפעילו 

?  ומה אפשר עוד לעשות ברמת הבית/ המשפחהלהפריע לפעילותם. 
בעזבכם את הבית, השאירו אור ורצוי גם רכב בחניה.  .א
כאשר נוסעים לזמן ארוך – שווה בהחלט לשכן מישהו בבית.  .ב
 לא להשאיר דברי ערך במקומות בולטים ונצפים מהחלון. .ג

 .09-8871061התקשרו למוקד נופית  תנועה חשודה או פריצה–  .ד
 

 רוח חיילים בנופיתיא
 קיימו )מודיעין שדה( אשר 689 צוות מיחידת  אירחנו בישוב בשבוע שעבר,

החיילים ניווטו בלילות  ונחו במהלך היום במועדון  שבוע ניווטים באזור.
במזון, משקה וכיבוד כיד המלך הנוער. תושבי נופית נרתמו לפנק את החיילים 

 , לכל מי שהכין וטרח והביא. כמו כן תודה לצוות נופשיתתודות רבות
אנחנו גאים ושמחים שיש באפשרותנו,  שאפשר להם להתקלח ולהתרענן.

, המקיימים פעילות באזורנו. תושבי נופית לתת מקום חם ומפנק לחיילים
 חופשת אביב שמח לכולם, מועדת חיילים, נופית.
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 טבעון ' ק 1ככר בן גוריון 
 40-4840050פקס /'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

 10.44 – 4.44' ו-ימי א
 בימי שישי מזנון עשיר בהזמנה מראש

כפר חסידים , אהוד ושוש יונאי

4828761244 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 
 ישראל קורן‘ דר-3.87.שעה -1..74..-יום ראשון

 חג הפסח בקבלה ובחסידות                           
 הרמת כוסית לחג                            

 

 מדיטציה עם רגינה סידסמר- 3.77.שעה -1..1.74-יום שני
 

 שמעון מיידן-17.77שעה -1..8.74-יום שלישי

 :בסידרה  קיצור התפתחות האנושות 8הרצאה 
 נדודי העם היהודי

בהרצאות האחרונות סקרנו את התפתחות האנושות והצבענו על תזוזת 
 .ממקום למקום במהלך השנים" מרכז העולם"

 בנדודי העם היהודיתעסוק , כיהא לטרום חג פסח, ההרצאה הנוכחית
 .מהתקופה העתיקה ועד ימינו

 .אישים ואירועים עיקריים שעיצבו את עברנו, נסקור מקומות
 .אך גם עובדות שהממסד לא מדגישן, נסקור מידע שהוא בקונצנסוס

 נבחן איך זז המרכז היהודי בצמוד למרכזים העולמיים
" קלאסיים"נציין את הגורם שהביא את היהודים לעסוק בעיסוקים  ה

 .נקשור גורם זה להצלחות היהודים בעולם במאה האחרונה. שלהם
 

בימים רביעי וחמישי לפני החג לא יתקיימו חוגי ערבית 

 .‘וברידג
 ₪ 7.כניסה לכל הרצאה        

 
פרטים ( בלילה 11.87ערב יום העצמאות )היכונו למסיבת יום העצמאות .

 יימסרו

 להתראות שרה וחנה                                               

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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  תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 חדרים  5קוטג דו משפחתי , בבלעדיות
רחוב מבוקש , נוף מדהים,  יחידה מניבה+

1,877,777  ₪ 

 יחידות  1+ דו משפחתי ‘ קוטג, בבלעדיות
 מיידי. ₪ 1,857,777

  577,777-מגוון נכסים להשקעה החל מ  ₪ 

  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
 מבצע על שטיחי שאגי

 סי ופרקטים.וי.מכירה והתקנת פי

 המפעל לניקוי תיקון וחידוש 
 כל סוגי השטיחים

 ניקוי וטיפול אומנותי 
 בשטיחים פרסיים וסיניים

 דיל נשר -בין שיש אלוני לשופרסל , 32המסילה  ‘ רח 
 40-1348113  1382128: ‘טל

 לגליל₪  97.-במגוון  דוגמאות חדשות החל מ

 מכריז על 
 מבצע טפטים 
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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 

 74-958.083: 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 52
 עושים את ההבדל

 05ראשי ‘ רח, בוסמת טבעון
saadi7@013net.net 

 0:77.-3:77שני 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

 751-4446333נייד , 74-95844.8: ‘טל

 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים 

 

 ציפוי ציפורן טבעית 
 ל ‘בניית בג- IBD 
  ל‘ג /מילוי אקריל 
 הדבקת ציפורניים 

 !מבצע
 בניית ציפורניים לנערות וחיילות

 בלבד₪  77.

751-334060. 

על תמונה 

יום  עוגת

 הולדת
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 :מדור העיקר הבריאות של מרפאת הכללית החדשה בנופית והפעם מאת  האחות  גילה

 טכניקות להרגעת התינוק
מקומות לסדנת עיסוי תינוקות  1נותרו 

אנא , לאפריל במרפאה  17הנפתחת ב
מוקד * )5545מהרו להרשם ב
  "(כללית"הסדנאות של ה
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 יום של ערכים
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 ילדים/תספורת גברים
 פאן +תספורת נשים 

 ארוך  /פאן קצר
 צבע  פסים  גוונים 

 תסרוקות / איפור ערב 

+צבע מבצעים
תספורת 

 פאן +

אפשרות למנוי מיוחד לצבע לשיער

ללא אמוניה 
 

  !!!הכינו ביתכם לקיץ 
 הדברת מזיקים -אורי 

 ביצוע הדברה בזמן ! 
!!ומשפר את איכות החיים !  חוסך מטרד מזיק ובלתי רצוי   

 !!ההדברה ידידותית לסביבה לאדם ולחיות הבית 

 חומרי ההדברה חדישים ומאושרים  
 .י המשרד לאיכות הסביבה"ע

 . 0581  -רישיון , מדביר מורשה ! תושב נופית , אורי 

 !!אשמח לייעץ בחינם ולעמוד לשירותכם 

 180-84105004000:   טל
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 אבי ברוך -“ מידע”

 www.meydalle.info  754-58.8676: נייד 74-9585755:  ‘טל

  שיווק באינטרנט באופן הניתן למדידה של העלות מול התועלת ומתקן את

 .עצמו כל הזמן

 בסלולר ובענן, טיפול מתמיד והתאמה למגמות העכשוויות במדיה החברתית 

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

י "ונבדקו ע, י קהילה של אלפי מתכנתים"מערכות לניהול תוכן שפותחו ע
מערכות אלה מכילות ערכות כלים מודולאריות . מיליוני משתמשים

הבית הלבן משתמש באחת . לבחירה והתאמה לכל עסק בכל סדר גודל
 .ל“המערכות הנ

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

האם  מערכת לניהול תוכן 
שמתאימה לבית הלבן 

יכולה להתאים גם לעסק 
 ?שלך

 .כדאי לבדוק
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 חוגים כושר. ח בריכה חג  יום תאריך

 7:00-15:00 7:00-15:00 ליל הסדר 'ו 6.4.12

אין פעילות 

 חוגים

   כרגיל כרגיל חג הפסח שבת 7.4.12

 17:00-22:00 17:00-22:00 מ"חוה 'א 8.4.12

חוגי מבוגרים 

 בלבד

 כרגיל 5:30-22:00 מ"חוה 'ה-'ב 9-12.4.12

חוגי מבוגרים 

 בלבד

 7:00-15:00 7:00-15:00 ערב חג 'ו  13.4.12

אין פעילות 

 חוגים

   כרגיל כרגיל חג הפסח שבת 14.4.12

 6:00-10:30 5:30-10:30 ערב יום השואה 'ד 18.4.12

אין פעילות 

 חוגים

      14:00-18:00 14:00-18:00   

 חוגים כרגיל כרגיל כרגיל יום השואה 'ה 19.4.12

 6:00-10:30 5:30-10:30 ערב יום הזכרון 'ג 24.4.12

אין פעילות 

 חוגים

      14:00-18:00 14:00-18:00   

 סגור סגור יום הזכרון 'ד 25.4.12

אין פעילות 

 חוגים

 7:30-17:00 7:30-17:00 יום העצמאות 'ה 26.4.12

אין פעילות 

 חוגים

 2102שעות הפעילות בחודש אפריל 

 !למנויי נופשית ולכל בית נופית 
 חג אביב שמח
 חג של שמחה, חג של פריחה

 חג של אושר וכושר

 30665נופית  1335ד "ת: כתובת

  0035010:פקס  60-0035365: טלפון

 net.012@nofsheat.: אמייל

 הנהלת נופשית וצוות העובדים
 מאחלים

mailto:nofsheat@012.net
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 במצולות ים 
מכלל מיני  977משטח כדור הארץ ובהם חיים  077האוקיינוסים והימים מכסים 

מ התגלו אלפי מינים של "במעמקי הים עד ארבעה ק. היצורים הקיימים בעולם
ומניחים שעד העומק המקסימאלי עוד ימצאו רבים , יצורים שלא היו מוכרים

התגלה עכביש בגודל שבעה , סמוך ליפן, מ"בעומק הים עד שישה ק. אחרים
כוכבי , תולעי שפופרת, תמנונים, ובעומקים אחרים התגלו דיונונים, מטרים

התגלה גם דיונון ענק בעל עין . מלפפוני ים ויצורים מיקרוסקופיים רבים, ים
שהיא העין הגדולה ביותר הקיימת בקרב בעלי החיים , מ"ס  15אחת בקוטר 

מסוגלת לקלוט קרינה הנפלטת , (שאינה נחוצה בחושך)החוקרים גילו שהעין הגדולה . בעולם
, מנגנון זה מאפשר לדיונון התרעה. מיצורים זעירים המלווים לווייתנים הטורפים את הדיונון

משתמשים , הלווייתנים לעומת זאת. המאפשרת לו להתחמק מהסכנה, מטרים  07.ממרחק 
החוקרים מעריכים שעדיין רב הנסתר על . במערכת סונאר כדי לגלות את הדיונונים ממרחק ניכר

ואלפי יצורים ילכו ויתגלו בצלילות מחקר הנעשות כיום , הנגלה במעמקי הימים והאוקיינוסים
 .        ברחבי העולם

מ "ק  ..יימס קמרון להשלים משימת צלילה של  'הצליח ג 16. 8. 17.1ביום שני , השבוע
יימס קמרון 'ג. המטרים של גובה פסגת האוורסט  3,357בעומק העובר את , באוקיינוס השקט

השלים השבוע , מ"שביים סרטים גדולים כמו טיטאניק וצלל לאוניה השקועה בעומק ארבעה ק
, בינתיים. ושהה על קרקעית האוקיינוס שלוש שעות, בגפו את הצלילה העמוקה ביותר

רק יצורים זעירים , ללא דגים ותמנונים, הוא מתאר מישור רחב שומם, מהתרשמותו הראשונה
דגי , מ"התגלו לווייתנים בעומק שלושה ק, בצלילות שנעשו אל ידי חוקרים שונים. מתקיימים בו

בשקע מריאנה . מ"ק  ..בעומק של , מ"ויצורים בגודל עד שלושה ס, מ"מים עמוקים בשבעה ק
נמצאת התהום העמוקה ביותר , מזרחית לאיי מריאנה, הנמצא במערב האוקיינוס השקט

הקימו , על האיים הנקראים על שם מריאנה מלכת ספרד שחייה במאה השבע עשרה. באוקיינוסים
 . שבה ישבו שנים רבות,  663.הספרדים מושבה בשנת 

בסידני , נבנתה בקפידה במשך שנים, שבה צלל קמרון Deep Sea Challengerהצוללת בשם 
מטרתם . יימס קמרון עצמו ויצרני רולקס'ג, יאוגרפיק'בתמיכה כספית של נשיונל ג, אוסטרליה

, ולאסוף דגימות קרקע, בעזרת תאורה שבאה מהצוללת, הייתה לצלם סרט עם הרבה מצלמות
והיא מסוגלת , טון ..משקלה , אורכה של הצוללת שבעה מטרים. חיידקים ועוד, יצורים חיים

גופו של קמרון היה מוגן גם על ידי חליפה . אטמוספרות בשיא עומק הים 777.לעמוד בלחץ של 
 .  מפני הלחץ העצום של המים, ממתכת להגנה כפולה

הלחץ ההידרוסטאטי . מ"ק  69ורוחבה , מ"ק  1557שקע מריאנה בנוי כתעלה קשתית שאורכה 
זה אומר שעל . אטמוספרות ועל פני המים אטמוספרה אחת 777.בעומק השקע הוא ( של המים)

גם הטמפרטורה בתחתית . מתווספת אטמוספרה אחת, מטרים בעומק הים  7.כל ירידה של 
, קדמו לקמרון. השקע היא של שתי מעלות צלזיוס מעל האפס וחושך תמידי שורר במעמקים

ושהו על קרקעית , לעומק זה  967.שצללו יחדיו בשנת , חוקר שוויצרי עם קצין צי אמריקאי
 . האוקיינוס כעשרים דקות

, שילמדו את הממצאים שהתגלו, עשויה להועיל לחוקרים בתחומים שונים, הצלילה של קמרון
על המראות והיצורים שהוא צילם , גם יפיק סרט בתלת מימד, הבמאי רב הפעלים. ועוד יתגלו
יש חוקרים הטוענים שהמים על פני כדור הארץ התהוו מהתפרצויות געשיות מבטן . בעומק הים

התעבו , כאשר כדור הארץ התקרר. אמוניה ואידי מים, שיצרו אטמוספרת גזים של מתאן, האדמה
חוקרים אחרים טוענים . וירדו גשמים שמילאו את העמקים שהפכו לאוקיינוסים, אדי המים

 .            שפגעו בכדור הארץ, שהמים הגיעו עם אסטרואידים עמוסי מים קפואים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 



 15 

 

 פרשת

 (שבת הגדול)צו 
 91:21-91:27: זמני השבת 

i  i שבת שלום  

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 !ן   ש ל   "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 2 7 7 7 

מורה מוסמך 

 לאנגלית 

 (שפת אם)
בעל תואר שני 
נותן שיעורים 
פרטיים בכל 
הרמות כולל 
הכנה לבגרות 
ולפסיכומטרי 
 .וקבוצות שיחה
455-141-3230  

חד 0מציאה אמיתית בית בודד , בלעדי בנופית ' +
ר פינתי ופסטורלי "מ 507מגרש ', חד 4נפרדת ' יח

 !!!בלבד₪  1.157.777. סלון מטבח מרווחים
לתקופה . חצר+ 'חד 1.5דיור ' להשכרה יח

 ח ללא עמלת תווך"ש 1.177. ארוכה 

 בית בודד למכירה
 איכותי ומיוחד

 חדרים  7ר “מ 989מגרש 
 יחידת דיור נפרדת+ 

  4900-70-00-00: נייד

 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    0 0-0 0 0 0 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
050 -5440337 

 חנות אופניים 
 מצמן את מרוץ 

 סניף אלוני אבא
חנות רשת עם מבחר סוגי אופניים מאופניים 
 לקטנטנים עד אופניי כביש ושטח מקצועיות 

 כל הציוד הנלווה
 .סדנת תיקונים לכל סוגי האופניים

שלדות  Santa Cruzחדש אופניי 
 במבצע 17.1וקיטים 

  977.-7077ה -א–שעות פתיחה 
 577.-7377ימי ו ערבי חג 

 74-9388930-טלפון

דרוש ריהוט 
וציוד במצב 

למשפחות טוב 

 נזקקות
שולחנות , ספות
, שולחן סלוני, כתיבה

מדפסת וכלי נגינה -מחשב, עגלה לתינוק
 יתקבלו בברכה

 לפרטים
 אסנת  4807775664
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

751-677330.  

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪ .1משבצת לחודש 

 ₪   .96משבצות לחודש    2
 ₪ .91רבע עמוד לחודש 

 ₪ .24חצי עמוד לחודש 
 ₪ .91פ  “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 
490-8766044 
40-5807584 

 מסגרית אריק
 סורגים  שערים  מעקות  
 שערים חשמליים וסככות רכב 
   ריהוט מתכת  פרגולות 

  הגדר הלבנה 

 56-61951.6.נייד , 1125.29. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 1-1179.49.מוקד נופית  

 490-6800400השוטר הקהילתי  
 490-6800409דני צנטנר  –ש "רב

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

751-5.77191 

 
 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 

  490-0009700: נייד,  5900768: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

754-1.00968 
iDoarcitec@gmail.com 

 בים חלומותעצמ
 דקים ופרגולות בהזמנה אישית

 בתי חלומות לילדים
 מחסני גינה

 ניתן לראות עבודות קודמות בנופית
 (.754-909485) 751-8496347: אסף שקד


