
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 227254.5ב  “ג  בניסן תשע “יום חמישי י   744גליון  

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 

 הנעורים ואהבת הארץ , השמחה

תוכלו לתאר לעצמכם את  . הנעורים ואהבת הארץ במלוא עצמתם, קל לראות בתמונה את השמחה
 ...ובקרוב. העבודה הקשה שעשו המדריכים

 חג התנועה הראשון מגיע
 3....2יום חמישי 

 <<<עוד פרטים על הפעילויות של מחנות העולים בנופית בגליון זה

 <<<זקוק לכם “ צוות ענבר”, אנשי רפואה
 <<<של המועצההתוכנית האסטרטגית תושבי נופית שותפים בגיבוש 

 <<<מסיבות וטיולים במועדון החדש של הנופשיבוקר, מפגשים חברתיים

 <<<בבית הכנסת בנופית פסח

 <<<בגן אביטל 32:22בשעה   3..4.4.ש “בנופית במוצמימונה חוגגים , תרבחו ותסעדו

 <<<32.3שעות הפעילות בחודש אפריל , נופשית

בהנחיתה המקצועית של " כללית דיאט"במסגרת  תושבי נופית מוזמנים להצטרף לקבוצת תמיכה 
 <<<. ר דפנה נדיב"ד

 לאנשי נופית על העזרה ברכישת כסא גלגלים חשמלי מתקדם תודה

 <<<קול התור נשמע בארצנו
 חוזרים לשגרה אחרי החג . לא יתפרסם העלון, מ פסח"חוה, בשבוע הבא
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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. –שאריות החג 

  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 

  במהל  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 - –במהל  חול המועד 
(. 054-6833026( או חומי )054-6833024ארנון )

  
 בטחון

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

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

 
צוות נופית לגיבוש התוכנית האסטרטגית של המועצה 

המועצה האזורית זבולון, מקיימת תהלי  אסטרטגי, לגיבוש תוכנית פעולתה 
והגדרת סדרי עדיפות לעשור הקרוב. צוות המועצה האזורית מקיים פגישות 

עם בעלי תפקידים ותושבים המעוניינים לקחת חלק בתהלי . אנו רואים 
חשיבות בהדברות עם המועצה ובחידוד צרכי הישוב מול המועצה. תושבים 

 nofit_vaad@012.net.il  הרוצים לקחת חלק בתהלי , פנו לארנון
 פגישות, אשר יתקיימו בערבי ב' או ג' בשבוע. 4נדרשת התחייבות ל 

 

 דרושים אנשי רפואה –כוננות ע"ר בנופית 
לפני כחודשיים, ביוזמת משפחת אפרת והוועד המקומי ובזכות הענות יוצאת 

 מוסד "צוות ענבר" - כוננות עזרה ראשונה בנופית. – מתנדבים 30דופן של כ 
!!! נדרשים מתנדבים בעלי צוות ענבר זקוק לתגבורבכדי לשמר את הכוננות, 

רקע רפואי: מגישי עזרה ראשונה, חובשים, אחיות, רופאים. אנא העבירו 
 .   תודה keren.nofit@gmail.com,   9930001פרטיכם לקרן 
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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

 
 לכל החברים שלום

 בחול המועד לא יתקיימו הרצאות וחוגים  
נפתח את המועדון למפגש  2.22.שעה  3..2.24.ביום שלישי -אבל

רגינה סידסמר תגיע ,לקבוצה שבחוג‘ כמו כן יהיה תרגול ברידג. חברתי

 .לעזור ויתכן שגם אריאל יגיע אז בואו לתרגל

 נתי גולדברג-3.22.שעה  3..24...יום ראשון 
ג “כ, פרשיות עלומות בתולדות המאבק טרום     מדינה,בין שואה  לתקומה

 הרצאה כוללת קטעים מוסיקלים. יורדי הסירה 

 יוסי פז‘ עם דר-(יום אחד)טיול למכתשים-3..24..3יום שבת 
 מחפר ועד גורי -ח “המדבר בשירתם של דור משוררי תש

 .טיול מוסיקלי לצפון הר הנגב
, הר אבנון, תצפית  תל נגילה, שיחה עם הקאובוי המקומי,חוות נחל פורה

רסיטל מוסיקה , תצפית לב המכתש, טיול לאור  מצוק מכתש חתירה
, קניון חתירה, עין ירקעם, ח“נחל חתירה ומעלה פלמ, מדברית לחליל צד

 .מכתש גדול שדה הבולבוסים ועוד
 32.22בבוקר חזרה משוערת  0.22יציאה 

יש להביא אוכל לכל , לאורח על בסיס מקום פנוי₪   .3.לתושב ₪  2..
 אצל שרה וחנה 3..24...הרשמה עד . היום

 מסיבת יום העצמאות 33.22ערב יום העצמאות -3..24..3
כפל "  -הומוריסטי ומחכים , מפגש מרתק: -נארח את עמי גולדמן

 לאחר מכן מוסיקה לריקודים.משמעות וכשלים בתקשורת 
 לזוג בהרשמה מוקדמת אצל שרה וחנה ₪  22הערב בעלות  

נא להרשם בהקדם כדי שנוכל ,לפעילויות שנדרשת הרשמה מוקדמת
 הפעילויות יתקיימו רק עם מספר מינימום של משתתפים..להתארגן 

 להתראות וחג שמח שרה וחנה                                             

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 

 חדרים  .דו משפחתי ‘ קוטג, בבלעדיות
רחוב , נוף מדהים,  יחידה מניבה+

 ₪  3,222,222מבוקש 

 3+ דו משפחתי ‘ קוטג, בבלעדיות 
 מיידי. ₪ 3,2.2,222יחידות 

  מגוון נכסים להשקעה בנופית ובטבעון 

  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₪  92.-במגוון  דוגמאות חדשות החל מ

 מכריז על 
 מבצע טפטים 

 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 
 

   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון פרסום 
  7-מופעים ב 7-ל

גליונות רצופים  בגווני 

 (לא בכריכה)אפור 

 ₪ 04משבצת לחודש 

 ₪   74.משבצות לחודש    5

 ₪ 84.רבע עמוד לחודש 

 ₪ 064חצי עמוד לחודש 

 ₪ 454עמוד מלא לחודש 
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 המחנות העולים
 תנועת הנוער החלוצי

  
 
 

טיולי פסח: 
 מילדי נופית בשכבות ד-י לטיולי פסח. 100במהל  השבועיים האחרונים יצאו מעל 

הטיולים היו מוצלחים, כל הכבוד לכל המדצים שעבדו קשה מאד. 

בתמונה: חניכי ד-ו בטיול פסח. 
תאריכים להמש : 

 נקיים פעילות פסח מיוחדת לשכבות ד-ו. הפעילות 10.4ביום שלישי 
. הפעילות היא במקום הפעולות הרגילות. 12:00-14:00תתקיים בשעות 

            3.5                   
                                

              !
חג תנועה הוא אירוע מסורתי בתנועת המחנות העולים לציון שנת פעילות, אשר מתקיים כל 
שנה במחנות שונים בארץ. האירוע עצמו הוא נקודת השיא בתהלי  של מספר חודשים בהם 

כל חניכי המחנה בהובלת השכבה הבוגרת, מתגייסים לעבודה עליו, ולוקחים בו חלק.  
 

האירוע יתקיים בהר המדורות, יכלול ברכות, מופע וטקס אש. 
       פרטים נוספים יימסרו בהמש . 

     עלה נעלה וחג שמח, הקומונרים והמדצים. 
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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 

 24-9.2.023: 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 

 0:22.-3:22שני עד שבת : שעות פתיחה
 סגור‘ יום א, פתוח בשבת

 פחחות וצבע בתנור
 בהנהלת סעדי עלא

שה מטעם 
מור

ד התחבורה
משר

 

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

 2.3-4446333נייד , 24-9.244.2: ‘טל

 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים 

 

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

 !מבצע
 בניית ציפורניים לנערות וחיילות

 בלבד₪  22.

2.3-334060. 

על תמונה 

יום  עוגת

 הולדת
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 ,אנשי נופית היקרים
 

ההתגייסות , על הרצון, רצינו להודות לכולכם ביחד ולכל אחד לחוד
 .והתרומות הכספיות היפות שהענקתם ליובל

שיש עוד , חזקו את התחושה, הנדיבות והושטת היד, ההיענות
 .אנשים טובים

( הוזמן כבר)אשר בו נרכוש , ובעזרתכם, הכסף שנאסף על ידכם
יקל על סבלה הרב ויביא לה , ליובל כסא גלגלים חשמלי מתקדם

 .ובכך שכרנו, חיים נוחים יותר

 
 ,שוב

 תודה גדולה לכולכם

 ושיהיה לכולנו חג שמח

 אורנה צישינסקי ואילנה הורנשטיין
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 חוגים כושר. ח בריכה חג  יום תאריך

 0077.-0077 0077.-0077 ליל הסדר 'ו 6....2

אין פעילות 

 חוגים

   כרגיל כרגיל חג הפסח שבת 6....0

 0077-66077. 0077-66077. מ"חוה 'א 6....2

חוגי מבוגרים 

 בלבד

 כרגיל 00:7-66077 מ"חוה 'ה-'ב 6....6.-9

חוגי מבוגרים 

 בלבד

 0077.-0077 0077.-0077 ערב חג 'ו  6....:.

אין פעילות 

 חוגים

   כרגיל כרגיל חג הפסח שבת 6......

 70:7.-2077 70:7.-00:7 ערב יום השואה 'ד 6....2.

אין פעילות 

 חוגים

      ..077-.2077 ..077-.2077   

 חוגים כרגיל כרגיל כרגיל יום השואה 'ה 6....9.

 70:7.-2077 70:7.-00:7 ערב יום הזכרון 'ג 6.....6

אין פעילות 

 חוגים

      ..077-.2077 ..077-.2077   

 סגור סגור יום הזכרון 'ד 6....60

אין פעילות 

 חוגים

 0077.-00:7 0077.-00:7 יום העצמאות 'ה 6....62

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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 אבי ברו  -“ מידע”

 www.meydalle.info  2.2626.-2.4: נייד ..24-9.2.2:  ‘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 
 ?של 

 .כדאי לבדוק
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בהנחיתה המקצועית של " כללית דיאט"במסגרת  תושבי נופית מוזמנים להצטרף לקבוצת תמיכה 
  .ר דפנה נדיב"ד
 

, הסדנה הינה סדנה להרזיה
ניהול ועיצוב הרגלי , שינוי

אכילה וסיוע להגיע לאכילה 
מודעת  ומספקת  

תחושת בריאות  המאפשרת 
  .ומקדמת בריאות

 
 

הסדנה תתקיים 
 2.במרפאה במש  

-החל מ מפגשים 
 3./2/0 -ועד 3././.

 

  .3ומיועדת ללקוחות כל הקופות מגיל 22..9.22-3.בשעות בימי שלישי 
 
 

  .3.-9בין השעות * .4..המחוזי  ההרשמה במוקד הסדנאות 
 

 ₪ 2.3      : ללקוחות כללית מושלם: התשלום מראש כדלקמן 
 
 ₪  292: ללקוחות כללית ללא מושלם                                                

 
 ₪  463      : ללקוחות קופות אחרות                                                 

 
 

 !בריאות טובה וקלת משקל , לכם בברכת חג אביב שמח ופורח ממתינים 
 

ר נדיב וצוות מרפאת הכללית בנופית"ד  

 מרפאת הכללית החדשה בנופית העיקר הבריאות 

 ניתן עדיין להרשם לסדנת עיסוי תינוקות
 לאפריל במרפאה 32-הנפתחת ב

 * .4..הרשמה במוקד הסדנאות המחוזי 
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 קול התור נשמע בארצנו
סימן , ..(תור..תור)כאשר מגיע התור מהדרום החם ומשמיע את הקול המונוטוני 

התור מספיק שני מחזורי קינון בארצנו מאפריל עד ראשית . שאביב הגיע פסח בא
מזכיר ( ז, פרק ח)ירמיהו . ואז כל להקת התורים נודדת בחזרה לאפריקה, ספטמבר

גם חסידה בשמים ידעה " את שמירת מועדי הנדידה על ידי עופות וציפורים 
מגיעים מהדרום ביחד עם ". מועדיה ותור וסיס ועגור שמרו את עת באנה

קול התור מסמל . כדי לקנן כאן באביב ובקיץ, סיס ואחרים, התור גם שרקרק
שהן שתי העונות , לעונת החמה הארוכה, את המעבר מעונת הגשמים הקצרה

 .  האופייניות לאקלים החצי מדברי באזורנו

ויש שנוהגים , "שבת שירה"ב, נוהגים לקרוא את שיר השירים בחול המועד של פסח חג האביב
יש תיאורי נופים בחבלי ארץ , במגילת שיר השירים. לקרוא את היצירה היפה הזו במש  כל השנה

מחזור עונות השנה בטבע , שדות מרעה וכרמים, תיאורים מעולם החי והצומח בסביבתם, ישראל
מדבר , ירושלים, עין גדי, שרון, עמקים, נחלים, כרמל, הררי בתר, מוזכרים שניר וחרמון. ועוד
, לאור  המגילה מתנהל דו שיח בין עלם ועלמה. וכדומה( ה, ח" מי זאת עולה מן המדבר)"

הוא מתאר אותה בדימויים הלקוחים . המתארים אחד את השני בדימויים הלקוחים מנופי הטבע
והיא מתארת אותו , (ב, ב" )כשושנה בין החוחים כן רעייתי בין הבנות", מעולמו של רועה

. " כנוטרה את הכרמים, המוכרים לה מחייה בשדות, בדימויים הלקוחים מעולם מהחי והצומח
 (. ט, ב" )דומה דודי לצבי או לעופר איילים", (ו"ט, ה" )מראהו כלבנון בחור כארזים

ואת קהלת , את משלי בבגרותו, ששלמה כתב את שיר השירים בצעירותו, אחת המסורות מציינת
משורר שיר השירים הכיר היטב את צמחי ארץ ישראל ואת הגידולים חקלאיים . בזקנתו

, (א, ב" )אני חבצלת השרון שושנת העמקים: "שאותם הוא מזכיר בהקשרים שונים, בבוסתנים
הניצנים (. "א"י, ו" )אל גינת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרימונים"

הוא מתאר גם את עולם החי כמו יונים . ועוד, (ד"י, ז" )הדודאים נתנו ריח(. "ב"י, ב" )נראו בארץ
שועלים , (ח, ד" )מהררי נמרים, ממעונות אריות" אריות ונמרים , (ד"י,ב" )יונתי בחגווי הסלע"
 . ועוד( ט. א" )לסוסתי ברכבי פרעה", סוסים, (ו"ט, ב)

ועל פי מזג , מתוארות עונות השנה על פי הלוח של עובדי האדמה והרועים, לאור  הפרקים
כדי שהעזים תוכלנה לרבוץ מתחת לעצים , הרועים מחפשים מרעה וצל, בקיץ החם. האוויר

כי הנה הסתיו עבר הגשם חלף הל  ) "הסתיו והחורף (. ז, א" איכה תרביץ בצהרים, איכה תרעה)"
 (. ב"י, ב"  וקול התור נשמע בארצנו, עת הזמיר הגיע, הניצנים נראו בארץ)"האביב , (י, ב" לו

כמו שכתוב , ויש אומרים שזה בא מניצן, "חודש האביב"ו, "ראש חודשים"חודש ניסן נקרא גם 
בראשון בארבעה (. ".', ויקרא כג" )בחודש הראשון פסח"בתורה כתוב ". הניצנים נראו בארץ"

, הסיבה (. ח"י, ב"שמות י" )עשר לחודש בערב תאכלו מצות עד יום האחד ועשרים לחודש בערב
 . בבהילות יציאתם ממצרים, "כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ"

תורמוס בסגול , קחוון בלבן, ופרגים באדום, צבעונים, רואים נוריות, לאחר פריחת מרבדי הכלניות
, סיפן התבואה, באזורים שונים נראים דרדר כחול. ותגית בצבע צהוב חיוור, חרצית בצהוב, כחול

 .חוטמית זיפנית ואחרים, אחירותם החורש, וחותמים את העונה, צבעונים ואירוסים, סחלבים

, הפרחים ממהרים לעשות זרעים, השרבים מצהיבים נופים, מראות האביב בארצנו מתחלפים מהר
 .   והחמה משתלטת על רגבי ארץ ממרומי שמים

 

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 דפסח‘ א
 0:75.-8:00.: 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 
4  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  2 5 - 5 5 2 0 4 4 4 

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 02.מגרש ', חד 4נפרדת ' יח

 !!!בלבד₪  3.3.2.222. סלון מטבח מרווחים
לתקופה . חצר+ 'חד ..3דיור ' להשכרה יח

 ח ללא עמלת תוו "ש 3.322. 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 
0ב י ן   ה ש ע ו ת    7 7-6 7 7 7 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
706 -0:96..0 

 
 הדברת מזיקים         -אורי 

 הדברה ירוקה ידידותית לסביבה
!!לאדם ולחיות הבית   

.אמין   ואדיב , שירות מקצועי   
 חומרי ההדברה חדישים ומאושרים 

.י המשרד לאיכות הסביבה"ע  

  0581  -רישיון , מדביר מורשה 

 180-84105004000:   טל

דרוש ריהוט 
וציוד במצב 

למשפחות טוב 

 נזקקות
שולחנות , ספות
, שולחן סלוני, כתיבה

מדפסת וכלי נגינה -מחשב, עגלה לתינוק
 יתקבלו בברכה

 לפרטים
 אסנת  4807775664

 :מאחלים
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמ 
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
2.3-622330.  

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪ 04משבצת לחודש 

 ₪   74.משבצות לחודש    5
 ₪ 84.רבע עמוד לחודש 

 ₪ 064חצי עמוד לחודש 
 ₪ 84.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 
490-8766044 
40-5807584 

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

  הגדר הלבנה 

 427-70.2847נייד , .2080240 טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 .40-884.46מוקד נופית  

 

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

2.3-..22393 

 
 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

 

2.4-3.00962 
iDoarcitec@gmail.com 

 בים חלומותעצמ
 דקים ופרגולות בהזמנה אישית

 בתי חלומות לילדים
 מחסני גינה

 ניתן לראות עבודות קודמות בנופית
 (..2.4-90942) 2.3-2496342: אסף שקד


