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 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
40-6525559 

 אלונים חוצות

450-2444019 

 כמה טוב שבאת הביתה

 

ש מנופית קיבלו סווטשרטים “חיילים וש
על . 46-מפנקים לכבוד יום העצמאות ה
 <<<. פעילות ועדת חיילים בגליון זה

בצער רב קיבלנו השבוע את 
הבשורה המרה על פטירתו 
של שמעון דהן אחרי מחלה 

ג בעומר “כאשר ל. קשה
רבים מאיתנו , מתקרב

נזכרים איך ביתם של שמעון 
, ואורנה היה מלא בחג זה

של , בילדי כל השכבה
ומשפחותיהם שחגגו , הבנות

 .שנה אחר שנה, כולם ביחד
 אבי ברוך

 ג בעומר“חגיגות ל
2....9 

 ברחבת בית הכנסת
פרטים בגליון 

 <<<זה

מצוות איכות 
ג “הסביבה לל
 : בעומר

 הקטינו את הלהבות



 2 

 

  תושבי נופית וחברי הוועד המקומי מודים מעומק הלב 

לכל המתנדבים, אשר תרמו ממרצם, זמנם וכישוריהם, לקיום אירועים 
מרגשים, מאחדים ומשובחים. אנו מציינים את צוותי האירועים בלבד, 

אך תודתנו לכל מאות המתנדבים, אשר נטלו חלק באירועים. 

 תודה לשכבת יב' בראשות עומר דוד ומיכל גלבוע. תודה – יום השואה 
  ליווי וייעו .–  חנה פרחי,תפאורה מירי ינאי –לכל המופיעים. תודה ל: 

 תודה לצוות בראשות אורה לוי. תודה לכל המופיעים.  – יום הזכרון  
תודה ל: אהובה ספיר, יעל אוסי, מזל בודיק, מיקי פינקלשטיין, רונית 

 – על עיצוב חדר הזכרון, ליאורה נשרי –ויסמל -מנור  ולימור טואג 
הרצאת –סידור הפרחים, גידי ארנהלט –עיצוב הבמה, אורנית שנהר

 מצגת יום הזכרון. שושי אייזן, חגי קרופניק, –מורשת קרב, ניצן קשת 
 הגברה ותאורה, אבי – הנחייה מוזיקלית וערב שירה. גיל רש –מולי רש 
  הפקה מוזיקלית.–בן עוז 

 תודה לצוות בראשות מולי רש ואורה לוי. תודה לכל יום העצמאות  - 
עיצוב הבמה, – על הבמה ובסרטים. תודה ל: ליאורה נשרי –המופיעים 
 עיצוב פסלוני אוסקר, –עריכת סרטי ווידאו, שלומית לירון –ניצן קשת 

 – צילום, גיל רש – הנחיית האירוע, ענת רש –שמעון אזולאי, רותם קשת 
 הפקה – הדרכת דגלני כיתות א', אבי בן עוז –על המוזיקה. יעל אוסי 

  כוריאוגרפיה והעמדה. –מוזיקלית,  חבצלת לוסקי 
 

תודה מיוחדת גם לכל העושים מאחורי הקלעים: צוות התחזוקה - בראשות חומי, 
 בראשות ניר, חיים בסכס, דני צנטנר, אפרת –מזכירות הישוב, צוות נופשית 

פיאצה, בני רוזנר, צוות הנוער, המחנות העולים, מח' ספורט ונוער במועצה - דני 
אלימלך ואמיר ווסר. 

 
מעטים הישובים המתברכים ביכולת כזו, באיכויות אלו ובמחויבות קהילתית שכזו 

 בהתנדבות מלאה ובהשקעה יוצאת דופן בהיקפה. –וכל זה 
 למקום נפלא לחיות בו. –וזה מה שהופך את 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

 
 לכל החברים שלום

 

 גנטיקה מהי עם תמי יוסילבי - 5.05.יום ראשון שעה - 9...54.5

 

 נפתלי הילגר- 3.05.יום ראשון -9...54.5
 מסע לנישמתה של אפריקה-קיסמי אפריקה                 

 
 מדיטציה עם רגינה סידסמר- 3.55.שעה -יום שני -9...51.5

 

 הילית כ  -חוג מנדלות-5.05.יום שלישי שעה -9...3.5
 (יכולים להגיע גם צעירים),אנו מקיימים שיעור התנסות 

 מי שמתכוון להגיע מתבקש להרשם מראש  

 באימייל או בטלפון לשרה או חנה

 לגבי היום נבדוק עם המשתתפים שירצו להמשיך

 ערבית-3.55.יום רביעי שעה -9...2.5

 ‘ברידג-5.05.יום חמישי שעה -9...5.5.

 
אנו מבקשים התייחסות נוספת . הועברו מיילים לגבי פעילות דורות בנופית

 .כדי שנוכל להתארגן לקראת שנת הפעילות הבאה מספטמבר
 .ומחכים לתגובתכם, יותר מפורט, אנו נעביר מייל נוסף

 
 

 להתראות  שרה וחנה                                             

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 נוף +חדרים מיקום מבוקש  4‘ קוטג
9,.55,555  

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

 ₪  9,055,555רחוב מבוקש 

 9+ דו משפחתי ‘ קוטג, בבלעדיות 
 מיידי. ₪ 9,0.5,555יחידות 

 
 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₪  25.-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 
 

 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
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 46רטים  ליום העצמאות ה'סווצ -ש "חיילים וש

 

 כמה טוב שבאת הביתה"
: מילים..." )כמה טוב לראות אותך שוב

 (ה רוטבלט'יענקל
 

 רים מפנקים וצבעוניים'אותם סווצ
 , שחולקו בחיוך ואהבה בדוכן מיוחד

 התנוססו בערב החג על כתפיהם
 יות מנופית/ות ושינשינים/חיילים 65.של 

 .והביעו נאמנה את מה שכולנו חשים
 

ב המקסימות "ובנות י" ועדת החיילים"נרתמו נשות , ברוח צעירה ואווירה חגיגית של נתינה
 .שנותיה של המדינה 46לרגל  -למשימה בזכות תרומתם הנדיבה של הישוב 

 
 "איזה כיף להיות חייל בנופית" וכמה נפלא  היה לשמוע מהחיילים 

 
 ...להן בהמשך השנה/כשפנינו להפתעות הבאות שמחכות להם

 ..."בית זה אומר כבר הכל"כי ,  סעו וחזרו תמיד בשלום

באהבה מוועדת חיילים 

 וכל תושבי נופית

 רים מפנקים וצבעוניים'אותם סווצ”. סמל מלפנים גב הסווטשרטים
 “.שחולקו בחיוך ואהבה בדוכן מיוחד
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 אבי ברוך -“ מידע”

 www.meydalle.info  0.0454.-5.6: נייד ..56-2.0.5:  ‘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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 חג שמח
 בנופית 46צילם רביב מיוחס במהלך חגיגות עצמאות 

 אבנים נזרקות בדרך, זהירות
לאחרונה אנו עדים לתופעה 

מזעזעת של חסימת כביש וזריקת 
תושבת , ביום שני, השבוע. אבנים

 99:05נופית חזרה הביתה בשעה 
נערים , ולפתע מעט לפני השער

. זרקו אבן על מכוניתה וברחו
השוטרים שהוזעקו למקום היו 

אדישים למרות שהבינו 
תופעה שחוזרת על עצמה   שזאת

. בשלושה חודשים אחרונים
 .השוטרים עשו סריקה ולא יותר

אני פונה לתושבי נופית להתעורר 
ולחשוב כיצד נלחם בתופעה לפני 

 .שחלילה יהיו נפגעים
 יעל משה 
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 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 

 56-2.0.103: בקונדיטוריה‘ טל

על תמונה 

יום  עוגת

 הולדת

 דרושה שמרטפית

דרושה שמרטפית למשך שבועיים 
 01, 01, 7לטיפול בילדים בני 

 בימי ראשון עד חמישי
 צ“בשעות אחה

 01.5.01-11.5.01: בתאריכים
 לפרטים צופית
151-2131127 
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 ניווט אוהד זך
, מאות חיילים, שלל צבעים של מועדוני ניווט מכל הארץ, מאות נווטים מקצועיים

קהל מטיילים , רוכבי אופניים, ז זבולון ומטבעון"כאלף תלמידים מבתי ספר במוא
 .ומשפחות

 כולנו מנווטים בניווט אוהד זך
 ביער אלונים 0.8.12יום שישי 

 !אל תחמיצו
 

 "סולמות וחבלים" 
העוסק בנושאים סביבתיים שונים , משחק קבוצתי פעיל

 ” ממטרד למשאב“תחת הכותרת 

ניתן ללמוד על העשייה  ןהפעילות בנויה סביב משחק ריצפה המכיל תמונות דרכ

שיקום , לית ותרומתה של הקופסא הכחולה לשיקום יערות לאחר שריפה"הקק

ת תמונות המציגות את המפגעים וכמו כן קיימ. הקמת פארקים וחניונים ועוד, נחלים

השאלות . זיהום ועוד, שריפות, ח"הכחדת בע: השונים מהם סובל הטבע כגון

והמשימות מציגות את ניגודי האינטרסים של הצרכנים השונים ומדגישים שהיצרן 

השאלות מחלוקות לצבעים המאפשר . הוא בעל אמצעיים מוגבלים( הטבע, במקרה זה)

השאלות מציגות . למדריך לגוון בין הנושאים וליצור אווירה נוחה ומעניינת לחניך

פארקים , ייעור, שיקום נחלים ומאגרי מים, קניית קרקעות והכשרתם: נושאים כגון

ניתן להוסיף לשנות שאלות בהתאם לגיל . וחניונים וכמובן נושאים סביבתיים שונים

 .היעד

 דרושים
 . לעבודה פיזית בשטח, 4.8.12יום חמישי , מתנדבים לעזרה ביום ההקמה

 !בואו לתת כתף ולהיות חלק מהאירוע המדהים
  40-4848488גנית , 480-7544420ארנון רוזמרין 
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חג תנועה הוא אירוע 
מסורתי בתנועת המחנות 
העולים לציון שנת פעילות, 

אשר מתקיים כל שנה 
במחנות שונים באר . 

האירוע עצמו הוא נקודת 
השיא בתהליך של מספר 
חודשים בהם כל חניכי 
המחנה בהובלת השכבה 

הבוגרת, מתגייסים לעבודה 
עליו, ולוקחים בו חלק. 

 
 

 

 

 

    
  לא יתקיימו פעולות 4.3.12ביום שישי 

לשאלות אפשר לפנות לקומונרים או לאחד מחניכי הבוגרת... 
 

וגם, בקרוב-  
פעילויות הקי  של המחנות העולים! 

 

עלה נעלה, הקומונרים 
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 פחחות וצבע בתנור

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

 1:55.-3:55שני 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

 5.9-6664333נייד , 56-2.066.0: ‘טל

 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים 

 

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

 !מבצע
 בניית ציפורניים לנערות וחיילות

 בלבד₪  55.

5.9-336141. 

 ....רחוק ומה שבניהם, קרוב -עדשות מולטיפוקל
 

עדשות מולטיפוקל הן העדשות היחידות למעשה שנותנות פתרון לכל טווחי 
 !הראייה בעדשה אחת

שימוש במספר זוגות משקפים לא רק שאינו נח הוא גם עלול לגרום לכאבי 
 .ראש ועייפות של העיניים

לא קיים קו הפרדה בין חלקי , להבדיל מהביפוקל הישן, מבחינה אסטטית
 .העדשה מקנה מראה צעיר ואסטטי, כך שבאופן ויזואלי, העדשה

 , בעדשות מולטיפוקל הושקע ידע טכנולוגי רב

 הנדסת אנוש חכמה כך שכל עדשה  תוך שימת דגש על
 .מתוכננת בנפרד ובאופן אינדיבידואלי למשתמש
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 שירת ציפורים בסביבה רועשת 
הוכח שרעשים חזקים , על פי מחקרים שנעשו בשנים האחרונות

. גורמים לשינויים בעוצמת השירה של מינים רבים של ציפורים
 Animalוהתפרסם בכתב העת  9. 6. 95.9בתאריך , מחקר שנעשה בקליפורניה

Behavior , הם . מתאר דרורים המשנים את צלילי שירתם בצמתים סואנים
ובמהלך הזמן , מגבירים את קולם באזורים רועשים כדי לתקשר ביניהם

ציפורים שמקום מחייתן , לעומתם. הצלילים הנמוכים בשירתם נעלמו כליל
החוקרים עקבו אחר הדרורים בשעות . קולן נמוך בהרבה, בסביבה שקטה

וגם זמן עומס התנועה והרעש , שהן שעות שירתם העיקריות, הבוקר
אלא גם שינו , הם גילו שהדרורים לא רק הגבירו את קולם ברעש. בכבישים

נעלמו ממנו , מיני ציפורים שלא יכלו להסתגל לחיים בכרך סואן, לעומת זאת. את צלילי שירתם
 . ושבו לחיות בסביבה שקטה

שגם התהודה הנוצרת בין בנייני , מחקר שנעשה על ידי חוקרים מאוניברסיטת קופנהגן מגלה
  PloS Oneתוצאות מחקרם פורסמו בכתב העת . מהווה בעיה עבור ציפורי השיר, הרחובות
פשושים ודרורים באזורים , בולבולים, החוקרים עקבו אחר שירת שחרורים.  99. 9. 95.9בתאריך 

נוסף על . והתגלו הבדלים משמעותיים בעוצמת השירה, עירוניים רועשים ובכפרי שדה שקטים
גם . המחייבים תיקונים כדי לתקשר נכון, התהודה בין בנייני העיר גורמת לעיוותי צלילים, כך

, אך שם הן אינן יכולות להסתמך על חוש הראיה, ציפורי היער מתמודדות עם תהודה עם עיוותים
, קשר, שיחה, הגיוון בקולות הציפורים חשוב לצורכי חיזור. כמו שזה אפשרי בעיר פתוחה

מתקשות לשמוע עופות , ציפורי השיר בעיר רועשת. המאפשר להן קיום, ושמירה על תחום מחיה
שברעשים חזקים נוצרת הפרעת , החוקרים טוענים. והן נטרפות במפתיע, דורסים מתקרבים

וזה גורם לצמצום אוכלוסיית , שאינן מבחינות בשירת החיזור, תקשורת בין זכרים לנקבות
פיתחו , שציפורים המתקיימות לאורך כבישים סואנים, חוקרים  באוסטרליה גילו. הציפורים

הזכרים מצליחים לתקשר עם הנקבות , כתוצאה מכך. בתוך שני דורות, קולות גבוהים יותר
 . והאוכלוסייה מתרבה גם בתנאי רעש, בצלילים רמים

חוקרים הולנדים מצאו שירגזים זכרים מפיקים צלילים נמוכים בזמן החיזור ולפני זמן הטלת 
קולות שירה נמוכים קשורים עם הצלחת . והקול הנמוך אטרקטיבי יותר עבור הנקבות, הביצים

זה , כאשר משתנים צלילי השירה של הזכרים בעיר רועשת. הרבייה אצל רבות מציפורי השיר
חוקרים מאוניברסיטת קולוראדו מצאו . שהיו מונוגאמיים מקודם, גורם לתחלופה של בני זוג

פשושים ויוני בר , אך גילו שצופיות, שמגוון מיני הציפורים הולך ופוחת בעיר ועולה בכפר
רוב המינים מעדיפים , על פי ממצאי החוקרים. בוחרות לקנן בערים רועשות ולא בכפרים שקטים

חוקרים מקליפורניה מצאו שגם לבני אדם נגרמים . לקנן בכפרים שקטים ופחות בערים רועשות
הם ממליצים . לחצים נפשיים ועוד, לח  דם, כגון עלייה במחלות לב, נזקי בריאות בעקבות הרעש

 .             כדי להפחית את הרעש ואת זיהום האוויר, להפעיל רכבים חשמליים בעיר

, צופיות, פשושים, שחרורים, בולבולים, בולטים מספר מיני ציפורים כגון דרורים, בסביבת נופית
שנמשכו , בעקבות רעשי מטוסים אזעקות ונפילת טילים. בזים ועוד, צוצלות, עורבנים, עורבים

ושבו רק לאחר הפסקת רעש , נעלמו העורבים מהסביבה,  9554מאמצע יולי עד אמצע אוגוסט 
, מחילופי עונות, התנהגות הציפורים בטבע יכולה להיות מושפעת משינויי טמפרטורה. המלחמה

עוצמת הרעש . וגם מרעשים חזקים, מהימצאות מקורות מזון ומים, ממספר שעות אור ביממה
חוקרים . שהיא עוצמת שריקתן, דציבלים 5.מגיעה בדרך כלל עד , הטבעית בסביבת ציפורי השיר

, גילו שרבים מאלו שעזבו לא שבו עוד, שעקבו אחר התנהגות ציפורים באזורי מלחמה בעולם
, מתרבות גם הפגיעות בציפורים הנודדות בשעות הלילה. וחלק מהמינים הגיעו עד סף הכחדה

 . המשבשים את חוש כיוונן, מהיתקלותן בבניינים גבוהים מוארים בחשכה

 

               

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 



 15 

 

 פרשת

 אמר
 8:00-34:40.: 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  0 3 - 3 3 0 2 2 2 2 

מערכות 
לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 

 אבי ברוך -“ מידע”
 56-2.0.5.. , 

  0.0454.-5.6נייד 
www.meydalle.info 

חד 1מציאה אמיתית בית בודד , בלעדי בנופית ' +
ר פינתי ופסטורלי "מ 15.מגרש ', חד 6נפרדת ' יח

 !!!בלבד₪  9.9.5.555. סלון מטבח מרווחים
לתקופה . חצר+ 'חד ..9דיור ' להשכרה יח

 ח ללא עמלת תווך"ש 9.955. 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   

 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 -5440667 

 

 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

  :למכירה
 .'חד 4ר "מ 35/135. 'בנופית א

חדרי , מטבח גדול, פינת אוכל, סלון 
 ...שינה מרווחים ועוד
 .אופציה ליחידת דיור

 !!!מגרש מישורי גדול במיקום מצוין
 .5.5-201.26: לפרטים
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
5.9-455331.  

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪ 04משבצת לחודש 

 ₪   04.משבצות לחודש    3
 ₪ 84.רבע עמוד לחודש 

 ₪ 264חצי 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 

 400-00.0840נייד , .2082042 טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 .40-882.46מוקד נופית  

 

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 האר 

5.9-..55929 

 
 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

 

5.6-9.11240 
iDoarcitec@gmail.com 


