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 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
40-6525559 

 אלונים חוצות

450-2444019 

 חיבור בית הספר וקהילה -ק “חיבו
שמטרתה חיזוק הקשרים בין הקהילה לבית , הצטרפו אלינו לדרך חדשה”

 “ בלעדינו זה לא יצליח. הספר ובין בית הספר והקהילה
 .ק בפייסבוק“במילים אלה פתחה קרן סלייפר את קבוצת חיבו

חיבור בית ספר  -ק "חיבו”אני רוצה להמליץ לכם להיכנס לפייסבוק ולחפש קבוצה שנקראת 
זו קבוצה עם הרבה כוונות טובות שמנצלת את ההתפתחויות הטכנולוגיות ורותמת אותם . “וקהילה

. חברים 511מונה   הקבוצה .של חיזוק הקשרים בין בית הספר לקהילה ולהפך למען מטרה טובה 
מה שחשוב זה שמתבטאים שם בתבונה וברגישות גם אנשים כמו . שהמספר לא ממש חשוב, האמת

או יהיו שם , אבל נכדיהם שם)נעמי ופועה שילדיהם עברו מזמן את גיל בית הספר , רחמים, ברברה
זה . חשוב שמובעות שם עמדות ודעות ומתגבשת שם רוח חדשה וטובה לשינוי והתפתחות(. בקרוב

נושא , אלא נושא החינוך, לא סתם נושא. זו קבוצת דיון ממוקדת נושא. ועכשיו זה צומח, קורה שם
 .בעל חשיבות עצומה

.  של כוווולנו, בית הספר הוא שלנו. והקהילה תעצב אותו בדמותה, בית הספר הוא חלק מהקהילה
. נציגי הישוב שנושא החינוך יקר ללבם. שיוצא בימים אלה לפגרה, הצוות החינוכי: כלומר, כולנו

כולם מוזמנים להיות שותפים פעילים . הורים לילדים הלומדים בבית הספר נופית, תושבי הישוב
צרפו חברים , כתבו משהו חדש, הגיבו למשהו שמישהו אחר כתב, Like-הביעו דעתכם ב: בדיונים
 .ובואו גם להאזין לדעות חדשות. חדשים

מעורבות בית הספר בחגיגות חצי יובל , כנס מחזורים, ‘מסיבת סיום כיתה ו: הנושאים שעלו בדיונים
נושא אחד חשוב עדיין לא עלה לדיון . בעד ונגד -בית ספר מנגן , (תגובות 51-נושא שהביא ל)נופית 

 . הנושא שחשוב לך עדיין לא עלה. כן שלך, והוא הנושא שלך
ק מורכבת מאנשים מהקהילה “קבוצת חיבו. ק איננה ברושור ולא סרטון פרסומת“קבוצת חיבו

 .חפשו אותנו בפייסבוק. החינוכית בנופית שיודעים להתבטא ולומר את דעתם בקול רם וברור
 

 :ועוד בגליון
חוגגים בבית חינוך כרמל זבולון את סיום : החמישידע תוצרים

 <<<השנה עם תוצרי התכנית המדהימה החמישידע 
במדור  -ב“מסיבת י, הקיץ בא ואיתו חמישימישפחתי והרקדות

 <<<הועד המקומי
ותולדות ‘ ברידג, מנדלות, ביטחון, פוליטיקה: נופשיבוקר 

 <<<התפתחות הדתות 
 <<<על עיניים ואלרגיות -אופטיקה ברכס 

 <<<שחקים סוכנות לביטוח,  ל“הודעה ראשונה ליוצאים לחו
 , קריאה מועילה ומהנה, כל זאת ועוד בגליון זה

 עורך נופית פלוס, אבי ברוך

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 

 אזכרה
 במלואת שנה לפטירתה של

 טלי וינקלר
 נעלה לקברה ונתייחד עם זכרה

 00:11בשעה  ליולי  6 ' ביום ו
 בתל רגב' חלקה ה

 
 כולם מוזמנים לביתנו לאחר מכן

 
  המשפחה



 2 

 

 מסיבת גיוס שכבת י"ב     
, במתחם נופשית או במגרש הספורט. 6.7תתקיים ביום ו' 

המסיבה באישור ובפיקוח הורי י"ב, הוועד המקומי וצוות הנוער. 
אנו מתנצלים מראש על הרעש העלול להווצר ונעשה כמיטב יכולתנו למזער את 

ההפרעה לשכנים. מבקשים את הבנתכם וסובלנותכם. תודה 
 

הקיץ בא , אלעד וההרקדות חוזרים ובגדול 
 1800 החל מ –בחודשים יולי אוגוסט, במגרש הספורט ברח' גולן 

עקבו אחר הפרסומים. 
 

 הקיץ בא , חמישי משפחתי חוזר ובגדול
 1800 בשעה –,  בגן אביטל12.7בכל יום ה', החל מה 

עקבו אחר הפרסומים. 
 

ייתושים ושאר מטרדים מעופפים 
את מלחמת ההתשה ביתושים, אנו מנהלים באמצעות פקח תברואה מהמועצה, 

אשר מבצע ריסוס במוקדי דגירת יתושים. הפקח מגיע למקומותינו בד"כ בימי ג' 
 חפשו את מקור המים העומדים. בד"כ –בשבוע. אם נתקלתם בריבוי יתושים 

מתחת ליסודות בתים, במרתפים שאינם בשימוש... וכו'. במידה ומצאתם, אנא 
דווחו למזכירות בכדי שנוכל להכווין את הפקח. 

 
זהירות שריפות 

 הבה ננסה למנוע את השריפה הבאה: –עם בוא הקיץ לארצנו
לא להדליק מדורות בשביל אוהד או בשולי היישוב. מדורות ניתן  .5

 להדליק רק ב"גבעת המדורות" ובסיום לכבות את המדורה היטב.

 וודאו כי אין חומר יבש בחצרות הבתים ובאזור הבית. .2

ראיתם אש או עשן, דווחו ישירות למכבי אש, למזכירות הישוב או  .3
 למוקד בן בטחון. 

 
 2זהירות שריפות 

בשבועות הקרובים נבצע פעילות ל"הרחקת החורש" מבתי התושבים, במטרה 
 מ' 10-15למזער נזקי שריפות. הדילול יתבצע באתרים בהם קו החורש קרוב כדי 

מהבתים )לא מהחצרות(. עד כה אותרו אתרים לדילול ברחובות צפרירים וכדים. 
אם זיהיתם מפגעים נוספים, פנו בבקשה למזכירות. 
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 טבעון ' ק 0ככר בן גוריון 
 10-4840050פקס /'טל

 משקפי ראיה ועדשות מגע

 מאיר טולידאנו 
 אופטומטריסט מוסמך

 מומחה למשקפי מולטיפוקל

 נופית - מירי ארנהלט

 מחירים מיוחדים 
 לתושבי נופית 

 

www.optivon.co.il  
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ת 
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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

 00.11 – 4.11' ו-ימי א
 בימי שישי מזנון עשיר בהזמנה מראש

כפר חסידים , אהוד ושוש יונאי

1828660244 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 לכל החברים שלום
 

 משה אלעד -53.37יום ראשון שעה -75.70.52

סוגיות נבחרות בבטחון , סיכונים וסיכויים-ישראל והפלשתינאים
 .הלאומי בישראל

יתכן וישתתף בקתדרה .בסוף ההרצאה נבקש מהחברים למלא משוב

 בשנה הבאה
  ח“ש 57כניסה להרצאה 

 מדיטציה עם רגינה סידסמר- 53.77שעה -יום שני -72.70.52
    

 מנדלות עם אלית כץ-57.37שעה -יום שלישי-73.70.52
 

 שמעון מיידן-27.77שעה  -יום שלישי-3.70.52

 :בסידרה  קיצור התפתחות האנושות 5הרצאה 

 התפתחות הדתות
 

 .הדתות מהוות נדבך משמעותי בתרבות האנושית

 ?מה יחודן  ומה המשותף  לכמה מהן? איזה סוגי דתות התפתחו  ומתי 

 .מצב הדתות והאמונה כיום בעולם

 .השנה האחרונות 4111-הדתות העיקריות ב 6-5מאפייני 

 לאדם הפרטי ולחברה האנושית(  ככלל) חשיבות ומגרעות הדת 

 ?בישראל / בעולם ( כלשהי)האם יש אלטרנטיבה לדת 

   ח“ש 57כניסה להרצאה 
 ‘   ברידג-57.07יום חמישי שעה -71.70.50

 להתראות שרה וחנה.                                                 
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

 ים בבלעדיות ‘מבחר קוטג
 ₪  2,777,777-עם יחידות החל מ

  להשכרה בבלעדיות בנופית דו משפחתי
₪  1777שמור מואר פונה לנוף מדהים 

 .מיידי
  2+חדרים  1בבלעדיות קוטג דו משפחתי 

 מידי ₪  2,317,777יחידות דיור מניבות 
 קו ראשון לנוף  קוטג , חדש  בבלעדיות

יחידה גדולה +חדרים  1דו משפחתי 
 ₪  2,177,777מניבה 

  מבחר נכסים בטבעון והסביבה להשקעה
 ₪  177,777-החל מ

 

 מגרשים אטרקטיבים ליזמים ולפרטים 

  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₪  597-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

 
צבעים ללא אמוניה של יוניסי

 

 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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 ..קשה –? אתם הורים למתבגרים
הורות למתבגרים מפגישה אותנו לעיתים עם אחד או יותר מהרגשות 

, חוסר אונים, כעס( גם מעצמנו וגם מילדינו)אכזבה , תסכול: הבאים
מה אני עושה ? איפה הילד שאני מכיר? תחושה של מי זה הילד הזה

 .... ?לא נכון
 ...הזוגיות במתח תמידי, הבית בסחרור
 :אפשר, יש עם מי לדבר, אתם לא לבד

 לשקם את תחושת המסוגלות ההורית 

 לשפר את התקשורת והיחסים בבית 

 בתוך ים אי הבהירות שבו הם נמצאים , לסייע למתבגרים לחוש יציבות 

 משפחתי והדרכת הורים יקדמו למקום טוב יותר/ זוגי / טיפול פרטני 
מטפלת משפחתית וזוגית בעלת ניסיון של , מוסמכת בעבודה סוציאלית – צופית חן

 . שנים של טיפול במתבגרים ובמשפחותיהם בשירות הציבורי 05

 .181-6220161:  ליצירת קשר

 היה עץ ואיננו עוד
 :היה עץ עד שנהג משאית שינה את התמונה, ליד משפחת שרוני, בפינת רחוב איתנים החדש

 .הכלב השחור זה כבר עניין אחר. מונחת צמרתו העצובה, על הארץ, גזע העץ השבור ולידו
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 ליאת חודדה
 מניקור/ פדיקור רפואי

 

ל'בניית ציפורניים בג 
בשיטת ל 'ג/ מילוי אקרילibd 
ציפוי ציפורן טבעית 
הדבקת ציפורניים 
גבות/ שפם 

  
 נופית 595התבור 

712-3360405 

 ..עיניים ואלרגיות
  

, מיליוני אנשים סובלים מתגובות אלרגיות של העיניים הבאות לידי ביטוי בנפיחות
התסמינים מופיעים לאחר , כמו בכל סוג אלרגיה. תחושת גירוד ודמעות יתר, אדמומיות
 .קשקשים הנישאים באויר ועוד, עובש, אבקנים, אבק: בסביבה אלרגנית  הימצאות

יש לשמור על בית . הטיפול היעיל ביותר הוא פשוט להימנע ממגע עם האלרגנים הבעיתיים
 .‘ניקוי פילטרי המזגנים וכו, נקי מאבק להמעיט יציאה מהבית בתקופת הפריחה

/ניתן להשתמש בטיפות עיניים, למי שצריך, בנוסף לטיפול תרופתי
ותפקידן לשטוף את העין   טיפות הרטבה הנמכרות ללא מרשם רופא

 .מהחלקיקים המגרים אותה

האלרגנים נצמדים אל העדשות ומגרים  -לאלו המרכיבים עדשות מגע 
ולכן מומלץ להרכיב עדשות , את העין לייצור עודף של הפרשות

ולא , מכיוון שעדשות אלו מוחלפות מדי יום, חד פעמיות/יומיות
 .מצטברים עליהם החומרים הבעייתיים המגרים את העין

 אבי ברוך -“ מידע”
  180-8404616נייד , 10-4848188 

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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 ! כמה כישרון
 !איזה יופי

 !איזה גיוון בתערוכה
 .צחקנו בהופעה כמו שלא בכינו שנים

 .שפחדנו למצמץ, נהננו מכל רגע
 !התפוצצנו מאהבה

 .הועשרנו ומילאנו את המחסנים
 !אנחנו כבר מחכים לשנה הבאה

המורה , כל הכבוד לאלדד פורת
לצוות המורים , המלווה את התוכנית

, וכמובן, להורים השותפים, התומך
, להנהלת בית הספר על הפתיחות

והתפישה החינוכית ,  הגמישות
 . הרחבה

 ההורים

 החמישידע: חוגגים בבית חינוך כרמל זבולון את סיום השנה עם תוצרי התכנית המדהימה

 אחד מחוגי ההמישידע הערכיים והמעשירים כאחת -שיר פתיחה בשפת סימנים 

 מוסיקה אקולוגית -הצינופון 
 צינורות ביוב מוסיקליים
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 ת חשבונות/ה מנהל/דרוש
 לעבודה בחצי משרה
 בשעות הבוקר בלבד

 במשרד בנופית
, הכנת משכורות: העבודה כוללת

 .גבייה טלפונית וניהול המשרד

710-0003335 
hovshim@bezeqint.net 

 
  :למכירה

 .'חד 4ר "מ 530/047 'בנופית א
חדרי , מטבח גדול, פינת אוכל, סלון 

 ...שינה מרווחים ועוד
 .אופציה ליחידת דיור

 !!!מגרש מישורי גדול במיקום מצוין
 76-9937733: לפרטים

 ל"רכשו באמצעותנו את ביטוח הנסיעות לחו, ל"ליוצאים לחו

 !המתקדם והחדשני ביותר בישראל

PassportCardTM 
PassportCard  הכרטיס המגנטי המשמש כאמצעי תשלום ישיר

 ומידי לספקי שירות רפואי בעולם

להגיש את התביעה ולחכות , ל“חוסך ממך את הצורך לממן את השירות הרפואי בחו

 .שחברת הביטוח תחזיר לך את הכסף

PassportCard ל מבלי שתצטרך להוציא כסף מהכיס"מאפשר לך לקבל את השירות בחו . 

PassportCard ל"פוטר אותך מתשלום השתתפות עצמית בכל שירותי הרפואה בחו . 

 ,גם אם נסיעתכם מתוכננת לעוד מספר חודשים

 וקבלו ללא כל התחייבות את הכרטיס המגנטי צרו קשר

  41-2294929, נופית 421הגליל , שחקים סוכנות לביטוח

 מזמינה אתכם לקונצרט , התזמורת הפילהרמונית הצעירה
מחולות סימפוניים מתוך סיפור הפרברים וברהמס   –ברנשטיין , "קרנבל"הפתיחה  -אק 'דבוז: בתכנית

 אילן וולקוב -מנצח
 !תכנית כיפית ויפה מעין כמוה

 .באולם האזורי בקיבוץ יפעת 27:37בשעה  59.0הקונצרט הראשון יתקיים ביום חמישי  
 ₪ 31 53לצעירים עד גיל . ₪ 11כרטיסים ב   . 76-4767101 -להזמנת כרטיסים
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 בימי תמוז ואב
 

אך קיוו שכאשר תפציע קרן אור , ימי תמוז ואב היו תמיד קשים לעם ישראל
כתבה נעמי , בשיר שנים עשר ירחים. אלה יהיו ימים של שמחה ומשתה, מחשכה

אולי בשדות העמק כבר הפציע ". בתמוז ואב שמחנו אחר הקציר"שמר 
 .   ובאה גאולה לעם הקוצרים והבוצרים, האור מהאופל

אגלי , שדות השלף חרושים. חוחים זקופים בדרכים, נופי הקיץ רדומים
 . אין עב בארץ שחונה, זריחת חמה מתונה. טללים בעמקים

כל רודפיה "על פי הפסוק , ז בתמוז לתשעה באב"ימי בין המצרים הם שלושה שבועות שבין י
קוראים שלוש הפטרות בשלוש שבתות , בימים אלה(. ג, מגילת איכה א" )השיגוה בין המצרים

בירמיהו ' בשבת הראשונה קוראים פרק א. המתארות פורענויות שבאו על ציון וירושלים, רצופות
בירמיהו הנקרא ' קוראים פרק ב, בשבת השנייה. המנבא את חורבן ירושלים" מצפון תפתח הרעה"
בישעיהו המתחיל בפסוק ' קוראים פרק א( לפני תשעה באב)ובשבת השלישית , "שמעו דבר ה"
על ידי , בשבעה עשר בתמוז הובקעה חומת ירושלים, על פי המסורת". חזון ישעיהו בן אמוץ"

 134ובתשעה באב של שנת , אחרי מצור שנמשך למעלה משנה וחצי, צבא נבוכדנצר מלך בבל
 . נחרב בית המקדש הראשון בימי מלכותו של צדקיהו מלך יהודה, לפני הספירה

תחת השליטה של , וגדליה בן אחיקם הומלך על ממלכת יהודה, תושבי יהודה רבים הוגלו לבבל
" מצפה"לכן נאלץ להתיישב בעיר , גדליה לא הורשה לשבת בירושלים שמרדה בהם. הבבלים

נרצח גדליה על ידי ישמעאל בן נתניה שטען שמגיעה לו , אחרי כשנה. אשר בארץ בנימין
שחל , "צום גדליה"קבעו חכמים יום צום הנקרא , בעקבות הרצח. כי הוא נצר מבית דוד, המלוכה

החלה , כחמישים שנה לאחר חורבן בית ראשון, לפני הספירה  133בשנת . ביום השלושה בתשרי
רק חלק מגולי . שכבש את האימפריה הבבלית, השיבה לציון באישורו ובעזרתו של כרש מלך פרס

באות שבע , מיד אחרי תשעה באב. ובנו בירושלים את בית המקדש השני, בבל שבו ליהודה
נחמו :"שבע ההפטרות הן. מספר ישעיהו, שבתות שבהן קוראים הפטרות של נחמה

אנוכי ",(נד, ישעיהו" )עניה סוערה", (נא –מט , ישעיהו" )ותאמר ציון",(מ, ישעיהו" )עמי
שוש ",('ס, ישעיהו" )קומי אורי",(נד, ישעיהו" )רני עקרה", (נב –נא , ישעיהו" )אנוכי
 (.     ג"ס –א "ס, ישעיהו" )אשיש

לנביא ישעיהו , רב שיח המתנהל בין אלוהים, יש מפרשים הרואים  בסדר ההפטרות של מועד זה
ורוחו , "אכן חציר העם"כי , "נחמו עמי"אומר אלוהים לנביא ישעיהו , בראשית השיחה. והעם

ואתנך לברית : "הנביא פונה לעם ואומר". ותאמר ציון עזבני ה: "העם מרגיש נטוש. יבשה כחציר
עניה : "אך הוא רואה שהעם לא מתנחם ואומר, ..."להקים ארץ להנחיל נחלות שוממות, עם

אל " , "אנוכי אנוכי הוא מנחמכם: "אלוהים פונה ישירות לישראל ואומר". סוערה לא נוחמה
ממזרח אביא זרעך וממערב ". "ובנהרות לא ישטפוך, כי תעבור במים איתך אני... תירא כי גאלתיך

 ".אקבצך
כי רבים בני שוממה ", "רני עקרה לא ילדה: "הנביא שוטח את דברי הכאב בפני אלוהים ואומר

עליך ' קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה: "אלוהים פונה שוב ישירות לציון ואומר". מבני בעולה
לא ישמע עוד חמס בארצך ". "וכבודו עליך יראה' ועליך יזרח ה... כי הנה החושך יכסה ארץ, זרח

ברגע קטן עזבתיך וברחמים ". "שוד ושבר בגבולייך וקראת ישועה חומותייך ושערייך תהילה
, תגל נפשי באלוהי כי הלבישני בגדי ישע' שוש אשיש בה: "העם מתנחם ואומר". גדולים אקבצך

וישבו איש "כי יבואו ימים , נטעה בטחון בלב העם, השיחה המשולשת...". מעיל צדקה יעטפני
 (. ד, מיכה ד..." )תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 חקת
 02:.82:22-2: 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  2 2 - 2 2 2 0 2 2 2 

 ד“בס

 אריק

 אינסטלציה
 

 תיקוני אינסטלציה
 דודי שמש וחשמל
 מחלקת שיפוצים

 

 שעות 26שירות 
712-1404041 
 שירות הוגן ומקצועי

 יושב על ' חד 1.1בית בודד ' בנופית א -למכירה
  ₪  2,377,777. פונה לנוף, מגרש מדהים

  ר עם חצר "מ 97' חד 3בנופית יחידת דיור
 ₪  3,277. פינוי בסוף יולי, גדולה

  פינתי ' חד 1בית בודד ' להשכרה בנופית א
 ₪  1,177ומבודד 

 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 

0ב י ן   ה ש ע ו ת    7 7-0 7 7 7 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
710 -1040330 

 בית בודד למכירה
 איכותי ומיוחד

 חדרים  7ר “מ 989מגרש 
 יחידת דיור נפרדת+ 

  4900-70-00-00: נייד

 הובלת דירות
 

 מפריט אחד ועד דירה שלימה
, מחירים נוחים, הוגנות, אמינות

 התראה קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  710-2377667עודד : לפרטים
7123-044762 

aviorian@gmail.com 

 להשכרה
 יחידת דיור

 גינה+ ר “מ 67-כ
ממוזגת ומרוהטת 

 קומפלט
 בלבד₪  5,417

 מחיר מציאה 
 !!!כל הקודם זוכה

716-0327714 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

712-4773305  

פודו ווווו

 בופווו ופו ו

 
 מוקד נופית
.2-4428.28 

 !מ ב י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחו ופו ווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה 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 

 28-82824.8.נייד , 2402.08. טל
 facebook-עכשיו גם ב

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 

 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 

 180-8410500:   טל

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪ .2משבית לחודש 

 ₪   .88משביות לחודש    2
 ₪ .84רבע עמוד לחודש 
 ₪ .02חיי עמוד לחודש 

 ₪ .84פ  “עמוד מלא ח

 
 חו ורווורופו 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מוניות חמודי 
 מונית מרצדס חדשה

182-4200065 
נסיעות מיוחדות לכל חלקי הארץ 
העברת חבילות לכל חלקי הארץ 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

716-2500943 
iDoarcitec@gmail.com 


