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 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
40-6525559 

 אלונים חוצות

450-2444019 

 מדוע בחרתי לגור דווקא בנופית 
 ? בחיפה או בקריות, ולא בנשר

 .נופית פותחת לילדיה אפשרויות רבות לביטוי עצמי. בנופית יש חינוך איכותי וערכי לילדים .1
יש לי בית . הרחובות נקיים ומתקני הציבור מתוחזקים, שקט ובטוח, נופית היא מקום כפרי .2

 .אבל גם לא רחוק מהעיר, הנוף נהדר ואני קרוב לטבע, פרטי
 .לבלות איתם בשעות הפנאי, יש לי כאן חברים ואנשים הדומים לי, נופית היא ישוב קהילתי .3
 .כל התשובות נכונות .4

 ?למה אני נשאר כאן: שאל את עצמך שאלה אחרת, אם לא מצאת את עצמך מתחבר עם אחת התשובות
מי יהיו האנשים . י ועדת חינוך"בנופית תחום זה מובל ע. הרי שתחום החינוך יקר לליבך, 1אם ענית  

לאנשים אלה תהיה השפעה מכרעת על הסיבה שהביאה אותך ? בועדת חינוך לאחר הבחירות הקרובות
 ?בוודאי חשוב לך לדעת כיצד ולאן הם מתכוונים להוביל אותך ואת ילדך. בנופית, דווקא, לבחור לגור
ובמידה , לגינון, ועדת איכות הסביבה אחראית לגני המשחקים. איכות הסביבה חשובה לך, 2אם ענית 

זה תלוי מי מאייש את הוועדה ובוחר את הדגשים  –מסוימת גם לטביעת הרגל האקולוגית שלך 
אך יש הרבה מקום לפעילות , מגורמים סביבתיים, אמנם, הביטחון האישי שלך מושפע. לפעילותה

יתכן מאד שתרצה גם אתה לתרום את חלקך בעניינים . המשפיעה לטובה על הביטחון האישי שלך, מונעת
 .בוודאי תרצה להשפיע ולבחור את האנשים שיעסקו בכך בחמש השנים הקרובות. אלה

יתכן שאחדים מבני המשפחה הרחבה שלך . חיי התרבות והקהילתיות משמעותיים בעינך, 3אם ענית 
בוודאי כבר חשבת מה תוכל לעשות על מנת שבבוא היום כאשר , אם יש לך ילדים צעירים. גרים בנופית

 . שתבנה בקרוב' למשל בנופית ג, הם עדיין יישארו קרוב אליך, הם יעופו מהקן
אתה כאן ותישאר , ואינה תחנת מעבר בדרך למקום אחר, כפי הנראה נופית היא הבית שלך, 4אם ענית 

 .תוכל לסייע בתחומים רבים ולהשפיע רבות על עתידה של נופית! אתה חי פה, אתה לא רק גר פה. כאן
  -החשוב להכניס ליומן את התאריך הקובע להגשת רשימות לבחירות . איך ענית, אין זה משנה מה בחרת

הרשימות . אנשים 11פ השיטה הדמוקרטית יש להעמיד רשימות של לפחות “ע.  1.11.12יום ראשון  
 .תוצאות הבחירות יקבעו את הרכב הועד המקומי בנופית. 4.12.12יעמדו לבחירות ביום , שיוגשו

 היה שותף פעיל להגשת רשימה
  !שתפעל לקידום הנושא שקרוב לליבך

 . פעולה כזו עשויה להיות בעלת  השפעה רבה על החיים של כולנו בנופית במהלך השנים הבאות
 אבי ברוך

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 

 ק“חיבו -חפשו אותנו בפייסבוק 
שמטרתה חיזוק הקשרים בין , והצטרפו אלינו לדרך חדשה

 הקהילה לבית הספר ובין בית הספר לקהילה 
 בלעדינו זה לא יצליח
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 בשביל יהודה
חנוכת שביל אופניים לזכרו של יהודה ליפשי  ז"ל 

יהודה ליפשי , תושב נופית ומהנדס המועצה האזורית זבולון, יזם ותכנן את 
 הן כחלק מתפקידו והן בעקבות אהבתו לרכיבת ,שביל האופניים לאורך הקישון

 בטכס ,אופניים. שנה עברה מאז מותו בטרם עת ואנו רוצים להנציח את זכרו
  קריאה של שביל האופניים על שמו.

. 16:00 בשעה 27.8.2012הטכס יערך ביום ששי 
אל הטכס נגיע בשתי קבוצות: 

 ל"צומת 15:00רוכבי אופניים שיצאו מרחבת הדואר בנופית בשעה  .1
הזכוכית" ומשם בתוואי שביל ישראל לכיוון שער העמקים עד החניון 

שעל שפת הקישון בצומת ג'למי )צומת השומרים(.    

 לחניון שעל שפת הקישון בצומת 16:00שאר הציבור יגיע ברכבו בשעה  .2
 ג'למי )צומת השומרים(.   

   מטר( למקום הטכס.400מהחניון נלך כולנו )כ-
 : לאחר הטכס

למעוניינים ללכת לאורך  .1
 ק"מ, תחכה 5השביל כ 

הסעה – בכפר חסידים - 
שתחזיר אותם לחניון 

בצומת ג'למי. 

רוכבי האופניים ירכבו  .2
לאורך השביל עד כפר 
חסידים )שם ניתן יהיה 

לחזור לג'למי  בהסעה( או 
 להמשיך ברכיבה עד נופית. 

 

 

 

 אזכרה
 במלואת שנה לפטירתה של

 טלי וינקלר
 נעלה לקברה ונתייחד עם זכרה

 33:11בשעה  ליולי  31 ' ביום ו
 בתל רגב' חלקה ה
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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
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מינ
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ת 

רו
שי
ת 

כו
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 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

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

 נוף מדהים, חדרים 5, חדש‘ קוטג ,
 פינוי גמיש, 2,152,222₪

 חדרים  5, דו משפחתי‘ בבלעדיות קוטג
 מיידי ,  ₪ 2,352,222, יחידות מניבות 2+

 מגרש , 112/022, בודד, ‘בנופית א
, מתאים לנכים כניסה שטוחה, שטוח

2,022,222 ₪ 

 חדרים 5‘ קוטג, להשכרה בבלעדיות ,
 מיידי,  ₪ 0,222, נוף מדהים, נגיש

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 לכל החברים שלום

 

 . -יניב שטרייפלד-33.11יום ראשון שעה -31.10.31

 “האמת המרה”

יספר שני סיפורים , יניב שטרייפלד  שחקן ומספר סיפורים

 מאת יצחק בשביס זינגר ואפרים קישון

 ₪ 31כניסה להרצאה 

 
 

 מדיטציה עם רגינה סידסמר- 11.22שעה -יום שני -10.20.12

 
    

 מנדלות עם אלית כ -12.32שעה -יום שלישי-10.20.12

 
מחוברים ” -הקרנת סרט .-22.32שעה -יום רביעי-11.20.12

 “לחיים

 (בתקווה להמשכיות, ניסיון)                      
                     

 

 ‘  ברידג-31.11יום חמישי שעה -31.10.31

 

 להתראות שרה וחנה                                                
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 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם

 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₪  102-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

 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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 להורי ילדי הצהרונים שלום     
 

בצהרון כיתות א', בהדרכתן של גיתית וסיוון סיימו שנה מוצלחת בתערוכת 
הציורים שהילדים ציירו בנושא ציירים מפורסמים. 

הציורים "נחטפו" ונקנו בידי משפחות הילדים ומהכסף נרכוש משחקים 
מיוחדים נוספים לצהרון. 

 ילדים, המפוזרים בגני חובה, כיתות א' 120קייטנת הקי  של הצהרונים מונה כ- 
וכיתות ב'-ג'. הילדים נהנים מהפעלות של כדורסל, כדור רגל, זומבה, ג'אז, 

הצגות, טיולים והמון כיף. 
צוות המדריכות הן צוות הצהרונים המקצועי והמסור והרבה בזכותו הילדים 

נהנים ולא רוצים ללכת הביתה....... 
 

     

תערוכת סוף שנה                                        קייטנת הקי  
 

קי  נעים, חינוכי ובטוח. 
                    ליאת טרושקין, מנהלת הצהרונים והקייטנות.
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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 101התבור 

252-1140001 

 הראייה  השפעת המחשב על מערכת
: כ הם"הסימפטומים שידווחו בד. סביבת עבודה מתקדמת כרוכה בישיבה ארוכה מול המחשב 

כאבי שרירים , כאבי ראש, ראייה כפולה, רגישות לאור, סינוור, ראייה מעורפלת, כאבי עיניים
תחום האופטומטריה מציע . התלונות גוברות ביחס ישיר לזמן העבודה מול המחשב. ועייפות

 :מספר דרכי טיפול כגון
 עדשות אופטיות המיועדות במיוחד לעבודה מול מחשב*
 למרכיבי עדשות המגע מומל  עדשות רכות בעלות אחוז מים גבוה ועבירות חמצן גבוהה *
 .מומל  לעשות הפסקה מהעבודה במחשב, דקות 12למשך , אחת לשעה*
   במידה וחשים ביובש בעיניים יש להשתמש בטיפות הרטבה*
 יש לוודא שהמזגן לא מול הפנים דבר שיכול לגרום ליובש *
 ועשר מעלות מתחת לציר הראייה  מ"ס 02או  02 במרחק  המסך הנמצא*
 .ביצוע בדיקת ראייה אחת לשנה אצל אופטומטריסט מוסמך*

 .תכנון נכון יקל על העומס הראייתי ויגביר את יעילות העבודה

 
 

  :למכירה
 , גדול ומרווח', חד 0ר "מ 252בודד 

 .פונה לנוף
 .פרטיות מלאה לכל חדר בבית

 .ר עם גינה היקפית מטופחת"מ 522-מגרש כ
 !!!בית מסודר ומתוקתק
 .כדאי להתרשם
 : לפרטים נוספים

 252-0301041נכסים  -אדן 

 אלכוהול 
 חומר חיטוי  נהדר
 לשימוש  חיצוני בלבד
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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

111-1113333 
hovshim@bezeqint.net 

 
  :למכירה

 .'חד 0ר "מ 110/002 'בנופית א
חדרי , מטבח גדול, פינת אוכל, סלון 

 ...שינה מרווחים ועוד
 .אופציה ליחידת דיור

 !!!מגרש מישורי גדול במיקום מצוין
 24-0032211: לפרטים

 התזמורת הפילהרמונית הצעירה
 מזמינה אתכם לקונצרט 

מחולות סימפוניים מתוך סיפור הפרברים  –ברנשטיין , "קרנבל"הפתיחה  -אק 'דבוז: בתכנית
 אילן וולקוב -וברהמס  מנצח

 .באולם האזורי בקיבו  יפעת 22:32בשעה  10.0הקונצרט יתקיים ביום חמישי  
 ₪ 35 11לצעירים עד גיל . ₪ 55כרטיסים ב   . 24-0242505 -להזמנת כרטיסים

 קוסמטיקאית מוסמכת

 שנה 51עם נסיון של  
 טיפולי פנים 

 איפור מקצועי וקבוע 

 עיצוב גבות 

  שעווה בכל הגוף 

 פדיקור מניקור 

 מול מסעדת סמיר אמיס—כפר זובידאת

 210-1901292: לתאום

 המלצות חמות מלקוחות מנופית

ארטיקים וקרטיבים של , גלידות
 שטראוס ופלדמן 

לאירועים ולפרטיים , לקייטנות

 מבצעבמחירי 

 Www.Dvdvn.co.il:אתר 
 24-0531031: בקונדיטוריה‘ טל
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  ו ו ל נות מ  י   מ סימ ,

 ע  מ   ות, ט ע ומ   י . 

   י    טע   ל פע ...

  מון  ט י  ל,   י ת פעוטות מו לת, ני יון  ,מ נון מו  ע 

 ומ     על  פ טי    טני 

כי בבריכת קיבו  אלונים מי שניכנס לא רוצה לצאת... 

 18/9/12 ב יכ   תוח  עד  ת  י  

 שעות  תיח  :

ת  י  
 /יום

1/6/12 – 
20/6/12 

21/6/12- 
25/8/12 

26/8/12 
-18/9/12 

 16:00-19:00 16:00-19:00 16:00-19:00   שון

 6:30-10:00 ש י
15:00-19:00 

6:30-22:00 6:30-10:00 
15:00-19: 

 8:00-10:00 שלישי
15:00-19:00 

8:00-19:00 8:00-10:00 
15:00-19:00 

 6:30-10:00  ביעי
15:00-19:00 

6:30-22:00 6:30-10:00 
15:00-19:00 

 8:00-10:00 חמישי
15:00-19:00 

8:00-19:00 8:00-10:00 
15:00-19:00 

 6:30-19:00 6:30-19:00 6:30-19:00 שישי

 9:00-19:00 9:00-19:00 9:00-19:00 שבת

 

         –                  –                                22:00 

     910      מ וי זוגי:   1330: מ וי מש חתי: מחי י כ י   

    670     מ וי מש חתי לחודש:  640מ וי יחיד:  

    40     כ  י   ו ח שבת וחג :  30כ  י   ו ח בימי חול :

  0542389339/0549599339    ניתן לע ות  י ועי     י   !!!   טלי וענ ל  י 
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 חלקיק יקר למדע
חוקרים העלו מיני השערות על האופן שבו נוצר היקום , במאות השנים האחרונות

מיקרוסקופים להסתכלות , בנו טלסקופים לתצפיות בגרמי שמים, ומערכת השמש
אך עדין רב הנסתר , את האטום וחלקיקיו, גילו את יסודות החומר, בתאים וחיידקים

של מאי  , לפני כעשרים שנה התחילו בתכנון ובניה. על הגלוי בכל תחומי המדעים
החלקיקים הגדול בעולם כדי לחקור את מבנה גרעין האטום ולגלות את  

אחת המטרות הייתה ליצור תנאים דומים לאלה ששררו מיד לאחר . חלקיקיו
ולמצוא את חלקיקי , ללמוד על מבנה החומר שהתקיים בו, המפ  הגדול

 .  היסוד של החומר

 2212וביולי ,  2220התחיל בנובמבר , במאי  החלקיקים בשווי , ללא התקלות, הניסוי הרציף
המהנדסים והמדענים בנו מפצח גרעינים המורכב מסדרה של . התחילו לחפש את חלקיק היגס

וכן מגנטים שתפקידם להאי   ,(Hardons)שתפקידן לכוון פרוטונים ויוני עופרת , שפופרות
 Large Hardon Collider - (LHC)מאי  החלקיקים הגדול . אותם כמעט למהירות האור

הוא המכשיר המורכב ביותר שנבנה , מדענים שהתקבצו מכל העולם  0222המופעל על ידי 
שהפעם הומו ספיאנס התעלה על , ראוי לציין. מיליארדי דולרים 112לצורכי מחקר מדעי ועלותו 

למען מטרה שמרבה דעת , עדות ודתות, ארצות, ליכד את שורותיו ללא הבדלי שבטים, עצמו
עובדים יחדיו במאי  , אלפי המדענים שהתקבצו מכל קצוות תבל. ולא ריב ומדון, ושלום

, לא מציאותיות, בניגוד להחלטות רוב, החלקיקים הבינלאומי כדי לגלות אמת מדעית משותפת
 .  המתקבלות לעתים בפורומים בינלאומיים למיניהם

, כגון חלקיק היגס, שקיים מסביבנו מלא למעשה בשדות וחלקיקים" כלום"ה, על פי החוקרים
החלקיק "המכונה , החלקיק שהתגלה לאחרונה. שרק מכשירים רבי עצמה מסוגלים לאתרם

לאחר בירורים רבים ובדיקת תוצאות . הוא המקור הנותן מסה לחלקיקי היסוד באטום, "האלוהי
  CERNבמרכז הבינלאומי , הודיעו החוקרים באופן רשמי, של שני צוותי מחקר נפרדים

חוקר כבר שנים , מרכז מחקר זה. במאי  החלקיקים, על גילוי חלקיק היגס, 2212בארבעה ביולי 
ועוקב אחר חלקיקי היסוד של החומר , את היווצרות היקום במפ  הגדול והתפשטותו

החוקרים מסבירים ששדה היגס הוא האחראי למתן המסה לכל חלקיקי . והאינטראקציה ביניהם
המדענים מתמקדים , בשלב זה. ולתגלית הנוכחית יהיו השלכות מעשיות בעתיד, היסוד בטבע

על שם ספר מדע פופולארי שכתב ליאו , הנקרא כך בפי העם, "החלקיק האלוהי"בבחינת תכונות 
 .  שהיה חתן פרס נובל לפיסיקה, לדרמן

נדרשו המהנדסים להרכיב , הדועך כמעט מיד לאחר היווצרותו, על מנת לגלות את חלקיק היגס
ובעומק , מ"ק  20המאי  נבנה במנהרה מעגלית באורך . מאי  חלקיקים עם אנרגיה גבוהה מאוד

לאורך המנהרה מואצים זרמי . מטרים מתחת לפני האדמה על גבול שוויצריה צרפת  122
. שנעים כמעט במהירות האור ומתנגשים ביניהם, פרוטונים ואלומות חלקיקים בכיוונים נגדיים

והמידע מנותח על , הנקלטים על ידי הגלאים, ההתנגשות יוצרת מיליארדי חלקיקים בכל שנייה
רק כמה עשרות יוצרות אירועים , טריליון התנגשויות 522מיתוך . ידי מחשבים רבי עוצמה

המכשירים , מאחר שבוזון היגס מתקיים רק חלקיק שנייה לאחר ההתנגשות. המאפשרים לימוד
בוזון הוא שם של קבוצת חלקיקים . שקולטים אותו מאמתים רק את קיומם של תוצרי התפרקותו

פיטר היגס . הנקרא על שם פיזיקאי הודי בשם בוז, תת אטומיים בעלי מאפיינים ייחודיים
(Higgs)  את הימצאות החלקיק הנקרא על שמו 1004הוא מדען בריטי ששיער לראשונה בשנת ,

לישראל יש היום נציגות נכבדה של מדענים ומהנדסים שעזרו . ומיד אחר כך הצטרפו אליו אחרים
, הם לוקחים חלק בכל הניסויים והגילויים של היום. בתכנון ובהקמת המרכז המחקרי ובתחזוקתו

 .וגם חברות ישראליות סיפקו מכשור מתוחכם למפצח החלקיקים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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   שת

  י ח 
 29:29-14:01: זמ י  שבת 

i  i שבת שלום  

 !תוד 
 , למ   מים

למו  י , לכותבים 
, למק לים,  ידיעות

למחלקים ולידידי  ו ית 
  לו 

  י   מ נ  ומועיל  
  ל ו  י 

 !ן   ש ל   "י ו ע נ       ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד   
4  ת ו ש ב     ו   י ת  5 1 - 1 1 5 0 2 2 2 

 ד“בס

 אריק

 אינסטלציה
 

 תיקוני אינסטלציה
 דודי שמש וחשמל
 מחלקת שיפוצים

 

 שעות 24שירות 
252-5000005 
 שירות הוגן ומקצועי

 יושב על ' חד 5.5בית בודד ' בנופית א -למכירה
  ₪  2,122,222. פונה לנוף, מגרש מדהים

  ר עם חצר "מ 02' חד 3בנופית יחידת דיור
 ₪  3,222. פינוי בסוף יולי, גדולה

  פינתי ' חד 5בית בודד ' להשכרה בנופית א
 ₪  5,522ומבודד 

 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    1 1-1 1 1 1 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
111 -1111330 

 הובלת דירות
 

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

 התראה קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  250-2122442עודד : לפרטים
2523-000242 

aviorian@gmail.com 

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברוך -“ מידע”

 24-0535255 , 
 254-5313020נייד 

 יחידת דיורלהשכרה 
 ממוזגת ומרוהטת קומפלט, גינה+ ר “מ 42-כ
 !!!כל הקודם זוכה, מחיר מציאה, בלבד₪  1,052

254-0122250 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
252-0221101  

פודו ווווו

 בופווו ופו ו

 
 מוקד  ו ית
49-6622482 

 !מ ב י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחו ופו ווו
 ק   ימיגים 
 קבל  חיי  חי ם
, מ י ת  מי י 
 תי ון ת  י 
 י ון  ל לי  
  ל ט וני

 

  י    פ    י  ת 
490-0066044 
40-5000504 

 מ ג ית   יק
 ו גים   שע ים  מעקות  
 שע ים חשמליים ו ככות  כב 
   י ו  מתכת   גולות   

    גד   לב  

 450-0925640 ייד , 9605402.  ל
 facebook-עכשיו גם ב

  יק מ  ק שי ות    י וייבו י ב ו ית 
 מז  מ    ש ים

 

 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

 מחי ון    ום 
   94משבית לחודש 

     204משביות לחודש    1
   264 בע עמוד לחודש 
   084חיי עמוד לחודש 

   264   “עמוד מל  ח

 
 חו ורווורופו ווו

 תיקון ומכי  , מעבדת ש ות
 מי  ו ל, סט י ו, וי  ו, טלוי יות

 LCD - תק ת ותיקון מ כי  לזמ  ו  
 תיקון מחשבים

 ט עון.   0     ן  ו יון 

  490-0009000: ניי ,  5900060: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מוניות חמודי 
 מונית מרצדס חדשה

482-4200175 
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

 

254-2100003 
iDoarcitec@gmail.com 


