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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 

 בשביל יהודה

השביל . למה ולצומת העמקים‘שביל אופניים חדש נחנך בשבוע שחלף על שפת הקישון בסמוך לחניון ג
בני משפחה וחברים נשאו . מהנדס המועצה האזורית זבולון ותושב נופית, ל“על שמו של יהודה ליפשיץ ז

מברך על השביל , משמאל בתמונה, ר הועד המקומי“יו, מולי רש. דברים על הפרידה בטרם עת מיהודה
וסיפר על , נשא דברים קודם לכן, במרכז התמונה, ראש המועצה, דב ישורון. החדש לזכרו של יהודה

לאחר הטקס יצאו רוכבים ומטיילים שהשתתפו בטקס לרכיבה וטיול . דרכו של יהודה בשירות המועצה
 .בשביל החדש

 

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 
 

 לכל החברים שלום
 

 יום ראשון לא יתקיים מפגש-20.80.5
  

 מדיטציה עם רגינה סידסמר- ...8.שעה -יום שני -6..8..2
     

 מנדלות עם אלית כץ-.0...שעה -יום שלישי-6..8..2
 

 .0..6יום רביעי   בערב בשעה -6..8..8.
 המועדון יהיה פתוח למפגש חברתי  ונקרין סרט 

 שם הסרט ישלח במייל
 
 

 תרגול עצמי ‘ ברידג-.00..יום חמישי שעה -50.80.5.

 שנה הבאה אחרי החגים

בתוכנית הקתדרה של דורות ,בימים אלו אנו נערכים לשנה הבאה 

 ..50.-.00..ויום רביעי בוקר  ..5.0-.800.יום שלישי ערב 0בנופית

 0חוברת דורות תחולק בימים הקרובים עם דף הסבר0

מי 0אנו מעוניינים לפתוח אחרי החגים חוג פימו ביום שני בוקר

 שמעוניין מתבקש להחזיר לנו מייל  כדי שנוכל להתארגן

 0כמו כן חוג מחשבים

 להתראות שרה וחנה                                                           
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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

 

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

חדרים מעוצב ומסודר  2‘ למכירה קוטג
 מיידי ₪  ...,...,6

נוף מדהים, חדרים 5, חדש‘ קוטג ,
 פינוי גמיש, ₪...,.5.,6

6+חדרים  5, דו משפחתי‘ בבלעדיות קוטג 
 מיידי ,  ₪ ...,.6,05, יחידות מניבות

מגרש שטוח, ..2/.8., בודד, ‘בנופית א ,
 ₪ ...,..6,0, מתאים לנכים כניסה שטוחה

נגיש, חדרים 5‘ קוטג, להשכרה בבלעדיות ,
 מיידי,  ₪ ...,2, נוף מדהים

 מרפסת לנוף +חד  4להשכרה בבלעדיות
  כניסה באוגוסט ...4עליונה 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

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 שחברת , ל“חוסך ממך את הצורך לממן את השירות הרפואי בחו

 .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  

04-9930323, נופית 124הגליל , שחקים סוכנות לביטוח   
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 הכלב ואני/   האדם והכלב   
 
 

למדתי שלגדל חיית מחמד . אני נמנה עם האנשים שרוב חייהם חיו עם כלב בבית
 .מעשיר את חיינו, תורם תרומה ניכרת לאיכות חיינו ולהיותנו בני אדם טובים יותר

 :מבקש לשתף אתכם במה לדעתי זה תורם 
בו יוכל להכיר את , הכלב מצפה לטיול עם בעליו – מעודד פעילות גופנית

 .לפגוש כלבים אחרים, להוציא אנרגיה, לסמן אותה, הסביבה בה חי
ובהזדמנות זו , מחקרים מצאו שבעלי כלבים הולכים ברגל יותר מאחרים

 .מאוורים את מחשבותיהם ועוד, נפגשים עם אנשים נוספים
הכלבים מספקים סביבה רגשית  – מפיג בדידות ומקל על דיכאון, מפחית מתח

נותנים ומקבלים חום ללא תנאים וללא , מעניקים בטחון, טובה וחיובית
 .משמשים חברה חיובית ואוהבת, ביקורת

תורם לפיתוח מערכת יחסים , הכלב בן לוויה שמעניק חום ותשומת לב
 .מלמד להתחשב ולדאוג לצרכיו, חיובית

, טיול, זריקת עצמים –פעילויות שנעשות בחברת הכלב  – תורם לבריאות האדם
משחק מלווה צחוק מעלים את רמת הסרוטונין והדופמין בגוף וזה משפר 

משפיע על ההתייחסות לעולם , מרגיע ומעניק תחושה טובה, את מצב הרוח
מחקרים רבים : משפיע אפילו על לחץ דם תקין . ומצב הרוח הכללי

 . מאשרים זאת
החשיפה ההדרגתית לחומרים שונים שבסביבת  – מחזק את מערכת החיסון

ח מחסנת אותנו אט אט ומשפיעה על פעילות תקינה של מערכת "בע
 .החיסון

 
, מסתגלים היטב לחיים עם בני האדם, כ ידידותיים"הכלבים בד – לסיכום

 .ניתן לגדל בבית או בחצר, מתקשרים ברמה גבוהה, אוהבים ללא תנאי
יותר מכפי מה שילד יוכל להעניק ולכן זה , שכלב דורש טיפול חשוב לדעת

אבל זה יתרום רבות לילדינו הן . תפקיד המבוגר להיות האחראי על הטיפול
מלמד לתת מקום לצרכי האחר , מלמד אחריות)רגשית והן בחינוך שלו 

 (.ועוד
קופצני או )לכן יש לגדל כלב שמזגו מתאים לשלכם , לכל כלב אופי משלו

ותראו שבמהרה הוא (  'בעל שיער הדורש טיפוח או קצוץ פרווה וכד, שקט
 .יהפוך לבן משפחה ולא תבינו איך חיינו בלי

 
 .בהצלחה

 
 עמוס הכט
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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₪  .0.-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
 000לא 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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משגב         המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה          -פורום נשים כרמיאל
 מרכז צעירים כרמיאל    

 
הפסטיבל הבינלאומי לסרטי נשים רחובות       

 מתארח בכרמיאל
 

 כרמיאל, מכללת אורט בראודה 00:11 8/6מפגש רביעי
 The Whistleblowerחשופות  

 לריסה קונדרקי: במאית
  

אנגלית תרגום / דקות 001/ עלילתי
 1101 ,גרמניה-קנדה/ עברית

מלווה בהרצאה על חקר תופעת הסחר בנשים 
ארגון אשה  –ל מפי ריטה חייקין "בארץ ובחו

חייקין היא ממובילות המאבק למיגור סחר 0 לאשה
  0בנשים בישראל

 

דרמה עוצמתית ומטלטלת הפורסת את סיפורה 

שוטרת ממדינת נברסקה , של קתרין בולקֹובק

ם בבוסניה "ב אשר שירתה כנציגת האו"בארה

בזמן התאקלמותה במדינה 0 לאחר המלחמה

היא החלה להבחין בסימנים של תעשייה , השסועה

בעזרת אישה שהצליחה להימלט ולהעיד היא 0 סודית ומחתרתית של סחר בנשים

הראיות 0 מבינה שמדובר בתעשייה רחבת היקף ומסועפת המגלגלת מיליונים

לחרדתה האחראים לתופעה אינם רק הפטרונים : מובילות לתגלית מזעזעת

המבוסס על , הסרט0 אלא גם מי שעומד בראש הארגון שהיא משרתת, הבוסנים

ל וייז בתפקיד 'רייצ0 מגולל את סיפור מסעה של אישה אחת אל הצדק, סיפור אמיתי

עוצר נשימה מגלמת בתנופה ובאותנטיות מרשימה את השוטרת הנחושה לעצור את 

 0מסכת הפשעים בכל מחיר
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 נותנים לך עדשות במתנה
 ???לא תיקח

 
 

  :למכירה
 , גדול ומרווח', חד 2ר "מ .65בודד 

 .פונה לנוף
 .פרטיות מלאה לכל חדר בבית

 .ר עם גינה היקפית מטופחת"מ ..5-מגרש כ
 !!!בית מסודר ומתוקתק
 .כדאי להתרשם
 : לפרטים נוספים

 .002.04-.5.נכסים  -אדן 

 אלכוהול 
 חומר חיטוי  נהדר
 לשימוש  חיצוני בלבד

 מותנה בקניית מסגרת *
 כולל כל הציפויים 65.1עדשות 

 ליאת חודדה
 מניקור/ פדיקור רפואי

 (גם לגברים)
 

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

 נופית, .0.התבור  

.56-884222. 
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 משחקים נבחרים

 4-0505.55., נופית 4..תבור , וגינג למוח‘ג

Bend It 
פיתולי חשיבה במשחק הגיון מאתגר 

כרטיסי החידה מראים את . ומפתיע במיוחד
הצורה הסופית שצריכה להתקבל על לוח 

חברו , פתלו את חלקי הפאזל. המשחק
ברגע . ביניהם והניחו אותם על לוח המשחק

שצבעי הכדורים תואמים לאלה בכתב 
חידות מאתגרות   .2!החידה פיתלתם אותה

משחק . בדרגות קושי מקל ועד קשה מאוד
 .קומפקטי להנאה מושלמת גם בנסיעה

0.  ₪ 

IQ Fit 

במשחק הגיון , הכנסו לעומק העניין
הניחו את כל חלקי ! מאתגר ומפתיע

הפאזל התלת מימדיים על לוח המשחק 
באופן שנוצרת תמונה דו מימדית ללא 

חידות מאתגרות בדרגות  .6..חורים
משחק . קושי מקל ועד קשה מאוד

 ₪  .2 .קומפקטי להנאה מושלמת גם בנסיעה

IQ-Puzzler 

 !מימד-מימד ובתלת-אתגרי חשיבה לוגיים בדו
 

זיכרון , משחק המפתח את התפיסה המרחבית
 !חידות מאתגרות לצעירים ומבוגרים .... וריכוז

2.  ₪ 



 9 

 

 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 
 4-050.208.: בקונדיטוריה‘ טל

 
  :למכירה

 .'חד 2ר "מ .82/22. 'בנופית א
חדרי , מטבח גדול, פינת אוכל, סלון 

 ...שינה מרווחים ועוד
 .אופציה ליחידת דיור

 !!!מגרש מישורי גדול במיקום מצוין
 88..4-000.: לפרטים

 מעוניינים לשכור
מחפשת לשכור יחידת , משפחה מנופית

בית לתקופה של כשלושה חודשים /דיור
 .אמצע אוגוסט-מועד כניסה רצוי תחילת

 54-52828.6.-יריב
 54-2205264.אביטל 

 להשכרה
 .להשכרה בית בנופית הוותיקה

 , מרוהט חלקי, חדרים 5
 .אפשרות גם לפחות משנה

.54526045.  



 10 

 

 תאי דם ובריאות 
 

, אחת הבדיקות הנדרשות כדי לעמוד על טיב בריאותו של אדם היא בדיקת דם
תאי הדם בגוף . וחושפת את תחלואיו, הרומזת על תפקודי מערכותיו ואבריו

תאים אלה . והשאר תופסת פלזמה נוזלית, מנפח הדם 454האדם תופסים 
, תאי דם לבנים, ומחלקים אותם לתאי דם אדומים, נוצרים במח העצם

 . וטסיות דם
מורכבים בעיקר מחלבון המוגלובין עשיר  ,(Erythrocytes -אריתרוציטים )תאי דם אדומים 

הם . ימים .6.מהריאות לכל רקמות הגוף ומתפרקים אחרי  O2המאפשר העברת חמצן , בברזל
כדי לאפשר אחסנה רבה של , אין בהם מיטוכונדריה ואברונים אחרים , DNAחסרי גרעין  ו 

ומספרן פוחת במחלות , מולקולות של המוגלובין-מיליון ביו .62בכל תא אדום יש . המוגלובין
מכלל הברזל  254מיליון תאי דם אדומים ובהם  2עד  4במילימטר מעוקב של דם אדם יש . שונות
או שהתאים לא נושאים כמות מספקת , אנמיה מתבטאת במספר נמוך של תאי דם אדומים. שבגוף

ובתהליך יצירתם הם מאבדים את , הם נוצרים מתאי גזע במח העצם. של מולקולות המוגלובין
 .ועוביו כשני מיקרון, קוטר תא אדום כשמונה מיקרון. גרעין התא

הם תאי מערכת החיסון הנמצאים במחזור הדם  (Leucocytes –לויקוציטים )תאי דם לבנים 
הם . ואורך חייהם כשבוע ימים, מיקרונים .6ל  2קוטרם נע בין . ולמעשה בכל הגוף, והלימפה

המסוגלים " מתפרעים"וכן תאים , כי הם יכולים לבלוע חיידקים ופולשים זרים, נקראים פגוציטים
, יש יצירה מוגברת של לויקוציטים במח העצם, בזמן פלישת הגופים הזרים. ליצור גידולים בגוף

, הם יכולים לעבור דרך דופן נימי הדם אל רקמות הגוף. כי רבים מתים במאבק בגורמי הדלקת
בהגנה על הגוף מפני , בדרכים שונות, כולם משתתפים. ולבוא במגע עם הסביבה החיצונית

 . וחלקם מגיבים לאלרגנים ומשחררים היסטמין, פטריות ואחרים, נגיפים, חיידקים
ומחלקים אותם לחמישה סוגים , אלף תאי דם לבנים ..עד  5יש , במילימטר מעוקב של דם אדם

: היחסים הכמותיים ביניהם באחוזים צריכים להיות כאלה. מבניהם ותפקודם, על פי גודלם
לימפוציטים ,  4.בזופילים ,   04אאוזינופילים , מכלל התאים הלבנים 2.4נויטרופילים מהווים 

ומספר , מספר גבוה של  לויקוציטים בדם עשוי להעיד על זיהום בגוף.  44ומונוציטים ,  664
 .   כתוצאה מלויקמיה או מחלות אחרות, נמוך מאוד עלול להצביע על בעיה במערכת החיסון

, הם תאים חסרי גרעין הנוצרים במח העצם , (Thrombocytes –תרומבוציטים )טסיות דם 
אלף במילימטר מעוקב של  ..4ל  .5.מספרם נע בין , גודלם כשני מיקרון. ותפקידם בקרישת דם

או בחתך של  , הם נעים בזרם הדם ומצטברים בקרע של כלי דם. והם חיים כשמונה ימים, דם
ומביאים , מתקנים פציעות, מפסיקים דימום, הם משחררים סיבי חלבון הסותמים כל פרצה. רקמה

גורם , בגלל מחלה אוטואימונית, חסר של תרומבוציטים במח העצם. להתחדשות רקמות פגועות
או , אנמיה קשה, במקרה של מחלת לויקמיה. ונפגע תהליך קרישת הדם, לחסר בטסיות דם

כדי למנוע , יש צורך בעירוי טסיות, המביאים להרס רב של טסיות דם, פעילות יתר של הטחול
 .   דימומים בגוף

הדם זורם מהתורם . והיא נמשכת עד שעתיים ללא סכנות, תרומת טסיות דם עשויה להציל חיים
וחלקי הדם , מופרדות ונאספות טסיות הדם, בזמן זה. ולא לשקית, למכשיר הפרדה רפואי מיוחד

בעבר נדרשו שישה עד שמונה תורמי דם על . האחרים מוחזרים על ידי המכונה הישר לגוף התורם
במקרה של . היום מספיק תורם אחד למנת עירוי אחת, מנת להפריד ולהפיק טסיות לעירוי אחד

 .    משתמשים במדללים על מנת למנוע קרישים בכלי דם, ריבוי טסיות בדם

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 (שבת נחנו)ואתחנן 
 1.:9:81-28.: 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 
8  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  5 2 - 2 2 5 4 2 2 2 

 ד“בס

 אריק

 אינסטלציה
 

 תיקוני אינסטלציה
 דודי שמש וחשמל
 מחלקת שיפוצים

 

 שעות 64שירות 
.56-5222225 
 שירות הוגן ומקצועי

ר "מ 224מגרש ' חד 5הוותיקה בית בודד ' בנופית א
 ₪ .....6.55. גינה רחבת ידיים, פינתי ומבודד

 נפרדת ' יח+ מטופח ומסודר' חד 4בנופית דו משפחתי
 ₪ ...,...,6. מושכרת גישה נוחה פונה לנוף' חד 6
 0, מפוארת מרוהטת קומפלט' חד 6להשכרה דירת. 
 ללא עמלת תווך ₪  ...,0, גינה קדמית ואחורית, ר"מ

 הובלת דירות
 

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

 התראה קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  .44..52-68.עודד : לפרטים
.560-222.46 

aviorian@gmail.com 

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברוך -“ מידע”

 .4-0505.55 , 
 54-50.02.2.נייד 

  www.meydalle.info 

 עבודות בעץדקורטיבי 

פרגולותדקים  
פרקטים גגות רעפים

גדרות ושערים 

450-8809422  
 מנדי מנופית

ניתן לראות מגוון רחב של עבודות 
 ולקבל המלצות מתושבי נופית

 !עובדה
היא הדרך המשתלמת והנוחה להעביר נפתפוות פ וו

 תושבי נופית כלמסרים שיגיעו מדי שבוע לשולחנם של 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

.56-2..882.  

חווופו ווו

  ועו ווו

 
 מוקד נופית
89-002.81. 
 צוות ענבר

853-1044822 

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו' ותונו ו

 הוחוחופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
490-0066044 
40-5000504 

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

  הגדר הלבנה 

 853-39.5083נייד , .2904584 טל
 facebook-עכשיו גם ב

אריק מספק שירות פרטי וציבורי 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 
 ₪ 98משבצת לחודש 

 ₪   38.משבצות לחודש    2
 ₪ 08.רבע עמוד לחודש 
 ₪ 418חצי עמוד לחודש 

 ₪ 08.פ  “עמוד מלא ח

 
 חו ורוןורופו ווו

 תיקון ומכירה, מעבדת שרות
 מיקרוגל, סטריאו, וידאו, טלויזיות

 LCD -התקנת ותיקון מסכי פלזמה ו  
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 0ככר בן גוריון 

  490-0009000: נייד,  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
 

.54-6.22020 
iDoarcitec@gmail.com 


