
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 920298.9ב  “א באב תשע “יום חמישי כ   494גליון  

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 

 ס נופית"סיימו את לימודיהם בביה, אי לזכורכדמחזור ש, ד"תלמידי מחזור כ
 קיר פרפרים מעשה ידיהם: ס"וכמיטב המסורת העניקו את מתנתם לביה

 (.ראו תמונה)פרגולה יפהפייה לשביל אוהד : וכן מתנה ליישוב
 . לילדים ולהורים שתרמו מזמנם ומכישוריהם תודה

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 

 פרגולה יפהפייה וקיר פרפרים

המאפיה ,  השתלמות החייאה לצוות ענבר, ג“צהרונים תשע, דורות בנופית: ועוד בגליון
תקועים , מספר טיפים לרוכשים מולטיפוקל,  מחפשים שרידי חיים במאדים, ב“היהודית בארה

 <<<ועוד, משחקים נבחרים,  הרשמה למרכז למוזיקה?,  במתמטיקה
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 א ו  ותחים את ש ת תשע"ג במע כת     ו ים:      

  -  28.8.12    וני  י לו  ת פעילות   יו   לי י. 

    ו לת  ו מ ,   ל ,  לי  ו ו י.  – ני    וני  ליל י  ן  ו   
 פתי ת  ני   ני  תלוי   מספ   נ  מי .

  '  ו לת עי ית ומיטל.–   ון ל יתות    

  ' -'   ו לת  יתית וסיוון ) פ  ות לפתו   תי   ו ות –   ון ל ית   
 - תלויי  מספ   נ  מי (.

  '  נע     ת  .– מי   ות י    י   ל   ון ל יתות  
דגשים לש    ו: 

   16:30 עות פעילות     וני  ע. 

  ייטנות סו ות,  נו  , פו י  ופס , ית יימו   ת   ללו   ופ ות 
 מ      ינו .  ייטנות  לו  לולות  מ י  ליל י    ון מל . 

עלויות: 

   ולל  ייטנות   ופ ת סו ות,  נו  , 1015 - 16:30   ון ע    ע   .  
 פו י  ופס .

   ולל  ייטנות   ופ ת סו ות,  נו  , 1130 - 17:00   ון ע    ע   .  
 פו י  ופס .

 י ו  ל   וני    ס    ל ימי   ו  י   ינו מ      נ ת   י   ו  נ   
  ייטנות. 
ד כי תשלום 

  ' י    ויי  מ ו   ספטמ   ע  ו ולל יוני, 10  י ו  ל   ון מותנ    ע  ת 
 ו      ו  ת   ע   נ  ע"י   תמת טופס   נ  ו    תו למ  י ות - ל נ "  

 ת לומי     טיס     י.  ניתן ל ע י  פ טי   טיס     י 10 ו   מ עות 
.  י  ל ס י   ת 04-9930001  י   טלפונית ללי ת  ו ל  ן  טלפון  מספ ו 

. 22/8/12ענייני   י ו  ו ת לו  ע  לת  י  

   9930002 למס' פ ס 22/8/12 נ   יל ו  ת  טופס  מ ו   ע  לת  י. 

  לא  וכל ל ב יח את מ ומם של ילדים, ש ישומם יעש  לאח   מועד
  אח ון ל ישום2

 
 

    יל  ___________         ן /  ית   _______________ 
 

    יל  ___________         ן /  ית   _______________ 
 

     ו    _______________         מס' טלפון / סלול י _____________  
 

     ת לו  ___________________ 
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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  6‘ למכירה קוטג
 מיידי ₪  0,222,222

נוף מדהים, חדרים 5, חדש‘ קוטג ,
 פינוי גמיש, 0,052,222₪

0+חדרים  5, דו משפחתי‘ בבלעדיות קוטג 
 מיידי ,  ₪ 0,052,222, יחידות מניבות

מגרש שטוח, 002/022, בודד, ‘בנופית א ,
 ₪ 0,022,222, מתאים לנכים כניסה שטוחה

נגיש, חדרים 5‘ קוטג, להשכרה בבלעדיות ,
 מיידי,  ₪ 6,222, נוף מדהים

 מרפסת לנוף +חד  4להשכרה בבלעדיות
  כניסה באוגוסט 4222עליונה 

  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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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 
 

 לכל החברים שלום

 

 מנחם טילמן-20.88יום ראשון שעה -21.80.21

 “ב“המאפיה היהודית בארה”

" סינדיקט הפשע הארצי"תאור עליתה ונפילתה של המאפיה היהודית ו
 ב"בראשותם של מאיר לנסקי ובאגסי סיגל באמצע המאה שעברה בארה

 יום שני לא יתקיים מפגש מדיטציה עם רגינה-00.20.00

 מנדלות עם אלית כץ-02.02שעה -יום שלישי-04.20.00
 

 02.02יום רביעי   בערב בשעה -05.20.00
 “סולט”המועדון יהיה פתוח למפגש חברתי  ונקרין סרט   
נאמנותה . ב"אוולין סאלט נשבעה לשרת ולכבד את מדינתה ארה AICכסוכנת -

עומדת במבחן כאשר עריק רוסי טוען שהיא מרגלת רוסיה שעומדת לבצע 
היא נמלטת על חייה ונעזרת בכישוריה שרחשה עם השנים במטרה . התנקשות

  .לחשוף את האמת

 תרגול עצמי ‘ ברידג-28.88יום חמישי שעה -21.80.21

 תמי יוסילביץ 20.88יום ראשון שעה -21.80.21

 מופע הזוהר הצפוני בקוטב:  נושא                 

 חוברת דורות חולקה בתאים: לתשומת לב החברים

 הרשמו כדי שנוכל להתארגן.נופית  83‘ עמ.עם דף הרשמה 

 

 תודה ולהתראות 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₪  002-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

 

 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 

 אבי ברוך -“ מידע”
  480-8414747נייד , 40-4848488 

info.meydalle.www 

http://www.meydalle.info
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  "צוות ענבר"–השתלמות החייאה      
מזה מספר חודשים, פועל בישוב "צוות ענבר" - לזכרה של ענבר אפרת ז"ל. 

מטרת הצוות - הצלת חיים ומתן מענה רפואי דחוף - עד להגעת כוחות רפואה. 
מיסוד הצוות ופעולתו התאפשר בזכות יוזמה ותרומה של משפחת אפרת, 

הודות לכמה עשרות מתנדבים, הנושאים על  - פעולת הוועד המקומי ובעיקר
, במטרה לאפשר את בכוונתנו להרחיב את מעגל המתנדבים .גבם את הכוננות

ככל שיהיו יותר מתנדבים - כ  יקטן העול על   !!קיומו את המיזם החשוב הזה
שהינה חשובה בכל ) אנו מקיימים השתלמות החייאה .הנושאים במלאכה

במשרדי הישוב )אולם הספורט  12:30 – 08:30שעה , 24.8, ביום ו', (בית
(. החדש

  .מוזמנים גם תושבים שאין בכוונתם לקחת חלק בכוננות צוות ענבר
  .במסגרת ההשתלמות תוגש גם ארוחת בוקר  ם.אין צור  בידע מוקד

 

  רחובות צפרירים וכדים–פעילות כנגד שריפות 
בשבוע הבא נבצע פעילות ל"הרחקת החורש" מבתי התושבים, וליצירת קו 
הגנה מאש.  הכריתה תבוצע בסמו  לרחובות צפרירים וכדים. פינוי הגזם 

יבוצע גם דר  חצרות הבתים הסמוכים.  
 למען בטחונכם .  –אנו מבקשים סבלנותכם והבנתכם 

 
  חמישי משפחתי בגן אביטל

 18:00 שעה 9.8יום ה', 
להטוטרון "לופט גישפט" 
מופע להטוטים מרהיב   
סדנאות קרקס לכל גיל. 

 
 
 
 

 להקת אתניקס –מופע סיום הקיץ 
, בדשא נופשית, כרטיסים במזכירות. 31.8יום ו' 
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 משחקים נבחרים

 24-0505255, נופית 024תבור , 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   62!החידה פיתלתם אותה
משחק . בדרגות קושי מקל ועד קשה מאוד

 .קומפקטי להנאה מושלמת גם בנסיעה
02  ₪ 

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  002.חורים
משחק . קושי מקל ועד קשה מאוד

 ₪  62 .קומפקטי להנאה מושלמת גם בנסיעה

IQ-Puzzler 

 !מימד-מימד ובתלת-אתגרי חשיבה לוגיים בדו
 

זיכרון , משחק המפתח את התפיסה המרחבית
 !חידות מאתגרות לצעירים ומבוגרים 020. וריכוז

62  ₪ 
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 סניף נופית
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  :למכירה
 , גדול ומרווח', חד 6ר "מ 052בודד 

 .פונה לנוף
 .פרטיות מלאה לכל חדר בבית

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

 252-0000040נכסים  -אדן 

 אלכוהול 
 חומר חיטוי  נהדר
 לשימוש  חיצוני בלבד

 ליאת חודדה
 מניקור/ פדיקור רפואי

 (גם לגברים)
 

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

 נופית, 000התבור  

250-0040600 

 ...מספר טיפים לרוכשים מולטיפוקל
  
 מומחה , יש להזמין את המשקפים רק אצל אופטומטריסט מוסמך

 . מולטיפוקל להתאמת
 האופטומטריסט ימליץ על העדשה המתאימה ביותר לצרכים , בסוף הבדיקה

 .מרשם ועוד, גיל, שלך בהתאם לעיסוק
 מסירת המשקפים האופטומטריסט צריך לבדוק שהמשקפים  בעת 

 מונחים כראוי ויסביר על אופן השימוש בעדשות ועל
 .תהליך ההסתגלות וזמן ההסתגלות

  לפני הרכישה חשוב לדעת על מדיניות וההחזרות 
  .של החנות במקרה של חוסר התאמה או קשיי הסתגלות



 12 

 

ה /דרוש
 בייביסיטר

 
לשנת הלימודים או 

ה /דרוש -למחציתה 
ה לפני או אחרי /נער

 צבא 
ס "להוצאה מביה

ובייביסיטר של 
כשעתיים בצהריים על 

 ' ילד בכיתה ב
 .פעמיים בשבוע

 254-0000650תמי 

יחידת דיור 
 להשכרה

' בנופית א
 להשכרה

חדרים   0ר "מ 02
 מקלחת+מטבח +

 0קומה 
 מקום שקט ורגוע
לכל המעונין נא 
 לפנות לטלפון
254-4005000  

 שירותי נגרות רובי
 :שנות ניסיון התמחות 42נגר מקצועי בעל 

 ביצוע כל שירותי הנגרות
 שחזור ריהוט עתיק
 עבודות ריפוד
 דירה אחר\התאמת ריהוט קיים לבית

נסיון רב לגיל המבוגר בעת העתקת מקום 
 מגורים

 עבודות מיוחדות ותכנון 
 ברשותי המלצות מתושבי נופית

 
 הנגריה בקיבוץ אפק

24-0005000 
254-4050040 

 להשכרה
+ ‘ חד 0דירת  .1

, מרפסת גן לנוף
 ר“מ 62, ממוזגת

ד מרוהטת “יח .2
ממוזגת ומאובזרת 

 42-כ, קומפלט
 גינה + ר “מ

254-0002256 

שעורים פרטיים 
 במתמטיקה ובמחשבים
 סטודנט מצטיין בשנה שנייה למערכות מידע

מעביר שיעורים פרטיים במתמטיקה 
 .חטיבת ביניים ותיכון, ס יסודי"ובמחשבים לבי

 **אפשרות להגיע לבית התלמיד ** 
 

 .עזרה בשעורי בית
 . הכנה לבחינות

 .תרגול בחופשת הקיץ והכנה לשנה הבאה
 

052-6445512 

 

 להשכרה
 בית בנופית

, מסודר, דו משפחתי

 חדרים 0, ממוזג

 בית נוח למגורים

 בנופית החדשה

250-4000000 

 0202נופית 
 יישוב יהודי בעל צביון חילוני ואופי כפרי פרוורי

 .המטפח ומקיים קהילה צומחת ורב דורית
חיי חברה וחינו  וכן יחסי , יישוב המטפח איכות חיים

 סובלנות ושכנות בין תושביו ועם הסביבה
 (0220ינואר , פ תוכנית האב האסטרטגית“הגדרת היישוב ע)
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 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 
 24-0500000: בקונדיטוריה‘ טל

 
  :למכירה

 .'חד 6ר "מ 000/062 'בנופית א
חדרי , מטבח גדול, פינת אוכל, סלון 

 ...שינה מרווחים ועוד
 .אופציה ליחידת דיור

 !!!מגרש מישורי גדול במיקום מצוין
 24-0002200: לפרטים

 מעוניינים לשכור
מחפשת לשכור יחידת , משפחה מנופית

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

 254-5606020-יריב
 254-0005004אביטל 

 להשכרה
 .להשכרה בית בנופית הוותיקה

 , מרוהט חלקי, חדרים 5
 .אפשרות גם לפחות משנה

2545000452  
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 מחפשים שרידי חיים במאדים 
היא , מיליארדי דולרים 0.5שעלה  ,Curiosityאחת המטרות החשובות של פרויקט 

רבדים . שהם אבני היסוד של צורות החיים, לגלות שרידי מולקולות אורגניות ופחמן
ומים קפואים באדמה , מחצבים, (מארס)שיעידו על האבולוציה של מאדים 

לפי שעון  0:00בשעה  0200באוגוסט  6ביום שני . לשימוש האדם בעתיד
)במכתש גייל ( סקרנות) Curiosityנחת רכב חלל אמריקאי בשם , ישראל

Gale Crater )רכב "החללית שנשאה את . דרומית לקו המשווה של מאדים
וטסה , מפלורידה 0200בנובמבר  06שוגרה על גבי טיל אטלס ב " מארס

ש עד שנכנסה לתחום משיכתו של מארס "אלף קמ 00כתשעה חודשים בחלל במהירות של 
 .והחלה להאט ולנחות

בולט בו הר . החוקרים החליטו להנחית את הרכב המשוכלל השוקל קרוב לאחד טון במכתש גייל
שמהם אפשר ללמוד על האבולוציה , שמורדותיו חושפים רבדים גיאולוגיים, מ"בגובה חמישה ק

מניחים שהמכתש נוצר מנפילת מטאור לפני שלושה מיליארד . של השכבות שהתהוו בכוכב הלכת
אין תזוזות קרקע ורעידות , מאחר שאין במאדים לוחות טקטוניים. ובו היה אגם שהתייבש, שנים
 . ולא שבורות או מקומטות, לכן שכבות המשקע בצלע ההר נשארו שטוחות ומקבילות, אדמה

יקדח באדמה , יתחיל לנסוע בעוד חודש על שישה גלגלים, רכב מארס המצויד במנוע גרעיני
מעבדה כימית , ברכב יש זרועות לקדיחה. יטפס במורד ההר ויבדוק את שכבותיו, ובסלעים

מכשירים אחרים . ב"א בארה"ושליחת הממצאים למעבדות נאס, לניתוח הסלעים והקרקעות
מכשיר לייזר יבדוק . הלחץ האטמוספרי והקרינה הקוסמית, הלחות, ימדדו  את הטמפרטורות

התקשורת בין המדענים למכשירים שעל . מצלמות יצלמו מכל זווית 00ו , מרחוק את הסלעים
Curiosity לוקח שבע דקות לאותות רדיו להגיע . מ"מיליון ק 052בגלל המרחק של , היא איטית

הפרויקט הזה עשוי . דקות 04כ  שכל שאלה ותשובה נמשכות , ממאדים לכדור הארץ ולהיפ 
. ולגלות עוד מסתרים 0202לקדם את התוכניות וההכנות לשליחת אסטרונאוטים למאדים עד שנת 

, שינדוד במישורי המכתש" רכב מארס"מדענים רבים ישתתפו בניתוח הנתונים שיתקבלו מ
 . במש  שנתיים לפחות, בגאיות ועל סלעים

מזה של כדור  01הלחץ האטמוספרי שלו הוא רק : חלק מהנתונים הידועים היום על מאדים
כוח . ארגון ועוד 0.61, חנקן 0.01, פחמן דו חמצני 05.01האטמוספרה מורכבת מ . הארץ

הליבה . אין בו שכבת אוזון שחוסמת קרינה קוסמית מזיקה. הכבידה פחות ממחצית מזה של ארץ
והקליפה הדקה עשויה , מסביבה שכבה עבה של מגנזיום וסיליקון, ניקל וגופרית, עשויה ברזל

גודלו של הכוכב המדברי הוא כמחצית מגודל כדור . אבק וסלעים בצבע אדום, מחומר וולקני
 0.4וקוטר השמש ,  מ"ק  6,062קוטר מאדים , מ"ק  00,040ולשם השוואה קוטר ארץ הוא , הארץ

 .  מ"מיליון ק
הוא קר מארץ בגלל (. קפוא CO2גז )ועורקים של קרח יבש , במאדים יש שני קטבים עם קרח

יש בו את ההרים הגבוהים (. ונוס וארץ, הוא הרביעי אחרי מרקורי)מרחקו הגדול יותר מהשמש 
והעמק הארו  , מ"ק  00כגון הר אולימפוס שגובהו , ביותר מבין כוכבי הלכת שמסביב לשמש

וגם המכתש הארו  ביותר , יש בו מכתשים רבים. מ"ק  4222ביותר כגון מרינריס שאורכו 
 . מ"ק  0522שאורכו , במערכת השמש

מארס נקרא על . וארץ מקיף את השמש בשנה אחת, מאדים משלים סיבוב סביב השמש בשנתיים
הסינים קוראים לו . שם אל המלחמה הרומי בגלל צבעו האדמדם הנובע ממינראלים של ברזל

העמים העתיקים ". מאדים"ובעברית , "הכוכב האדום"המצרים העתיקים קראו לו , "כוכב האש"
החוקרים מניחים שבעבר הגיאולוגי . שמא יביא עליהם אסונות טבע, חששו מהתקרבותו לארץ

 .             מארס היה מכוסה אוקיינוסים ואגמי מים מתוקים שהתנדפו ונעלמו בחלל

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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   שת

 ע ב
 9:88-98:89.:  מ י  שבת 

i  i שבת שלום  

 !תוד 
 , למ  סמים

למוס י , לכותבים 
, למ  לים,  ידיעות

למחל ים ולידידי  ו ית 
  לוס

  י   מ נ  ומועיל  
  ל ו  י 

 !ן   ש ל   "י ו ע נ       ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד   
8  ת ו ש ב     ו   י ת  5 9 - 9 9 5 3 2 2 2 

 ד“בס

 אריק

 אינסטלציה
 

 תיקוני אינסטלציה
 דודי שמש וחשמל
 מחלקת שיפוצים

 

 שעות 04שירות 
250-5606065 
 שירות הוגן ומקצועי

ר "מ 604מגרש ' חד 5הוותיקה בית בודד ' בנופית א
 ₪ 0.552.222. גינה רחבת ידיים, פינתי ומבודד

 נפרדת ' יח+ מטופח ומסודר' חד 4בנופית דו משפחתי
 ₪ 0,022,222. מושכרת גישה נוחה פונה לנוף' חד 0
 02, מפוארת מרוהטת קומפלט' חד 0להשכרה דירת 
 ללא עמלת תוו  ₪  0,022, גינה קדמית ואחורית, ר"מ

 הובלת דירות
 

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

 התראה קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  250-0022442עודד : לפרטים
2500-066240 

aviorian@gmail.com 

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברו  -“ מידע”

 24-0505255 , 
 254-5000626נייד 

  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 הדר  המשתלמת והנוחה להעביר נפתפוות פ וו

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

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
250-6220000  

חווופו ווו

  ועו ווו

 
 מו ד  ו ית
89-002.88. 
  וות ע ב 

 !מ ב   ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו' ותונו ו

 הוחוחופו ווו
      מיגים 

  בל  חי   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 

 מסג ית א י 
 סו גים  שע ים  מע ות  
 שע ים חשמליים וסככות  כב 
   י ו  מתכת   גולות   

    גד   לב  

 854-49.5084 ייד , .2903583  ל
 facebook-עכשיו גם ב

א י  מס   שי ות    י ו יבו י ב ו ית 
 מ   מס   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   סום 
 ₪ 98משב ת לחודש 

 ₪   48.משב ות לחודש    9
 ₪ 08. בע עמוד לחודש 
 ₪ 388ח י עמוד לחודש 

 ₪ 08.   “עמוד מלא ח

 
 חו ורוןורופו ווו

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

 LCD - ת  ת ותי ון מסכי  ל מ  ו  
 תי ון 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

 

254-0000060 
iDoarcitec@gmail.com 


