
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 21.2.2.32ב  “באלול תשע ‘ יום חמישי ה   694גליון  

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 

 חצבים פורחים
הנמצא מערבית לגבעת , אפשר לראות ריכוז גדול של חצבים בתל חלי המערבי, בסביבת נופית

ומעל , הזורם לאט בעלפון תחת עול חמה, התל בולט מעל לנחל ציפורי. מצפון לנופית, "ראס עלי"
אך , הוא נראה תל קרח וחשוף, אם מסתכלים מרחוק. למישורים הקטנים המעובדים שלרגליו

המכסים את כל המפנה , צפוף של שרביטי חצבים פורחים" יער"נגלה בהדרגה , כשמתקרבים אליו
כדי להגיע . שם גדל עץ אלון בודד המספק צל למבקריו, עולים בין החצבים עד לפסגת התל. הדרומי

. הגובלת בגן ירק קטן, צריכים לחצות את נחל ציפורי ברגל אל גדתו הצפונית, לתל מכיוון נופית
עד לתל הנמצא במרחק , וצועדים בשטח פתוח בכיוון צפון, הולכים מערבה בשביל עד קצה הגן

 <<<מתוך רשימה של אהוד  קלפון המתפרסמת בגליון זה.  קצר מאפיק הנחל

 ועוד בגליון
 <<<אתניקס בנופית

 <<<מוזמנים לחגוג עם הכללית ולקבל הפתעות‘ ילדי כיתה א

 <<<ועדת נוער מחדשת את פעילותה

 <<<הרשמה לדורות ופעילות נופשיבוקר

 <<<סיור סליחות בסמטאותיה אפופות המסתורין של צפת, חוויה בסמטאות צפת

 <<<על אכילת ביצים ובריאות העיניים

 <<<פתיחת ההרשמה למרכז למוזיקה

 <<<פעילות הספרייה ומרכז ההנצחה בקריית טבעון

 <<<וגינג למוח בנופית‘משחקים נבחרים של ג

שנת לימודים פוריה 
 !ומוצלחת
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 ועדת הנוער מחדשת פעילותה     
 

לתושבי נופית ולהורי בני הנוער שלומות. 
   השנה האחרונה היתה שנה מוצלחת ומבורכת לפעילות הנוער ולצוות הנוער: 

 
  .הרחבנו משמעותית את היקף פעילות מועדון הנוער
  מיסדנו קבוצות נוספות של מד"צים וקיימנו פעילות ענפה במסגרת

פרויקט מד"צים מטעם מש. החינוך. 
  תנועת "המחנות העולים" החזירה את החולצה הכחולה לרחובות נופית– 

גם בהיקף וגם בתכנים. 
  .פעילויות הסיום של שכבת י"ב אופיינו בגישה חינוכית וערכית
  עלה משמעותית. –היקף השתתפות בני הנוער בפעילות הקיץ 
  .הצלחנו לייצב את צוות ההדרכה בראשות מיכל גלבוע

 
מיסוד מעורבות ושותפות              ועדיין לא הצלחנו כנדרש, במשימה החשובה של 

 .ההורים בפעילות הנוער
 

בכוונתנו לחדש את פעילות ועדת הנוער. 
בכדי לעשות זאת נכון, חברו הוועד המקומי, מח' הנוער של המועצה ומח' 

 למימון ליווי מקצועי לפעילות ועדת הנוער.  –הרווחה במועצה 
יועצת ארגונית עתירת נסיון. –בחרנו למשימה זו באורנה שביט 

 
בהורים אכפתיים, הנכונים לתרום              אנו מבקשים לרענן את שורות ועדת הנוער, 

. אם אתם עונים להגדרה זו, צרו קשר עם מיכל:   למען ילדינו–ולקחת אחריות 
gilboamiki@gmail.com  ובואו למפגש ראשון של ועדת הנוער 

 . במזכירות הישוב10:30 – 08:30, שעות 7.9 ביום ו', המתחדשת 
 במסגרת המפגש תוגש ארוחת בוקר קלה. 

 
         להתראות: 

 
     מולי רש                           לילך פרשטיין                       מיכל גלבוע        

  יו"ר הועד המקומי                 רכזת חינוך ונוער                 רכזת נוער נופית 
                                              וועד מקומי 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
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ת 
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אי
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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

 תחילת השנה בפתח וכן פעילות רבה ומגוונת

 .כדי שנוכל לקיים את כל הפעילויות החברים מתבקשים להרשם

יש -אנו מבקשים מכל מי שמעוניין להשתתף בקתדרה של דורות

חולקו דפי הרשמה בתוך החוברות כמו כן ניתן לקבל .להרשם
וכן ניתן להעביר את הטפסים למועדון ואנו .טפסים במועדון

 נעביר במרוכז לדורות

 .אנגלית מחשבים ופימו-אנו מעוניינים לפתוח חוגים נוספים
 לגבי אנגלית ומחשבים נבדוק לפי בקשות החברים

 

 ד שרונה בן משה“עו 60.88יום ראשון שעה -21.80.62

 "גאולה מגן עדן"ה.הבריחה מכת משיחית: בנושא

 
י “הסבר לגבי חוג פימו ע-68.88יום שני שעה -21.80.62

 .תמר שבט והצגת  דוגמאות

 ינה‘מדיטציה עם רג-00.22יום שני שעה -00.20.00
 

 מנדלות עם אלית כץ-02.02שעה -יום שלישי-00.20.00
 

 02.02יום רביעי   בערב בשעה -00.20.00
שם הסרט -המועדון יהיה פתוח למפגש חברתי  ונקרין סרט   

 ישלח במייל
 

עם אריאל בן ‘ ברידג-02.02יום חמישי שעה -02.20.00
 דרור

 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₪  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

 

 אכילת ביצים תורמת לבריאות העיניים
  

מחקרים חדשים בתזונה מצביעים על כך שאכילת ביצה מדי יום תורמת לבריאות 
בביצים יש שני נוגדי חמצון המגנים על . העיניים מבלי להעלות את רמת הקולסטרול

. רשתית העין מורידים את הסיכוי לקרקט ומחלות עיניים נוספות הנגרמות מזקנה
 . ייחודיים בין מרכיבי העין, ליוטן וזיקזנטין, שני נוגדי החמצון

  

בני האדם אינם מייצרים חומרים אלו באופן עצמאי ויכולים 
נוגדי החמצון החשובים האלו נמצאים . לקבל אותם רק בתזונה

מחקרים קודמים הראו . פירות וחלמוני ביצים, בירקות ירוקים
שספיגתם יעילה יותר מחלמוני ביצים מאשר מן 

 .הירקות והפירות



 6 

 

  "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 - כך יקטן העול על   !!קיומו את המיזם החשוב הזה
, (שהינה חשובה בכל בית) אנו מקיימים השתלמות החייאה .הנושאים במלאכה

(. במשרדי הישוב )אולם הספורט החדש 12:30 – 08:30שעה , 24.8, ביום ו'
  .מוזמנים גם תושבים שאין בכוונתם לקחת חלק בכוננות צוות ענבר

  .במסגרת ההשתלמות תוגש גם ארוחת בוקר  ם.אין צורך בידע מוקד
 

  רחובות צפרירים וכדים–פעילות כנגד שריפות 
בימים אלו, אנו מבצעים פעילות ל"הרחקת החורש" מבתי התושבים, וליצירת 

קו הגנה מאש.  הכריתה תבוצע בסמוך לרחובות צפרירים וכדים. פינוי הגזם 
יבוצע גם דרך חצרות הבתים הסמוכים.  

 למען בטחונכם .  –אנו מבקשים סבלנותכם והבנתכם 
 

 להקת אתניקס –מופע סיום הקיץ 
, בדשא נופשית, כרטיסים במזכירות. 31.8יום ו' 
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ארטיקים וקרטיבים של , גלידות
 שטראוס ופלדמן 

לאירועים ולפרטיים במחירי 

 מבצע

 Www.Dvdvn.co.il:אתר 
 24-0500000: בקונדיטוריה‘ טל

 ליאת חודדה
 מניקור/ פדיקור רפואי

 

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

  
 נופית 000התבור 

250-0040600 
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 ילדי כיתה א' חוגגים עם הכללית

  , תיער  מסיבת16:30  בשעה 29.08.12 –ביום ד'  ה 

 "עולים לכיתה א"

 במתחם המרפאה בנופית

 ובתכנית:

 קבלת פנים חגיגית והיתולית עם ליצן 

מפגש עם דיאטנית והכנת סנדויצי'ם חווייתית עם 

 הילדים במתחם

פיסיותראפיסטית תנחה את ההורים והילדים ליציבה 

 נכונה ולנשיאת משקל על גב הילדים ועוד...

 מדידת משקל וגובה ע"י צוות המרפאה

חלוקת שי לכל ילדה וילד ולבסו ....   

 ילדי כל הקופות מו מנים

 מצפים לראותכם 

 צוות מרפאת הכללית בנופית 
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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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 נופש באילת

 להשכרה
 יחידת נופש 0

 בקלאב הוטל אילת
04-00/02/0200 

0-0/00/0200 
 0+ מתאים לזוג 

 אופציה לילד נוסף

 זוגות 0-או ל
24-0002602 

250-0060006 

 שמור על המ ו ה "
 "והיא תשמור עלי 

 לכולנו מזוזות על פתחי ביתנו
 .השומרות אותנו מכל רע

(משמע  תרתי)כדי שנהיה בטוחים
מומלץ לבודקן , בכשרותן של המזוזות

 .מידי שנה על ידי מגיה מומחה
להיותה עשויה מחומרים ,המזוזה 
 .רגישה לתנאי מזג האוויר, אורגנים

עשויים לפסול את , חום ולחות, רטיבות
 .המזוזה ולפגוע בערך הסגולי שלה

לקראת ראש השנה נשמח לעזור לכם 

 .לבודקן

 לפרטים ותיאום
480-7774664 
 שנה טובה ומתוקה

 הרב מיכאל קישון

 0202נופית 
 יישוב יהודי בעל צביון חילוני ואופי כפרי פרוורי

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

 סובלנות ושכנות בין תושביו ועם הסביבה
 0220ינואר , פ תוכנית האב האסטרטגית“הגדרת היישוב ע
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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 

 להשכרה 
 

יחידת דיור חדשה 
ברחוב , חדרים 0.5

 .התבור
ר ממוזגת "מ 62

 .מושקעת ומרווחת
  

 אדוה
 250-6004000 

  

 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

חטיבת , ס יסודי"לבי
 .ביניים ותיכון

סטודנט מצטיין בשנה 
 שנייה למערכות מידע

 
אפשרות להגיע ** 

 **לבית התלמיד 

052-6445512 

 להשכרה
 בית בנופית

, מסודר, דו משפחתי

 חדרים 0, ממוזג

 בית נוח למגורים

 בנופית החדשה

250-4000000 

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

info.meydalle.www 

 הובלת דירות
 

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

 התראה קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  250-0022442עודד : לפרטים
2500-066240 

aviorian@gmail.com 

 
  :למכירה

 , גדול ומרווח', חד 6ר "מ 052בודד 
 .פונה לנוף

 .פרטיות מלאה לכל חדר בבית
ר עם גינה היקפית "מ 522-מגרש כ

 .מטופחת
 !!!בית מסודר ומתוקתק
 .כדאי להתרשם
 : לפרטים נוספים

 252-0000040נכסים  -אדן 

http://www.meydalle.info
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 אלול בסוף השנה 
ומסיים את השנה , אלול הוא החודש השנים עשר בלוח העברי המתחיל בתשרי

, אך בחולות החוף פורחות חבצלות, במועד זה הנופים מסביב צרובים. העברית
הבצלים בעומק החול והאדמה תומכים . ובאדמה היבשה מחייכים חצבים

הבצלים מנצלים . גם בצחיחות שלהי הקיץ היוקדים בלהט החמה, בפריחתם
כדי לקיים את גבעולי , את המים שאגרו בעונת הגשמים בגלדים הצפופים

מלמטה , החצב פותח את פרחיו הקטנים בהדרגה. הפריחה בימים החרבים
נפתחים , (קומה)והפרחים בכל דור , למעלה לאורך הגבעול המכונה שרביט

נמשכת , לאורך עמוד התפרחת, אך זמן הפריחה של כלל פרחי החצב. ליום אחד ונסגרים סופית
וגם מועדי השחר והזריחה , החצב מבשר על בוא ראשית הסתיו וימים אחרים. כחודש ימים

שמי . וחולפת שנה בדרכים נפתלות, קרני השמש מתרככות, האור מתמעט. הולכים ומשתנים
, האדם בעונה זו. ואגלי סתיו ראשונים מתחברים לרגבים צמאים, אלול נפתחים לתחינת פיוטים

 .    ושירי נופים משתנים, שדות חרושים, נקשר לסביבתו דרך חצבים פורחים

הנמצא מערבית לגבעת , אפשר לראות ריכוז גדול של חצבים בתל חלי המערבי, בסביבת נופית
, הזורם לאט בעלפון תחת עול חמה, התל בולט מעל לנחל ציפורי. מצפון לנופית, "ראס עלי"

, הוא נראה תל קרח וחשוף, אם מסתכלים מרחוק. ומעל למישורים הקטנים המעובדים שלרגליו
המכסים את כל , צפוף של שרביטי חצבים פורחים" יער"נגלה בהדרגה , אך כשמתקרבים אליו

. שם גדל עץ אלון בודד המספק צל למבקריו, עולים בין החצבים עד לפסגת התל. המפנה הדרומי
הגובלת בגן , צריכים לחצות את נחל ציפורי ברגל אל גדתו הצפונית, כדי להגיע לתל מכיוון נופית

עד לתל הנמצא , וצועדים בשטח פתוח בכיוון צפון, הולכים מערבה בשביל עד קצה הגן. ירק קטן
 . במרחק קצר מאפיק הנחל

, שבו האדם עושה חשבון נפש על מעשיו, אלול הוא חודש הסליחות וסוף השנה, על פי המסורת
, שחל בעשרה בתשרי, מראש חודש אלול עד ליום הכיפורים. מבקש מחילה ומתקן את דרכיו

נוהג , בשעות החשכה לפני עלות השחר, בימים אלה. נוהגים לומר סליחות במשך ארבעים יום
 . ולומד לשפוט אחרים על פי מידת הרחמים, אדם לבקש סליחה ומחילה

, נכתבו בחלקם בתקופת המשנה והתלמוד, דברי שירה ופיוט הנאמרים ומושרים בימי הסליחות
הנה קטע מפיוט . על ידי משוררים ידועים או עלומים, ובזמנים אחרים, בימי הביניים בספרד

שפוך שיחה דרוש . קום קרא תחנונים, בן אדם מה לך נרדם: "שנכתב על ידי משורר לא ידוע
לפני שוכן , מהרה רוץ לעזרה. בטרם ימים פונים, רחץ וטהר אל תאחר. מאדון האדונים, סליחה
 ..." ופחד מאסונים, מפשע ומרשע ברח. מעונים

במשך ימים ארוכים היו קוצרים . בימי הקיץ עד לסתיו, עובדי האדמה, במה עסקו אבותינו
. דורכים ענבים בגת ומפיקים יין, בוצרים ענבים בכרם. ודשים שיבולים, מאלמים אלומות, תבואה

אוספים את תנובת גן הירק . וקוטפים רימונים בבוסתן, אורים תאנים, גודדים תמרים במטע
היו מסיקים זיתים ומפיקים שמן , לאחר האסיף. ומייבשים את פירות המטע בשמש, והמקשה

הוא , בלב העבודות המפרכות הללו. ומתפנים לזריעת תבואות החורף לפני הגשמים, בבית הבד
 .   על חשבון שינתו, לחשבון נפש ותיקון, לשירה ופיוט, פינה זמן לרוחניות

כגון בוצין , יש עדיין צמחים המעיזים לפרוח בשולי החורש ובמחשופי הבתה, ביובש של אלול
ובשנה השנייה , בשנה הראשונה הוא מפתח שושנת עלים רחבה. שהוא צמח דו שנתי, מפורץ

קורטם דק הוא צמח חד שנתי קוצני בעל פרחים . צומחים לו גבעולים נושאי פרחים צהובים
יש עוד צמחים . כשפרחי ההיקף זכריים ופרחי המרכז נקביים, ורוד -צינוריים בצבע ארגמן

 . פורחים בשבילי השדות בחום

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 שפטים
 32:66-39:92: 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  9 2 - 2 2 9 1 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

0022מרוהטת ומפוארת , להשכרה דירת סטודיו  ₪  
 02, מפוארת מרוהטת קומפלט' חד 0להשכרה דירת 
 ללא עמלת תווך ₪  0,022, גינה קדמית ואחורית, ר"מ

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברוך -“ מידע”

 24-0505255 , 
 254-5000626נייד 

  www.meydalle.info 

 עבודות בעץדקורטיבי 

פרגולותדקים  
פרקטים גגות רעפים

גדרות ושערים 

450-8809422  
ניתן לראות מגוון רחב של עבודות 

 .ולקבל המלצות מתושבי נופית
 תושב הישוב, מנדי

 !עובדה
היא הדרך המשתלמת והנוחה להעביר נפתפוות פ וו

 תושבי נופית כלמסרים שיגיעו מדי שבוע לשולחנם של 

 
 
 

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

 התראה קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  250-0022442עודד : לפרטים
2500-066240 

aviorian@gmail.com 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

250-6220000  

חווופו ווו

  ועו ווו

 
 מוקד נופית
.9-2223.43 
 צוות ענבר

 !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 

 96-69392.6.נייד , 9219.13. 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 
 ₪ .9משבצת לחודש 

 ₪   .36משבצות לחודש    2
 ₪ .32רבע עמוד לחודש 
 ₪ .14חצי עמוד לחודש 

 ₪ .32פ  “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

480-4000175 
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 


