
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 25.2.2502ב  “בתשרי תשע ‘ יום חמישי ד   055גליון  

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 
40-4380880 

 

 הנחה %42קופון 
 <<<<בגליון זה

 ש נפגשים במצפור“חיילים וש

הגליל לפגוש חברים שמזמן ' הגיעו בערב ראש השנה למצפור ברח,  ש ריחניים וחייכנים"חיילים וש
 .לא הזדמן להם לראות
 שיעלי יופה הכינה בכשרון רב, שתובל במטעמים ופטיפורים מפנקים במיוחד  ,זו היתה מטרת הארוע

  .מועדת חיילים ומכל בית נופית, בבירות קרירות מול השקיעה ובמילות תודה והערכה לפועלם
מילדי הגנים ,  שנשלחו לכל אחד ואחת מהם הביתה, וזאת בנוסף לברכות וציורים לשנה החדשה

 <<<תמונות נוספות המדברות בעד עצמן בגליון זה. תודה לכל העוסקים במלאכה. המקסימים שלנו

מוסיקה וטבע <<< זמני תפילות יום הכיפורים<<< השפעת המתח על הבריאות:ועוד בגליון
שעות פעילות <<< חוגי ילדים נוער ומבוגרים באולם הספורט <<< בשביל אוהד סובב נופית 

<<< קופון מפיצה שף<<< מרכז רכיבה בקיבוץ יגור<<< הבריכה וחדר הכושר בחודשים הקרובים
מסורת  -פעילות הנופשיבוקר וערב תרבותי  <<< על ניתוחי לייזר להסרת משקפיים, אופטיקה ברכס

 <<<פריסת השנה של עמית קובי ועוד<<< הודעות ממזכירות נופית<<<  חדשה של מפגשי תרבות



 2 

 

 הוועד המקומי, מאחל לכל בית נופית:     

"שתהיה שנה טובה, שונה לטובה". 
                                                                              

גזם מפנים לנקודות פינוי הגזם בלבד!!! 
לאחרונה, במסגרת יצירת קו הגנה משריפות, התברר לנו כי רבים מהתושבים או 

מהגננים הפרטיים, מעדיפים להשלי  את הגזם מחצר הבית, אל החורש או לשביל 
המעטפת. מנהג זה יוצר סיכון רב, שכן הגזם מתייבש ומהווה חומר בערה מצויין.  

 פגיעה קשה בחזות הישוב וב'שביל אוהד'. –ובנוסף לסכנת השריפות 
 

: בינוי בגני המשחקים הציבוריים
בשעה טובה, החלנו בהקמה ובשיפור גני המשחקים.  

עבודות יתקיימו בשבועיים הקרובים בגן אביטל ובגן גליל )ליד מועדון המבוגרים(. 
 א  התוצאה רצויה ומבורכת. אנא – מייצר מעט רעש, אבק ואי נוחות –בינוי, כדרכו 

נהגו בסבלנות והיזהרו באזורי החפירה. 
אין מניעה להשתמש בגן אביטל ובחלקו הצפוני של גן גליל.

  
מגרש הספורט ברח' גולן 

 אנו –אנו בראשיתו של מהל , לשדרוג מגרשי הספורט בישוב. בסופו של המהל  
מקווים לראות מגרש הוקי מקצועי ותקני ומגרשי טניס ייעודיים. בשלב ראשון, 

 כמגרש טניס זמני. המגרש –הכשרנו את המגרש ברח' גולן )ליד בית הכנסת( 
. 22:00 – 15:30ישמש לחוגי הטניס בימים ב', ד' בין השעות 

 
בגדים לתרומה 

 הינם לתרומה –הבהרה: בגדים המוכנסים למיכל איסוף הבגדים, ברחבת קופ"ח 
נטו!!! הבגדים נארזים ע"י צוות הישוב ומובאים למרכז חלוקה בטבעון.  כדי 
לוודא שאמנם יגיעו הבגדים לייעודם הנכון, הוצאנו משימוש את המיכל הקודם 

)גולדשטיין( ובנינו את המיכל הקיים.  יבורכו התורמים. 
 

הודעות ועדכונים ליום הכיפורים: 
  '054. למקרים דחופים:  חומי 25-26.9מזכירות הישוב סגורה בימים ג'- ד-

  054-6833024, ארנון 6833026

  054-5346236לנושאי מים: איתמר 
  :09-8871061בכל נושא בטחוני. 
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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

 

 אבי ברוך -“ מידע”
  480-8414545נייד , 40-4848488 

info.meydalle.www 

 טעות נפוצה בבניית אתר ואי  להמנע ממנה

 אין באתר קריאה לפעולה
No Call to action 

לכל דף שאנו בונים לעסק שלנו צריכה להיות 
 . מטרה מוגדרת אחת וברורה למשתמש

צרי  להופיע , אם אנו רוצים למכור: לדוגמא
שמאחוריו עומדת , כפתור בולט לרכישה

 .מערכת מאובטחת מתאימה לרכישה

 נופש באילת

 להשכרה
 יחידת נופש %

 בקלאב הוטל אילת
40-%40440%44% 
%-404%0%44% 

 %+ מתאים לזוג 
 אופציה לילד נוסף

 זוגות %-או ל
40-4484394 
45%-%%3%983 

 ליאת חודדה
 מניקור0 פדיקור רפואי

 

ל'בניית ציפורניים בג 
בשיטת ל 'ג0 מילוי אקרילibd 
ציפוי ציפורן טבעית 
הדבקת ציפורניים 
גבות0 שפם 

  
 נופית 444התבור 

45%-3309394 

http://www.meydalle.info
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 לכל החברים שלום
 

 ערב חברתי עם משחקי שולחן-43.84יום ראשון שעה -%8.44.4%
 ינה סידסמר‘מדיטציה עם רג-43.44יום שני שעה -%0.44.4%

 

 עם אריאל בן דרור‘ ברידג-79.09יום חמישי שעה -21.90.72

 כלל הישוב מוזמן 27.09יום שישי שעה   21.90.72

מפגש  אחת לחודש בימי שישי נקיים, אנחנו פותחים במסורת חדשה

 עם ונתחיל  בערב זמר . תרבותי

 " כפר גלובאלי קטן"במופע -גליה צור

 לאדם כולל כיבוד₪  45כניסה . העולם" קול"שלאגרים וסיפורים מ 

 -הרשמה לקתדרה

 .נפתח את השנה  בקתדרה בשיתוף עם דורות 4.44.4%החל מ

 סוף פברואר-4.44.4%-סמסטר ראשון

נתן )אדריכל ומדרי  טיולים -רן שוהם %4.44-43.84ימי שלישי שעה 
, אדיכלות בעולם)בסדרה  רואים עולם ( הרצאה מקדימה על סיציליה

 (תרבויות ועוד

 רפואות עולם-טל כהן-44.44.84-4%ימי רביעי  

 טפסי רישום ניתן לקבל במועדון-אנא מהרו להרשם לקתדרה

 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₪  444-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

 

 ניתוחי לייזר להסרת משקפים
או חיתוך  ,שיטה שבאמצעותה יוצרים מתלה מהקרנית על ידי מכשיר חיתוך הנקרא מיקרוקרטום  לאסיק

ואחר כך יורים לייזר לשכבה פנימית יותר בקרנית ובעצם מעצבים קרנית חדשה , בלייזר אינטרא לאסיק
כל . ובזה תם הטיפול  בסוף התהליך מחזיר המנתח את המתלה. בהתאם למספר המשקפיים שיש להוריד

 .נמשך דקות ספורות בלבד  התהליך

שעות עם חדות ראיה טובה המאפשרת אפילו  40מרבית המטופלים חוזרים לתפקוד מלא כבר לאחר 
 .ללא משקפיים  נהיגה

PRK  אחר כך יורה את הלייזר, המנתח מסיר את אפיתל הקרנית, בשיטה זו לא חותכים רק משייפים ,
שזהו פרק , מניח עדשת מגע מגנה שמוסרת לאחר כשבוע, ובסיום עיצוב הקרנית

ההחלמה בשיטה זו . הזמן שלוקח לשכבת האפיתל להתחדש בצורה שלמה וסדירה
וכמו כן ראייה תיפקודית מתקבלת רק , כרוכה בכאבים בשלושה ימים הראשונים

שיטה זו בטוחה יותר . וראייה טובה רק לאחר כשלושה שבועות, לאחר עשרה ימים
ומסיבה זו מומלצת לכל העוסקים בספורט , היות ואין חיתוך של הקרנית, מהלאסיק

 .או בעבודות שיש בהן חשש לפגיעות באזור הפנים

שבוע וחודש לאחר הניתוח או בביקורות יזומה , הביקורות נעשות יום
  .לפי הצורך
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  "  :     5331       36001,:       04-9931301:     9931454:      nofsheat@012.net.il  

 9-10.12  כושר וחדר הבריכה פעילות שעות

 

 חוגים כושר .ח בריכה חג יום תאריך

 חוגים פעילות אין 6:00-14:00 5:30-14:00 כיפור ערב 'ג 25/09/2012

 חוגים פעילות אין סגור סגור כיפור 'ד 26/09/2012

 חוגים פעילות אין סגור סגור סוכות ערב 'א 30/09/2012

 חוגים פעילות אין 7:30-18:00 7:30-18:00 סוכות 'ב 01/10/2012

 המועד חול ג'-ד'-ה' 2-3-4/10/12
 סוכות

 חוגי מתקיימים כרגיל 5:30-22:00
 מבוגרים

 המועד חול 'ו 05/10/2012
 סוכות

 חוגי מתקיימים כרגיל כרגיל
 מבוגרים

 חוגים פעילות אין סגור סגור שני חג עבר 'א 07/10/2012

 חוגים פעילות אין 7:30-18:00 7:30-18:00 תורה שמחת 'ב 08/10/2012

      

  רישום חוגים: 
 פעילות החוגים החלה – מהרו להירשם  

  חוג טניס
החוג חוזר לפעילות – פרטים במשרד 

חוג תכשיטנות 
כל הקודם זוכה.  נותרו שני מקומות בקבוצת מתחילים – נא הירשמו - 

חוג בישול  
 17:30 קבוצה ב' בשעה 16:00החוג מתקיים בימי חמישי קב' א' בשעה 

ניתן להגיע לשיעור ניסיון 
חוג קיקבוקסינג בנופשית בהדרכת נילי טל דן 

. ינתן השנה כחוג חינם למנויים
מתאים לנוער, נשים וגברים 

אין צורך בנסיון קודם. 
 20:00-21:00מועדים: ימי ב' ו ד'  

 ברחבה שליד הברכה.
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 %3.4.4%בתוקף עד קופון 
 ₪ 34מגשים פיצה משפחתית  %

 :ליטר ושפע תוספות חינם 4.5כולל שתיה 
גבינה ,  פטריות, גמבה, תירס, עגבניה,  זיתים

 .אקסטרה גבינה, טונה, בצל, בולגרית

 ₪ %4: חסכון %42: הנחה

 49:44-פתוח מ, בסמת טבעון
 40-4380880 עד השעות הקטנות של הלילה 

 

 מאמן בינלאומי מוסמך חבר נבחרת ישראל—בהנהלת יפתח אמדורסקי
 0202-0200‘ אלופת ישראל בדרסז, ושלי היימן

 חוגי רכיבה על סוסים

 בקיבוץ יגור
 ומעלה  7חוגי רכיבה ספורטיביים לגילאי 

 מתקיימים במרכז רכיבה קיבוץ יגור
 החוגים מיועדים לכל הרמות

 252-7027080יפתח  20-0808772: משרד

 המרכז היחיד בצפון בהדרכת מאמן בינלאומי מוסמך

 מדריכים מוסמכים 
סוסי ספורט מהטובים בארץ 

מספר המקומות מוגבל 



 8 

 

 חוגי ילדים נוער ומבוגרים
 באולם הספורט בנופית

 !שלום רב לתושבי נופית 
החלה שנת הלימודים ועמה נפתחו מגוון רחב של חוגים 

 .נוער ומבוגרים באולם הספורט בנופית, לילדים
 .או עם ילדכם לשיעורי התנסות ללא תשלום/מוזמנים להגיע בעצמכם ו

ניתן להיכנס לאתר , לצפייה במערכת החוגים של המועצה בנופית ובגוש
 :המועצה או בקישור הבא

pdf.lo/files/UserContent/zvulun/sites/il.org.zvulun.www://http 
 . 40-4711170: טלפון משרד חוגים בנופית

 10:44-10:44' יום א. 10:44-10:44' ה-'ימים ב: שעות מענה
  40-4074101: מחלקת ספורט ונוער

 450-0433450אמיר וסר מנהל החוגים בנופית בנייד 
 !שתהיה לכולנו שנת פעילות מהנה ופורייה 

  מועצה אזורית זבולון -מחלקת ספורט ונוער 

 א זבולון.מ
 מחלקת נוער וספורט

 פריסת שנה חדשה
 …נשמע קולו של עמית קובי מעבר לקו? שעות %0יש מצב לפריסה תו  

חיילי גולני שסיימו  444-ל, מדובר בפריסת ארוחת בוקר במוחרקה, למי שלא בקיא בסלנג הצבאי
 . ניווט לילה מפר 

 ,פר את חייליו'את המבצע יזם עמית כדי לצ
 ":הממושמעות"והמבצעות 

 ,אמהות רבות ומדהימות מנופית
 .הכינו מטעמים מפנקים שחיכו להם באהבה

 , תודה ענקית לכולכן
 על תרומתם במאפים עוגיות ולחמים ריחניים, וגם לקפה גרג מטבעון

 שסיפקתם לנו הזדמנות לתת מכל הלב, ולכם החיילים
 .עדנה קובי, אמא

 
 :עמית לא שוכח להודות לכולם ומוסר

 . וגם ממני, המון תודה מכל הפלוגה
 ! אין כמוכם

 חג שמח ושנה טובה
 עמית

http://www.zvulun.org.il/sites/zvulun/UserContent/files/lo.pdf
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 !לטייל קרוב לבית
מוסיקה וטבע נפגשים בשביל , מזה עשר שנים, כמיטב המסורת

 !אוהד  ליצירת חוויה ייחודית לכל המשפחה כאן בבית
 
 

 ...פרטים מלאים בקרוב

 א זבולון.מ
 מחלקת נוער וספורט

 ועד מקומי נופית
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 ש נפגשים במצפור“חיילים וש

 נופית—מילדי הגנים וועדת חיילים
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 להשכרה 
 

יחידת דיור חדשה 
ברחוב , חדרים 5.%

 .התבור
ר ממוזגת "מ 34

 .מושקעת ומרווחת
  

 אדוה
 45%-34%0943 

  

יחידת דיור 
 להשכרה
 ' בנופית א

חדרים   8ר "מ 94
מטבח   +
 מקלחת+

 %קומה 
 מקום שקט ורגוע

לכל המעונין נא לפנות 
 לטלפון

450-0845434 
498-%948854 

 
  :למכירה

 , גדול ומרווח', חד 3ר "מ %54בודד 
 .פונה לנוף

 .פרטיות מלאה לכל חדר בבית
ר עם גינה היקפית "מ 544-מגרש כ

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

 454-4894404נכסים  -אדן 

  חנות אופניים מצמן את מרוץ 

 סניף אלוני אבא
מאופניי : כל סוגי האופניים

 .   BMXהליכה לילדים אופניי 
 ,אופניי הרים וכביש מקצועיות

 מבצעים לחגים
אופניים פנס קידמי  רכישת כל  בעת 

 . ואחורי ופנימיות חומר
כולל קסדה משאבה   ערכת בטיחות
שקלים  144עלות –בקבוק למים 

 .ברכישת אופניים
 ofek-il.com :בקרו אותנו באתר

  14:44 – 4:44  ה-א: שעות פתיחה
 18:44 – 5:44      ו        

 40-4544459, 484-4554151  :סיימון
com.il-ofek.www , il.org.adi@ofek 

 

 אבי ברוך -“ מידע”
  480-8414545נייד , 40-4848488 

info.meydalle.www 

 , ספרים
 !השתגעת

  עוד יכנסו לך רעיונות לראש

40-4585455 

http://www.ofek-il.com
mailto:ofek@adi.org.il
http://www.meydalle.info
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 השפעת המתח על הבריאות  
אלה שאינם מצליחים . תו  מרוץ עם הזמן, בני אדם בזמננו חיים במתח קיומי תמידי

עלול להחליש את , מתח מתמש . והתיקונים מורכבים, לשלוט בלחצים נפגעים
ולגרום להתפרצות מחלות באבריו , מערכת החיסון המגנה על הגוף

א  , הגוף עוזר לאדם להתגבר על בעיות ונזקים עד גבול מסוים. וברקמותיו
כאשר עמד האדם , בעבר הפרהיסטורי.  מתח מתמש  עלול להכריע אותו

שזרמו ( אדרנלין וקורטיזול)ושני הורמונים , גופו נדר , הקדמון בפני סכנה
. שאפשרה לו לברוח או להילחם, גרמו להתפרצות מהירה של אנרגיה, לדמו

בדר  . לזרימת דם מהירה ולדריכות מערכת העצבים, הורמונים אלה גורמים להגברת פעימות הלב
חוקרים . הגוף חוזר לרגיעה המאפשרת לו המש  תפקוד רגיל, לאחר שהסכנה חולפת, כלל

א  לא , מצאו בדמם ריכוז גבוה של אדרנלין וקורטיזול, שבדקו ספורטאים שהיו בלחץ התחרות
 . אצל ספורטאים לאחר סיום התחרות

הורמונים . הורמונים הם תרכובות אורגניות המופרשים מבלוטות ומשמשים לתקשורת בין התאים
ובתאי המטרה נוצרת תגובה , המוביל אותם ליעדם, אנדוקריניים מופרשים ישירות לזרם הדם

שהיא בלוטת התירואיד )תריס , אדרנל, המערכת האנדוקרינית כוללת בלוטת היפופיזה. ייחודית
בלוטת האצטרובל במוח , לבלב, (המשפיעים על קצב חילוף החומרים, המפרישה הורמונים

ההורמונים . וכן בלוטות השחלה ובלוטות האש , (מווסתת את מקצב השינה והערות היומי)
בשמירה על מערכת , בויסות השרירים החלקים כגון שריר הלב, עוזרים במטבוליזם של הגוף

 (.                      שמירת האיזון)והומיאוסטזיס , מערכת הגדילה וההתפתחות, מערכת הרבייה, החיסון

העשוי להועיל בהגברת היעילות בתפקודי , מפרישה הורמון קורטיזול לדם, בלוטת יותרת הכליה
גוברת רמת הקורטיזול , א  בלחץ נפשי גבוה ומתמש . בהורדת הרגישות לכאב ועוד, החיים

המונע , חוקרים טוענים שריכוז גבוה בדם פוגע בפעילות אנזים טלומרז. העלולה להזיק לגוף
הטלומרים שבקצות הכרומוזומים הולכים , ידוע שבכל חלוקה של תא. התקצרות טלומרים

שעיקר מצבי הלחץ נובעים , יש חוקרים הטוענים. עד לסופם ולסיום חייו של התא, ומתקצרים
הם ממליצים . בגלל פירושים לא נבונים של אירועים חיצוניים הנוצרים סביבו, מתוכו של אדם

התמודדות כוחנית . מבלי לצבור רגשות שליליים, לחשוב בצורה חיובית גם במצבים קשים
 .  מחלישה את מערכת החיסון של האדם ומביאה עליו מחלות רבות, מתמדת כדר  חיים

אחראי על  ,(Stress hormone)" הורמון הלחץ"הנקרא הידרו קורטיזון או  Cortisolקורטיזול 
להפיק קורטיזול , שולחת הוראה לבלוטת האדרנל, בלוטת היפופיזה שבמוח. תפקודים רבים בגוף

מצטברים שומנים , משתבשת מערכת חילוף החומרים, כאשר ההפרשה רבה מדי. רב בשעת לחץ
ההורמון הרב . והפחתה בספיגת הסידן במעי המביאה לחולשת העצמות, יש דלדול שרירים, בגוף

עולה לחץ הדם ורמת הסוכר  , Tבדם מדכא את המערכת החיסונית על ידי הפרעה ליצירת תאי 
 .  ונפגם הזיכרון והחשיבה ההגיונית, בדם

, מגיעה הפרשת קורטיזול מבלוטת האדרנל לשיאה בשעות הבוקר המוקדמות, באופן טבעי
ויש עלייה ברמת , הפרשתה מרובה, א  במצבי לחץ מתמשכים. ויורדת למינימום בשעות הלילה

גם פעילות יתר של בלוטת  . HDLוירידה של רמת הכולסטרול הטוב  LDLהכולסטרול הרע 
, כדי לשמור על איזון בריא. עלולות להעלות את רמת הקורטיזול בדם, התריס וצריכת אלכוהול

אנשים הנמצאים באותו מצב . אם בדר  טבעית או בדר  נלמדת, חייבת לבוא רגיעה אחר המתח
ואצל , כ  שאצל אחד ייווצר מינון גבוה של קורטיזול בדם, מגיבים לעתים בצורה שונה, של מתח

שהוא הורמון המופק , קורטיזול ברמה גבוהה פועל גם נגד אינסולין. שני המינון יישאר נורמאלי
וגורם לתאי הכבד והשרירים לקבל את עודף הגלוקוזה , המאזן סוכרים בדם, (פנקריאס)בלבלב 

 . שהוא מסיר מהדם

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 וילך
 00:51-02:01: זמני השבת 

i  i שבת שלום  

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 !ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
5  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  0 2 - 2 2 0 3 1 1 1 

   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון פרסום 
  1-מופעים ב 1-ל

גליונות רצופים  בגווני 
 (לא בכריכה)אפור 

 ₪ 25משבצת לחודש 

 ₪   015משבצות לחודש    2

 ₪ 005רבע עמוד לחודש 

 ₪ 365חצי עמוד לחודש 

 ₪ 125עמוד מלא לחודש 

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברו  -“ מידע”

 40-4585455 , 
 450-5848343נייד 

  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

 
 
 

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

 התראה קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  %344004-459עודד : לפרטים
45%8-93340% 

aviorian@gmail.com 

 בית בודד למכירה
 איכותי ומיוחד

 חדרים  7ר “מ 989מגרש 
 יחידת דיור נפרדת+ 

  4900-70-00-00: נייד

 

ר "מ 390מגרש ' חד 5הוותיקה בית בודד ' בנופית א
 ₪ 554.444.%. גינה רחבת ידיים, פינתי ומבודד

 נפרדת משקיף ' יח+ מסודר' חד 3ש "למכירה דומ
 ₪  4.434.444לנוף 

  5.544מזגנים + גדול ומרווח ' חד 3להשכרה דומש  ₪ 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמ 
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
45%-3443394  

חווופו ווו

  ועו ווו

 
 מוקד נופית
52-0010560 
 צוות ענבר

501-6033521 

 !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 
490-8766044 
40-5807584 

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

  הגדר הלבנה 

 501-1200051נייד , 2030530. 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 
 ₪ 25משבצת לחודש 

 ₪   015משבצות לחודש    2
 ₪ 005רבע עמוד לחודש 
 ₪ 365חצי עמוד לחודש 

 ₪ 005פ  “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 

  490-0009700: נייד,  5900768: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מוניות חמודי 
 מונית מרצדס חדשה

484-4400155 
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

 

450-%499438 
iDoarcitec@gmail.com 


