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 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
40-6525559 

 אלונים חוצות

450-2444019 
40-4380880 

 

 הנחה %42קופון 
 <<<<בגליון זה

 התחדשות ובנייה
רעש וצפצוף של טרקטור שנוסע אחורה חזר 

מה . והטריד אותי באחד הימים האחרונים
. שאלתי את עצמי? עושה טרקטור אצלי בגינה

אני רגיל לקולות הציפורים וצפצוף של 
. יצאתי לראות. טרקטור נשמע ממש לא שייך

טרקטור . שנים לא ראיתי דבר כזה 04לפחות 
צהוב עם כף גדולה מקדימה וקומפרסור 

משולב בשופל מאחור נוסעים הלוך ושוב 
בשביל ההקפי שמעבר לגינה , מתחת לבית שלי

הנהג . אני מסמן לנהג לשלום. ולקיר התומך
אני ? מה קורה. עוצר את הטרקטור ויוצא ממנו

אני מבצע , עונה הנהג, הכל בסדר. שואל
אני . חישוף צמחיה בשביל סביב הישוב

ומי מזמין ? מתעניין אצלו מהיכן הגיע אלינו
ואני למד שגורמים , השיחה מתפתחת קצת? וכמובן אם ירצה לשתות משהו ביום חם שכזה? העבודה

בחלק הצפוני של רחוב , בישוב פעלו במועצה לבצע את חישוף הצמחייה וחידוש השביל סביב הישוב
המועצה . כדי שביובית תוכל להיכנס ולבצע ניקוי של הביובים שנמצאים לאורך השביל הזה, התבור

 .באמת הגיע הזמן לפעולה מבורכת שכזו, אני חושב, מצויין.  נענתה והזמינה את העבודה
עבודות בינוי החלו גם . התחדשו, שעתיד לקום בכניסה לישוב, כולנו הבחנו שעבודות במרכז המחזור

ובמגרש הכדורסל ברחוב הגליל בוצעו עבודות צביעה כחלק ממהלך , בגני המשחקים באביטל ובגליל
 <<< על כל אלו תוכלו לקרוא כאן על כך כאן בהמשך הגליון.  כולל לשדרוג מגרשי הספורט בישוב

 <<<ועוד בגליון

 <<<רשימה מאת אהוד קלפון על ארבעת המינים בחג הסוכות 
 <<<הצעה של בית הכנסת לרכישת ארבעת המינים לקישוט הסוכה ולשדרוג באווירת החג הקרב

הוקי גלגליות , חוגי ריקוד. חוגי ילדים נוער ומבוגרים שמפעילה המועצה באולם הספורט בנופית
 <<<ועוד

טניס , קיקבוסינג, לבשל עם יעל: חוגים נוספים בנופשית. חוג סייף -חוג חדש שמפעילה נופשית 
 <<<ועוד

 <<< חוגי רכיבה במרכז הרכיבה ביגור
 <<<פעילות הנופשיבוקר

 <<< מסביר“ אופטיקה ברכס“איתי שלום מ? מהי גלאוקומה
 .00.04.0%, העלון הבא יתפרסם ביום חמישי, נופית פלוס יוצא לחופשת סוכות

 אבי ברוך, שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל קוראי נופית פלוס, חג שמח, קריאה מהנה ומועילה
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 חג סוכות שמח לכל בית נופית     

           
הודעות ועדכונים לחג הסוכות: 

  '7-8.10,  1.10-30.9-מזכירות הישוב סגורה בימים א'- ב             

  054-6833024, ארנון 054-6833026למקרים דחופים:  חומי  

  054-5346236לנושאי מים: איתמר 
  :09-8871061בכל נושא בטחוני .
  .'פינוי אשפה במהלך החג, יבוצע בימי א' ו ה', פינוי גזם בימי א

                                                                              
 נדרש מבנה/ יחידה להשכרה 

, לשימוש 2012הוועד המקומי מבקש לשכור בית או יחידת דיור, החל מדצמבר 
  nofit_vaad@012.net.il, 04-9930001כמעון לפעוטים. 

 
 אחראי בטחון –דרוש 

אנו פועלים לשיפור מעטפת הבטחון בישוב ולשינוי מתכונת האבטחה. 
 מבקש הוועד המקומי, לקבל הצעות לתפקיד אחראי בטחון, במשרה –לצורך כך 

חלקית. דרישות המשרה: נוכחות ביישוב, גישה בטחונית, יוזמה ויכולת ארגון. קו"ח 
 nofit_vaad@012.net.ilל  

 
: בינוי בגני המשחקים הציבוריים

בשעה טובה, החלנו בהקמה ובשיפור גני המשחקים.  
עבודות יתקיימו בשבועיים הקרובים בגן אביטל ובגן גליל )ליד מועדון המבוגרים(. 

 אך 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 מהלך, לשדרוג מגרשי הספורט בישוב. בסופו של המהלך 

מקווים לראות מגרש הוקי מקצועי ותקני ומגרשי טניס ייעודיים. בשלב ראשון, 
 כמגרש טניס זמני. המגרש ישמש –הכשרנו את המגרש ברח' גולן )ליד בית הכנסת( 

 .22:00 – 15:30לחוגי הטניס בימים ב', ד' בין השעות 
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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 ואיך להמנע ממנה

 אין באתר קריאה לפעולה
No Call to action 

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

תהיה , אם אנחנו רוצים להעביר מידע: לדוגמא
. זו טעות לדחוס אינפורמציה רבה לאותו הדף

יש לחלק את המידע למספר דפים , במקום זאת
ולהציב קישורים בולטים המהווים קריאה 

מעמיק וממוקד , לפעולה ולקבלת מידע נוסף
 .יותר ויותר

 ליאת חודדה
 מניקור/ פדיקור רפואי

 

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

  
 נופית 040התבור 

45%-3308480 

  חנות אופניים מצמן את מרוץ 

 סניף אלוני אבא
: כל סוגי האופניים

 .   BMXמאופניי הליכה 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, 480-0550151  :סיימון
com.il-ofek.www , il.org.adi@ofek 

http://www.meydalle.info
http://www.ofek-il.com
mailto:ofek@adi.org.il
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 
 לכל החברים שלום

 
 כלל הישוב מוזמן 28.19יום שישי שעה   21.90.82

אחת לחודש בימי שישי , אנחנו פותחים במסורת חדשה

 ונתחיל  בערב זמר . מפגש תרבותי נקיים

 " כפר גלובאלי קטן"במופע -עם גליה צור

 לאדם כולל כיבוד₪  05כניסה . העולם" קול"שלאגרים וסיפורים מ 

. שבוע הבא סוכות  המועדון בחופש
 4.04.0%חוזרים לפעילות ביום שלישי 

עם מנדלות בבוקר ובערב פותחים את 
 הקתדרה עם רן שוהם

 

 -הרשמה לקתדרה

 .נפתח את השנה  בקתדרה בשיתוף עם דורות 4.04.0%החל מ

 סוף פברואר-4.04.0%-סמסטר ראשון

אדריכל ומדריך טיולים -רן שוהם %4.44-03.84ימי שלישי שעה 
אדיכלות )בסדרה  רואים עולם (נתן הרצאה מקדימה על סיציליה)

 (תרבויות ועוד,בעולם 

 רפואות עולם-טל כהן-44.04.84-0%ימי רביעי  

 טפסי רישום ניתן לקבל במועדון-אנא מהרו להרשם לקתדרה

 חג שמח 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₪  044-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

 

 ?מהי גלאוקומה
גלאוקומה הינה מחלה המתבטאת לרוב בלחץ תוך עיני גבוה 

 .מהנורמאלי בעין
עלייה של . מ כספית"מ 14-04לחץ תוך עיני תקין נע בין 

לנזק  אך גורמת , הלחץ התוך עיני אינה מורגשת
 . בצמצום שדה הראיה

אך ניתן להוריד , לא ניתן לתקן את הנזק שנגרם
 .את הלחץ ולעצור את התפשטות הנזק

המחלה נקראת גם הגנב השקט של 
  .הראיה
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 חוגי ילדים נוער ומבוגרים
 באולם הספורט בנופית

 !שלום רב לתושבי נופית "
נוער , השנה המועצה מציעה לתושבי נופית מגוון רחב של חוגי ילדים

 .ומבוגרים במרכז הספורט בנופית
  .מוזמן לעשות זאת מיד לאחר החגים, מי שטרם הגיע להתנסות

 ! אז מהרו להתרשם ולהירשם, סף סגירה-מספר חוגים על
 

  -להלן מספר פרטים על החוגים השונים במרכז הספורט 

  ,(הופ-היפ, לירי, מודרני) ריקודהנמשכת ההרשמה למקצועות 

 לכל הגליאים מגן חובה ועד קבוצות ליגה כדורסל ,לגילאי גן ויסודי התעמלות קרקע

 .שזוכה להצלחה גדולה דרמהוכמובן חוג ה

גילאי . ב"י-'י-ו' ט-'הוחלט לפצל את הקבוצה לכיתות זMMA  -לאור ביקוש גדול מאד ל

-קונג ס יסודי יכולים לקבל יסודות באומניות הלחימה בחוג"ביה
 .המתקיים פעמיים בשבוע פו

כאשר , מקבלות שידרוג משמעותי הוקי גלגיליותהקבוצות 

. המגרש ישופץ ויותאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של ליגת ההוקי
 .מוזמנים להצטרף לאלופי המדינה לאחר החגים

והשעות כמעט , ממשיכה להיות פופלארית בקרב בנות נופית זומבהה
 .כבר התמלאו

 

גם החוג למבוגרים -כמו, לילדים ריקודים סלוניים לאחר החגים ייפתח חוג! לב -שימו

  .שחוזר בימי שני

, 18:44 -בימי ראשון ב' ו-'לגילאי א להטוטנות :חוגים נוספים שייפתחו מיד לאחר סוכות

 .04:44כן בימי ראשון בשעה -גם כדורסל נשיםו

 
 .ג במרכז הספורט בנופית"מצורפת לפניכם ולשימושכם מערכת החוגים ושעות הפעילות לתשע

 

 .   90-1788270  :טלפון משרד חוגים בנופית: לשאלות ובירורים נוספים

 .80:99-80:99' ה', ג', ימים א. 91:99-80:99' ד',ימים ב: שעות מענה
 ניתן בשעות היום ליצור קשר אצל 

  480-4495505  גרא-גל בן/   480-5544485  אמיר וסר

 . 40-5095151  במחלקת ספורט ונוער בטלפון או

 !מאחלים לכל תושבי נופית חג סוכות שמח 
  מועצה אזורית זבולון -מחלקת ספורט ונוער 

 א זבולון.מ
 מחלקת נוער וספורט
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 להשכרה 
 

יחידת דיור חדשה 
, חדרים 5.%

 .ברחוב התבור
ר ממוזגת "מ 44

מושקעת 
 .ומרווחת

  
 אדוה

 45%-40%0843 
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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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 04.0%.0%בתוקף עד קופון 
 ₪ 34מגשים פיצה משפחתית  %

 :ליטר ושפע תוספות חינם 0.5כולל שתיה 
גבינה ,  פטריות, גמבה, תירס, עגבניה,  זיתים

 .אקסטרה גבינה, טונה, בצל, בולגרית

 ₪ %4: חסכון %42: הנחה

 08:44-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 
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  "  :     5331       36001,:       04-9931301:     9931454:      nofsheat@012.net.il  

 ....    .....   ....   
       11.10.12 .                      
 '       –             '      '  15:30-16:30              175        110    
 '       – '       '  –      '  14:30-15:30             240        195    

 
 

 
                      

 
 

                  
                                                         17:30-18:30 

          (27.9.12 )                
 
 

         
                       –                
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 ארבעת המינים בחג הסוכות  
במקום , בחג הסוכות זוכרים את ישיבת בני ישראל בצל סככות דקלים במדבר סיני

בסוכות : "ככתוב, המנהג לבנות סוכה בא להזכיר את יציאת מצרים". סוכות"הנקרא 
למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני …תשבו שבעת ימים

זו גם עונה (.  08 – 0%,  ג"ויקרא פרק כ" )ישראל בהוציאי אותם ממצרים
. לפני רדת גשמי הסתיו( בחג האסיף)שבה הסתיים אסיף התבואות , חקלאית

... חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגורנך ומיקבך ושמחת בחגך"
, יש צווי להדר את חג הסוכות בנטילת ארבעת המינים(.  00 - 08, ז"דברים ט" )והיית אך שמח

ולקחתם לכם פרי עץ הדר כפות תמרים . "המסמלים רעננות ביובש של שלהי הקיץ וראשית הסתיו
פרי עץ הדר הוא אתרוג על פי התלמוד במסכת סוכה (. 04, ג "ויקרא כ" )וענף עץ עבות וערבי נחל

הנחוצים לו , כלומר מים, (Hydro)מזכירה את המילה היוונית הידרו " הדר"המילה . א , ה"ל
שמבחינה בוטנית הוא עלה מורכב עם עלעלים , כפות תמרים הוא לולב. בסביבתו בעונת הקיץ

ענף ". כפות תמרים"הם נקראים , כאשר העלעלים נפתחים לצדדים. מהודקים לציר מרכזי, רבים
הדס לא . היוצאים מאותה נקודה על הענף, המורכב מדורים של שלושה עלים, עץ עבות הוא הדס

 . כשר מורכב משני עלים בדור ולא משלושה
על פי . שממנו קוטפים ענפים ירוקים רעננים, הוא עץ ערבה הגדל על גדות הנחלים, ערבי נחל
ארבעת המינים . שני ענפי ערבה ושלושה ענפי הדס, לולב אחד, לוקחים אתרוג אחד, המסורת

, השרון והעמקים, האתרוג מייצג את אזור החוף. האלה מסמלים את חלקי ארץ ישראל והעם
וענפי עץ הערבה , ההדס מייצג את ההרים שם הוא גדל בר, מייצג את נאות המדבר( הלולב)התמר 

מחזיקים בידיים את חבלי ארץ ישראל ואת , כאשר עושים מהם אגודה אחת. מייצגים את הנחלים
 .  חלקי העם

כמו שכתוב בספר ( עלים ותיקים פתוחים)נשתמש בכפות תמרים , אם נחזור למקור המקראי
אפשר להוריד לולב אחד , מאחר שנוהגים להשתמש בלולבים. ולא בלולבים, (ראה לעיל)ויקרא 

ולא לרוקן עץ , כי הוא מצמיח  עלים מורכבים במהלך כל חודשי השנה, או שניים מעץ בוגר
 .   מלולביו

הפורחים ומניבים פירות , כמו יתר צמחי הנחלים בארץ, הערבה מגיעה לשיא רעננותה בסוף הקיץ
גם עצי . כי שוברים את  ענפיהם לסוכות, עצי ערבה הולכים ומתמעטים לאורך הנחלים. בזמן זה

 . לאחר פריחת סוף הקיץ, ושיחי הדס מתמלאים פירות עסיסיים, אתרוג מבשילים את פירותיהם
היוונים קוראים לוונוס . על שם בנו של מרקורי במיתולוגיה היוונית Myrtusהדס נקרא 

. המזכיר את אסתר שהיא הדסה במגילת אסתר" אשתר"המזכיר את שם האלה הבבלית , איסתירא
כל צמחי ארבעת המינים נמצאים במועד חג הסוכות בשיא יופיים ופריים וקל להבין מדוע הם 

אתן "יצמח הדס במדבר ותבוא ברכה על הארץ החרבה , בנבואת ישעיהו.  נבחרו להדר את החג
מתחילים את ( בסוף סוכות)בשמיני עצרת (. ט"י, א"ישעיהו מ" )במדבר ארז שיטה והדס ועץ שמן

ברך עלינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבואתה לטובה ותן טל ומטר על פני ", הבקשות לגשמים
לבין ברכת , הנאמרת באביב ובקיץ" מוריד הטל"ובחג זה חל המעבר בין ברכת , ..."האדמה

בימי הסתיו נוהגים לקרוא פיוט על הגשם ". הנאמרת בסתיו ובחורף " משיב הרוח ומוריד הגשם"
מטר יורה . לחיות זרע ולתת פרי יבוליו, שפע רביבים יוריד מזבוליו" של שלמה אבן גבירול 

 ...". היות דשן ושמן כל פרי עץ ועליו, ומלקוש יוריד עם אגליו

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 יום הכיפורים
 50:02-51:01: 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 
0  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  1 2 - 2 2 1 3 0 0 0 

 להשכרה 
 

יחידת דיור חדשה 
ברחוב , חדרים 5.%

 .התבור
ר ממוזגת "מ 44

 .מושקעת ומרווחת
  

 אדוה
 45%-40%0843 

 

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברוך -“ מידע”

 40-4585455 , 
 450-5808444נייד 

  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*

  %344004-458עודד : לפרטים
45%8-84440% 

aviorian@gmail.com 

 בית בודד למכירה
 איכותי ומיוחד

 חדרים  7ר “מ 989מגרש 
 יחידת דיור נפרדת+ 

  4900-70-00-00: נייד

 דרושה מטפלת
  82-ו 0לשני ילדים בני 

 , בשעות הצהריים
 .כולל מטלות בית

  952-195-1177 -לפרטים 

 דיור נפרדת ומושכרת ברח' יח+ ' חד 0.5' למכירה קוטג '
 ₪  044.444.%. מבוקש פונה לנוף

 ש מפואר ביותר על מגרש חצי דונם פונה "למכירה דומ
 ₪  844.444.%דיור ענקית ' יח+ לנוף

  %44,8, ר עם חצר גדולה"מ 44' חד 8בנופית יחידת דיור ₪  
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

45%-4443380  

חווופו ווו

  ועו ווו

 
 מוקד נופית
02-1105085 
 צוות ענבר

010-8133020 

 !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 

 010-0251100נייד , 2131035. 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

 שעורי פסנתר
 

 מורה לפסנתר מנוסה

בוגרת האקדמיה 

 א“למוזיקה בת

מיישמת שיטת )

 (אלכסנדר

מלמדת במסגרת 

 המועצה

 90-1110811: מיכל

 959-1778170: נייד

 
 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

480-4000155 
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-%088448 
iDoarcitec@gmail.com 


