
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 2405002052ב  “בחשוון תשע ‘ יום חמישי ט   405גליון  

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 

 ימים ייוודע מי מבקש לנווט את נופית 7עוד 

, למועצה: ימים עד לתאריך האחרון להגשת מועמדים לבחירות( 7)נותרו עוד שבעה 
 1.11..1. -לוועדים המקומיים ולראשות המועצה 

הדמוקרטיה מורכבת מסיעות נבחרות 1 לדמוקרטיה יתרונות רבים שעולים על כל חסרונותיה
 1 ואופוזיציה( שזוכה בשליטה)קואליציה : חלקים עיקריים 1המרכיבות 

לעשות , להביא את הגוף הדמוקרטי למקום טוב יותר1 המטרה של שני החלקים היא אחת
לכל חלק יש השקפת עולם ודרך אחרת 1 לנווט אותו ליעדים שנקבעו לו, למענו בכל רגע

 1 לעשות את הדברים
 ?מי מבקש לנווט את נופית בחמש השנים הבאות

עוד שבעה ימים יתפוגג ערפל הכבד ונדע בדיוק מה שמות האנשים שמבקשים לנווט את 
 1בחמש השנים הקרובות( ואת המועצה)נופית הדמוקרטית 

נופית פלוס שמח להשתתף בחגיגה הדמוקרטית ומבקש לקבל מן הסיעות השונות מצע 
החומרים יפורסמו בכפוף למגבלות מקום שיוקצה 1 סיעתי ואישי“ אני מאמין”, בחירות

 1באופן שווה לכל הסיעות
 אבי ברוך

 ה  בגליל "צעדת היל
 "הולכים יחד לבריאות האישה"

 11.1לאוקטובר  17-יום שבת ה
 8.:5-זינוק ב, 1::7-הרשמה ב

 במנוף במשגב

 

נופית חוגגת 
 חצי יובל עם

 מוסיקה וטבע
 בשבת

01.00.01 

 

 נופית חוגגת חצי יובל עם
 מוסיקה וטבע

 01.00.01בשבת 
 <<<פרטים נוספים בגליון זה

 !תודה
לשרה וחנה וכל תושבי נופית אלה שהשתתפו בטיול שהיה כייפי 

 וגם לאלה שנבצר מהם להשתתף ונחמד 
-המתנה הנהדרת   הברכות, הפרגון, תודה רבה וגדולה על היחס

 פשוט כף לגור במקום כזה תודה תודה תודה
 אריאלה שפיגל
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 נופית חוגגת חצי יובל:     

 חנוכת האודיטוריום החדש1 – 3.11
 מוסיקה וטבע בשביל אוהד1 – 10.11

עקבו אחר הפרסומים והפרטים 
                                                                              

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

מעדיפים להשליך את הגזם מחצר הבית, אל החורש או לשביל המעטפת1 
מנהג זה יוצר סיכון רב, שכן הגזם מתייבש ומהווה חומר בערה מצויין1 ובנוסף 

 פגיעה קשה בחזות הישוב וב'שביל אוהד'1 –לסכנת השריפות 
 

מגרש הספורט ליד בית הספר 
מגרש הספורט נסגר לשימוש, לצורך שיפו  המשטח, הוספת תאורה והכשרתו 

 נזכה למגרש –כמגרש תקני להוקי1 בסופו של המהלך )צפוי במחצית נובמבר( 
חדש ומשופר1 המגרש במתכונתו החדשה יאפשר משחק/ אימון בכל 
התחומים, למעט טניס וכדורסל1 תודה למח' הנוער והספורט זבולון1 

 
 נדרש מבנה/ יחידה להשכרה 

, 2012הוועד המקומי מבקש לשכור בית או יחידת דיור, החל מדצמבר 
  nofit_vaad@012.net.il, 04-9930001לשימוש כמעון לפעוטים1 

 
 אחראי בטחון –דרוש 

אנו פועלים לשיפור מעטפת הבטחון בישוב ולשינוי מתכונת האבטחה1 
 מבקש הוועד המקומי, לקבל הצעות לתפקיד אחראי בטחון, –לצורך כך 

במשרה חלקית1 דרישות המשרה: נוכחות ביישוב, גישה בטחונית, יוזמה 
 nofit_vaad@012.net.ilויכולת ארגון1 קו"ח ל  

 
בגדים לתרומה 

 הינם –הבהרה: בגדים המוכנסים למיכל איסוף הבגדים, ברחבת קופ"ח 
לתרומה נטו!!! הבגדים נארזים ע"י צוות הישוב ומובאים למרכז חלוקה 

בטבעון1  כדי לוודא שאמנם יגיעו הבגדים לייעודם הנכון, הוצאנו משימוש 
את המיכל הקודם )גולדשטיין( ובנינו את המיכל הקיים1  יבורכו התורמים1 
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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
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מינ
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ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 

 ליאת חודדה
 מניקור/ פדיקור רפואי

 שעווה בכל חלקי הגוף -חדש

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

 נופית .9.התבור  

181-556747. 

 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

PassportCard 1 ל מבלי שתצטרך להוציא כסף מהכיס"מאפשר לך לקבל את השירות בחו 

PassportCard 1 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
  :16-99:1:1, נופית 16.הגליל , שחקים סוכנות לביטוח

  בתנאים ייחודייםפוליסה לתרמילאי    -  "הטיול הגדול"לקראת  ה/אם את
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר
 

 
 1לכל החברים שלום

 עירית  רימון נויידורף-51:1.שעה  151.11.1יום ראשון 

מהאבות הקדמונים בתקופת הבארוק ועד לפסנתר  -גלגולו של הפסנתר לאורך התקופות

 1בשילוב צפייה בסרטי וידיאו של מבצעים ידועי שם, של ימינו״

 ינה סידסמר‘מדיטציה עם רג-5111.שעה  191.11.1יום שני 

 מנדלות עם אלית 11:1.שעה  11.11.1:יום שלישי  

 עם רן שוהם-הקתדרה של דורות   51:1.שעה  11.11.1:יום שלישי 

 האיסלם במצרים                                              

 קתדרה דורות עם טל כהן 11:1.שעה -1.11.1.:-יום רביעי
 1רפואות העולם                                  

 לשני הימים וכן לחוגים בדורות-עדיין ניתן להרשם לקתדרה  

 1-ערבית עם עדנאן 51:1.שעה -1.11.1.:רביעי  י ו ם  

 יפורסם במייל-סרט  111:1שעה -1.11.1.:-יום רביעי

 1-עם אריאל ‘ ברידג 11:1.שעה  1.1..1.1יום חמישי 

 עידית פרי-51:1.שעה  1.1..61יום ראשון 

 -בין פוליטיקה ומוסר -תמונות מספרות על השואה 

 הרצאת חשיפה לחוג שמתקיים בדורות בימי שלישי 

 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₪  91.-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

 

 ..סיבות טובות לרכוש משקפי ראיה באופטיקה ברכס  2
  

 אבחון מדויק של קשיי  - בדיקת עיניים מקצועית ומקיפה

הראיה שלך והתאמת משקפי ראיה באופן 

 .מקצועי

  עדשות דקות ואיכותיות של טובי היצרנים

דרכן תוכל לראות באופן  -בעולם 

 .טבעי וברור
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 עת המסיק בחשוון
, חו  מחשוון המתנחם בחגיגת המסיק, לכל החודשים העבריים יש חג או מועד

זמן , המסיק על פי הלוח הכללי מתנהל בעיקר בחודש אוקטובר1 וריח היורה
החקלאים נזהרים לא לקטוף זיתים מוקדם מדי כי אינם 1 הבשלת הזיתים
ולא מאוחר מדי על מנת שלא יקבלו כתמים ויהיו פסולים , עסיסיים דיים

הכפריים אומרים שצריך להוריד זית אחד מהע  1 להפקת שמן איכותי
אם הוא גמיש ונמעך ומוציא טיפות 1 וללחו  אותו חזק בין האצבעות

 1 אז הוא בשל למסיק, שמן

מערכות אלו עברו , במהלך הזמן1 בית בד הוא מקום המכיל מערכות כלים להפקת שמן מהזיתים
בבית הבד מפיקים שמן בשלושה 1 כדי ליעל את כל שלבי הפקת השמן, שינויים ושיפורים רבים

וכבישתם , (עקלים)איסוף הזיתים המרוסקים בתוך סלים 1  ב, פריכת זיתים וריסוקם1 א: שלבים
 1  על ידי הפרדתו מהמים ומהשיירים האחרים, זיקוק שמן זך1 ג1 בלח  המכבש

השלב הראשון היה 1 כגון ים וממל ועוד, תוך שימוש בכלים כבדים מאבן, בעבר הפיקו שמן בשדה
וכתש את , בעברת חמור או שור, שהסתובב, (ממל)ריסוק הזיתים בעזרת גלגל כבד עשוי אבן 

היה מילוי סלים קלועים עגולים , השלב השני1 בעל שפה מוגבהת, (ים)הזיתים בתוך מכתש אבן 
והפרדתו מהחומר , בעזרת מכבש קורה ובורג, (מוהל)סחיטת הנוזל , בזיתים מרוסקים( עקלים)

כחומר בעירה לבישול ( ומשמש עדיין)הגפת שימש בעבר 1 הנשאר בתוך הסלים, (גפת)המוצק 
שהיה בנוי מקורה ארוכה , את תהליך הסחיטה עשו באמצעות מכבש1 וחימום וגם כמזון לבהמות

בתהליך ציפתו על פני , השלב השלישי שבו הפרידו את השמן1 שעליה תלויות משקולות, מע 
 1  היה איטי, המים

גשם , גשם היורד בתשרי לא יחשב יורה", חכמים אמרו1 בחשוון יורד הגשם הראשון הנחשב ליורה
גשם עונתי היורד 1 אם נובטים זרעים אחריו, עובדי האדמה קובעים שזה יורה"1 בחשוון יחשב יורה

מרגישים עצב על , תושבי צפון כדור האר 1 מטיב עם גידולי השדה התלויים בו לגדילתם, בעתו
באים לידי ביטוי בשירי , רגשות אלה1 ועל החושך שיכסה את עולמם בחודשים הקרים, הקי  שחלף

 1 הנמצאים הרחק בדרום החם, שלכת נוגים ושירי ערגה אל האביב הפורח ואל הקי  התוסס

באכדית הוא נקרא 1 שהפך לחשוון במרוצת השנים" מרחשוון"השם המקורי של חשוון הוא 
פרק ' מלכים א" )ירח בול"הוא מכונה גם 1 וגם במקרא הוא השמיני מחודש ניסן, החודש השמיני

 1 מזכיר אולי את הגשם הראשון היורד בעוצמה כמו מבול" בול"ו, הוא חודש" ירח(1 "5:', ו

ועל הפקת שמן , על עשיית יין ביקב, הסתיו באזורנו בא עם שמחה על התבואה שנאספה לגורן
וצבעי הסביבה , השמים בהירים עם נשיאים פזורים, קרני השמש מלטפות ברכות1 בבית הבד
אם הגשמים מתאחרים  1 חשוב לקבלת יבולי דגן גבוהים באביב, הגשם היורד בעתו1 משתנים

שאינם נוחים ליצירת שיבולים , גידול הדגנים מתעכב ונכנס לחמסיני האביב, לכסלו או לטבת
 "1 ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש"כמו שנאמר בכתובים , והבשלתן

נראים , סתוונית וחלמונית, פרחי כדן ובן חצב, יוצאים שבלולים מהאדמה, אחרי הגשם הראשון 
, משיב חיים ליצורים רדומים, מעלה את ריח רגבי האדמה, היורה מנקה את האוויר מאבק1 באר 

עם רדת , עונת הקי  הנמתחת אל תוך הסתיו מסיימת את דרכה1 ומשנה את פני הנופים החרבים
, הארוכים" ימי החמה"חוסמים את , מביאים את הזרעים לידי נביטה, מטרי היורה1 גשמי חשוון

, (כמו באביב האוסטרלי)פריחת איקליפטוסים בסתיו 1 הקצרים" ימי הגשמים"ומתחילים את 
 1 המכינות דבש אחרון לפני התכנסותן בקור החורף בכוורת, מספקת שפע צוף לדבורים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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בשבת יצאו חברי הנופשיבוקר לטיול הוקרה לאריאלה שפיגל לציון סיום 
 .שנות עבודתה בנופית וזו הברכה שנכתבה  לרגל האירוע 58

 
 לאריאלה שפיגל

 

 1ברכות לרגל עידן הגימלה עם פוטנציאל של פרק חיים די נפלא

 אריאלה הטומן בקרבו גם ארי וגם אלה! ובמיוחד עם שם מחייב
 1מתקשר בקלות למושג אלילה ואפילו אינשללה מתקשר גם לאללה

 "הכל יכולה"ומכאן משתמע יש מרכיב של אלה אז  ודאי בלי ספק את 

 1על בעלת תושייה מצילה-אשת" היכולת מרשימה: "ואכן יש הוכחות
לא 1 במיומנות את עזרת  להדביר מחלה או לשפר פגיעת חבלה חמורה

 1דלגת  על טיפול טוב במצב חלחלה ועידוד אמיתי בהתפתחות מיגבלה

 לא נותר כי אם להעיד על מבחן התוצאה

 : ולבסוף נאחל

 שמרי על קשרי ידידות בשלהבת והרבה קוצים במקום שבו נהוג לשבת

מותר )מצאי גם בדברים הקטנים עניין 
 (ורצוי כמו ילד סקרן

אספי חוויות עמוקות מרשימות מלוות 

 בהרבה הפתעות נעימות
חושי תחושת סיפוק אושר ושמרי על 

 בריאות

 תגלוש מגיאות" נחת צאצאים"וש
מאחלים מהלב כל חבר ועמית שחברו 

 מזמן יחד וחיים בנופית

 
 רשמה תמי יוסילבי 
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  להטוטנות

בנופית לילדים להטוטנות אנו פותחים חוג  1./../6-החל מ
באולם  8:11.החוג יתקיים בימי ראשון בשעה ! ' ו-'בכיתות א
, המפגש עם עולם הלהטוטנות מעודד למידה אישית1 הספורט

בה כל אחד מגלה דרכים חדשות להתמודד עם בעיה חדשה ולא 
, הקואורדינציה העיסוק בלהטוטנות תורם רבות לשיפור1 מוכרת

 השליטה העצמית ומעלה את הביטחון האישי, הסבלנות

 אימון פתיחה
 יום ראשון הקרוב

  ריקודים סלוניים
עד 111 קוויקסטפ, ה'צ-ה'צ-ה'צ, רומבה, טנגו, ואלס

רוקדים עם ' -היום ראיתם את הסגנונות האלו רק ב
 1'כוכבים

מהיום אתם מוזמנים ללמוד בעצמכם איך מבצעים את 
 1כל הצעדים ומה מתאים לכל מקצב

 1גם אם לא פיזזתם בעבר, מיועד לכל אחד ואחת
 

רוקדים בסטודיו באולם  11:11בכל יום רביעי בשעה 
אותה ראיתם )יחד עם רינה גרינשפון , הספורט

  111(ברוקדים עם כוכבים

 חוגי ילדים נוער ומבוגרים
 באולם הספורט בנופית

שיעור פתיחה ביום 
  1./../6.רביעי 



 14 

 

   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון פרסום 
  5-מופעים ב 5-ל

גליונות רצופים  בגווני 
 (לא בכריכה)אפור 

 ₪ 00משבצת לחודש 

 ₪   550משבצות לחודש    2

 ₪ 580רבע עמוד לחודש 

 ₪ 060חצי עמוד לחודש 

 ₪ 020עמוד מלא לחודש 

יחידת דיור 
 להשכרה
 ' בנופית א

חדרים   :ר "מ 71
מטבח   +
 מקלחת+

 1קומה 
 מקום שקט ורגוע

לכל המעונין נא לפנות 
 לטלפון

186-6:.8.5. 
17:-179::81 

יחידת דיור 
סטודיו 
 להשכרה

ריהוט + ממוזגת 
 חלקי 

כוללת כבלים 
 ואינטרנט 

 כניסה מיידית 
  
-181  עמיר

9776818  

 מ ס פ ר ת   ל ו ב נ ה   
 ל נ ש י ם   ו י ל ד י ם   
 צ ב ע   ו ג ו ו נ י ם   

פ ת ו ח   כ ל   י מ ו ת   
 ה ש ב ו ע 

 כ ו ל ל   ש י ש י   ו ש ב ת 
7ב י ן   ה ש ע ו ת    0 0-2 0 0 0 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
052 -5442337 

 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 

אם המשתמש נכנס לאתר שלכם ויצא ממנו בלי 
 1השארתם כסף על השולחן, להשאיר פרטים

ובתמורה , קיראו למשתמש להשאיר פרטים
 1שילחו לו רשימת טיפים בנושא שלכם

רשימת המשתמשים שתיווצר לכם באתר הינה 
 1הנכס החשוב ביותר של העסק שלכם

את הרשימה שתבנה תוכלו לדוור מדי פעם עם 
 1המבצעים הנהדרים שיהיו לכם במיוחד בשבילה

הנכם מוזמנים 
ה "צעדת הילל

 , בגליל
אשר תתקיים 

מירו  בשתוף עם 
לרגל חגיגות , משגב
שנה למועצה  1:

 אזורית משגב
האירוע יתקיים 

 171.11.1בשבת 
 במנוף

אנא הגיעו עד 
לפני סגירת , 7:81

 הכביש לכלי רכב
 ה בגליל "צעדת היל

בריאות לחד יולכים ה
 אשהה

ולהגברת המודעות 
לחשיבות הגילוי 
המוקדם של סרטן 

 השד

  להשכרה
 5בית מרוהט 

חדרים בנופית 
 ס"קרוב לביה 'א

 4למשך 
-חודשים ינואר

 5414מרץ 
  480-8541154    יריב

 480-5445844סלעית 

 

נופית חוגגת 
 חצי יובל עם

 מוסיקה וטבע
 בשבת

01.00.01 

http://www.meydalle.info
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 פרשת

 לך לך
 56:25-50:05: 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 
0  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  4 2 - 2 2 4 0 0 0 0 

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברוך -“ מידע”

 16-98:8188 , 
 414:.:186-8נייד 

  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*

  187-1511661עודד : לפרטים
181:-744161 

aviorian@gmail.com 

 בית בודד למכירה
 איכותי ומיוחד

 חדרים  7ר “מ 989מגרש 
 יחידת דיור נפרדת+ 

  4900-70-00-00: נייד

 דרושה מטפלת
  22-ו 4לשני ילדים בני 

 , בשעות הצהריים
 .כולל מטלות בית

  052-405-4477 -לפרטים 

 דיור נפרדת ומושכרת ברח' יח+ ' חד 618' למכירה קוטג '
 ₪  111.111111 מבוקש פונה לנוף

 ש מפואר ביותר על מגרש חצי דונם פונה "למכירה דומ
 ₪  117111111דיור ענקית ' יח+ לנוף

  111,:, ר עם חצר גדולה"מ 91' חד :בנופית יחידת דיור ₪  

שיעורים פרטיים 

במתמטיקה 

תיכון , ב"לחט

והכנה לבגרות בכל 

 . הרמות

מורה פרטית 

, למתמטיקה בנופית

ידע , בעלת הכשרה

 .וניסיון רב בתחום

רותם : ליצירת קשר

485-5504452 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
181-411557.  

חווופו ווו

  ועו ווו

 
 מוקד נופית
00-8805065 
 צוות ענבר

045-6800020 

 !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 

 045-5054805נייד , 00804005 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

 03-3433234: מיכל

 050-3772473: 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

485-4500155 
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

 

186-1.7794: 
iDoarcitec@gmail.com 


