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 נופותופווווותו ופו ו

 28.1.2011א   “תשע , ג שבט “יום שישי כ   417גליון  

4: טלפון. “מידע”י  "מופץ ע" נופית פלוס"  0 - 5 9 0 9 4 9 9  a_barouc@zahav.net.il  

 משלוחים
40-9776559 

 פיצריה מסעדה
 מוניות הקריה

 טבעון
נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
 שעות ביממה 42

02-3099309 
004-9388293 

 הצהובון

 .עצרת הקוראת לשחרורו של גלעד שליט, נערכה ברחבת האודיטוריום בחיפה,  14.1.11ביום שישי ה 
 ". אמהות למען גלעד"את העצרת ארגנו כמדי יום שישי 

מאחר ולא ניתן  זוהי קבוצת אמהות המבקשת להעביר מסר לפיו הנושא לא יירד מסדר היום הציבורי
 .ערבות הדדית ואי הפקרת חיילים בשטח -להשלים עם פגיעה כה קשה בערכי היסוד שלנו

נשיאת מכללת עמק -עליזה שנהר. פרופ, כ לשעבר"ראש השב -עמי אילון: בעצרת בחיפה נשאו דברים
 ".מצה"מנפגעות פעולת הטירור במסעדת  -הילי שירן. והגב   יזרעאל -

 .הופיעה חבורת הזמר של נופית, במסגרת העצרת
 

 .אביב-ברחבת הקאמרי בתל 12.00בשעה ,  4.2.11העצרת הבאה תתקיים ביום שישי ה 
 .והסופרת יוכי ברנדס כ לשעבר "ח -גאולה כהן. הגב  ,אייל בן ראובן. האלוף במיל: ישאו דברים

 

 .מוזמן לבא ולהצטרף להתכנסות ,אבות וכל מי שמזדהה עם הקריאה לשחרורו של גלעד שליט, אמהות
  .שהעבירה את המידע" אמהות למען גלעד"ממקימות התנועה , תודה לטובה וייסמן מנופית
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מפעיל חדש לתחבורה הציבורית  
, יופעלו קווי התחבורה הציבורית באזור ע"י חברת אומני 28.1החל מתאריך 

אקספרס )המחליפה את אגד(. קווי ההסעה מנופית נותרו בעינם ואף תוגברו. 
. לפרטים נוספים:  0710 בבוקר ייכנס ליישוב בשעה 9קו מס' 

http://www.omniexp.co.il/Transportation  
 

 SMSמערכת הודעות חירום באמצעות 
כלקח מאירועי השרפות, ובמסגרת מאמצינו לשפר את הערכותנו לתרחישי 

 אנו מקימים מערכת למשלוח הודעות חירום לטלפונים הניידים. –חירום 
 בהסתמך על – טלפונים ניידים לכל בית אב )בעל ואשה( 2למערכת נכניס 

מספרי הניידים, הנמצאים במאגר הנתונים של הישוב. המערכת תעביר 
אנא עדכנו הודעות חירום בלבד ואנו מקווים כמובן שלא יהיה בה צורך.  

 פנו      –. אם הנכם מתנגדים להכנסת הנייד שלכם למערכת טלפונים ניידים
keren.nofit@gmail.com   למזכירות 

  
 חלוקת ערכות מגן

, בכניסה 2000 – 1500, בשעות 3.2חלוקת ערכות מגן, תתקיים ביום ה', 
 לאולם הספורט החדש. החלוקה מבוצעת על ידי חברת הדואר. 

  חדשהערכה יכול להחזירה ביום החלוקה ויקבל ישנה ערכה שבידו מי .
  לבירור סטטוס. *2237במידה ואין בידכם ערכה ישנה, אנא התקשרו ,
 

הרחבת הפיקוח בנופית 
 החל מחודש פברואר, יורחבו סמכויות הפקח בנופית, ויכללו:

  כנהוג היום. –כלבים משוטטים  

  . אכיפה בנושא צואת כלבים
 .הוצאת אשפה/ פסולת בניין/ פסולת אחרת לרשות הרבים 

 .חניית כלי רכב שלא כדין 
 המנעו מעברות, חסכו את הקנסות וניצור מקום שנעים יותר לחיות בו.

 
דרוש מנהל \ אב בית לאולם הספורט בנופית. 

ראו פירוט דרישות בפורום ובאתר היישוב. הצעות מועמדות בצירוף תעודות 
השכלה, ניסיון וקורות חיים יש לשלוח לידי מזכיר המועצה האזורית זבולון, 

 .8.2.2011, עד תאריך 04-8478128ארז ארד, בפקס: 
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 ילדים/תספורת גברים
 ₪  30פאן +תספורת נשים 

 ₪  90/20 -ארוך /פאן קצר
 צבע  פסים  גוונים 

תסרוקות / איפור ערב 

+צבע מבצעים
תספורת 

 בלבד₪  071-פאן ב+
אפשרות למנוי מיוחד לצבע לשיער

 
מנוי פאנים 

 !בלבד₪  051מתנה  0+ 01

 ‘ ה-‘פתוח א

 שעות ביממה 24 

 050-7679905יעקב 
 052-3237505דודי 

 !שירות מכל הלב

פתרון מושלם לבעיית 
 השורשים בקווי הביוב 
 עם אחריות לשנים רבות

 איתור נזילות במצלמה חדישה 
 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני אינסטלציה 

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

  בבלעדיות גובל בואדי
מתוכנן ומעוצב  240/400

 2,500,000ברמה גבוהה 
  חדרים גישה נוחה  7בבלעדיות

2,400,000 
  יחידת דיור +בבלעדיות קוטג

 2.500,000נוף לים 
להשכרה מבחר גדול של 

 נכסים בבלעדיות
  050-8426968לפרטים יעל 

  050-6426968אופיר 
 תושבי נופית , מומחי נדלן

 טבעון ' ק 1ככר בן גוריון 
 04-9534484פקס /'טל

 משקפי ראיה ועדשות מגע

 מאיר טולידאנו 
 אופטומטריסט מוסמך

 מומחה למשקפי מולטיפוקל

 נופית - מירי ארנהלט

 מחירים מיוחדים 
 לתושבי נופית 

ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 ?נופשיבוקר בשבת 
 במוזיאון ישראלעלינו  לירושליים לביקור , הפעם נפגשנו כולנו בשבת, כן

עינת  בחרה .  המדריכה שלנו בביקורנו,  את פנינו קיבלה בשמחה עינת רון 
, במומחיות של מדריכה מנוסה.  להתחיל בתחום הארכיאולוגייה ואף להרחיב בו

על פני מליוני שנים והתעכבה על התפתחות האדם והכלים ,  העבירה אותנו במסע
ביקרנו גם בתערוכה ייחודית של האמן .  שיצר בידיו במשך התקופות השונות

קינחנו במסע נוסף .  רישומים וציורים,  חלום יעקב ובה הדפסים,  יעקב שטיינהרט
אשר ,  ביקור בכמה בתי כנסת של קהילות שונות בעולם,  אליו הובילה אותנו עינת

המשכנו לתצפית על ירושליים וחלקיה .  שוחזרו במדוייק והוקמו כאן במוזיאון
השונים ומזג האוויר גם הוא האיר לנו את פניו במיוחד והוסיף על התמונה 

היה זה טיול שבת מהנה ומעשיר באווירה של משפחתיות חמה ואנו .  המרהיבה
 .כבר ערוכים  ומוכנים לטיול הבא

על  חנה רוןולשרה גולדנברג תודה ל.  על ההדרכה המקצועית עינת רוןתודה ל
 !             התכנון והארגון המוצלחים ולהתראות בטיול הבא 

 בהנאה עליזה רווה

 .טיול לדרום עם דרור וייצמן -יום שישי  - 11.02.11

 דרום אדום של פריחה וצמיחה 

 .טיול לנגב המערבי בעקבות פריחת הכלניות ופיתוחו של האיזור 
תצפית  , אנדרטת החץ השחור , גבעת תום ותומר בקיבוץ נגבה :מסלול 

 נסיעה לשוקדה ובארי לשדות הכלניות  , נבי מרעי 
 .  יש להצטייד בנעלים נוחות כובע שתיה ארוחות ומצב רוח טוב    
         18.00בבוקר חזרה משוערת    7.00יציאה    

    במשרדי הישוב אצל קרן ₪    100הרשמה             

 ברב תכליתי  19.30שעה -יום חמישי  -17.02.11
 החדירה לתוך התנועה הניאונאצית בגרמניה-ירון סבוראי

בנם של ניצולי שואה חדר לתוך .חוקר תסריטאי מרצה וסופר,ירון 
 .התנועה הניאונאצית  והצליח לשכנעם כי הוא אחד מהם

 כולל כיבוד קל₪  20כניסה          

 .פעילות נופשיבוקר מיועדת לכלל תושבי הישוב

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 .ליד כיכר קומפיין, קרית טבעון, 47כל האירועים מתקיימים במשכננו ברחוב רבין 
   050230405023040502304---004004004: : : רכזת קהילת מעלות טבעוןרכזת קהילת מעלות טבעוןרכזת קהילת מעלות טבעון, , , נירה זרנירה זרנירה זר

WwwWwwWww...maalotivonmaalotivonmaalotivon...com         maalotivoncom         maalotivoncom         maalotivon@@@gmailgmailgmail...comcomcom   

 קהילת מעלות טבעון
 יהדות מתקדמת בקרית טבעון והסביבה – התנועה הרפורמית

 התחדשות יהודיתמסורת של 
קהילת מעלות טבעון מזמינה אתכם לחוויה יהודית שוויונית ועכשווית ברוח 

   .פעילויות הקהילה פתוחות לקהל הרחב. היהדות המתקדמת

  "ואני את"
מפגשי לימוד ויצירה 

 של אמהות 
 ובנות מצווה
054-7570615 

קבלת שבת קט 
 3-6מפגש לבני 

 28/1/11יום שישי 
  17:00בשעה  

 מלווה מלכה 
 20:00 בשעה 29/1/11, ש"מוצ

 קהילת מעלות טבעון מתכבדת לארח את 

 שופטת בית המשפט העליון בדימוס

 דליה דורנר 
הבדלה , התכנסות על קפה ועוגה: בתכנית

 :והרצאתה של הגב דורנר
 "?לאן –הדמוקרטיה הישראלית "

 ₪  10: חברי קהילה, ₪ 20: דמי כניסה

 

 מאפייה

 אבו שאדי ובניו

 פ י צ ה , ל ח מ נ י ו ת , פ י ת ו ת 

04-9536356 
 משלוחים עד הבית

 , עוגיות, בורקס, זעתר
 חלות לשבת

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 00044 -9044' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת וקבלות פנים
 שוש ואהוד יונאי

470-765009760 
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. משלוחים מהאיטליז ומהמרכולית חינם
 04-9930004: ‘להזמנות טל

חזה עוף 
 פרוס

כרעיים 
 עוף

 3פרגיות 
 ₪  25 ₪  17 ₪  100 ג“ק

 מבצעים באיטליז נופית
 טרי יום יום

04-9835210 

₪  
0035 
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 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם

 מכירת כל סוגי השטיחים
 -עבודת יד, מקיר לקיר, מודרניים, קלאסיים

 . פרטיים, ים‘אפגניים בלוצ
 סי ופרקטים.וי.מכירה והתקנת פי

 מפעל לניקוי תיקון וחידוש 
 כל סוגי השטיחים

 ניקוי וטיפול אומנותי 
 בשטיחים פרסיים וסיניים

 דיל נשר -בין שיש אלוני לשופרסל , 30המסילה  ‘ רח 
, 10-1310113, 31300127 ‘טל

 310-1300121 ‘פקס

 מחפשים בית 
 זוג אקדמאים

עם שני ילדים מעוניין  
 לרכוש בית בנופית

 (לא מתיווך)

054-5377768  
(אלה)   

 קונדיטוריה דובדבן
 כיכר כפר זבידאת

 מול מסעדת סמיראמיס

 עוגות יום הולדת עם תמונה 
 פחזניות עוגות גבינה 

 עוגיות ממולאות תמרים
  בקלאווה וכנפה 
  גלידות וארטיקים 

 פיתות ובורקס מקמח תירס
 

 40-8351359: טלפון
 430-005184823נייד  

  www.eshkol.org.il 

4 נ ו פ י ת  0 - 8 3 5 0 3 5 9     

בואו ללמוד מתמטיקה בשיטה מיוחדת 

 המותאמת אישית לכל תלמיד

  (גם לבעלי לקויות למידה או מחסום רגשי)

 שמשית    נופית    קריות 
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 לצלם בחורף
ובעצם אני לא , אמנם קר ולפעמים גם רטוב. זה החורף, אם יש עונה שאני אוהב לצלם בה

 . אבל כל מיני דברים טובים קורים בו שעוזרים להוציא תמונות נהדרות, ממש מחבב אותו

אפילו , כאשר הם מסתירים את השמש. אחד הדברים החשובים הוא הימצאותם של העננים בשמיים
, הצללים יותר רכים, האור פחות בוהק. הם משמשים כמסנן שמפחית את עוצמת האור, חלקית

זה פותר למצלמה את הקושי של התמודדות עם תאורה קונטרסטית חזקה . והקונטרסט יותר נמוך
. או שניהם גם יחד, שבדרך כלל מתבטאת באזורים שרופים או באזורים מאוד כהים וחסרי פרטים

 .ואפשר לקבל תמונות חדות ומלאות פרטים שקשה לקבל בקיץ, תוסיפו לכך שהאויר יותר צלול

 ?אז מה כדאי לחפש בחורף 

צריך אמנם לקום יחסית מוקדם כי הוא . באזור שלנו יש לעיתים קרובות ערפל בבקרים – ערפל
 7 -ל 6צאו לשטח בין . אבל גם כך הילדים לא נותנים לישון כמו שהיינו רוצים, מתפזר די מהר

ותקבלו ערפל ( אזור בית יהושוע למשל)רצוי לאזור נמוך כמו אחד הואדיות או העמקים , בבוקר
זמן טוב לבחון את . טרקטורים ואובייקטים נוספים, שיספק לכם צלליות נהדרות של עצים

 .עד השעה שמונה וחצי כבר תהיו חזרה בבית. היצירתיות שלכם

אפשר , נכון. הרטיבות מוסיפה תחושת רעננות לתמונות שקשה לקבל בדרך אחרת – רטיבות
נסו . אבל זה לא אותו הדבר כשאתם יודעים שרימיתם, להשפריץ קצת מים על צמח גם באוגוסט

. או פרחים מעוטרים בטיפות זעירות, לתפוס את הצמחיה אחרי גשם וצלמו טיפות בקצות עלים
היתה של נמלה זעירה , וגם זכתה בתחרות בינלאומית, אחת התמונות המהממות ביותר שראיתי

עד שלא . ושותה להנאתה, תוקעת את החדק שלה לתוך טיפת מים בודדת שגדולה ממנה פי כמה
 .רואים לא מאמינים

אפשר לעלות למצפור ברחוב הגליל . לא חייבים לעמוד בגשם כדי לצלם גשם – גשם סוחף
 .כשענן גדול מגיע ומוריד ממטרים על חיפה והמפרץ התמונה מדהימה. ולהשקיף על מפרץ חיפה

זה הזמן לצלם . הסביבה שלנו מלאה בהם. בחורף האדמה עוטה מרבדים ירוקים מקסימים – ירוק
, אגב. או כל שדה אחר שמספק את הסחורה( ממש ליד הצומת)את השדות המוריקים של אלונים 
לצילומים כאלה כדאי להביא ... כך שירוק עובד טוב גם בלי צבע. שדות נראים נהדר גם בשחור לבן

 ".טובעים בירוק"ולצלם אותם , רצוי עם בגדים צבעוניים, את הילדים

כשיש בשמיים עננים מעניינים הם . אז הנה הם מככבים שוב, כבר הזכרתי את העננים – שמיים
. במיוחד באזורים בהם אין משהו שיפריע כמו עמודים ובניינים. מהווים אובייקט מצויין בפני עצמו

כמובן שהתמונות יותר מעניינות בשעות השקיעה או . בשביל זה צריך להתרחק ממקומות מיושבים
גם אם השמיים לא מספיק מעניינים בשביל להחזיק את . כשקרני השמש מפציעות מבעד לעננים

 . הם יכולים לשמש רקע מעולה לאובייקטים אחרים, התמונה לבדם

 !צאו לצלם את החורף  –אם לא הייתי ברור עד עכשיו 
 Jואז יהיו דברים אחרים לצלם , אוטוטו אביב

 ,שבת שלום
 רביב

 raviv_me@hotmail.com:  לתגובות
 

 מאת רביב מיוחספינת הצילום 
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 משחקים זה עסק רציני

והנאה עם משחק שכולו ערב ! ערב מיוחד במינו

יום , החברים הקרובים שתזמינו לביתכם ליום הולדת

 . נשואין או מסיבה

 . אתם תדאגו לכיבוד ולחברים

 . אנחנו נביא משחקים ומדריכים

. ביחד יהיה לנו אירוע שיזכר להרבה זמן אחרי שיסתיים

אירוע אינטלגנטי ברמה גבוהה ויחד עם זה קליל 

 אנו מכנים זאת .  ומהנה
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 חיידקים שקמו לתחייה 
יש יותר כתבות על חיידקים , לאחרונה

, קדומים שנמצאו בשכבות קרח ובגבישי מלח
שהתעוררו לחיים במעבדה וחזרו 

, באזור הארקטי של קנדה. להתרבות
חיידקים רדומים , נמצאו בעומק הקרח

ששבו לחיים לאחר , מלפני אלפי שנים
הם היו במצב של נבגים עטופים בשכבה קשיחה . הפשרה

 . צ מתחת לאפס"מ 20בטמפרטורה של , שהגנה עליהם

. שהצליחו להשיב לחיים, אירובי בשכבת קרקע קפואה באלסקה-א גילו חיידק אנ"חוקרי נאס
, לא נחשפו לחומרים אנטיביוטיים ולא פיתחו עמידות נגדם, החיידקים הקפואים מזה אלפי שנים

חוקרים אמריקאים גילו עשרה מיני חיידקים ששרדו . וברפואה, לכן הם עשויים להועיל במחקר
, ולאחרונה הם גילו חיידק בקרחון בגרינלנד, בקרחונים שונים, במצב קיפאון במשך אלפי שנים

 . צ"מ 56בטמפרטורה של מינוס , מ"בעומק שלושה ק

, כמו במעיינות חמים מאוד, חיים בבתי גידול קשים וקיצוניים, החיידקים הקדומים ששרדו עד היום
לאחרונה נמצאו חיידקים בעומק . במליחות רבה וחומציות גבוהה, במעיינות גופרית, בהרי געש

 . H2Sובסביבה עשירה במימן גופרתי   FeS –האוקיינוסים בסביבה עשירה בברזל גופרתי 
, העשויים להתקיים בתנאים קיצוניים דומים, מתעננים בחיידקים אלה, ביולוגים-חוקרים אסטרו

חיידקים רדומים , (מארס)הם טוענים שיש סיכוי למצוא בכוכב מאדים . בגרמי שמים בחלל
המכוסה " אירופה"ובירח , וגם בירח של כדור הארץ, ובעומק אדמתו הקפואה, בקרחוני קטביו

חוקרים אמריקאים הצליחו להעיר חיידקים קדומים (. צדק)ומקיף את כוכב הלכת יופיטר , קרח
נלכדו , לפני כשלושים אלף שנים. שהתגלו בניו מקסיקו, ששרדו בתרדמה בתוך גבישי מלח

 900מיתוך . ומיעוטם הצליחו לשרוד עד היום, שרובם מתו מיד, חיידקים בתוך גבישי מלח
, להתחלק, רק חמישה חיידקים הצליחו לחזור לחיים, חיידקים ששוחררו מגבישי המלח הקדומים

 .  להתרבות

, הנראים כמקלונים( מ"אלפית המ)חיידקים הם מיקרואורגניזמים חד תאיים בגודל של מיקרון 
הם חיים במערכות הגוף . בחי ובצומח, במים באדמה, הם נמצאים באוויר. סלילים או כדורים

הם מתרבים מאוד ומופיעים זנים , אולם במקרים מסוימים, בלי לגרום נזקים, בצורה מאוזנת לרוב
מספר החיידקים שחיים באופן נורמאלי . שעלולים לגרום לזיהומים, חדשים שהופכים לפתוגנים

. ורובם מרוכזים במערכת העיכול והעור, ממספר התאים המרכיבים את גופו 10בגוף האדם הוא פי 
מינים מוכרים היום למדענים  8000החיידקים מהווים שליש מהביומסה של כדור הארץ ורק 

 .בעולם

על ידי כך שמחדירים לרצף , בהנדסה גנטית, בעלי תכונות מיוחדות, היום מצליחים ליצור חיידקים
בדרך זו כבר . בתעשייה ובחקלאות, ומקבלים תוצרים הנחוצים ברפואה, את הגנים הרצויים, א"הדנ

ומתכננים לייצר חיידקים , הנמצא בשימוש אצל חולי סוכרת, מייצרים חיידקים המפרישים אינסולין
בוטנאים אמריקאים מאוניברסיטת . יפעלו נגד זיהום אוויר ועוד, יפרקו כתמי שמן , שיפיקו אנרגיה
הם גילו שיש חיידקים . שהחיידקים משפיעים על כמות הגשם היורדת בכל שנה, מונטנה טוענים
. המגביר את קפיאת המים גם בטמפרטורות גבוהות שמעל לנקודת קיפאונם, היוצרים חלבון

ומהווים גרעיני קפיאה , מתפזרים באוויר, החיידקים ניזונים מחומר אורגני ומתרבים בתוכו
, החיידקים יורדים לקרקע עם הגשמים. ההופכים לטיפות של גשם, והתלכדות של אדי המים

, החוקרים טוענים. מתפזרים באוויר וחלקם מהווים גרעיני התלכדות לאדים, מתרבים על צמחים
 . מאשר גרעיני התלכדות אחרים, שהחיידקים יעילים יותר ביצירת משקעים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 משפטים 
 16:38-17:48: זמני השבת 

i שבת שלוםi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
 ן"י י ע ו ץ   ו ת י ו ו ך   נ ד ל 

 (ת ו ש ב   נ ו פ י ת )! ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל 
0ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 2 - 2 2 5 3 7 7 7  

יחידה + מרווח ומטופח , חדרים 6דו משפחתי 
 ₪  2,100,000גינה מהסלון לנוף , נפרדת

גישה נוחה , מסודר וממוזג', חד 6, דו משפחתי
 ₪  1,950,000ומרפסת גדולה לנוף 

, יחידה נפרדת+ 'חד 6, בית בודד', בנופית א
 ₪  3,000,000גישה נוחה וגינה גדולה ומטופחת 

  מפ ךו פפפטאו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  9777709: טלפון

470-7767009  

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 הדרך לריפוי עצמי
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

 050-7832003: לפרטים והרשמה
www.ima-adama.co.il/home/sandra 

2ieliash@012.net.il 

 הבזאר פתוח 
שמוכר את המוצרים שלכם גם כאשר , מתקדם, חושבים על בניית אתר שיווקי

כזה שתוכלו לשדרג בלחיצת כפתור ושיהיה תמיד מתאים , אתם ישנים
 ?לטכנולוגיה המתפתחת והמשתנה חדשות לבקרים

 !בזארתתחילו לחשוב 

 בזארמערכות ניהול תוכן אינטרנט מצוינות וחופשיות לשימוש להורדה ב

 ממתין לכם בשקט ובסבלנות באזרהקוד הפתוח של ה

 ?יכולים לעלות על גל הבזאר  אתםרוצים לדעת כיצד 
 שיווק ומכירות באינטרנט, פרסום, אבי ברוך -“מידע”

 450-5363545     40-5535455  

 וחנויות וירטואליות, פיתוח אתרי אינטרנט

משפחה 
 מנופית
 מחפשת

 דיור חילופי
 להשכרה
 בין החודשים

מרץ עד אוגוסט 
0400 

470-6770076 
470-7747907 

 למכירה

 למכירה

 למכירה

 
 

תיקון כל סוגי 
 התקלות 

 .בית הלקוחעד 

מחירים 
 !!אטרקטיביים

4700596904 
4709997747 

 אמין מהירשרות 

 ...ואיכותי
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
052-6008871  

 או ורוטו ופו ו

, מעבדת שרות
 תיקון ומכירה

, וידאו, טלויזיות
 מיקרוגל, סטריאו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -ו   
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 2ככר בן גוריון 

  5902359: טל
  490-0009302: נייד

 !מ ב י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הואוםופו ווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
492-9355244 
40-5903594 

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

  הגדר הלבנה 

 054-4915804נייד , 9835031. טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 054-4930818סיירת נופית  

 490-5900400השוטר הקהילתי  
 490-5900409דני ינטנר  –ש "רב

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

WWW 
 !הבזאר פתוח: אבי ברוך מודיע

 פיתוח אתרי אינטרנט
 וחנויות וירטואליות

054-5313606 
04-9535055 

 Homefix שילדקראוט
 ביצוע כל עבודות האינסטלציה 

 פתיחת סתימות 

  איתור נזילות 

 בעזרת מצלמות מיוחדות

 052-2790978נתן שילדקראוט 
 נופית, 82תבור 

 יעוץ אישי ומקצועי חינם -לתושבי נופית 


