
 נופותופווווותו ופו ו

 2202.3.3ע  “תש , ב אייר “יום שישי כ   033גליון  

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

 משלוחים
48-=97:;;= 

 פיצריה מסעדה
 מוניות הקריה

 טבעון
נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
 שעות ביממה 42

42-3099349 
404-9388293 

נקבע הנוסח הסופי של המכרז לבחירת , שנערכה השבוע, בישיבה של הועדה האסטרטגית לנוער
 .292/1/1/תנועת הנוער שתקבל את המנדט לפעילות בנופית החל מיום 

ראיונות עם תנועות הנוער השונות יערכו כשבוע לאחר חג השבועות במטרה לבחור את התנועה 
את הראיונות יובילו . ולאפשר לתנועה שתבחר להתארגן לקראת תחילת שנת הלימודים, בהקדם

יהודית גל וענת טנא מלכין ממחלקת , טלי גור, רן-גלית לב: חברי הועדה האסטרטגית לנוער
 .הנוער והספורט של המועצה האיזורית זבולון

האם יהיה זה החאקי של ? איזה צבע יהיה לחולצות שילבשו בני הנוער לפעילויות התנועה
או יהיה זה הצבע הכחול של תנועת הנוער העובד והלומד . תנועה שאינה מזוהה פוליטית, הצופים

התשובה ? או שמא תהיה זו תנועה אחרת. או מחנות העולים המזוהים עם השמאל הפוליטי
 !בקרוב

כדי לדעת עד כמה תנועת הנוער שתיבחר תהיה משמעותית במערך הכולל של החינוך הבלתי 
עד כמה : מספר גורמים מכריעים בתשובה לשאלה זו והם. פורמלי בישוב נאלץ להמתין קצת יותר

. להשקעת תקציבים ומשאבים בתנועת הנוער שתבחר, בין היתר גם, והכוונה, ‘תחבק’נופית 
לא , ודבר שלישי. הקן או איך שיקראו לזה, איכות כח האדם שיבחר למשימת הבנייה של השבט

 .האינטראקציה וההשתלבות עם יתר הגורמים במערך החינוך הבלתי פורמלי בישוב, פחות חשוב

 ?חולצה כחולה או חאקי ועניבה

 :ועוד בגליון זה
 לילדים שנולדו השנה ולמשפחותיהם שמור מקום מיוחד בחג הזה, חג שבועות בפתח>>> 
 שימו לב לתזכורת . אחות מרפאת הכללית החדשה ממליצה בחום, אריאלה שפיגל. כן להתחסן

הסדנה . נותרו מספר מקומות בסדנת הרזייה ושינוי הרגלי אכילה, “כללית דיאט”לסדנת 
 <<<פתוחה לחברי כל הקופות

 כדאי להוציא ללטש ולהעביר לועדת , אם כתבת שירים ושמת במגירה. שבוע הספר מתקרב
את קולם ורשימותיהם של ( ולחשוף)תרבות שלקראת שבוע הספר השנה מבקשת לשמוע 

 <<<תושבי נופית שלמילה הכתובה מקום חם בליבם
   הזמרים הגדולים בעולם, שערוריית כרמן -סדרת האופרה המבוקשת חוזרת עם . 
 איך לממן את הלימודים של הילדים בלי להתאמץ .  כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן

 <<<תובנה  מאת יהודה יזרעאלי. ואיך זה קשור למשפט הקודם
 סיפורים לצלילי הקשת מבית היוצר של תיאטרון הקרון: הצגה מוסיקלית לילדים. 
 הוכחות  3יש לכך , עץ נפלא שנקלט היטב בנופית, אהוד קלפון מספר על סודות המורינגה

 . ומשמש כמרפא למחלות הגוף, העץ מספק כמויות עצומות של ויטמינים מינראלים. בשטח
 לימודי אנגלית  בקבוצות בנופית -ל“הכן ילדך לנסיעה הבאה לחו>> 
  יהיה חם. החלה עונת הקייטנות!!! 

 ק ר י א ה   מ ה נ ה   ו מ ו ע י ל ה 



 ערב חג שבועות

 צ “אחה 11.5.10יום שלישי  
 נתכנס לקבלת חג שבועות בזמר ובמחול

 הורים לתינוקות שנולדו מחג שבועות שעבר 
 ועד שבועות זה 

 :776;:>-494נא פנו ללימור טואג 

 

 
 

 .....מילים מילים

לקראת שבוע הספר השנה אנו מבקשים לשמוע את קול תושבי נופית 

 .שלמילה הכתובה מקום חם בליבם
אז . אנו נרכז את כל החומר הכתוב לחוברת שתופץ בין בתי האב בישוב לקראת החג

מאמרים על , מילדים ומבוגרים, כמובן שהמלצות על ספרים? מה אנחנו מחפשים
נשמח לפרסם מאמר : העיתונאים שבינינו. קריאת ספרים וכתיבת ספרים, ספרים

מאמר על : הגננות ואנשי החינוך, מורי הספרות. פובליציסטי שלכם הנוגע לספרים
אם יש בנינו . כתבה קצרה על סופר אהוב וספריו. חשיבות הקריאה לילדים וקשישים

. גם אם זה ספר שירה או בישול, נשמח לקרוא על כך-מי שזכה להוציא לאור מכתביו
 .כמובן שנשמח מאוד לפרסם סיפורים קצרים פרי מקלדתכם

 

את החומר יש להעביר לועדת תרבות לעצמונה 
[gatsmona@gmail.com] 



 ילדים/תספורת גברים
 ₪  34פאן +תספורת נשים 

 ₪  90/24 -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

 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 
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 מסנן מים לבית
עם חומר לריכוך 
המים והגנה על 

דוד השמש , הצנרת
 והמדיח

 !חובה בכל בית

 052-3237505דודי      050-7679905יעקב  
 !שירות מכל הלב

 פתרון מושלם לבעיית השורשים בקווי הביוב 
 עם אחריות לשנים רבות

החלפת קווי ביוב ומרזבים ללא חפירה וללא הרס , חדש בארץ
 הלחמת צינור חליפי פנימי באמצעות לחץ אוויר וחומרי הדבקה יעודיים

 שימוש במצלמת אינפרא אדום-איתור נזילות 
 האיתור באמצעות מצלמה חדישה 

 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני אינסטלציה 



 
 

 סיפורים לצלילי הקשת
 מופע סיפורים מוסיקלי

 
 גפנן-נילי ויסברג  <סיפור ושירה, משחק

 יודן מיבר: מפוחית, מלודיקה, כלי מיתר, שירה
 דירק קונש <תיבת צלילים, כלי נשיפה, שירה

מובילים את הקהל למסע , שחקנית ומספרת סיפורים בשיתוף שני מוסיקאים

.קסום בעולם  

לכל כלי  הסיפור . המסע מתחיל בהיכרות עם כלי מוסיקה מיוחדים מרחבי העולם
בהמשך המסע המופלא מאזינים . הצלילים המיוחדים לו, וכמובן, השם שלו, שלו

המגלמת לסירוגין את הדמויות המשתתפות , מפי נילי" סיפור עם"הילדים ל
 .בסיפורים והן את תפקיד מספרת הסיפורים

 .מעצימים את חווית הסיפור, כלי המוסיקה המלווים את הסיפור לכל אורך המסע
 

 . 44<;3בשעה  37.9.34יום חמישי 

למלווה ₪  34לילד ₪  64כרטיסים במכירה מוקדמת  
 .ניתן לשלם באשראי. 74443==-48במזכירות היישוב 

 34 – 8לגילאי 



 
 

 ?למה כן להתחסן

  
אנחנו רואים ירידה הדרגתית עד ,אין ספק שבראי הסטטיסטיקה העולמית והארצית

, העלמות של מחלות שהיו פעם  נפוצות ומאיימות ביותר הודות לחיסון האוכלוסיה
( שעדיין ישנה אבל במספרים מזעריים)שחפת,פוליו,מחלות  כמו אבעבועות שחורות

בשנות החמישים :לדוגמא . .נעלמו או שמספר החולים בהם פחת לשיעורים זניחים
מקרה לשנה וגם אז  /-בשנות האלפיים היו כ,מקרי טטנוס לשנה  01-הראשונות היו כ

 .מדובר על אנשים שלא חוסנו
, אבל, אלומיניום בחיסונים, מתנגדי החיסונים טוענים להימצאות חומרים כמו כספית

לטענה .מדובר בכמויות כל כך מזעריות שבכל מזון שאנחנו אוכלים יש הרבה יותר
מוות , מחלות אוטואימוניות, שחיסונים עלולים לגרום לשורה של מחלות כמו אוטיזם

יש מחקרים מדעיים אמינים , נהפוך הוא, אין שום ביסוס מחקרי מדעי' בעריסה וכו
 .שמוכיחים שממש אין קשר בין חיסונים למחלות אלו

החיסונים היום נעשים בתנאים טכנולוגיים רפואיים הטובים ביותר ובטוחים ביותר 
 .תופעות הלוואי בדרך כלל זניחות . וניתנים לאחר בדיקות מקיפות

 :ההישגים בבריאות הציבור הישראלי הם
 014-ירידה בתמותת תינוקות כ. /
 אצל תינוקות A-ו Bהדברה כמעט שלמה של צהבת ./
 הפחתת דלקת קרום המח למספרים קטנים ביותר. 3
 בנית מערך למלחמה בשחפת. 0
 ירידה ניכרת בכמות תינוקות עם מומים מולדים. 5
 הארכת תוחלת החיים של כלל האוכלוסיה. 6

כל זה ועוד נותנים לנו את ההצדקה ואת הבסיס האיתן להמשיך ולפתח את נושא 
הילדים והמבוגרים ולהגיע , החיסונים ולהמשיך  בחיסון אוכלוסיית התינוקות

 .המגיפות ההמוניות והמקומיות, להפחתה במספר  האשפוזים

 .הרפואה הטובה ביותר והנכונה ביותר היא הרפואה מונעת

 :תזכורת 
  במרפאה //-9לחודש בשעות  //סדנת החייאה  תתקיים ביום שישי 
  לסדנת עיצוב הרגלי אכילה  נותרו מקומות ספורים  -“כללית דיאט”סדנת

.  שתתקיים במרפאת הכללית החדשה בהנחיית דר דפנה נדיב  וירידה במשקל
החל  11.//-9.31/בימי ראשון בשעות   מפגשים 1/הסדנה כוללת 

. עכשיו הזמן להירשם כדי להראות יפים ובריאים בבגד הים. 3252/1/מ
 *5505בהקדם במוקד המחוזי   ההרשמה

 מדור הבריאות של הכללית

 אחות המרפאה בנופית, מאת אריאלה שפיגל



 : תגובות המשתתפים

, הרצאה קולחת, מעשיר, מהנה
ברורה ומעניינת שהאירה נקודות 

 .כה רבות שלא שמנו לב אליהן

, התרשמנו מאד מהרצינות

 .המקצועיות וההקפדה על כל פרט 
אירועים . איזו מרצה שופעת

 !ייחודיים

 !!!רוצים המשך. מסבירה מצויין

 לבקשת הקהל שני מפגשים נוספים בסדרה 

 

 

 

 
 

 !לא מה שחשבת? אופרה
 מרב ברק< מרצה

 לחובבי ולחוששי אופרה

 שערוריית כרמן
 37.9.34חמישי 

 74<64בשעה 

כאשר הוצגה לראשונה במאה , האופרה כרמן היתה לשערוריה

ובכל זאת הפכה לאופרה המבוצעת , בפריס, התשע עשרה

מה הפך אותה לאופרה האהובה והפופולרית בכל . בעולם

זכתה לביצועים , שאתם בטוח מכירים, כרמן? הזמנים

בקצב הפלמנקו , הרצאה חושנית. מפתיעים בקולנוע ובמחול

 .צועני-צרפתי-ובניחוח ספרדי

הזמרים הגדולים 
 בעולם

 תחילת יוני

הביצועים היפים ביותר של זמרי הטנור וזמרות הסופרן 

ההרצאה משלבת סיפורים ואנקדוטות על גדולי . המובילים

לצד קטעי האופרה המוכרים והאהובים ביותר , הזמרים

 . מאולמות הקונצרטים ובימות האופרה המובילים בעולם

  74443==-48כרטיסים במזכירות נופית 
 ₪ 84הרצאה בודדת 

 הנחה לרוכשים כרטיסים מראש  לשתי ההרצאות



!   פ ת ו ח  ! !  פ ת ו ח ! ! !   פ ת ו ח ! ! !  פ ת ו ח ! ! !פ ת ו ח ! ! ! 

 ב

 !!!והרבה אווירה טובה -שתייה קרה  -גלידות  -קפה  

10-9835//1 

1135 ₪  

 תוספות
 ₪  113 זיתים
 ₪  113  בצל

 ₪  115  טונה
 ₪  115 בולגרית
 ₪  115 פטריות

 בין השעות
/7:11-//:11 

!בקרקבקבקבקקקבק ק ק קבק ק ! ! 
 ק קבקדקקק ק ק קבקדקקק
 בק קיק קתקתק קבקדק

!בקרקבקבקבקקקבק ק ק קבק ק ! ! 
אבב בדקרב בת הק
   פ דתבד



 ושמחת בחגיך והיית אך שמח 
 שבועות הוא החג השני בשלושת הרגלים

 מצווה לחוג את החג שבעה שבועות ויום מקציר העומר

 10-8090/56: ‘קרית חיים טל 6האצטדיון 

 10-9806063: ‘אזור התעשייה רכסים טל
 1//10-8039: ‘קרית אתא טל 8/הציונות ‘ שד

 כלי אירוח מהודרים וחד פעמיים 
 פתרונות הגשה יחודיים

 קישוטי שולחן
 פרחי משי ונייר

 בדי אורגנזה
 מגוון רחב של מפיות נייר

 חבקי מפיות
 קערות וקעריות, מגשים

 
 במחלקת האפייה

 תבניות חד פעמיות
 תבניות סיליקון

 בצק סוכר
 קישוטים לעוגות

 כלי אפיה וקישוט
 חותכנים

 טים‘מנג
 

 כלים מתכלים לשמירת הכדור
 סט כוסות וצלחות מקני סוכר

 סט כוסות וצלחות מעמילן תירס
צלחות הגשה אורגניות לשימוש 

 במיקרו
 ם מעץ“סכו

 
 יום הולדת

 תמונה אכילה לעוגה
 בלונים

 זיקוקים
 שקיות הפתעה

הזמנות ליום 
 הולדת

 שקיות יום הולדת
 קישוטים

 מתנות

http://www.hacol-lamesiba.co.il 

 ל“שילחו כל תמונה בדוא
lamesiba@walla.co.il 

 ואנו נדפיס עבורכם

 1:11/-1:11/:  שעות פתיחה   



ALL ENGLISH STUDY GROUPS 
 !!!בנופית

 יב -קבוצות לימוד לכיתות ט

 !!!לימוד אנגלית הופך לכיף אמיתי -ל "ממש כמו בחו
 (על פי דרישה)הפעילות תתקיים פעם או פעמיים בשבוע 

 !זול יותר משיעור פרטי והרבה יותר יעיל
 

  לאנגלית מדוברתכאשר שעה ראשונה מיועדת  שעה וחצימשך הפעילות 
 .על פי הצרכים האישיים של כל אחד ואחד לתגבורומחצית השעה הנותרת 

 .תתפלאו לראות כמה ניתן ללמוד כשנהנים

 !התחלת הפעילות מיידית

הבנת הנשמע , משחקי תפקידים, כתבות, שירים, הפעילות משלבת משחקים
 והבנת הנקרא ובעיקר אנגלית שימושית

 (טבעון והסביבה, פתוח לתושבי נופית)

למעוניינים להירשם או לקבל פרטים אודות עלויות וקורסים לגילאים הצעירים 
 9;==7;498-8<יותר נא ליצור קשר עם יעל בטל

 משתתפים 6
למפגש ₪  4= 

 למשתתף

 משתתפים 7
למפגש ₪  4> 

 למשתתף

 משתתפים :-8
למפגש ₪  4; 

 למשתתף

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

  611,111,/למכירה קוטג בנופית מטופח  ₪ 
 שטוח , למכירה בבלעדיות בנופית בית בודד

במיקום מעולה מחיר ‘ מ 811-על מגרש כ
  3,111,111מבוקש 

  חדרים  3להשכרה יחידת דיור בנופית
 ₪  3,111יחידה מושקעת 

קיימים מגרשים ונכסים 
   אטרקטיבים בטבעון

 050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 

 !צא לדרך? יש לך רעיוןיזם 

 בניית אתר אינטרנט 

  דומיין ייחודי 

 ממשק ניהול עצמי 
 00555  פליירים 

 00555  מעטפות מודפסות 

  תמיכה ויעוץ 

 פרסום ושווק באנטרנט 

 אופטימיזציה של אתרים 

 במחיר מיוחד והכל!!! 
 

 נופית פלוס  -“ מידע”
 הבית של היזמים 

    50-5000500:  ‘טל



כל אחד הוא אור קטן 
 וכולנו אור איתן

 

השאלה הראשונה שקורא המאמר ישאל את עצמו 
שהרי האביב בחוץ ומה ? היא מה התאריך היום

 ?למשפט המזוהה עם חנוכה ולאביב
חיסכון זה בונה . הפעם אדבר על חיסכון ארוך טווח

 .על הצטברות כסף הן מתוך הקרן והן מתוך הריבית
 . אותם תשלומים חודשיים שמופקדים לתוכנית, הקרן היא הכסף אותו אנחנו חוסכים

 .הריבית היא הכסף אותו אנחנו מקבלים מהבנק בתמורה לכך שלא נמשוך את הכסף מהבנק
השני על דירה , האחד חולם על טיול מסביב לעולם. לכל אחד יש חלומות ויעדים שברצונו לממש

במיוחד , יומי אנחנו מוציאים כספים ללא חשיבה-במרוץ היום. לילדים והשלישי על לימודים גבוהים
 .בסכומים הקטנים

 :הבה נראה מה קורה לשתי משפחות המתנהלות קצת שונה
 .לחודש₪   99/רק , התחברה לטלוויזיה רב ערוצית ומצאה עסקה מצוינת' משפחה א
ובזמן הרב שנותר לה קוראת ספרים ( יש קליטה טובה בנופית)קנתה ממיר דיגיטאלי ' משפחה ב

 .ומטיילת בטבע
כשילדם הבכור סיים את טיולו בעולם נפנות המשפחות לבדוק האם יוכלו לעזור לו , שנה 5/לאחר 

 .ללמוד במוסד להשכלה גבוהה
 .ח ולכן עליה למצוא מימון ללימודים ולמחיה של הילד"ש 1חסכה ' משפחה א
 111,/0כשמתוכם ₪   111,/1/ויש לה בבנק  04לחודש בריבית צנועה של ₪   99/חסכה ' משפחה ב
 .שזה אומר שלתקופות ארוכות הריבית היא גורם חשוב בצבירה של החיסכון!! מהריבית

 .יכולים ללמוד במוסד אקדמי במשך ארבע שנים ללא לחץ כלכלי' אין ספק שילדיהם של משפחה ב
השקלים איתם חשב לקנות  111,//לוקח את ' מה הייה קורה אם בראשית תקופת החיסכון הייה זוג ב

וחיסכון ₪   111,//החיסכון הייה כולל הפקדה חד פעמית של . מסך פלזמה ושם אותם באותו חיסכון
 .₪ 99/חודשי מצטבר של 

 .מריבית בלבד₪  111,/6כשמתוכם ₪   33,111/שנה סך  5/היו עומדים לאחר ' לרשות זוג ב
. מכאן אנו למדים שאנו יכולים לממש את רוב היעדים הכלכליים שלנו על ידי חיסכון קטן לטווח ארוך

. לבלות ולהוציא ובתנאי שחושבים לפני שמוציאים, ניתן לחיות. לא כל הוצאה מוצדקת לטווח הארוך
הדבר מושג על ידי . חשיבה לפני הוצאה גורמת לשדרוג משמעותי באיכות חיינו ומימוש חלומותינו

 .חיסכון קטן לטווח ארוך
 .הכסף שימש לקניית המגרש עליו בנוי בייתו. כותב המאמר חסך בשיטה זו את כספו: גילוי נאות

 "שקל"כל החישובים נערכו בעזרת מחשבוני קבוצת 
 

ל "ניתן לפנות אלי בדוא. אשמח לענות על שאלותיכם במדור זה או אישית
yehuda@tovana4u.co.il    או דרך האתרwww.tovana4u.co.il 

www.tovana4u.co.il 

המשפחה עוזרת -כלכלת. וצרכנות" המשפחה-כלכלת"-המייעצת ב" תובנה"יהודה יזרעאלי הוא בעל חברת 
, לימודים)תכנון העתיד המשפחתי , יומית-משפרת את ההתנהלות היום". תכנון פיננסי משפחתי כולל"ב

מטפלת " תובנה", בצד הצרכני(.  רפואי ופנסיוני)ובייעוץ להגנות ביטוחיות משפחתיות ( חגיגות, טיולים
התנתקות , כגון התחברות לחברה סלולארית ללא הפתעות בחשבון החודשי, בבעיות צרכניות מכל סוג

  .או שירות וכדומה2גישור באי הבנות עם ספק סחורה ו2טיפול, מהכבלים ללא דחיות

mailto:yehuda@tovana4u.co.il
http://www.tovana4u.co.il/
http://www.tovana4u.co.il/


 בנופשית I funקייטנת 

 017.7.4 – 07.7.4בתאריכים   

 ניר גרוטס : מנהל הקייטנה
 יוסי אברמוביץ –כדורגל : מאמנים מוסמכים

 ראובן כץ –כדורסל                          
 שני מירב -פנקי ביט                         

 

 www.funtime.org.il: כתובתנו באינטרנט
  0.0707.-410  000004.-410: ‘טל

 'כיתה א + לימודי אנגלית לגן חובה   – חדש 

 מסלול כדורגל   - חדש 

 מסלול כדורסל  – חדש 

 או אומנויות לחימה /מסלול קראטה ו  – חדש 

 ביט  –מסלול פנקי   –חדש  

  .המסלול נופש פעיל ויציר בנוסף  

  2+ זוג 
מחפשים לשכור 
בית או יחידה 

 בנופית
 רצוי מרוהט
/ החל מיוני 

  2010יולי  
ליצירת קשר 
 :בשעות הערב

 אבישי

 052-3226133 
einatvax@yahoo.com 

2דרושה דירה 
יחידת דיור בת 

חדרים  3
 בנופית

! לא בחנייה  
 . ללא ריהוט

 רונית
150-07///09 

 חגית
150-8//7/6/ 

 י ללמוד לטפל בעצמך ובאחרים/בוא
 ...בדרך הפשוטה והטבעית ביותר

 הנחת ידיים עדינה
 Reiki 1סדנת רייקי 

מקל על , רייקי משפר את בריאותך
מחזק את מערכת החיסון של , כאבים

 ...מאזן ומרגיע, גופך
 01.5.12-מתקיימת ב 1סדנת רייקי 

בכפר " רגעים קסומים"ב
 .חסידים

 : לפרטים והרשמה
 מאסטר רייקי  - חלי פודה

 תחומית -ומטפלת הוליסטית רב
250-5056525  www.chellypo.co.il 



קונדיטוריה 

 דובדבן
http://duvdevan.meydalle.info 

 עוגות יום הולדת עם תמונה  

 מוצרים ללא  גלוטן 

 10-953/738  
 151-0/3/91927: נייד

 פתוח  כל ימות השבוע  

09:00-21:00בין השעות    

 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

 

250-4888883 
 עיצוב שיער 

 פן 

 פסים, צבע 

 תספורת 

 המספרה נמצאת סמוך לכיכר זבידאת

 פתוחה כל ימות השבוע פרט לשבת

 מחירים עממיים

 נופשי בוקר     נופשי בוקר    נופשי בוקר
 

 תזכורת

  33.49.34ביום שלישי 
 בבוקר בנופשית  34.44

 עפרה קינן' הרצאתה של דר

 סבתא מטיילת בהודו< נושא 
 
  69.49.34ביום שלישי 

 בבוקר בנופשית  34.44
 הרצאתו של משה אלפרט

 לחיות עם זאבים < הנושא 
 

יום שישי אנו יוצאים  34.:8.4
לטיול לרמלה לוד שם הטיול 

  להוציא פנינים מעפר



 

 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

    טיפול משולב 
 ג גוף 'מסא+ טיפול פנים מלא 

 ...שעתיים שכולן הנאה ופינוק 

 שוודי רפואי בהזמנה מראש‘ מסאג
( אלסטו+ שרף )הורדת שיער בשעווה 

 מוצרי קוסמטיקה  לרכישה
 קבעי עכשיו תור ובואי 

 .להנות מטיפול נפלא וקפה מוכן

 טיפול פנים איכותי ומפנק 

 !  הגיע הזמן שלך לעצמך

 494- =347=97–<  גלית רז נייד
  48- ==;73== <בית

  
 
 
 
 
 

40-5909499 
 נופית, 440תבור  

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 14.00 -9.00' ו –' א
 

 20:00בימי חמישי 
 מרקייה מוסיקלית

  13/5/10השבוע 

 4;-וה 4:-שירי שנות ה
 עם אורית פרלמן ובועז שטרנברג

 בהזמנה מראש
 שוש ואהוד יונאי

052-5671293/4 

 י ע ל י   י פ ה 
 ז ר י   מ מ ת ק י ם  -ש ז י ר ת   פ ר ח י ם  -ע י צ ו ב   א י ר ו ע י ם 
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 נפלאות המורינגה  
 

מקורו   Moringa oleifera –העץ הנקרא מורינגה אוליפרה 
, לפיליפינים, ומשם הוא נפוץ לדרום מזרח אסיה, בצפון הודו

 The" הוא נקרא בפי רבים . ולדרום אמריקה, לאפריקה

Miracle Tree " (עץ הפלא) ,ויטמינים , בגלל שחלקיו מכילים חלבונים
ומשמש כמרפא , ומינראלים רבים

העץ מגיע לגובה . למחלות הגוף
גם באזורים , של  כחמישה מטרים

, ענפיו ותרמיליו שמוטים, שחונים
בארץ . ואפשר לעצבו כשיח גבוה

, הוא גדל בנחל דוד בעין גדי
ומגדלים אותו בערבה להפקת 

 . תרופות
גם בנופית מגדלים שלושה עצים 

ואוכלים , בגינות נוי ליד שני בתים
המונח . את עליהם המזינים

, בפוטוגזית של ברזיל" מורינגה"
שבו שמרו , זה כד מחמר משובח

לפני עידן המים , את מי השתייה
 . והמקרר, הזורמים בבתים

 –מחקר שפורסם בכתב העת 
Current Protocols in 

Microbiology   במאי  0/ב
/1/1  

טוחנים את זרעי . מציין שהעץ עשוי לטהר מים מגורמי מחלות בקטריאליים בארצות מתפתחות
ומוסיפים למים כדי להכשירם לשתייה ללא חיידקים וגם להפוך מים עכורים , המורינגה לאבקה

 . לצלולים
וזרעי העץ , החוקרים טוענים שמיליארד בני אדם באזורים אלה צורכים מים מזוהמים שאינם מטופלים

בעיקר , הם טוענים ששני מיליון בני אדם בעולם. מכמות הבקטריות במים 994יכולים להפחית עד 
 . מתים מדי שנה ממחלות הנגרמות מחיידקים במים מזוהמים, ילדים מתחת לגיל חמש
טיהור המים . ושמן למאור( Ben Oil)שמהם מכינים שמן לבישול , שמן 014זרעיו של העץ מכילים 

אף על פי שבשטחיהן גדלים מרבית , עדיין לא מוכר ונפוץ בארצות המתפתחות, בעזרת זרעי מורינגה
ולטיהור מים , החוקרים ממליצים לטעת יערות מורינגה לצורכי תזונה ומרפא. עצי המורינגה בעולם

. או כחלק מסלט ירקות, נאכלים טריים וירוקים, עלי העץ השופעים חומרים מזינים. עכורים ומזוהמים
 .  ולשמור לאורך זמן כמזון לילדים, לטחון אותם לאבקה, יכולים ליבש את העלים
אשלגן פי , יותר מחלב 0סידן פי , יותר מגזר 0פי  Aויטמין , יותר מתפוז 7פי  Cהעלים מכילים ויטמין  

כגון , ובמינראלים רבים,  Eו Dהם גם עשירים בוויטמינים  . וחלבונים פי שניים מחלב, יותר מבננה 3
 . נחושת ועוד, מגנזיום, ברזל, אבץ

ומספק מזור ומרפא , שחלקיו מזינים את האדם, המורינגה הוא עץ פלאים, על פי מסורות עתיקות בהודו
נותן , מחזק את מערכת החיסון, נלחם בדלקות, עוזר בעיכול, הוא מוריד כולסטרול: למשל. למחלותיו

 .       שמצריכות בדיקה במחקרים, ועוד סגולות מרפא רבות, אנרגיה לגוף

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע
ek.meydalle.info 



 פרשת 

ַהר ַֹּתי-בְּ ֻחק  בְּ
 3532.-5.3501 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 
3ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    0 . - . . 0 0 2 2 2  

  גינה  ,מתוכנן מצוין, חדרים מסודר ומפואר 6דו משפחתי
 ₪  5,311 !!לטווח ארוך , גדולה ומטופחת

  לזוג , ר"מ 91 ,חדרים 3יחידת דיור מפנקת ביותר
 ₪ 551,/קמין עצים , מיזוג, עיצוב מהמם ,צעיר

  מופו ווווו ופופופו ו ווו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום

 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  >496-99:988 >97798=< טלפון

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 רוח בנופית-נפש-מרכז גוף
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

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

2ieliash@012.net.il 

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
מייבשי כביסה  

 מדיחי כלים
 תנורי אפיה 

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

30.-133332.  

 מחשבים 
תיקון ומניעה של 
 כל סוגי התקלות

 שירות בבית הלקוח
 

מחירים  
 אטרקטיביים

 

computech.nofit@g
mail.com 

 

052-2796920 
 

 052-8993305   

 מוניות רינה
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב

נסיעות לכל חלקי 
 הארץ

15/-5/11/9/ 

 ברומר אורי

 הדברת מזיקים
 שירות הדברה מקצועי

 אמינות, יחס אישי
 התאמת פתרון לכל לקוח

 !שימוש בחומרים ידידותיים 
 0581 -‘ רשיון המשרד לאיכות הסביבה מס

 אשמח לעמוד לשירותכם

8415555-185  ,8415655-185 
 נופית, 01רמון ‘ רח

Uri.brumer@gmail.com 

 להשכרה



מופונופופווווו

 פופו וןווו ו ו

 מ נ ו פ י ת   ו ט ב ע ו ן 
נסיעות לכל 
 חלקי הארנ

נסיעות מיוחדות 
ג"לנתב  

 שירות אישי
052-5320005 

  ו ורו ו 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

 הו ו ופוןווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
492-9355244 
40-5903594 

 Homefix שילדקראוט
 לוקחים אחריות על הבית שלכם

 ביצוע עבודות אינסטלציה 

 ופתיחת סתימות

 איתור נזילות 

 בעזרת מצלמה טרמית

 פתרונות איטום מתקדמים

 ביצוע עבודות חשמל

 תיקוני תריסים

 תיקון והתקנת דודים

 שיפוצים כלליים

3נ ת ן    0 . - . 2 4 3 4 2 3   

  נופית 92תבור 

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

  הגדר הלבנה 

 300-04.0330נייד , .2430030 טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

נ ן נ ו ו א     א   

מגוון , עוגיות, עוגות
גדול של קישים ולחמים 

עוגות יום , מיוחדים
 הולדת ועוד

עד  משלוחים חינם 
 הבית בנופית כל יום

 להזמנות ומשלוחים
0523822430אסנת   

בערב  049535779  
048320626  

 ק ו נ ד י ט ו ר י ה 

 פודו ווווובופו ו ופו ו

 
 אלון שריגאחראי ביטחון בנופית 

490-5900423 
 300-04033.3סיירת נופית  

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


