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 נופותופווווותו ופו ו

 4121121313א   “תשע , ד טבת “יום שישי כ   314גליון  

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

42-3099349 
404-9388293 

 הצהובון

פתח את המפגש  . באולם הרב תכליתי 23.12.10יזמים מנופית והסביבה התכנסו  ביום חמישי  40-כ
. ר  צוות היזמים המארגן את המפגשים הללו“שמשמש גם כיו“ תובנה“והנחה אותו יהודה יזרעאלי  מ

 .  שלושה יזמים מנופית קיבלו את הבמה  כל אחד לחמש דקות לשיווק העסק או היוזמה
. שאלתי את הנוכחים“ ?בזר או קתדרלה”. “מידע“אבי ברוך מ, כותב שורות אלה, ראשון המציגים

 SAPאורקל ו, י חברות התוכנה כמו מיקרוסופט“הקתדרלה מייצגת את העולם התוכנה הקנייני הנשלט ע
הוצגו מספר דוגמאות כיצד . ואילו הבאזר מייצג את העולם השיתופי של תוכנות הקוד הפתוח שמנגד

. י רבבות מתכנתים בעולם“עסקים קטנים יכולים להנות היום מתוכנות קוד פתוח  מוצלחות שנכתבו ע
שסיפרה על שיטת הזכיינות שבה פועל העסק “ שוקולד ROY“רעיה מזור מ, קיבלה את הבמה, שנייה

,  שלישית הציגה הגרפולוגית. זה הם -מארזי שי ואירועים מיוחדים . מהגרנד קניון בחיפה ומהבית בנופית
 .הנחיית קבוצות והוראת גרפולוגיה, המתמחה בייעוץ אישי והכוונה מקצועית,  אורנה חצרוני

אסנת ". מודעות להצלחה"ל "מנכ, בחלק המרכזי של המפגש השתתפו הנוכחים בסדנה עם אסנת רובין
.  היא ניתחה את הופעתם של שלושת המציגים שפתחו את הערב. הביאה מנסיונה הרב בהדרכת עסקים

. כל יזם הציג את העסק שלו וזכה לביקורת עניינית  ולעיתים אף לפתרונות יצירתיים למינוף העסק
היכרות עם יזמים מכל  -והבונוס למשתתפים . המפגש התקיים באווירה טובה של לימוד ועשייה יזמית

 .הסביבה

 07-01-2011א “בשבט תשע‘ יום שישי ב
 באולם הרב תכליתי 17.00בשעה 

, על כלכלה ואפקט החממה22.1.11שבת , יום ירוק בנופית

 !סמנו ביומנים. סדנאות לכל המשפחה ועוד, בעקבות השריפה הגדולה, על מים מותפלים
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  רכז/ת בטחון לנופית 
הוועד המקומי מבקש לקבל הצעות לאיוש משרת רכז/ת בטחון. עקב שינויים 

 נדרש/ת רכז/ת בטחון, בהיקף של כחצי משרה, –במתכונת השמירה בישוב 
בדגש על פעילות ערב/ לילה. דרישות התפקיד: אחריות ויוזמה, אוריינטציה 

 nofit_vaad@012.net.il  04-9930001בטחונית, זמינות בישוב. 
 

ה"נופיתפון" 
ה"נופיתפון", ספר הטלפונים החדש, אשר יראה אור בקרוב, הינו יוזמה 

 אסף בנדקובסקי. הוועד המקומי תומך –פרטית ומבורכת של תושב הישוב 
ביוזמה ומצפה לספר טלפונים חדש ועדכני.  

 אין בכוונתנו לעשות שימוש במאגר הנתונים של –מטעמי הגנת הפרטיות 
 הישוב. אנא עדכנו את פרטיכם.

 
   במועצה האזורית זבולון–יום תנועות הנוער 

 :4.1.2011יום תנועות הנוער יתקיים בבי"ס ניצני זבולון ביום ג' 
 פעילות לילדים. – 1700 – 1330
 טקס משותף להורים וילדים, בהשתתפות להקת בני נוער מנופית. – 1700

בואו כולכם, כי חולצה כחולה, עדיין עולה, בלי שום ספק על כל העדיים. 
 

 אולם הספורט החדש

כיוון שטרם התקבלו כל , אולם הספורט החדש עדין לא נפתח לפעילות
האישורים הנדרשים ובפרט אישור כיבוי אש. 

בנוסף, סערת הגשמים חשפה בפנינו מספר ליקויים המצריכים תיקון. 
עם השלמת האישורים והתיקונים יופעל אולם הספורט לרווחת תושבי נופית. 

. מועצה אזורית זבולון    ---    וועד מקומי נופית

 

 פינוי גזם

בשבועות האחרונים, אנו סובלים מכמות רבה של גזם, הנערם ברחובות.  
עקב התארכות הקיץ והסערה האחרונה, אשר שיברה עצים וענפים - הקצאת 

המועצה לנושא הפינוי, אינה תואמת את הצרכים. אנו תגברנו את הפינוי, 
. ייקח לנו מספר שבועות להדביק את הפער – מתקציב הוועד, ועדיין

אז מה ניתן לעשות בינתיים? למעט בגיזום, להוציא את הגזם רק לארגזים/ 
  יום א'.–לנקודות פינוי הגזם ולבצע זאת סמוך ככל האפשר ליום הפינוי 

 תודה.
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 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

 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 
  1,000,000למכירה מגרש בטבעון דונם ₪  

 חדרים  7‘ למכירה בבלעדיות קוטג
יחידה מניבה יציאה מהסלון לגינה +

 ₪  2,500,000המתחברת לשמורת טבע 

  6למכירה בבלעדיות קוטג דו משפחתי 
 ₪  2,500,000יחידה מניבה +חדרים 

 חדרים 7‘ למכירה בבלעדיות קוטג ,
 ₪  1,900,000. יציאה מהסלון לגינה

 מגרש של דונם , למכירה בבלעדיות
 ₪  1,100,000. בתים בודדים 2לבניה של 

   ר  “מ   50למכירה בבלעדיות דירת גן
 ₪    2,400הדירה מניבה  , ₪    600,000

  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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 בבוקר 10יום ג בשעה - 3231211

 נתאסף בנופשית ונתארגן במכוניות פרטיות

 ס שטעטל‘ליציאה לכפר חסידים לביקור  אצל  יענקל 

המקום הינו מוזיאון המנציח את חיי העיירה היהודית  המשגשגת 

 19-מהמאה ה

 יענקלה  יעשה לנו סיור במקום ויספר  את סיפורי העיירה

 אותם נאסוף במקום₪  15מחיר 

  052-5567831לשרה גולדנברג בטלפון  31.12.10יש להודיע עד 

 על השתתפות בסיור כדי שניידע על כמות הבאים

 רני‘עידן צ-בבוקר  בנופשית 10.00בשעה ‘ יום ג- 18.01.11

               

     

מהנדס מערכות . צלם גיאוגרפי ומוביל משלחות בעולם, מרצה.-עידן

תרבויות , מידע שמקדיש את רוב זמנו לחיפוש אחר מקומות בתוליים

" העמותה הישראלית אנטארקטית"ממקימי . נשכחות וחיות נדירות

הוביל כמה (. משלחות עם משמעות" )תיבת נח"וממייסדי פרויקט 

 .שכף רגלו של תייר לא דרכה בהם, מסעות ייחודיים לאזורים נידחים

 כולל כיבוד קל₪  10כניסה להרצאה    

יום שישי מתוכנן טיול לדרום עם דרור וייצמן פרטים נוספים - 11.02.11

 יימסרו בהמשך

 צוות נופשיבוקר                                      

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 ":השבטים האבודים" –( איה'איריאן ג)אינדונזיה 



 5 

 



 6 

 

 

 לנופיתמגיע “ דניאל”סלון יופי 
 ובתיאום מראש 19אביטל ' בימי שני ברח

 ל וללא מגע‘הסרת שיער ללא ג
 פולס רציף ומהיר

 Cדרמו פלאש דגם סי 

 עצמה עם תוצאות 
 טיפולי אקנה 
 הסרת נימים 
 טיפול בפיגמנט 
 טרמוליות מחט 

 052-3338881נייד  04-8731304טלפון למידע נוסף ולתיאום תור 

 : לנרשמים הראשונים מבצע

 לטיפול לכל הגוף₪ 744
 (למעט פנים)

 אף פעם לא מאוחר
 ....ללמוד לשחות

 :ועכשיו בבריכה המחוממת בנופית 
 לימוד שחייה למבוגרים וילדים

 (אפשרות לזוגות או שלשות) בשיעורים פרטיים
 התגברות על חרדות מים ופחדים

 שיפור סגנון ונשימה נכונה
 לימוד סגנונות שחייה בריאים בנוסף לשחיית חזה

 ינג בלימוד השחייה'אפשרות לשילוב קואוצ

 דלית אבירם 
 מורה מוסמכת לשחייה עם ניסיון והתמחות בחרדות מים

 לאיכות חיים( רית'קואוצ)מאמנת אישית , תואר בחינוך גופני

 הנחה %01 –מבצע חורף חם 
 450 - 3632787. תוצאות מובטחות. גישה נעימה ומותאמת לכל אחד
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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

 ,050-2330030 04-9531906:‘טל
Email:hadar@shokoladim.co.il 

www.roychocolate.co.il 
 משלוחים חינם לתושבי נופית

 :כל סוגי האירועים
 ימי הולדת

 חתונות
 בת מצווה/בר   
 ות/מסיבות רווקים   

 מסיבות אירוסין        
 ...ערבי גיבוש ועוד        

 שוקולד Royהמפלים המפנקים של 
 !יספק לכם חוויה בלתי נשכחת Royקייטרינג המתוקים של 

  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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04-9835210 

 מיץ טבעי סחוט
גזר או 

תפוזים 

 טריים

 9:00-12:00‘ וביום ו 8:00-10:30‘ ה-‘בימים ב

₪  
0010 

 בטה‘כריכי ג
לבנה או 

 כפרית

₪  
0018 

בתוספת סלטים 

  ₪ חזה עוף/טונה/בולגרית
0024 
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 “מרכולית נופית“ב₪  081בהצגת קניה מעל 

 קבל 
 מיץ סחוט וכריך 

 ! בלבד₪  01ב  
  8:00-10:30המבצע תקף בשעות הבוקר 

+ 

 

 ?ומה באטליז נופית

₪  
0025 

 פרגיות 
 ₪  100ג  “ק 3

 כרעיים
17  ₪ 

 

 חזה עוף
25 ₪ 

 

 “מרכולית נופית“ב₪  081בהצגת קניה מעל 

 קבל 

  17:30-20:30המבצע תקף בשעות הערב 
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 רופאת המשפחה , ר דפנה נדיב“מאת ד העיקר הבריאות 

 מרפאת הכללית החדשה בנופית 

 !!צעד קטן לשינוי גדול  בשנה החדשה 
כדאי לשאול את -כאשר שנה אזרחית חדשה עומדת בפתח, ביום האחרון  של  השנה 

כדי שבשנה הבאה עלינו לטובה נתנהל באופן יותר  –מה עלינו לעשות אחרת  –עצמנו 
/לדחות מחלות/למזער נזקים  ולמנוע, במה נוכל לקחת אחריות על בריאותנו ? בריא

 ? מצבים מסכני בריאות 
נצמצם , נפסיק לעשן, נפחית במשקל, נשנה הרגלי תזונה :אם נאמץ אורח חיים בריא

נבצע פעילות גופנית סדירה ונפחית חשיפה למצבי לחץ בעבודה ובחיים , צריכת אלכוהול
 ???אבל איך. הבריאותי" גורלנו "יש סיכוי שנשפר איכות חיים ונתערב  ב -האישיים

אנחנו פשוט לא מסוגלים לגייס את .  קשה לנו לעשות כל כך הרבה שינויים בבת אחת ובאופן מלא
קשה לנו באופן דרסטי . כוח הרצון הנדרש לשינוי קיצוני חד וחלק ולפחות ל א למשך זמן ממושך

פחד לעזוב את מקום הנוחות ,  יש בנו התנגדות לשינויים המתחייבים בשגרת החיים. לתקן ולהפוך
מלהיבה ומבטיחה ככל , פורצת דרך, הוודאי והבטוח ולהתחיל באסטרטגיה חדשה מאתגרת ,המוכר
קשה לנו , קשה לנו להתחיל דיאטה תוך וויתור על כל המאכלים האהובים  ובעיקר המתוקים. שתהיה

סקרים מלמדים  . פעמים בשבוע חצי שעה 5וקשה לנו להתחיל ולהתאמן ,להיגמל מעישון בבת אחת
וברבע  , שנים ברציפות 10בתחילת שנה  חוזרת על עצמה ( של כל אלו )שההחלטה הטיפוסית 

לשימוש חוזר "להוריד אותה שוב מהמדף "על מנת , השבועות הראשונים 15מהמקרים נזנחת ב
 . בתחילתה של השנה הבאה

וזה נתיב שעושה את דרכו  במעלה ההר במתינות כה . יש דרך חלופית  לטקס השנתי הזה של כישלון
הנתיב נעים להליכה ורך למדרך הרגל וכל מה שנדרש , רבה עד שהמטפס בקושי מרגיש שהוא מטפס

 . הצעדים יכולים להיות כה קטנים עד שפשוט אי אפשר להיכשל בהם. זה להציב רגל לפני רגל ולפסוע
פעולות קטנות  מצריכות מעט מאד זמן או כסף והן נוחות גם למי שאין לו מאגרים עצומים של כוח 

 . רצון 
כשרופא או מאמן כושר לוחץ את המטופל לעבור למשטר של פעילות גופנית מרוכזת כמה פעמים 

חוסם מלהתחיל בכלל  -בדרך כלל הפחד מלאכזב ומלא לעמוד במטלה -בשבוע תוך משמעת ברזל
דקות על ההליכון מול הטלוויזיה או אפילו  5או אפילו , דקות ביום 10אך אם יוצע לצעוד . בפעילות

המינון הזה דווקא יכול להתקבל ולהתאים  -דקות על הליכון במשך כמה דקות כל בוקר 5רק לעמוד 
הפעולות הקטנות מתעתעות את המוח לחשוב שהשינוי הינו מינורי כל כך שזה לא . בתור צעד ראשון

לאט לאט נוצר הרגל ואז מוכנים להוסיף עוד כמה . ושאין בזה סכנת כישלון  או אומללות, עניין גדול 
ההצטברות . עד שמתמסרים למשטר בריא של פעילות גופנית, כ עוד כמה"דקות לשגרת היום  ואח

שבה אדם מתחיל עם פרץ , היא היפוכה הגמור של המתכונת הרגילה–ההדרגתית הזאת לתכנית יציבה 
אם עדיין קשה ומחפשים תירוצים  . אך שב לפינה הנוחה על הספה, של פעילות במשך כמה שבועות 

גם שינוי .  אלא זה הזמן להקטין עוד קצת את גודל הצעדים. אין לוותר,  אין להרים ידיים–לא לעשות 
מחליטים אם מתאים לעשות  –לאחר החוויה שבעשיית הצעד הראשון . איטי עדיף על חוסר שינוי כלל

 . צעד נוסף וזה כאשר מגלים שהצעד הנוכחי נהיה אוטומטי ואפילו מהנה
ובמקום , אז בואו ניכנס לשנה החדשה עם הצהרת  בריאות ליעדים אולי מעט נמוכים  אך ריאלים

נעשה את  הצעדים בזמן שלנו ובקצב שלנו  -להיכנס למנטליות של מחנה אימונים צבאי בנוגע לשינוי
 .   שהפעם זה יצליח לנו –עם סיכוי  גדול יותר מאי פעם . הנוח לנו

 בברכת  בריאות טובה
 הצהרות חשובות              
 !ושינויים מוצלחים              

 . מרפאת הכללית החדשה בנופית, ר דפנה נדיב"ד
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 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 00.44 -9.44' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת 
 קבלות פנים

 שוש ואהוד יונאי

470-765009760 

 

 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

04-9535055 
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אני אישית לא הבנתי מעולם . תאריך לחגיגה –בדצמבר  31
, שמרבית אזרחיה יהודיים, למה לנו לחגוג במדינת ישראל

את תחילת השנה האזרחית החדשה באופן הרבה יותר בולט 
שלא לדבר על )ומודגש מאשר את ראש השנה היהודי 

עם זאת (. או סילבסטר צורר היהודים, הולדת ישו-כריסטמס
 . כל סיבה טובה למסיבה

                                                                                                                                                          

                        צ      ט     ז                                   ג                       

                                                   צ        ז   ,    ן             

      (                    ) 

ונמשיך בדוגמא של אחים " אלכוהול חינם"שלא ירוצו אחרי כל , נתחיל בדוגמא אישית של ההורים
אנו . נשתדל שלא נהייה רווים בו בעצמנו, גם אם נעדיף מסיבות אלכוהול. בוגרים באופן דומה

זה קצת , נכון. כמודל לחיקוי, כהורים מחויבים לדוגמא אישית לילידנו הפרטיים ולצעירים בכלל
לא רק הילדים הצעירים . אבל ככה זה אצל בני אדם, מעצבן ומעיק לזכור שבלי הפסקה מחקים אותנו

 .אלא אפילו חברינו מחקים אותנו ומשתמשים בנו לחיזוק עמדותיהם ופעולותיהם

לגימיטציה של סמים -או לפחות לדה, אם כל אחד מאיתנו יפעל לצריכת קצת פחות אלכוהול 
אני לא חושבת שצריך להסביר למישהו היום כמה נזק נגרם מכל . כולנו נרוויח מזה, ואלכוהול

, הכימיים החודרים לגופנו באופנים שונים ועדין אני חושבת שצריך להזכיר" מעודדי השמחה"
 . שכדאי להזהר, המועד לחגיגות סביאה, במיוחד בימים כמו סוף השנה

הערב : "כמו שינון מנטרה, נסו להעזר במוזיקה טובה במסיבה ואפילו קצת מדיטציה לפני היציאה
בעיקר . נסו לחשוב לפני הכוסית השניה ואלו הבאות אחריה. וראו את ההבדל" יהיה לי כיף גדול

זו לא שגיאה כי מי ששתה או צרך מעוררי שמחה ! אם שוטים לא נוהגים: הזכירו לעצמכם ולילדיכם
 .אחרים הוא במצב שטיוני ואינו כשיר לנהיגה

 com.gmail@gatsmona. שתהיה שנה אזרחית שפויה לכולנו

  22.1.11שבת , יום ירוק בנופית
בעקבות השריפה , על מים מותפלים, על כלכלה ואפקט החממה

 !סמנו ביומנים. סדנאות לכל המשפחה ועוד, הגדולה

mailto:gatsmona@gmail.com
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           צ            ,                          3122    

 23:11  ן             צ            4  12  3122           

                       ן         21:41      צ                               ,  צ     

         ז  , ז                                          ט      צ          ,           

      גן                       ,                                          ך     ט     

     ז    

על ידי כל  1582והתקבל בשנת , ברומא 13נקבע על ידי האפיפיור גרגוריוס ה , לוח השנה האזרחי
ובריטניה נהגה על ,  1700הארצות הפרוטסטנטיות לעומת זאת קבלו אותו בשנת . הארצות הקתוליות

על ידי , שהונהג באימפריה הרומית, הלוח הגרגוריאני מבוסס על הלוח היוליאני.  1752פיו רק בשנת 
, האפיפיור גרגוריוס שהיה מתמטיקאי בעצמו. לפני הספירה 44 – 100שחי בין השנים , יוליוס קיסר

חייב לחול ביום המדויק שבין החורף , במרץ שהוא יום שוויון אביבי  22החליט על השינוי משום שה 
זה לא , אולם על פי הלוח היוליאני, זהו היום שבו יש שוויון בין שעות האור לשעות החושך. לאביב

 . ויש הפרש של כמה ימים בין שני הלוחות, התאים במדויק למיקום כדור הארץ כלפי השמש
נקבע גם . כי זה לא היה כך בכל הארצות, נקבע ראש השנה האזרחי לאחד בינואר, על פי הלוח החדש

, יום  31יום וחלקם בני  30חלקם יהיו בני . חודשים 12ימים מחולקים ל  365.24שאורך השנה יהיה בן 
תחילת הספירה נקבעה על . ימים 31אוקטובר ודצמבר הם בני , אוגוסט, יולי, מאי, מרץ, ינואר, כלומר

הוא , לעומת זאת הלוח הירחי שבו משתמשים המוסלמים. פי ראשית הנצרות מהמאה הראשונה לספירה
 . כך שחגיהם אינם חלים בעונות קבועות, ואין בו שנים מעוברות, ימים בשנה 354רק בן 

 359בשנת . הוא למעשה שילוב בין הלוח על פי מחזור השמש והלוח על פי מחזור הירח, הלוח העברי
 19שנים מעוברות במחזוריות של  7שבו יש , על ידי הלל השני, לספירה נקבע הלוח העברי הנוכחי

, הן שנים מעוברות ומתחילים שוב באותו הסדר,  2, 3, 3, 2, 3, 3, 3: זה אומר שכל השנים הללו.  שנים
מוסיפים , של השנה העברית המתחילה בניסן, 12שהוא החודש ה , בחודש אדר. שנה 19במחזוריות של 

העיבור מאפשר לחגוג את חג הפסח בעונת האביב ואת סוכות בעונת . 'שהוא אדר ב, יום 30חודש בן 
, יום 30 -בחודש תשרי: מספר הימים בחודשים העבריים השונים הוא כזה. האסיף בראשית הסתיו

,  29 -אייר,  30 -ניסן, 30 -אדר ב   29 -'אדר א,  30 -שבט, 29 -טבת,  29 -30כסלו , 29 – 30חשוון 
 .  29 -אלול,  30 -אב,  29 -תמוז,  30 -סיוון

שהיא למעשה , א"והשנה היא שנת תשע, (על פי האמונה היהודית)הלוח העברי מתחיל מבריאת העולם 
הראשונה ' האות ה. שנים 5771על פי הגימטרייה מגיעים לספירה של . א לבריאת העולם"התשע

ב מציעים לעבור ללוח חדש "מדענים מארה.  1=א ,  70= ע ,  300= ש,   400= ת,  שנה  5000מסמלת 
זה יאפשר לאנשים לחגוג את ימי הולדתם בדיוק באותו היום . שהוא מדויק יותר מהלוח האזרחי הנוכחי

יחול תמיד ביום ראשון , וגם ראש השנה האזרחי שמתחיל באחד בינואר, בשבוע במהלך כל חייהם
 31ארבעה חודשים יהיו בני , ישתנו מספר הימים בכל חודש מהמקובל היום, על פי הצעה זו. בשבוע

יום והחודשים  31ספטמבר ודצמבר יהיו בני , יוני, החודשים מרץ. יום 30ושמונה חודשים יהיו בני , יום
 . יום 30אוקטובר ונובמבר יהיו בני , אוגוסט, יולי, מאי, אפריל, פברואר, ינואר

 

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 וארא 
 511514-12511 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    1 1 - 1 1 1 4 2 2 2  

גישה , חדרים בסטנדרט גבוה  7דו משפחתי - 
 ₪  2,100,000יחידת הורים מפנקת ביותר , גינה מטופחת , נוחה 

ר בקו ראשון "מ 700חדרים על מגרש  6בנופית א בית בודד  
 גישה נוחה, גינה מטופחת , יחידה נפרדת + לנוף 

כניסה נפרדת , דירת סטודיו מרוהטת קומפלט וממוזגת 
 !!ללא תיווך , ח כולל ארנונה מים וכבלים "ש 1200לחלוטין וגינה קטנה 

  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 

אישה 
 מרכסים

אחראית חמה 
 ומסורה

מעוניינת לטפל 
 בתינוקות

 04-9040738: טל
-052: נייד

7600929 
 

העברת 
דירות 
 וחפצים

 החל מפריט אחד
 ועד לדירה שלמה

עצים כריתת 
 מסוכנים

 הסקהמכירת עץ ל

 עודד מנופית
052-3766042 

 מחירים ושירות 
 ללא תחרות

להשכרה
 בית בנופית 

 חדרים  6
סטנדרט גבוה 

 במיוחד
, מטבח, מזגנים

 ארונות עץ מלא
 לתקופה ממושכת
490-9950958 

 89:44-להתקשר החל מ
 לרציניים בלבד

דרושה 
מטפלת 
-בעלת רכב ל

ימים בשבוע  4
 בשעות

 13-17. 
ענת 

0547882603 

אם יש בידכם 
מוצרי תינוקות כמו 

, עגלות, סל קל
 ‘בגדים וכו, מיטות

נשמח להעבירם 
 לנזקקים

04-9040738 
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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 0ככר בן גוריון 

  5900969: טל
  490-0009900: 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 
490-9966044 
40-5909594 

 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    1 1 - 1 2 4 3 4 2 3   

  נופית 90תבור 

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

  הגדר הלבנה 

 313-3411333נייד , 24341341 טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 313-3443313סיירת נופית  

 490-6900400השוטר הקהילתי  
 490-6900409דני ינטנר  –ש "רב

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 


