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 נופותופווווותו ופו ו

 24.3.2011א   “תשע , ‘ח אדר ב “יום שישי י   425גליון  

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

 מוניות הקריה
 טבעון

נסיעות מיוחדות 
 ג“לנתב

 שעות ביממה 42

42-3099349 
404-9388293 

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-<868559 

 אלונים חוצות

487-64447;9 

 (באולם הרב תכליתי)הרצאות  03:21-01:11
המשמעויות הסביבתיות של הכניסה לעידן השימוש (   10:00-11:00)

 טכניון, אורי להב‘ פרופ - הנרחב במים מותפלים בישראל

מכללת , ניר בקר‘ פרופ? כיצד כלכלנים רואים את הסביבה(   11:00-11:45)
 תל חי

פרויקטים תחבורתיים עתידיים  בסביבת עמקי יזרעאל (   11:45-12:30)
שדרוג כביש  33כביש , 6כביש )וזבולון והשפעתם עלינו 

מהנדס , דב ישורון-פאנל בהשתתפות ראש המועצה(  34
 -אירית גיל„ אד= ::חברי פורום , יהודה ליפשיץ -המועצה

ד ישראל “עו, בעבר במנהל מקרקעי ישראל, מתכננת ערים

ר “ודחבר הפורום , מהנדס -יגאל אורן, ::ר פורום “יו -הרפז
 . מומחית למדעי איכות הסביבה -מיר( דבי)דבורה 

 (ס“ברחבת ביה)סדנאות לכל המשפחה  03:21-01:11 

 סדנת קליעה�

 סדנת יצירה בדלועים�

 סדנת אצטרובלים�

בעקבות השריפה      -“ הכיתה המדעית” 04:94, 00:94, 04:94בשעות �
כיצד  ? מהם תוצרי הבעירה? מדריכי מדעטק ידגימו ויסבירו מהי בעירה -בכרמל

ובנוסף יעסקו באנרגיה ירוקה  ? כיצד מכבים שריפות? משפיעים על זיהום האוויר
 . וחיסכון באנרגיה

 סיפורים ירוקים -מופע מוזיקלי  00:21 -ו 01:21
 מספרת סיפורים ונגן עם כלי נגינה מיוחדים  

 מחלקת  תברואה 
 ואיכות סביבה

 !הפעילות חופשית

 ועדת איכות סביבה

 בתשלום -דוכן אוכל

 שוק קח ותן
 .אנא הביאו רק דברים במצב טוב כשהם נקיים וראויים למסירה
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 הערכות למניעת מפגעי מזיקים
 (זבובי  חול, זבובים, יתושים)

 
קבלן ההדברות של המועצה החל בניטור והדברה בתעלות השייכות למועצה 

אפריל  1-כמו כן רשות ניקוז קישון תחל מ, ונמצאות מסביב לישובי המועצה
 .בכיסוח התעלות  שבאחריותה ונמצאות באזור המועצה 2011

 .כמות המזיקים ותפוצתם בארץ, בשנים האחרונות יש עליה במיני המזיקים
  ביתושים בוגרים ועלול לגרום , נגיף קדחת הנילוס נמצא בעופות נודדים

 .לתחלואה ואף למוות של בני אדם

  יתוש הטיגריס האסייני הוא מין פולש הנמצא כמעט בכל ישוב לאורך מישור
יתוש זה עוקץ גם במהלך . השפלה ומורדות ההרים המערביים, השרון, החוף

 .שעות היום ויכול להעביר מחלות שונות

 ישובים בארץ 100-נמלת האש הקטנה היא מין פולש אשר נמצאה עד היום ב .
 .עקיצת הנמלה כואבת וצורבת

הניטור וההדברה בכל מוקדי הדגירה  , לאור האמור יש להקפיד על ביצוע כל פעולות המניעה
בגיגית במרפסת , בתחתיות של עציצים, על הגג, בגינה, בחנייה, מים עומדים בחצר: כמו

 .ואיתור מוקדי דגירה חדשים , ובצמיגים
 .מחלקת תברואה במועצה תשמח לסייע לכם מבחינה מקצועית והסברתית  בכל  נושא המזיקים

 
 מנהלת מחלקת תברואה ואיכות הסביבה -רחל סלע 

 רבותתבש
בהרצאה ,  סגן שר החוץ, דני איילון

, אנחנו והעולם ” בנופית בנושא  
 “ מדיניות החוץ וההסברה

>>>>>> 

 פורים שמח
פורים בנופית החל בעדלאידע שאירגנו 

המשיך בפורימון שכלל , המחנות העולים
והסתיים במופע , הפעלות במגרש הספורט

 “מיכל הקטנה”חגיגי לפורים 
<<<<< 
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 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 

 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

 

 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 , 32המסילה  ‘ רח 
, 40-1348113, 31382128 ‘טל

 340-1382124 ‘פקס

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
  חדרים  6בבלעדיות קוטג

 .מיידי₪  2,100,000
  בבלעדיות קוטג דו משפחתי

סטנדרט בניה גבוה  גובל בואדי
 .מיידי₪  2,500,000במיוחד 

  6אטרקטיבי דו משפחתי 
יחידה מניבה  + נוף+ חדרים

2,100,000  ₪ 
מגוון רחב של יחידות להשכרה 

 .בבלעדיות
מגוון רחב של נכסים , כמו כן

 .ברמת ישי ובטבעון
  050-8426968לפרטים יעל 

  050-6426968אופיר 
 תושבי נופית , מומחי נדלן
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 פעילות נופשיבוקר מיועדת לכלל תושבי הישוב              
 כל הפעילות מתקיימת באולם הספורט החדש             

 
 נופשיבוקר בשביל אוהד עם אהוד קלפון

 צבעוני רקפת ונורית מצאנו, לטיול יצאנו

כמו ילדים קטנים .  וכן שלל פרחים שמזמן לא ראינו 

. אהוד לא פסח על אף פרח .  קיפצנו מפרח לפרח 

 .העשיר את ידיעותינו ועל כך תודותינו

 .צאו לשטח ותהנו -אנו ממליצים לכולם 

 שף טבעי -בני נחמני -18.00יום ראשון שעה -27.03.11
 

 הרצאה בנושא תזונה נכונה

 תזונה בריאה 

 חשיבות התזונה בגיל השלישי 

 אורחות חיים תומכות לבריאות בגיל השלישי 

  השפעותיה הפסיכולוגיות והחברתיות של פעילות גופנית

 טל קרביץ -יום  ראשון -3.04.11
 מזה שנים נודד במחוזות נידחים. מוסיקאי וזמר, טל קרביץ

במחקר אחרי המוסיקה ומביא איתו כלי נגינה נדירים ואת 
 .הסיפור שחי איתם

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 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

 קונדיטוריה דובדבן

 40-8351359: טלפון
 430-005184823נייד  

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 00099 -0099' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת וקבלות פנים
 שוש ואהוד יונאי

950-5/3000760 

 מכון בר מצוה

  

  לימוד חוויתי 
  ליווי צמוד והדרכה מעשית 
  מפגשי אבות ובנים 
  חגיגת סיום ליד הכותל 

 להצטרפות הרב מיכאל קישון
054-6669770 

ki@neto.net.il 
 הכתובת שלך לכל עניין יהודי

 ...זה הזמן להצטרף 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

50% 
₪  82לקופון זה בשווי ₪  41רק ב 
 345חיסכון  - ₪10ג בורקס "ק 1

 140411תוקף הקופון עד 

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
₪  82לקופון זה בשווי ₪  41רק ב 

 345חיסכון  - ₪10ג עוגיות שמרים "ק 1

 140411תוקף הקופון עד 
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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      פורים  
 ביום ראשון בחופשת פורים נפגשנו בבוקר במחנה עם ילדי          
 ושם התארגנו בסידורי תחפושות אחרונים ' ה -ו' שכבות ד        
 לתהלוכה שיצאה מהמרכולית לכיוון המגרש בו קינחו הילדים             
. 'בפורימון מושקע ורציני שארגנה מיכל יחד עם ילדי שכבת ט             

  !היה מוצלח

 !ההרשמה עוד שנייה נסגרתפסח 
 : תאריכים של טיולי פסח

יתקיים ', ו -'טיול פסח לשכבות ד 10-11.4
 .ברמות מנשה

יתקיים ', ח-ו' טיול פסח לכיתות ז 9-11.4
 .בכרמל

 :בירורים והרשמה דרך הקומונרים, לפרטים
 0546329772 -מור
 0544958004- -שי

                                                                0524370387 -שירן
  !!24.3-תאריך סגירת ההרשמה  ב*

לקראת טיול פסח אנחנו מנסים לאסוף ערכות בישול לכל 
: הכלים הדרושים הם !  נשמח לכמה שיותר תרומות .  קבוצה 

כלי ,  תרבד ,  קערה גדולה ,  סיר גדול ,  סיר קטן ,  מחבת גדולה 
 .מסננת ומכסה, קרש חיתוך, קולפן, פותחן, סכין, מצקת, הגשה

 
 . יתקיימו פעולות בשעות הצהריים, יום אחרי הטיול -(‘ג) 12.3
 פעולות בוקר -(‘ה) 14.4
 פעילות המחנה בשעות הבוקר -(‘ש) 23.4
 ! תהיה אולימפיאדה  בשיתוף כל ילדי המחנה -(‘ג) 26.4

 ה מ ח נ ו ת   ה ע ו ל י ם 
 תנועת הנוער החלוצי

 :ז פעולות לפסח“לו
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 אבי ברוך -“ מידע”
 פיתוח מערכות לניהול תוכן באינטרנט

 
 054-5313606נייד , 04-9535055:'טל

info.meydalle.www 

ודודץדבדנדדדהדהד דודדדבד דבד ד דדד,דבדידודהדודדדאדודבדהדהדדד דבדדד דבד דאדדדאד דוד ד
 דודאדבדעדדד דסדץדבדודדדפד דסדבד דדד,דפדודודבדדדדדודבדהדהד,דפדודודבדדדדד דוד דוד ד

,דדדדודפדבד דדד דודעדבדודדד דפדודדד,ד דהדבדבד דוד דדדעדפדודודבדדדדדץדסדהדוד
  דבד דדדודבדודדדבד דגדבד דדד דבדפדודודדדבדאדסדבדודבדאד

  בית כנסת נופית
 . בית הכנסת של היישוב הוא גם בית מדרש וגם מרכז פעילויות מורשת ישראל ביישוב

השיעורים וההודעות ניתן למצוא באתר , המאמרים, נ“כלל המידע על פעילויות ביהכ
 org.NofitMoreshet.www -  מורשת-נופית: נ“האינטרנט של ביהכ

מידע תורני מובא בשיעורים ייעודיים . נ ספריה תורנית עשירה“בביהכ: מידע תורני
ניתן גם דרך אתר ' שאל את הרב' –תמיכה בשאלות הלכה , ומשולב בתפילות

 .האינטרנט
 .חגים וימי זיכרון, ציוני ראש חודש :אירועים ציבוריים

 . אבלות , בריתות, שבתות חתן, עריכת נישואין: תאום אירועים אישיים

 . 250-5738955: נייד  -אברהם ברקת: נא לפנות לגבאי בית הכנסת 

הכרת , מצווה באופן חוויתי ואישי-לימוד בר: מצווה של בית הכנסת -מועדון בר
לימוד הפרשה וההפטרה לעלייה לתורה . ספר התורה וארון הספרים היהודי, התפילין

למידע נוסף נא לפנות לרכז . תוך שימת דגש על הלימוד האישי והנוסח הרצוי
 .3590002: בית , 252-5397705: נייד  -אשר סבג: המועדון 

 , 250-8092090: נייד, רבי‘הרב שלום ג: נ“רב ביהכ -קשר ומידע

 com.gmail@Shgerby : מייל

 :חברי ועד בית הכנסת
 252-5397705: אשר סבג, 250-5738995: אברהם ברקת

 252-5727720: ששון יצחק, 250-0035055: גדי אשל

http://www.meydalle.info
http://www.nofitmoreshet.org/
mailto:Shgerby@gmail.com
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   ירח בשיא גודלו
כך שהוא מתקרב אליו , נע סביב כדור הארץ בצורה אליפטית, הירח שלנו

,  NASA –א .ס.א.על פי סוכנות החלל האמריקאית נ. ומתרחק ממנו חליפות
, הירח הגיע לנקודה הקרובה ביותר לכדור הארץ,  2011במרץ  20ב 

, שנה 18אירוע כזה התרחש לפני . מ"אלף ק 50כך שהוא התקרב בעוד 
בנקודה הקרובה ביותר .  2029וישוב להתרחש בשנת ,  1993במרץ 

בהשוואה , 143וגדול ב  303הוא נראה בהיר יותר ב , "ארץ"ל
עקב בהירותו וגודלו בנקודה זו . למראהו בנקודה הרחוקה ביותר

באמצע , ורצוי לא להחמיץ לצפות בו בהיותו במלואו, Super Moon -" סופר ירח"מכנים אותו 
 .   א"תשע', חודש אדר ב

והוא מקיף את כדור הארץ , מ"ק  3476קוטרו , "ארץ"מ מכוכב "ק  384,400נמצא במרחק  , הירח
, "המאור הקטן"ואצלנו , ארתמיס, היוונים קראו לו סלין, הרומאים קראו לירח לונה. פעם בחודש

שנופלים הישר אל האדמה ולא , פני הירח מכוסים מכתשים שנוצרו על ידי אסטרואידים. ירח ולבנה
הירח גם חשוף לקרינה . ואין חיכוך שישרוף אותם, שאין שם אטמוספרה, הסיבה לכך היא. נשרפים

אין לו הגנה אטמוספרית מפני קרינה אולטרה סגולית , אלקטרומגנטית חזקה המגיעה מהשמש
, כוח המשיכה של הירח הוא חמישית מזה של כדור הארץ. ושמיו נראים שחורים, וקרינות אחרות

 .     ואינו יכול להחזיק אטמוספרה סביבו

צורות הירח נקבעות על . כי אין בו אוויר שיעביר את גלי הקול, אין בו רעשים וקולות, הירח דומם
וכדור , כאשר הוא והשמש נמצאים בצד אחד, הירח נראה מלא. פי מיקומו ביחס לארץ ולשמש

כאשר הוא , הירח נראה לנו אפל לגמרי(. זה קורה באמצע החודש העברי)הארץ נמצא בצד הנגדי 
מצבי הביניים של גדילה או קטינה של סהר (. זה קורה בראש החודש העברי) נמצא בין ארץ לשמש 

 . נקבעים על פי התקרבות או התרחקות של הירח ממיקומו בין ארץ לשמש, הירח

לכן הקרח בקטבים , מעלות צלזיוס -110צ ובלילה "מ 230הטמפרטורה על פני הירח ביום היא 
אלף  50הוא בן , שטח הקרח בקוטב הצפוני. ואין בירח מים נוזלים, מתנדף ממצב מוצק למצב גזי

ושני ,  1969ביולי  16הנחיתה על פני הירח הייתה ב . ר"אלף קמ 20ובקוטב הדרומי הוא בן , ר"קמ
שגילם תואם את גיל הסלעים העתיקים על , ג סלעים ואדמה"ק  382האסטרונאוטים הביאו משם  

הירח מפנה את אותו צד לארץ באופן קבוע והחלק . מיליארד שנים 4ל  3שנע ביו , פני כדור הארץ
כך , הוא מושפע מכוח המשיכה של כדור הארץ. ניגלה רק לאסטרונאוטים שהקיפו אותו, הנסתר

 .  שאינו יכול להתנתק ממנו או להתנגש בו

א פוצצו טיל טעון בשני טון חומר נפץ על פני הצד האפל .ס.א.חוקרי נ 2009בתשעה באוקטובר 
ענן אבק של אדי מים שעלו , התוצאה הייתה. כדי לבדוק אם יש מים, ליד הקוטב הדרומי, של הירח

, החוקרים מעריכים שמתחת לפני הקרקע יש כמויות מים גדולות. מ"ק 6מן האדמה לגובה של 
 .        שיאפשרו להם להתיישב על הירח לצורכי מחקר, בנוסף על המים שבקטבים

ימים  365ומשלים סיבוב אחד מסביבו ב , מ מהשמש"מיליון ק 150כדור הארץ נמצא במרחק של 
מרכזו מורכב מברזל וניקל במצב , מ"ק  12,756קוטרו . שעות 24בקרוב וסיבוב סביב עצמו ב

פחמן דו חמצני ועוד  0.033, חמצן 213, חנקן 783והאטמוספרה שלו מורכבת מ , צבירה נוזלי
ביחד עם הרכב הליבה המותכת שבו יוצרים , הסיבוב המהיר של כדור הארץ סביב עצמו. מרכיבים

 . את המגנטיות החזקה שיש בו

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 שמיני 
 17:24-18:33: זמני השבת 

i שבת שלוםi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

  מפ ךו פפפטאו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  0577509: טלפון

950-55/5009  

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 

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪   90משבצת לחודש  

 ₪   140משבצות לחודש    2

 ₪ 180רבע עמוד לחודש  

 ₪     360חצי עמוד לחודש  

 ₪ 720 עמוד מלא לחודש

 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

054-2177963 
iDoarcitec@gmail.com 

 ייעוץ פיננסי לעסקים ומשפחות

 י"מט/ ת "ליווי והעצמת עסקים מטעם התמ

 ייעוץ צרכני           התמחות בסלולאר

 ליווי משפחות          מהבוץ לבית המלון

 בחינת אפשרויות כגון משכנתאות וכדומה 

 0775-4357-63:  יהודה יזרעאלי

http://www.tovana4u.co.il 

  

  

 " תובנה"
 

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

 

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

חדרים משופץ   6בנופית א בית בודד  !!   בלעדי  
יחידה נפרדת                ,  ר " מ   700ומסודר על מגרש  

 .₪אלף  2,800,000גינה מטופחת ונוף מרהיב , להשכרה

חדרים מסודר ומתוכנן  6בנופית ב דו משפחתי !!  בלעדי  
במחיר שלא   , מיזוג בכל הבית, מטבח מסודר, מצוין
 .₪אלף  1,850,000...... יחזור

סלון , חדרים מטופח ונעים 6בנופית ב דו משפחתי !!  בלעדי  
 .₪אלף  1,950,000חנייה מקורה , מיזוג וקמין חימום, גדול

, גינה מהסלון, חדרים גישה נוחה 6דו משפחתי !!  בלעדי 
 . ₪ 5,500, 1/5 –פינוי  ב

 

 למכירה

 למכירה

 למכירה

 להשכרה
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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 צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הואוםופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה 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 וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 054-4930818סיירת נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

WWW 
 !הבזאר פתוח: אבי ברוך מודיע

 פיתוח מערכות לניהול תוכן לאינטרנט
 באמצעות כלים של קוד פתוח

054-5313606 04-9535055 
Www.meydalle.info 

 Homefix שילדקראוט
 ביצוע כל עבודות האינסטלציה 

 פתיחת סתימות 

  איתור נזילות 

 בעזרת מצלמות מיוחדות

 052-2790978נתן שילדקראוט 
 נופית, 82תבור 

 יעוץ אישי ומקצועי חינם -לתושבי נופית 

 מוניות חמודי
 נסיעות ילדים לחוגים, ג“נסיעות מיוחדות לנתב

 העברת חבילות ומשלוחים 
 לכל חלקי הארץ

052-3244168 www.taxihm.co.il 


