
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 3262.633א   “תשע , סיון ‘ יום שישי א   434גליון  

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
47-6868559 

 אלונים חוצות

487-6444719 

 חתונה בנוף נופית
בערב  27.5.11 -ביום שישי ה

התחתנו במזל טוב שני בני 
נופית אפרת גליקסמן ותמיר 

האירוע נערך בתיאטרון . גל
בהתאם , הנופי בשביל אוהד

לרצונם של בני הזוג הצעיר 
ובאישור וועדת היגוי שביל 

החופה . אוהד והוועד המקומי
נערכה עם השקיעה ומול הנוף 
האדיר והמסיבה נמשכה לתוך 

נוכחנו גם . הלילה המקסים
הפעם בקשר החזק של 

אל ( כולל הצעירים)תושבינו 
שביל "הישוב בכלל ואל 

תודה לכולם . בפרט" אוהד
תודה מיוחדת . ומזל טוב ענק

.תודה לכולם ומזל טוב ענק. קיבלו בהבנה ופרגנו, לשכנים שהתחשבו  
 בברכה ובתודה משפחות גל וגליקסמן

 תקווה להחלמה שלמה של אמיתי
השבוע . שמחה ועצב נמהלים ביחד, בחיים בכלל ובחיים של ישוב קהילתי על אחת כמה וכמה

חווה בימים אלה התפרצות של מחלת הלוקמיה במלוא , ס נופית"תלמיד ביה, התבשרנו שאמיתי
הורים וילדים רבים שהגיעו ביום ראשון לערב התרבות של בית הספר נופית נענו לקריאתה . עוצמתה

. במהלך הערב לתרום כסף עבור טיפול רפואי מיוחד לאמיתי, ס נופית"מנהלת ביה -של חני סביון 
ילדים והורים נגשו לדוכן ההתרמה . סכום חסר תקדים בנופית, ₪ 42,000 -בתוך שעות אחדות נאספו כ

עם סיום ההתרמה . קים מתוך תקווה ומשאלת לב להחלמתו השלמה של אמיתי'והושיטו כסף מזומן וצ
בעמוד הבא תוכלו . בדוכן הביעו תושבים רבים רצון עז להמשיך בהתרמה ולהרחיבה לישוב כולו

 .לקרוא על סיפורו של אמיתי ועל אופן ביצוע התרומה
 אבי ברוך

 <<<ועוד בגליון
, נחישות והתמדה, על טריאתלון!!ברכות לעפר גסול הטריאתלטית החדשה

 <<< קראו בהמשך הגליון
 <<<קיץ תוסס בזבולון -אירועי מחלקת ספורט ונוער 

מאת אהוד  -חג שבועות תעשה לך ,  פעילות מחנות העולים, 2000קייטנות 
 <<<ועוד, ועוד, ועוד<<< קלפון
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 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 

 

www.optivon.co.il  

ות
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ת 

רו
שי
ת 

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

 340-1382124 ‘פקס

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

  220בבלעדיות דו משפחתי  
, נוף מדהים, יחידת דיור+ ר “מ

 2,400,000.  מגרש גדול במיוחד
₪. 

  6בבלעדיות דו משפחתי 
. נוף, מיקום מעולה, חדרים

2,150,000 ₪. 
להשכרה מבחר יחידות 

 .בבלעדיות
מבחר נכסים בבלעדיות למטרת 

 .השקעה בטבעון וברמת ישי 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן
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 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 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 פעילות נופשיבוקר מתקיימת  באולם הספורט החדש
 

 אנו מתארגנים לנסיעה  - 20.00יום ראשון שעה  - 05.06.11
 20.00מועדון לחבר בשעה  -לשבוע הספר של המועצה ביגור   

“ כוכבים יש רק בשמים“תספר על , מפגש עם גילה אלמגור
 “קיץ של אביה“ועל ה

 רותי יעלי -19.00יום ראשון שעה  - 12.06.11
שירים ישראלים , קלסיקל פולקלור עמים -מוזיקה סובב עולם 

 בחליליות... וסיפורים
 צפון ים המלח -טיול עם גיל ברנר  -יום שבת  - 18.06.11

 .אין יותר מקומות, ההרשמה סגורה

 נתי גולדברג - 19.00יום ראשון שעה  - 19.06.11
 הניגון היהודי שמשתלב במחזות זמר  

 שולי נחשון -בבוקר  10.00יום שלישי  - 21.06.11
 אמנות הוידאו ארט: נושא ההרצאה

 נדב טורי - 19.00יום ראשון שעה  - 26.06.11
 מדוע משקיעים בעלי חיים  -המין היפה במיטבו -חיזור גורלי 

 ?כל כך הרבה אנרגיה בחיזור

 להתראות
 צוות נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 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 

 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  
 505חיסכון  - ₪14ג בורקס "ק 1 

 10.6.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 10.6.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-9531738: טלפון
 052-423190927נייד  

 קונדיטוריה דובדבן
 www.dvdvn.co.il 

 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 
 רכיבה טיפולית

 רכיבה מערבית

 אילוף סוסים

 פנסיון

 החווה של דודו 
 בכפר חסידים -חוות סוסים 

 עובדת בשבת החווה לא

 :לפרטים והרשמה

  950-3799970דודו  
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 בואו ללמוד מתמטיקה בשיטה מיוחדת המותאמת אישית לכל תלמיד
 (גם לבעלי לקויות למידה או מחסום רגשי)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

 052-8736505 -סניף נופית 

www.eshkol.org.il 

 מכון אשכול: או חפשו בגוגל

 קריות יוקנעם שמשית

 ...בסרטונים ובמכתבים המלאים -באתר תוכלו לצפות בעשרות המלצות 
 רוב התלמידים והאנשים המופיעים באתר הביעו הסכמתם לשוחח טלפונית 

 . ואף להיפגש עם מי שחפץ בכך
___________________________________________________ 

 המאפשרת השתלבות קלה ובטוחה ( החל מיוני)תוכנית לקיץ 

 בשנת הלימודים הבאה 

 יש לך עדיין הזדמנות
 !לשפר את הציון בבגרות

 הכנה לתיכון

 ‘הכנה לכיתה א

 הכנה לחטיבת הביניים

 הכנה לבחינות מעבר ושנת הלימודים הבאה

 ליחידים או קבוצות

סניף
 

נופית
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 מחנה כדורסל בהנהלתו של ניר גרוטס  -חדש בישוב נופית *
 -מאורו ספאק : מאמן ותיק וידוע באזור ובהדרכתם של מאמנים מקצועיים וידועים 

מאמן  -ארקדי מלצמן, ס לכדורסל בטבעון"הנוער בטבעון ומנהל בי' מאמן במח
                      בכיר בנופית ובמכבי קריית מוצקין

 
 (ללא שישי שבת)  477733.-377733:   תאריכי הקייטנה

 877733.: עם אפשרות להארכה עד
 36:66אפשרות למועדונית עד   67:36-34:66: שעות

 
 

 
 מספר המקומות מוגבל

, י צוות רכזים"ההפעלות מונחות ומודרכות ע2 י משרד החינוך"הקייטנה מאושרת ע
 : פרטים והרשמה 2בעלי וותק וניסיון מהטובים שיש, מאמנים ומדריכים

   64-8643875: פקס משרד  764-8368664 64-8333533: טלפונים

 com.gmail@11.2000camp   il.co.toptravels.www 

יסודות  -במחנה נעבוד על שיפור היכולת האישית 
 , התקפה7הגנה-תיאום זוגות,הכדורסל

 2התקפה7הגנה-תיאום שלשות
שיפור היכולת , שיפור היכולת הקורדינטיבית

, תחרויות אישיות, בנוסף2 חיזוק שרירים, האתלטית
 2משחקים וטורנירים

mailto:camp2000.11@gmail.com
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 בישוב נופית  חדש*
 במרכז הספורט נופשית 2000קייטנות  

 שנות מוניטין אמינות ואיכות ומהמובילות בחיפה והצפון 22עם 
 (2ללא שישי שבת)  477733.-377733:   תאריכי הקייטנה 

 877733.: עם אפשרות להארכה עד

 67:36-34:66:  שעות 

 36:66אפשרות למועדונית עד   
תוכנית הקייטנה מאפשרת 

לילדים התנסות חוויתית 

 . מהנה ומעשירה

 :0222מבחר הפעילויות בקייטנות 
 מחנה כדורסל*

 הוקי גלגליות, אומניות לחימה, שחייה, כדורגל, מחנה ספורטיבי*

 התעמלות מכשירים ואקרובטיקה*

 לאטינו ופאנקי, היפ הופ, אז'ג, תנועה ומחול*

 סביבה וטבע, אקולוגיה*

 בישול ואפייה, אמנות ויצירה*

 פעילות עם בעלי חיים –כיף חיות *

 (לשכבה הבוגרת)אטרקציות טבע והישרדות *

 (לשכבה הבוגרת) 0222מסלול אקסטרים *
 

י "ההפעלות מונחות ומודרכות ע. י משרד החינוך"הקייטנה מאושרת ע

 .בעלי וותק וניסיון מהטובים שיש, מאמנים ומדריכים, צוות רכזים
 

 

 , 64-8333533: טלפונים משרד: פרטים והרשמה
      64-8643875:   פקס משרד, 64-836864
 ..6333.-.65דוד גלזר  :  נייד
 camp2000.11@gmail.com: מייל

 www.toptravels.co.il : אתר אינטרנט

 -חפשו אותנו גם ב

 מספר המקומות מוגבל

  07:30-13:30בין השעות  03-28/7/11 –אפשרות בין ה
 בלבד₪  1,770במחיר של , ללא ארוחות צהריים
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השתתפה עפר גסול במקצה , 2010במאי , לפני שנה
. השלישיות בטריאתלון הנשים שהתקיים בהרצליה

לאחת  –כבר נוסעים להתחרות ... היוזמה הגיעה מהבית

 –חסרה שחיינית " עמק האושר"השלישיות של קבוצת 
צלחה ים סוער , וכך יצאה לה עפר לתחרות הראשונה שלה

שנה : "ביותר ויצאה מהתחרות עם הצהרה מפתיעה
אני מתחרה  – 2011בטריאתלון הנשים של , הבאה

 !".טריאתלון שלם בעצמי
חשבנו שארבעה , אנחנו בית של ספורטאים ובכל זאת

אבל עפר הייתה ... אימוני שחייה בשבוע זה מספיק
 !!היא רוצה להיות טריאתלטית –והתעקשה , נחושה

המשימה הזו שעפר לקחה על עצמה הוכרזה כמשימת 
 !משימה של שנה שלמה.. שנת הבת מצווה של עפר

בנחישות והתמדה התאמנה , במשך השנה האחרונה, וכך
ארבעה אימוני שחייה עם  –עפר שישה אימונים בשבוע 

ועוד אימון ריצה , אימון אופני הרים עם ברוך קרן, טניה
, חורף, קיץ". עמק האושר"עם קבוצת הטריאתלון של 

 !ספורטאית אמיתית. עפר לא מוותרת.. או חום, גשם
תחרות שמטרתה  –משמע  –" תחרות אימון"טריאתלון עמק הירדן אשר התקיים באפריל הוגדר כ

 ...!(.ועוד איזה התרגשות)בהתמודדות עם ההתרגשות , במאמץ המתמשך, להתנסות בהחלפות

מ "ק 2מ אופניים ולקינוח "ק 8, מטר שחייה 300! עפר צלחה כמו גדולה, את התחרות הזו הראשונה
על שם תמר  18-טריאתלון הנשים ה -בשבת האחרונה התקיים הארוע הגדול לו חיכינו . ריצה

 .לה עפר התכוננה שנה תמימה" תחרות המטרה"זו הוגדרה כ. אשר התקיים בהרצליה, דבוסקין
הולכים את כל !.. רגוע יחסית –סוקרים את הים . יצאנו כל המשפחה ללוות את עפר מוקדם בבוקר

 .להתכונן היטב.. הכניסות והיציאות, המסלול להכיר את כל הפניות
. הלחץ לעומת זאת עולה ועולה, מצב הרוח קצת יורד! סוף מאי וגשם סוחף... אך אז מתחיל הגשם

התחרות הופכת לאקוותלון בשל סכנת החלקה " אין אופניים: "רגע לפני זינוק מקצה הילדות מכריזים
 .על הכביש הרטוב

עפר יוצאת בזמן מעולה .. וילדה אחת מנופית עם משימה, ילדות נרגשות 75עם השריקה מזנקות למים 
 !לאחר החלפה זריזה היא יוצאת לריצה ונותנת את כל כולה! בין הראשונות, מהמים

 !חלקן טריאתלטיות ותיקות, ילדות מאומנות 75הכללי מתוך  14 -לשער הסיום היא מגיעה במקום ה

 ! אנחנו גאים בך כל כך –עפר 
 !עמדת בה בכבוד –משימת התבגרות אמיתית לקחת על עצמך 

 !המשפחה שלך, אוהבים

 נחישות והתמדה, על טריאתלון
 !!ברכות לעפר גסול הטריאתלטית החדשה

 עפר גסול עם המדליה בסיום 
 18-טריאתלון הנשים ה
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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חנות אופניים מצמן את  
 סניף אלוני אבא -מרוץ 

עברנו מבית לחם הגלילית 
 . לחנות מרווחת ומקצועית

מילדים ועד אופניי : כל סוגי האופניים
 . שטח וכביש תחרותיים

 .לנשים ולמתחילים חוגי רכיבה 
 :שעות פתיחה

  19:00 – 9:00  ה-א
 15:00 – 8:00ו      

 

 04-9833987,  052-2662181  :סיימון
com.il-ofek.www ,il.org.adi@ofek 

 

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

 תאריכי פעילות בקיץ
 .0546329772מור : לפרטים. 'למסיימי כיתה ח( 29-26/6 -מה)משולב 
   ,0524370387שירן : לפרטים. 'ו -'למסיימי כיתות ד( 21-3/7 -מה)כייפת 

 .0546329772מור 
, שבה פעילות וימי שיא( לא כולל שישי)הכייפת תתפרס על שלושה שבועות 

 .יציאה ללונה פארק ולמימדיון
שבו הילדים ישנו  שלושה ימים מתוך הכייפת ניסע למחנה הקיץ של התנועה

 .לילות 2-בשטח ל
שי תנא : לפרטים. 'למסיימי כיתה ט( 13-3/7 -מה)ים "קורס מדצ

 .0524281643שי גל ים , 0544958004
שירן : לפרטים. 'ז -'למסיימי כיתות ד( 20-18/7)מחנה קיץ 

 .0546329772מור  ,0524370387

 

הכן כלבך 
 לקיץ

תספורות 
 לכלבים בנופית

 בתיאום מראש

 

 טל

 950-0359379 

 

רוצים לשחק 
 ?כדורעף

יש לכם קצת  
 ?ניסיון

נפגשים כל יום 
 רביעי בין השעות

 19:00-21:00 

 .באולם הספורט
 

ישראל : לפרטים

950-/9/0000 

http://www.ofek-il.com
mailto:ofek@adi.org.il
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  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

 ייעוץ פיננסי לעסקים ומשפחות

 " תובנה"
 

 במקום לדבר בואו נשיג יותר

 933-50753/7 -יהודה יזרעאלי 

953-355/775 www.tovana4u.co.il 

 ליווי פיננסי לעסקים להגדלת הכנסות

 לעמוד בהתחייבויות לספקים

 להתמקד בעבודה ולא ביתרה

 ליווי משפחות למשכנתה ללא לחץ

   לגמור את החודש עם עודף בבנק

  

  

  

  

 

 -מטפלת 
מנהלת משק 

 בית
 לעבודה קבועה 

עזרה בהכנת 
הגשת , שיעורים
הסעות , ארוחות

 .ס וחוגים“מבי
 רכב חובה

950-//70575 

http://www.nofitmoreshet.org/
mailto:Shgerby@gmail.com
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   חג שבועות תעשה לך
ד פסוק "פרק ל, ספר שמות" )וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חיטים" 

שלושת החגים החקלאיים העתיקים בישראל הם שלושת (. ב"כ
חג )וסוכות , (קציר חיטים)שבועות ( קציר שעורים)פסח , הרגלים
נוהגים לקרוא אחת מחמש , בכל אחד מהחגים האלה(. האסיף

בשבועות את , בפסח קוראים את שיר השירים: ך"המגילות שבתנ
בימי הפסח קוצרים את ראשית עומר . ובסוכות את קהלת, מגילת רות

שלושה שמות לחג . עד לשבועות, וסופרים שבעה שבועות מיום ראשון של החג, השעורים
, (ז"ט, ג"שמות כ)ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה , חג הקציר, (ז"דברים ט)חג שבועות : מהתורה

המטע , מתחיל מועד הבאת ביכורים מראשית פרי האדמה, ביום זה(. ח"במדבר כ)יום ביכורים 
 .ותמר, זית, רימון, תאנה, גפן, שעורה, חיטה: משבעת המינים שבהם התברכה ארץ ישראל, והכרם

אך האיכרים עוקבים בדאגה אחר , "הזורעים בדמעה ברינה יקצרו: "כתוב' ה, ו"בספר תהילים קכ
לאורך עונת , הסכנות האורבות ליבולים. עד למועד הקציר, שדות הדגן מאז זריעתם בדמעה

מהתפשטות מחלות , מעצירת גשמים ונבילה נבטים, נובעות מגשמים שלא יורדים בעיתם, הגידול
קצרו , בעבר. וגם לאחר אחסנת חיטה ושעורה בממגורות הדגן, משרבי אביב ושריפות, בשיבולים

נמשכה כל , עבודת הדיש הרבה. שנערמו לאלומות בשדה עד חודש סיוון, במגל את שיבולי הקמה
 . שהסתיימה בחג האסיף, הקיץ ביחד עם איסוף התבואה

מפריד את , עושה דיש, הקוצר תבואה, כל העבודות הללו נעשות בו זמנית בעזרת קומביין, בימינו
בימים אלה של . ופולט את גבעולי הקמה הנכבשים בעזרת מכבש לחבילות קש, זירעוני החיטה

, בשדות העמקים. ותלמי חריש ראשונים, רואים בשדות השלף ערמות קש המוכנות לאיסוף, סיוון
וביניהם צמחי מקשה וחמניות המנצלים את מי הגשמים , מבחינים בראשית צמיחת גידולי קיץ

" החודש השלישי"סיוון הוא שם בבלי הנקרא בתורה (. גידולי בעל)ללא השקיה , שנאגרו באדמה
שחל " חג מתן תורה"שבועות נקרא גם , על פי מסורת מאוחרת יותר. בלוח העברי המתחיל בניסן

היא " חלב"המקובלים מצאו שהגימטרייה של . ו בניסן"לאחר חג החירות שחל בט, בשישה  בסיוון
ומכאן נובע מנהג אכילת דברי חלב , כמספר הימים שמשה שהה על הר סיני לקבלת התורה,  40

קיים מנהג רב שנים להישאר ערים בליל שבועות כדי להתכונן . על פי דעה מיסטית זו, בשבועות
ואנשי , עוסקים בלימוד תורה כל הלילה, "תיקון ליל שבועות"ב. לקראת חג מתן תורה שחל למחרת

 . פיוטים ועוד, זוהר, תלמוד, משנה, ך"תנ, הקבלה נוהגים לקרוא תורה

. בישובים חקלאיים, בשדות השלף לאחר הקציר, בימינו מתקיימים טקסי הבאת ביכורים בשבועות
ארץ שבעת , סלינו על כתפינו, שיבולת בשדה: כגון, לטקסים אלה נכתבו שירי קציר וביכורים

. ורבים אחרים, ושמחת בחגיך, ארץ נתנה יבולה, וחג שבועות תעשה לך, הזורעים בדמעה, המינים
, שבה נהגו אבותינו החקלאים להשאיר לקט ופאה בשדות הקמה, עונת הקציר היא עונה של חסד

יצאה ללקט שיבולי שעורים בשדהו של , גם רות המואבייה שבאה לבית לחם יהודה. לטובת העניים
בועז ביקש מהקוצרים להשאיר יותר שיבולים על . כדי לקיים את עצמה ואת נעמי חמותה, בועז

שהביאה את עובד אבי , ובסוף הסיפור הם הקימו משפחה, עבור רות שמצאה חן בעיניו, האדמה
 . אבי דוד, ישי

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 נשא
 7.:6.-39:33: זמני השבת 

i שבוע טוב i  

 !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 לרכב7התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  0577500: טלפון

950-55/5000  

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 הדרך לריפוי עצמי
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

 050-7832003: לפרטים והרשמה
Www.sandra.cc 

2ieliash@012.net.il 

 אורי ברומר 

 הדברת מזיקים
 יחס אישי, שירות מקצועי ואמין

 !!התאמת פתרון לכל לקוח 

שימוש בחומרים ידידותיים לאדם 

 !ולסביבה 

  0059 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 אשמח לעמוד לרשותכם

 :ליצירת קשר וליעוץ חינם

5390000-950  ,5390000-950 

 נופית

בית גדול 
ומרווח להשכרה 
לתקופת הקיץ 

 ( אוגוסט, יולי)

, במושב אלוני אבא
מתאים למשפחה 
שמחפשת לבלות 
את הקיץ במקום 

בתנאים , יפהפה
 . אידיאלים

 אלעד 

950-7/70709 

) ן   ש ל ך "י ו ע ץ   ה נ ד ל   (ת ו ש ב   נ ו פ י ת !
6ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 . - . . 5 3 7 7 7  

 ישובי עמק יזרעאל -קריית טבעון  -נופית 

 !הבית שלך בידיים טובות

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

 

מחפשים 
 בית

 להשכרה
משפחה חוזרת 
מחפשת בית 

לשכירות בנופית 
החל מחודש 

 אוגוסט

ליצירת קשר נא 
 רחל מנופיתלפנות ל

950-0059037 

מחפש בית 
 להשכרה 
 בנופית 

אפשרי גם 
 מרוהט

950-000/033 
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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  

WWW 
: אבי ברוך מודיע

 !הבזאר פתוח

פיתוח מערכות 
לניהול תוכן 

 לאינטרנט
באמצעות כלים 

 של קוד פתוח
054-5313606 
04-9535055 

www.meydalle.info 

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הואוםופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
490-0066044 
40-5000504 

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

  הגדר הלבנה 

 654-4935864נייד , 29835633 טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 69-8873663מוקד נופית  

 490-6000400השוטר הקהילתי  
 490-6000409דני צנטנר  –ש "רב

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 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 
 

 או ורוטורופו ווו

 תיקון ומכירה, מעבדת שרות
 מיקרוגל, סטריאו, וידאו, טלויזיות

 LCD -התקנת ותיקון מסכי פלזמה ו  
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 0ככר בן גוריון 

  490-0009000: נייד,  5900060: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


