
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 24.6.2011א   “תשע , ב סיון “יום שישי כ   437גליון  

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

 מזנון נופשית
פיצה משפחתית 

 .₪ 68רק  
 לפרטים והזמנות

 40-0125384 

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-6868559 

 אלונים חוצות

487-6444719 

חזר לנגן , תושב נופית, אברהם ארצי
! שנים 14בכינורו לאחר הפסקה של 

מדוע , כיצד האהבה שלו לנגינה החלה
ועל ההתמסרות , בחר בקריירה אחרת

המחודשת לנגינה לאחר כל כך הרבה 
 :שנים

הם ללא  6בכינור שהחלו בגיל  לימודי המוזיקה
סיום לימודיו   לאחר. ספק אחת מאהבות ילדותו

" דוניה ויצמן"ש "בקונסרבטוריון ע בהצטיינות
' המשיך ללמוד אצל פרופ ,41בחיפה כבר בגיל 

ש סמואל רובין "רוטנברג בקונסרבטוריון ע
הוא החל להופיע בקונצרטים עם . שבחיפה

 , תזמורת הנוער הסימפונית הצעירה של חיפה
של חיפה בניצוחה של ( הבוגרת)ע ובמספר קונצרטים לנוער של התזמורת הסימפונית "תזמורת הגדנ

 . דליה אטלס' פרופ
יחד עם עוד שני   השתתף בתחרות ארצית לכישרונות צעירים וזכה במשותף במקום השני, 41בגיל 

מגדולי הכנרים )י מתולתל בשם שלמה מינץ 'ינג'ג, 41במקום הראשון זכה ילד כבן  , אגב. מתמודדים
הבנתי שאני כנר טוב וכאלה יש )"לאחר התחרות החליט שלא להמשיך לאקדמיה למוזיקה (. בדורנו
 41המשך בעמוד < . ופנה לקריירה אחרת"( בוודאי שלא, גאון. הרבה

 ורד, שלום לך

 עולם המוזיקה תמיד פתוח

 ובכל התמונות 
 את שמחה

 רוקדת את ריקוד החיים
 הולכת את קלילות הצעדים
 תמיד מחייכת את המילים

 צובעת הכל בוורוד
 כמו משב רוח רענן

 כמו ורד 
 

 כך קשה להבין -כל
 כל כך קשה לקלוט

 כך קשה להבין -כל
 כל כך קשה לקלוט

 שאת אינך
 

 אתמול כשנפרדנו 
 יכולנו לחוש

 כמה שוקלת 
 עצבות 

 של
 ישוב 
 שלם

 
 י עליזה רווה לזכרה של“נכתב ע ...ואני מנסה להיזכר

 .שהלכה השבוע לעולמה, ל“שוע ז-ורד בן 

 אברהם ארצי חוזר לנגן בכינור
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 ב"מסיבת גיוס שכבת י
 .במתחם נופשית, 61.6' ביום ו, תתקיים כמדי שנה
 .הוועד המקומי וצוות הנוער, ב"המסיבה באישור ובפיקוח הורי י

אנו מתנצלים מראש על הרעש העלול להווצר ונעשה כמיטב יכולתנו למזער את ההפרעה 
 תודה. מבקשים את הבנתכם וסובלנותכם. לשכנים

 
 אלעד וההרקדות חוזרים ובגדול, הקיץ בא 

 40:11החל מ  –גולן ' במגרש הספורט ברח' בכל יום ג, בחודשים יולי אוגוסט
 .עקבו אחר הפרסומים

 

 חמישי משפחתי חוזר ובגדול, הקיץ בא 
 40:11בשעה  –בגן אביטל,  1.1החל מה ', בכל יום ה

 .עקבו אחר הפרסומים
 

 0014164-10 מוקד עירוני לתושבי נופית
גם לאלו שאינם )שירותי מוקד עירוני לתושבי נופית מעניקה , "בן בטחון"חברת 
אנא התקשרו           –( כולל נושאים שאינם בטחוניים)בכל נושא או מטרד !!( . מנויים

הודעות בנושאים , יטופלו מיידית על ידי הסייר -הודעות בענייני  בטחון . 0014164-10ל 
 .אחרים מועברות למזכירות הישוב למחרת היום

 

 אומני אקספרס –קויי אוטובוס
 סיבובי -נופית   -קריית עמל  –נופית  0קו 

 
 יום שישי 'ה-'ימים א

11:41 11:41 

46:11 46:11 

41:11 41:11 

41:11 41:11 

41:11   

46:11   

41:11   

40:11   
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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 

  ר “מ  661בבלעדיות דו משפחתי +
מגרש גדול , נוף מדהים, יחידת דיור

 .₪ 6,111,111.  במיוחד

  חדרים 6בבלעדיות דו משפחתי ,
 .₪ 6,411,111. נוף, מיקום מעולה

 גישה נוחה, בבלעדיות נוף בואדי .
 . מיידי, ₪ 1,111,111

  6.1להשכרה בבלעדיות יחידת דיור 
כניסה ללא , מרפסת לנוף+ חדרים 
 . 480844 –החל מה. מדרגות

 .להשכרה מבחר יחידות בבלעדיות

מבחר נכסים בבלעדיות למטרת 
 .השקעה בטבעון וברמת ישי 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 

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

 קיץ במחנות העולים
  !1-64.1הירשמו לכייפת המתקיימת בתאריכים ! עוד לא מאוחר' ו-'כיתות ד

ימים של מחנה קיץ ביער  1-ו נסיעה ללונה פארק ולמימדיון, יצירה ולמידה במחנה, אתגר, שבועיים של כיף
  .לביא עם חניכים מכל הארץ

 .116-1111101לפרטים שירן , 61.6גמר הרשמה בתאריך 
 

אשר צים התנועתי "לקורס המד‘ חניכים משכבה ט 41יצאו  1.1בתאריך , בנוסף
ובנוסף יתקיים , להדריך בטיול, לנווט, יכשיר אותם להיות מדריכים, ימים ביער 44, הקורס. יתקיים ביער לביא

צים של תנועת “זוהי הקבוצה הראשונה מנופית אשר תשתתף בקורס המד. מפגש חברתי כיפי ומשמעותי
 . המחנות העולים

. שכן המדריכים מקבוצה זו יהיו המדריכים בתנועה בשנה הבאה, זוהי נקודה מרגשת וחשובה לפעילות בנופית
 !נאחל להם בהצלחה רבה

 

 יתקיים יום ביקור הורים בקורס 0.1ביום שבת 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 
 

 

 

 פעילות נופשיבוקר מתקיימת  באולם הספורט החדש
 

 
 נדב טורי -40.11יום ראשון שעה  - 66.16.44

 מדוע משקיעים בעלי חיים  -המין היפה במיטבו  -חיזור גורלי 
 ?כל כך הרבה אנרגיה בחיזור

 
 עמוס דותן -40.11שעה  -יום ראשון  - 1.11.44

. למה הדיקטטורים המודרנים עפים והמלכים המסורתיים נשארים
   ?המזרח התיכון לאן

  
 ורדה לבנון -אור ירוק  -בבוקר  41.11יום שלישי  - 1.11.44

 שעה קלה על דרך בטוחה -ותיקים מנוסים בדרך 
 

 מדעתק -בבוקר  41.11יום שלישי  -46.11.44
. ובחינה היכן הם, הקרנת קטעים של סרטי המדע הבדיוני -פיסיקה מהסרטים      

 .נאמנים לחוקי הפיזיקה והיכן הבמאי לקח חירות מהם
 .הדגמות' ההרצאה מלווה במס

 

 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 

 17.711-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 17.711 –תוקף הקופון עד ה

 04-8531.39: טלפון
 .052-42318082נייד  

 קונדיטוריה דובדבן
 www.dvdvn.co.il 

 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
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי
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 הכללית בנופיתרופאת ילדים במרפאת 
 מרפאת הכללית בנופית שמחה לקלוט לחיקה את

 תושבת נופית, ר שלומית בן דוד"ד 

 רופאת ילדים מומחית
רופאה בכירה במחלקת פגים וטיפול נמרץ תינוקות 

 ם“ח רמב"בבי

  

 :הרופאה תעבוד במרפאה בימים

   00.11-00.11: שלישי וחמישי בשעות, שני, ראשון

 . הזמנת תורים דרך האינטרנט

בפניה לטלפון , במקרים דחופים על פי צורך -שישי ושבת , בימים רביעי
 .050-2035300: הנייד שלה

 !כל ילדי נופית מוזמנים למרפאה לפגישת היכרות 
 

 זימון תורים לבדיקות מעבדה דרך האינטרנט
לאור בקשות חוזרות להתייעלות בניהול הזמן בבקרים בהם 

תופעל מערכת  17/711 -החל מה, נלקחות בדיקות הדם במרפאה
 .זימון תורים דרך האינטרנט גם לביצוע בדיקות המעבדה

 www.clalit.co.il: נכנסים לאתר הכללית

 “אני רוצה להזמין תור בלי סיסמה”: מקישים על

 ז ושנת לידה.מכניסים ת

 “הזמנת תור לביצוע בדיקת דם אצל אחות”: בוחרים

 .בבוקר, ‘ד, ‘ג, ‘מסמנים את המועד המתאים בימים א

 .בתקווה שהניסיון יעלה יפה ויפחית את זמן ההמתנה
 

 קיץ נעים וחופש מקסים , בברכת בריאות טובה

 . צוות מרפאת הכללית בנופית
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11-0011641 

₪  
1111 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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 הרקדת ילדים 41:44-46:44
 מתחילים 46:44-46:64

  הרקדה 46:64

 !הרקדות הקיץ עם אלעד חוזרות
 !מומלץ 

 

, יולי ואוגוסט: בואו לרקוד וליהנות עם אלעד בחודשי הקיץ
 בכל יום שלישי
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הכן כלבך 
 לקיץ

תספורות 
 לכלבים בנופית

 בתיאום מראש

  

 טל

 950-0359379 

 רכיבה טיפולית

 רכיבה מערבית

 אילוף סוסים

 פנסיון

 החווה של דודו 
 בכפר חסידים -חוות סוסים 

 עובדת בשבת החווה לא

 :לפרטים והרשמה

  950-3799970דודו  

 -מטפלת 
מנהלת משק 

 בית
 לעבודה קבועה 

עזרה בהכנת 
הגשת , שיעורים
הסעות , ארוחות

 .ס וחוגים“מבי
 רכב חובה

950-//70575 

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה 
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה

  

 למכירה  
 טסט לשנה, 323מאזדה לנטיס 

 1,800נפח , יד שנייה 2000שנת 
052-5633749 
052-5633748 

 

 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

  

  

  

  

 

דרושה 
מטפלת 

לפני / תיכוניסטית
צבא לעבודה 
 .בחופשת הקיץ

 

 ליאת -לפרטים 

950-0003/30 

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪ 90משבצת לחודש 

 ₪ 140משבצות לחודש  2

 ₪ 180רבע עמוד לחודש 

 ₪ 360חצי עמוד לחודש 

 ₪ 720עמוד מלא לחודש 
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 ברכות לטוני אהרונוביץ 
 שזכה במקום השני בתחרות מסטרס בטניס

מנופית זכה  4‘טוני אהרונוביץ תלמיד כיתה ג
במקום השני בתחרות מסטרס אשר מסיימת 

את סבב תחרויות הטניס השנתית באזור 
 .הצפון

טוני אשר מתאמן מזה שנה שנייה במועדון 
שיחק בקטגורית מיני טניס , טניס בטבעון

 . ‘ג-‘לכיתות א
בתחרות המסטרס אשר כוללת סבב של חמש 

ילדים  61 –השתתפו כ, תחרויות שנתיות
מאזור הצפון והיא התקיימה במרכז טניס 

 .40.16.44בחיפה בתאריך 
 

 (המשך מהעמוד הראשי)עולם המוזיקה תמיד פתוח 

, של מורה מדהים בהדרכתו המוזיקלית: "אברהם ארצי אומר. לפני כשנתיים החליט לחזור לנגן
, במקביל. התחלתי לנגן ולהתאמן בין שעתיים לשש שעות מדי יום, אורי לביא משער העמקים

, הצטרפתי לחוג למוזיקה קאמרית במרכז לאמנויות הבמה בטבעון ופגשתי אנשי עסקים
ועוד אנשים טובים שחוברים כל יום שלישי לנגן  שופטת ,מרצים באוניברסיטה, רופאים
 ". אנחנו מופיעים בהרכבים קאמריים שונים במקומות שונים בארץ. בצוותא

לייצג את המרכז לאמנויות הבמה בשני קונצרטים  נבחר, אחד ההרכבים שהוא מנגן איתם
ההרכב ינגן אף . שיתקיימו כחלק מפסטיבל למוזיקה קאמרית שיערך בקרואטיה בחודש הבא

 בעיר הבירה זאגרב בחסות שגרירות ישראל והקהילה היהודית מיצירות בטהובן

(Beethoven) , ברהמס(Brahms) , פראנק(Franck) , קרייזלר(Kreisler) , באך(Bach) 
 .(Massenet)ומאסנה 

בקונסרבטוריון בטבעון ביום  ,שני קונצרטים השבוע. היומן מלא, למי שרוצה לדעת
כפי הנראה ההרכב יופיע גם . א"בבית החייל בת, ועם החזרה מקרואטיה, לאחריו בחיפה ,שלישי

כל ההופעות הינן . אצלנו בהפנינג מוסיקה וטבע בשביל אוהד סובב נופית המתקיים בנובמבר
 .תרומה לקהילה בהתנדבות מלאה של הנגנים

אברהם הוא הוכחה לנו ההורים ובעצם לכל אחד שזרעים שזרענו בילדות יגדלו ויפרחו גם אחרי 
הוא מקום פתוח לכל ותמיד נעים לחזור , עולם המוסיקה עשיר ומעשיר. בצורת של שנים רבות

 .אליו

 טוני אהרונוביץ עם הגביע
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 פרשת 

 קרח
 19:21-20:35: 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 לרכב/התקנת 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 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  

+ צופה לנוף , חדרים ברחוב מבוקש 6דו משפחתי 
 .₪ 4,011,111. חדרים 1יחידה נפרדת 

 . אטרקטיבי ביותר
, חדרים על מגרש חצי דונם מתוכנן מצוין 1דו משפחתי 

 .₪  6,111,111. המון פוטנציאל

 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 

 ספטמבר

ליצירת קשר נא 
 רחל לפנות ל

950-0059037 

 לרונית או

950-0059033  

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
116-6110014  

WWW 
: אבי ברוך מודיע

 !הבזאר פתוח

פיתוח מערכות 
לניהול תוכן 

 לאינטרנט
באמצעות כלים 

 של קוד פתוח
111-1141616 
11-0111111 

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 

 054-4915804נייד , 9835031. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 09-8871061מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

116-1411606 

 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

116-1611460 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


