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 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 

  רותם קשת שיינע מיידלע

: 

אלא אי , לא בנופית, לא. בלי שהרגשנו בכלל צמחה לנו בנופית שחקנית
, שם בבאר שבע הרחוקה סיימה רותם קשת ביתם של חומי ונילי מנופית

היא מככבת . שלוש שנות לימוד בבית ספר למשחק וכבר נחטפה לתיאטרון
ההצגה , למרות השם -" המופע של שיינע  מיידלע"בהצגת יחיד שנקראת 

 .היא בעברית צחה
הצופים , אפשר להבחין מייד, אז זה שרותם קשת היא שיינע מיידלע

כי רותם מתעלה , מביני דבר ליחשו באוזנינו, בהצגה מהללים ומשבחים
בהצגה זאת לגבהים שלא יאומנו ששחקנית 

ריקה ואלכס . צעירה כל כך מסוגלת להגיע אליהם
: זוג אנשי  תיאטרון שצפו בהצגה כתבו,  רם

הצלחת להעביר היטב את התחושות של הילדה "
הדחויה והצמאה לאהבה הנושאת בתוכה 

. תרעומות וכאבים ולגרום לנו להזדהות איתה
, נוכחותך על הבמה מרשימה, אישיותך כובשת

 ."    את משדרת חוזק יופי והרמוניה, למרות המצוקה של הדמות
מדובר בהצגה מומלצת ביותר לכל שוחר תיאטרון ובפרט לאוהבי תיאטרון 

, ח איבריה“רותם מביעה רגשות חזקים הבאים לידי ביטוי בכל רמ.  אחר
כשמאחוריה מחזקת את ההתרחשות הופעת מחול מוסרטת שהיא כולה 

שיכולה להמחיש את מה יכול היה להיות ומה , פנטזיה של שיינע מיידלע
 . החיים כיבו

י  רינה “של תיאטרון הקופסא נכתבה ובוימה ע" המופע של שיינע  מיידלע"
במרכז , ההצגה תועלה שוב בקרית טבעון. אורך ההצגה כחמישים דקות. חנוך

 .אתם מוזמנים. 20:30ליולי בשעה  23-ההנצחה ביום שבת ה

 רותם קשת 
 נוכחות בימתית מרשימה

אותה " שיינע מיידלה"
 מגלמת רותם בהצגה 
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 חמישי משפחתי!!     
 

 הפנינג משחקי שולחן גדולים ומיוחדים – 1800 , החל מ 14.7יום ה' 
  הסרט "קונג פו פנדה". –ובהמשך 

 הסרט המדובר "מגה מח" )לכל המשפחה(. – 2000, 21.7יום ה' 
 יקרה כמובן בגן אביטל. –וכל הכיף, השמחה ובכלל 

 
פינוי גזם 

החל מיום א' הקרוב, המועצה תפנה גזם לריסוק, במקום להטמנה כפי שבוצע 
עד כה. זה נכון יותר בהיבט הסביבתי, מהיר יותר ויאפשר יותר נגלות ופינוי כלל 

!!! נקי חייב הגזם להיות נקי –הגזם בכל שבוע. אבל בכדי שזה יקרה 
מגרוטאות, מרהיטים, מקרטונים, מאשפה ומכל מה שרבים, לצערנו זורקים 

 בבקשה לא –בערמות הגזם. לטובתך, לטובת השכנים, לטובת חזות הישוב 
לזרוק פסולת כלשהיא לערמות הגזם. תודה 

 
 09-8871061  לתושבי נופיתעירונימוקד 

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

. הודעות בענייני  בטחון - יטופלו מיידית על ידי הסייר, 09-8871061התקשרו ל 
הודעות בנושאים אחרים מועברות למזכירות הישוב למחרת היום. 

 
 דרוש מנהל תחזוקה לאשכולות הגנים

לוועד המקומי דרוש מנהל תחזוקה לאשכולות הגנים. ידיים טובות, זמינות 
גבוהה, רכב. למשרה חלקית. 

 
לחברת בן בטחון דרושים מאבטחים לפעילות בנופית 

 054-5573040אנא פנו לשלמה 
 

תיקון מדרכות אבן משתלבת 
מדרכות אבן במהלך השבועיים הקרובים, נבצע תיקוני מדרכות אבן משתלבת. 

 אנו מתקנים –משתלבת, מעצם טבען, אינן חלקות ומיושרות לחלוטין. לפיכך 
אבנים או משטחים הבולטים/ שקועים משמעותית. אנא דווחו למזכירות במידה 

ואיתרתם מפגעי אבן משתלבת במדרכות. תודה.    
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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 

  חדרים  6בבלעדיות דו משפחתי +
 ₪  2,350,000יחידת דיור מניבה 

  חדרים 6בבלעדיות דו משפחתי ,
 .₪ 2,150,000. נוף, מיקום מעולה

 גישה נוחה, בבלעדיות נוף לואדי .
 . מיידי, ₪ 3,000,000

 

-מבחר דירות להשקעה בטבעון ב
500,000  ₪ 

 

 .להשכרה מבחר יחידות בבלעדיות

 
  050-8426968לפרטים יעל 

  050-6426968אופיר 
 תושבי נופית , מומחי נדלן

 
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 

 ייעוץ פיננסי לעסקים ומשפחות

 " תובנה"
 

 במקום לדבר בואו נשיג יותר

 :=<>:;>-<<7 -יהודה יזרעאלי 

7<>-><<=::< 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 צבא לעבודה בחופשת הקיץ/ תיכוניסטית

 8<=<;??-9>7ליאת    -לפרטים 

http://www.ofek-il.com
mailto:ofek@adi.org.il
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 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 077;8 -077@' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת וקבלות פנים
 

 שוש ואהוד יונאי

7<9-<=>89@:6; 

 

 (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

 04-8531.31: 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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 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

 הגולן‘ בכל יום שלישי במגרש הכדורסל ברח

 .בבוקר 9-בראנץ איטלקי בימי שישי החל מ
 הדרך הכי טובה לפתוח את הבוקר ולסגור את השבוע

 
 

 , סלטים, אנטי פסטי, גבינות איטלקיות מעולות, לחמים טריים
 ועוד הפתעות איטלקיות נהדרות

 

אתם מוזמנים גם לבוא לנסות את העסקיות צהריים החדשות 
 ...נפגש במסעדה! לכל אורך היום –שלנו ואת ארוחת הילדים 

, כמה תוספות שתרצו, שתי פיצות
99 ₪!!! 

זיתים , זיתים שחורים, עגבניות, בצל, תירס -תקף ל
, טונה, שמן כמהין, גבינת פטה, בטטה קלוייה, ירוקים

 .פטריות, ן'פרמז, אנשובי

  -בהזמנת שתי פיצות
 !מרגריטה משפחתית חינם

 לא כולל דמי משלוח, 10.7עד , בהצגת קופון

 :מבצעים מיוחדים, בלעדי לתושבי נופית... וגם
 T.Aתקף למשלוח או 
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 (.לכל המשפחה" )מגה מח"הסרט המדובר  – 2000, 21.7' יום ה: בקרוב
 הפנינג משחקים – 18:00החל מ ,  14.7' יום ה: והשבוע

 ".קונג פו פנדה"הסרט   –ובהמשך  

 ה פ נ י נ ג   מ ש ח ק י ם   
 "לגעת לשחק ולהתרגש עם משחקי עץ בכייף של פעם" 

, משימה, בניה, משחקי דמיון, משחקי שולחן גדולים 
 שעשוע והנאה לכל המשפחה , חשיבה

 !!!אל תחמיצו, הכניסה חופשית

 פקק תנועה מיני גולף

 רכבות בית בובות
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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 חזירי בר בנופית 
על הקו . צלצל הטלפון בביתי( 1. 7. 2011)בזמן שקיעת החמה ביום שישי 

אבי ובני . שתיאר עדר חזירי בר משוטט בוואדי מול ביתו, היה אבי ברוך
שהתרוצצו קפצו , משפחתו עמדו וצפו מערבה בעדר שמנה כשלושים חזירים

בשעת בין הערביים ודמדומי , למחרת ביום שבת. ונגחו אחד בשני
ונספרו על ידי , נראה שוב העדר באותו מקום במורד הוואדי, שקיעה

על פי . חזירים שהתנהגו כמו ביום שישי 23, אבי בעזרת משקפת
אני מעריך שהעדר כלל הרבה גורים צעירים מהמלטת , תיאור זה

החזירים הזכרים . האביב ועוד חמש או שש אימהות שגוננו עליהם
ומתחברים עם הנקבות רק , שומרים על תחום מחייתם, מסתובבים לבדם בשטח, לעומת זאת

נלחמים הזכרים הבוגרים ביניהם על הזכות להרביע את עדר , בעונת הייחום והרבייה. לצורכי רבייה
עדר חזירים באביב , בדרך כלל. והזכרים הצעירים מגיעים לבגרות רק לקראת גיל שלוש, הנקבות

 .   היו גדולים מהרגיל, אך שני העדרים שנראו בראשית יולי בנופית, כולל שתי נקבות עם גוריהן

, ירדתי במורד החורש לכיוון הוואדי, גם אני סיפרתי לאבי שלפני שבועיים בשעות אחר הצהריים
שחלף לידי , בתוך שנייה הבחנתי בחזיר זכר גדול. ופתאום שמעתי דהרה מהירה של בעל חיים

מאחר שפעילות חזירי הבר נמשכת משעת שקיעה עד לפני . כשאני נמצא סמוך לעץ אלון, במהירות
בשנים . עד פרידת הגורים מהאימהות, ובמיוחד בעונה זו, יש להיזהר בזמן זה, עלות השחר

על אף דילול , אנו עדים לעלייה מתמדת של אוכלוסיית חזירי הבר בחורשים שמסביב, האחרונות
והתוצאה היא , כדי לחפש שורשים ופקעות, לעתים קרובות מגיעים חזירי הבר לגינת הבית. מספרם

שנעשות , רואים נבירות רבות וחפירות, גם בשדות הבור ובחורשים. נבירה באדמה ודשאים הפוכים
והכרמל התנגשויות בין רכבים לבין חזירי , הגליל, אירעו בכבישי הגולן, בשנים האחרונות. בלילות

נראים לעתים קרובות  משוטטים ברחובות , עדרים קטנים. שהסבו נזקים כבדים לשני הצדדים, בר
 .        בטבעון ובמקומות ישוב אחרים, בזיכרון יעקב, חיפה

הוא . לסוג ולמין  חזיר בר, למשפחת החזיריים, שייך למחלקת היונקים , Sus scrofaחזיר בר 
חלקי , פקעות, זה כולל שורשים. כלומר הוא ניזון מהחי מהצומח ומנבלות, (אומניבור)אוכל כול 

, מ"ס 180אורכו  עד , מ"ס 100גובהו עד . תולעים ויצורים מתים, חרקים, בלוטי אלונים, צמחים
לאחרונה ממעטים הציידים . ג"ק 200אם כי ניצודו פרטים במשקל , ג"ק 150ל   60ומשקלו נע בין 

, המעיד על חוש ריח מפותח, לחזיר הבר יש חוטם ארוך. לאכול את בשרו מחשש מפני מחלות
יש לו רגליים קצרות . ועיניים קטנות שראייתן חלשה ביום וסבירה בלילה, העוזר לו בחיפוש מזון

לכן , אין לו בלוטות זיעה בעור. הנושאות גוף רחב וכבד, (בעלות ארבע אצבעות בכל רגל)וחזקות 
בשעות , או שהם מסתתרים בסבך החורש, הם נכנסים לתוך מי הביצה כדי לצנן את גופם בקיץ

או , והם מסתתרים במאורות שהם חופרים לעצמם באדמה, קר להם בימי החורף. החמות של היום
 . בסבך צמחים בין סלעים

ונעים יחד , שהולכים אחריה לכל מקום, הנקבה ממליטה כחמישה או שישה גורים בהמלטה אחת
ונפוץ , בוית לפני אלפי שנים על ידי האדם, חזיר הבר. בחיפוש אחר מזון, בלילות למרחקים גדולים

, הנקבות מגדלות את הגורים עד לבגרותם. בצפון אפריקה ובאירופה, במזרח התיכון, בעיקר באסיה
הזכרים . עד לשובם לעדר בעונת הרבייה, ושומרים על טריטוריה משלהם, והזכרים חיים בנפרד

לנקבות . שיכולים לגרום לפציעות קשות, על ידי נגיחות בעזרת הניבים הארוכים והחדים, מתגוננים
הם מתגוננים ביחד . אך הן מסוגלות לתקוף כל מי שמתקרב לגוריהן, אין ניבים בולטים כמו לזכרים

חזירי הבר בורחים מפני , ברוב המקרים. וכולם ערבים לכלל הגורים בעדר, מפני זרים, כחברה
 .אלא אם הם נקלעים למצבים מסוכנים עבורם ועבור צאצאיהם, האדם

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 בלק
 ;:A8@A98-97A זמני השבת 

i שבוע טוב i  

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

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 

  7>?8 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 אשמח לעמוד לרשותכם

 Aליצירת קשר וליעוץ חינם

<>7;?;?-7<;  ,<>7;@;;-7<; 

 נופית

) ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל   (ת ו ש ב   נ ו פ י ת !
7ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    < 9 - 9 9 < : > > >  

, חדרים 7, ר“מ 600בית בודד על מגרש ‘ בנופית א

סלון ומטבח . אופציה ליחידה גדולה להשכרה

 . בבלעדיות₪  2,500,000. גינה גדולה, מרווחים

 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

7<9-9?<7?>: 

 לרונית או

7<9-9?<78>>  

 

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

054-2177963 
iDoarcitec@gmail.com 



 12 

 

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 י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחוםופו ווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה 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 

 ;7?>8@;-;>7נייד , 7:8>:?@2 טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 8=87<??-@7מוקד נופית  

 490-6000400השוטר הקהילתי  
 490-6000409דני ינטנר  –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 
 

 חו ורו ורופו 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


