
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 11.4.9.11א   “תשע , ז אלול “יום שישי י   444גליון  

0: טלפון. “מידע”י  "מופץ ע" נופית פלוס"  4 - 9 5 3 5 0 5 5  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 

והציגה “ יהיה בסדר”ל “ענת יזרעאלי  מנופית התארחה בתוכנית הרדיו בגלי צה 
הנה תמליל השיחה ומיד . בעיה כואבת של מחסור בספרייה ראויה לשמה בנופית

 “נופית פלוס”ניתן לשמוע הקלטה של השיחה באתר . לאחריה את תגובת המועצה
 htm.lib449/nofitplus/info.meydalle.www://http 

 .ענת שלום: אסף ליברמן/רינו צרור
 .צהריים טובים: ענת יזרעאלי
 .תושבת נופית: אסף ליברמן/רינו צרור

 .נכון מאוד: ענת יזרעאלי
 .מקמי אותנו בבקשה: אסף ליברמן/רינו צרור

יישוב קהילתי , נופית נמצאת בפאתי עמק יזרעאל צופה לנחל ציפורי: ענת יזרעאלי
 .כיף לגור פה... ... משפחות 600, שנים 24מאוד מאוד משגשג בן 

 ?כיף: אסף ליברמן/רינו צרור
 .כיף לגור פה: ענת יזרעאלי
 .משהו בכל זאת חסר, יופי: אסף ליברמן/רינו צרור

יש לנו אפילו מרכז ספורט מאוד . אנחנו ישוב מאוד מאוד מושקע, נכון:ענת יזרעאלי
 .אנחנו חסרים בספריה...בית ספר יסודי מאוד מוצלח, מאוד מוצלח
 .אין ספריה: אסף ליברמן/רינו צרור

 .אין: ענת יזרעאלי
 ...ספריה ציבורית את מתכוונת... טוב אבל נופית: אסף ליברמן/רינו צרור

 נכון:ענת יזרעאלי
בטח ... ... את מצפה, נופית הוא בטח לא ישוב גדול, טוב: אסף ליברמן/רינו צרור

 .יש במועצה ספריה שניתן להגיע אליה
 .שלא, אז זהו: ענת יזרעאלי
 ?אין מאיפה להחליף ספרים: אסף ליברמן/רינו צרור

שאליה אנחנו , אין ספריה ציבורית במועצה איזורית זבולון: ענת יזרעאלי
 .משתייכים
 ?כמה איש ואישה חיים במועצה האיזורית זבולון: אסף ליברמן/רינו צרור

, קיבוצים 6-אין לי שמץ של מושג לגבי הכמות המדויקת אבל יש כ: ענת יזרעאלי
 ....עוד כמה יישובים 

-שיר פליגלמן העורכת שלנו מעדכנת אותנו שמדובר ב: אסף ליברמן/רינו צרור
 תושבים 11,000

 .יפה: ענת יזרעאלי
 <<<המשך

(Continued on page 16) 

 ספריה בנופית

http://www.meydalle.info/nofitplus/449lib.htm
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 מנהלת הצהרונים חובקת תאומים –ליאת   

 במזל טוב, ילדה ליאת טרושקין תאומים -  איתן ואילה. כל המעורבים 
בריאים וחזקים להפליא. עד לחזרתה של ליאת מחופשת הלידה, תמלא את 

 054-6833027מקומה יעל ברוך 
 

נקיון, איכות החיים ואיכות הסביבה 

כולנו רוצים לחיות בישוב יפה, נקי ומטופח. אנו מנסים להשביח את שירותי 
הוועד המקומי והמועצה, המספקים שירותי אשפה, פינוי גזם ונקיון. 

אבל כדברי החכם הסיני: "נכון יותר להשקיע במניעת לכלוך מאשר בנקיון". 
 הכלי העיקרי שבידינו הינו האכפתיות ושיתוף –מטבעו של ישוב קהילתי 

הפעולה של התושב )איננו נוקטים כמעט אמצעי אכיפה(. להלן עיקרי 
האמצעים שאפשר וראוי לנקוט, בכדי להשיג שיפור: 

 
 מתחדשים בפחים חדשים –לקראת החגים 

פחים שבורים, ישנים וללא מכסים - מזילים מיצי אשפה, מזמינים חתולים, 
כלבים, יתושים וזבובים ומכערים את חזית הרחוב. פח האשפה הוא רכוש 
התושב ובאחריותו להחליפו, כאשר הוא מתבלה. להזמנת פח חדש, במחיר 

.  054-6833033  , פנו לרחל, מנהלת מח' תברואה במועצה 150מיוחד של 
 

פינוי גזם 
 באתר בטבעון, במקום –לאחרונה, החלה המועצה בפינוי גזם לריסוק 

להטמנה כפי שבוצע עד כה. זה נכון יותר בהיבט הסביבתי, מהיר יותר 
ויאפשר יותר נגלות ופינוי כלל הגזם בכל שבוע.  

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

 אינם ארגזי אשפה/ פסולת בניין. –ארגזי הגזם שהוצבו 
בבקשה לא לזרוק פסולת כלשהיא לערמות הגזם ולארגזי הגזם. תודה 

 
סתימות ביוב לא עלינו.... 

 מסופקי ע"י –שירותי תחזוקה ופתיחת צנרת ביוב ציבורית )לא פרטית( 
 לעולם ימצאו –המועצה. כאשר מגיעה "הביובית הגואלת" )משאית הביוב( 

בצנרת הביוב הפריטים הבאים: תחבושות, גלילי נייר טואלט, סיכות ראש, 
אביזרי פלסטיק קטנים, שקיות נילון וכו'. והרי כל כך פשוט לא לזרוק את כל 

 ולמנוע מכולם מטרדי ריח וביוב. –הנ"ל לאסלה 
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 קפה כרמי זית
 ...לא רק אוכל

 מפנקות ' ארוחות ברנץ
וסיפור בעקבות חסידים ושומרים 

 ! חינם –סביב השולחן 

 סיורים היסטוריים לקבוצות 
 , קבלות פנים, ימי גיבוש

 אירועים משפחתיים
 אכסניה לימי עיון וסדנאות

 בקתה בכרם-צימר
  ..ועוד...ימי הולדת

 14.00 – 9.00' ו-ימי א
 בימי שישי מזנון עשיר בהזמנה מראש

כפר חסידים , אהוד ושוש יונאי

0525671293 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

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

 24.9.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 24.9.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-9531339: טלפון
 052-423190923נייד  

 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

 

 קהילת סוכת שלום
 המרכז ליהדות מסורתית
  ברמת ישי ועמק יזרעאל

 מזמינה את הציבור
 לערוך טקסי בר מצווה ובת מצווה

 באווירה שוויונית ומשפחתית
אנו מזמינים את הציבור לערב סליחות הכולל 

  לימוד ותפילה בנושא, הרצאה
 סגירת מעגל ופתיחת מעגל חדש : ראש השנה
. א.מ, מילר-רון ניסלהדרשן הנודד : מרצה

    .מנחה בתי מדרש, במדעי היהדות
 בבית הכנסת 20:30בשעה  24.9ש "במוצ

 !הכניסה חופשית
 קהילת סוכת שלום רמת ישי

 המרכז ליהדות מסורתית 
 רמת ישי  44. ד.ת 19האלון ' רח
 1894481-.4., 4-442.949.. טל

sukatshalom@gmail.com 
www.masorti.org.il/sukatshalom  

 קבלת שבת 
 מדי יום שישי

 18:30בשעה 

 כי תבא: פרשת השבוע
 18:16 :הדלקת נרות
  19:22 :צאת השבת

mailto:sukatshalom@gmail.com
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 
 -מעגן מיכאל אוהל אינדיאני - 17.09.11

  מ ב ו ט ל                    
  מועד חדש יפורסם               

 
  בערב 18:30 -' יום א 18.09.11

 הרמת כוסית לחג               

 "סגנונות תקשורת"וסדנאת המשך         
 בהנחיית אורנה קירשנר               

 
  'להת           

 יום תנועות הנוער
 (יא-שכבות י)בסוף השבוע האחרון התקיים במחנה סמינר לשכבה הבוגרת של המחנה 

ביום שבת עבדנו שעות רבות על שיפוץ . עברנו ערב חברתי משוגע, שיחקנו, שרנו, אכלנו
בסיום הסמינר אף קיימנו ישיבות צוות . סידור וצביעה וציור של חלק מהחדרים, נקיון, המחנה

 .לתכנון הפעילות בחודש הקרוב
 :תזכורות להמשך

 .יום תנועות הנוער נקיים במועצה את 20.9ביום שלישי 

לארוחת , יהיו הסעות מבית הספר מיד בתום הלימודים, היום יתקיים במועצה האיזורית
 17:00ובשעה , בהמשך תתקיים פעילות בקבוצות במתחם של בית הספר ניצני זבולון, צהריים

 .יתקיים טקס אליו מוזמנים כל ההורים
 15.9-הרשמה ליום נועות הנוער דורשת אישור הגעה אצל המדריכים עד יום שלישי ה

 .ו-ה-יתקיים טיול סוכות לחניכי שכבות ד 17-18.10-ב
 .4.10הרשמה לטיול עד לתאריך . פרטים נוספים יהיו בהמשך

 
 ים-שי גל

 המחנות העולים
052-4281643 
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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
 קסדה ופנסים–ס“חזרה לביה ערכת בטיחות 

 :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 

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

   חדרים כניסה  4להשכרה יחידה חדשה
 מיידי   4,000נפרדת 

  ר “מ  500בבלעדיות בטבעון מגרש
לבניית בית בודד מיקום מעולה   שטוח

 מיידי 1,250,000
 

 נכסים להשקעה 
 בטבעון וביוקנעם 

 ₪  044,444-החל מ

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 ?מה זה צהוב בחוץ וצבעוני בפנים
 <<<חפשו את התשובה באחד העמודים הבאים

 מכירה מיוחדת לחגים

 בגדי מעצבים
 במחירים מעולים

  2..9יום שישי 
 בין השעות

03:.1 – 3:11 
 נופית 09רמון ' ברח

 בן דוד' בבית משפ
 ...נשמח לראותכם
 : לפרטים נוספים

 150-0.34.34קרן 

 נפתפוות פ חדש ב
 צבע מלא בצהובון

במרכז , פרסום על נייר כרומו
. הפרסום בצבע מלא. הגליון

 הפרסום לארבעה גליונות רצופים
 לא כולל גרפיקה

    1,700עמוד כפול 
    1,150עמוד בודד 

 הפרסום בנופית פלוס עובד 
 (שנים 9כבר )

http://www.ofek-il.com
mailto:ofek@adi.org.il
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 .nofsheat@012.net      : 9931454     :04-9931301       : 36001     ת 5331 ת  ת: ת"  

בדיקות רפואיות: 
 15:00-17:00 בשעות 25.09.11בדיקות רפואיות יתקיימו בנופשית ביום א' 

  17:00-18:00קבוצות שחקני ההוקי בשעות 
המעוניינים להיבדק מוזמנים להגיע. 

חוג ניווט 
 13:00 בשעה 16.9.11הינכם מוזמנים לתחילת הפעילות ביום ו' הקרוב 

 לנופשיתבכניסה 
 

 נבחרת שחייה
לתלמידי והורי הנבחרת שלום רב: 

לאור בקשתכם החלטנו לקיים את האימונים לנבחרת השחייה  
בשבועות הקרובים, עד להגעת מאמן קבוע : 

 18:30-20:00יום א' בשעות:  
 19:00-20:30יום ב' בשעות:  
   19:00-20:30יום ה' בשעות:  

 
שעות קבוצות שחייה בימי א' שונו 

 16:30-17:30 גן חובה א' הוקדם לשעה 214קוד 
 17:30-18:30  ה' ומעלה  הוקדם לשעה 219קוד 

     
                          

                                  
 !                     ,                                      

                  '    '        
 

לבשל עם יעל 
 ניתן להגיע לשיעור ניסיון ללא התחיבות –החוג מתקיים בימי ה' 

בהרשמה טלפונית במזכירות. 

 
 נא להשלים את רישום החוגים במזכירות
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 דראמס אלייב עם נילי טל דן בנופשית
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 תפילות בחגים בבית הכנסת באולם הרב תכליתי
 

  28/9/2011 –ערב ראש השנה 
 17:56 -הדלקת נרות 
 18:45 -תפילת ערבית 

 
 30/9/2011-29 –יום ראשון ויום שני של ראש השנה 

 8:30 –תחילת התפילה 
 10:00 –מוסף + תקיעת שופר 

 
  7/10/2011 –ערב יום הכיפורים 

  16:41 –הדלקת נירות ותחילת הצום 
 17:15 –תפילת כל נדרי 

 
 8/10/2011 –יום הכיפורים 
 8:30 –תחילת התפילה 

 10:15 –מוסף + יזכור 
 16:00 –תפילה מנחה 
 16:45 –תפילת נעילה 
 17:52 –סיום הצום 

 
 .כולם מוזמנים

 קהילת נופית מתכנסת בחגים – מפעל הנצחה ליהודה ליפשיץ ז"ל
בית הכנסת . רוחו קיימת ותמשיך להיות איתנו ועם הקהילה. איננו, חבר יקר, יהודה ליפשיץ

ב הבאים עלינו "בחגי תשרי תשע  .הקהילתי בנופית ימשיך לחיות בדרכו המיוחדת של יהודה
נתכנס כולנו באולם הרב תכליתי ונהיה מפעל הנצחה חי ונושם למי שדאג לנו כל , לטובה
הנוסח , ינהל את התפילות בנוסח הנפלא אותו אנו מכירים, אחיינו של יהודה, עופר. השנים

נזכור את מי שיצר את . שוב נשב שכם אל שכם ונהיה אותה קהילה מופלאה. שהביא לנו יהודה
 .האוירה המיוחדת כל כך לישובנו הנפלא

תשקיף עלינו . אתה בליבנו ולך שלוחה אהבתנו, אתה איתנו למרות שאינך, יהודה ליפשיץ
 .קהילת נופית זוכרת. ממרומים והיה גאה בפועלנו



 9 

 

04-9835210 

   
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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עשרות . בניווט ספורטיבי 3-בשבת האחרונה התקיימה אליפות נופית ה
מתושבי נופית ועוד אורחים רבים מכלל רחבי הארץ לקחו חלק באירוע 

 .נופשית –אותו אירח כמו תמיד מרכז הנופש שלנו 
כרמל היו אמונים על הצד -גם הפעם חברי מועדון הניווט טכניון, כמו באליפויות הקודמות

, היו מעניינים ומגוונים וזכו לתשבחות מקיר לקיר שי לבביואכן מסלולי הניווט שהכין , המקצועי
 .עוזי אבנרכמו גם מפת הניווט המדויקת שהכין 

ארנון רוזמרין , ל נופשית"מנכ, ניר שנעראליפויות נופית בניווט הן פרי שיתוף פעולה מתמשך בין 
 .ראש המועצה האזורית זבולון, ה ישורון'דובלמהוועד המקומי ו וגנית ריכטר

 :המנצחים
 .גונן יובל –' עד כיתות ז
 .ֹתמר ריכטר ברוך –א "עד כיתה י
 (.יוסי שקדגבר בקרב צמוד על ) דרור מלמד –גברים 
 .מיכל שקד –נשים 

ראש , (מייקה)ומאיר ֹיפה מזכיר המועצה האזורית זבולון , ארז ארדבטקס הסיום נשאו דברים 
 .רכז מועדון הניווט טכניון כרמל, שי רםאת הטקס הנחה בחן רב . מחלקת החינוך במועצה

 .ההרשמה במשרדי נופשית. חוג הניווט ימשיך לפעול השנה בנופית זו השנה החמישית

 בניווט ספורטיבי 3-סיכום אליפות נופית ה
 זף
 סגל

 דרור
 מלמד

 סווטלנה
 סטפנוב

 יעל
 ליפמן

 ֹתמר
 ריכטר ברוך

רפי 
 היימן

 נילי
 טוויג

אלון 
 כהנא

אנדרה 
 קוצר

דורון 
 קינר

יובל 
 גונן

 מיכל
 שקד

הילה 
 איילי

אורי 
 דבש
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זה נורא מפתיע , לא סתם שהאיזור הזה של נופית, שהם תושבים תושבים: אסף ליברמן/רינו צרור
 ?יש ביקוש? הם רוצים, שהם לא רוצים להחליף ספר ספריה

( הסיפריות)לחוק ( תיקון)עד לפני  שיצא , עד לפני כמה שנים. יש ועוד איך ביקוש: ענת יזרעאלי
 (....טבעון) אנחנו החלפנו מין הסתם במועצה , חינם

 ?מה זה חוק החינם:אסף ליברמן/רינו צרור
שאינו דורש תשלום עבור , לפני כשלוש שנים היה תיקון לחוק הספריות הציבוריות:ענת יזרעאלי
תלוי להיכן היישוב , אתה יכול להיות בעל מנוי והמועצה האיזורית או המקומית. החלפת ספרים

 ...מסבסדת את חלק, משתייך
 .אבל זה רק למי שיש ספריה, כן:אסף ליברמן/רינו צרור

 .נכון:ענת יזרעאלי
 .החוק הזה לא תופס, למי שאין ספריה: אסף ליברמן/רינו צרור

 ...שנים 3-זה התחלתי לפעול לפני כ( בסיס עניין) ועל, נכון:ענת יזרעאלי
 ?כי את רוצה ספריה שם: אסף ליברמן/רינו צרור

 שתשרת את אנשי נופית או ספריה שתמוקם בנופית , או ספריה ציבורית: בדיוק, כן:ענת יזרעאלי
 ?והמועצה האזורית זבולון לא רוצה ספריה: אסף ליברמן/רינו צרור

כל הזמן היו ניסיונות , שנים 3לאורך , ממה שבדקתי לאורך השנים, ממה שמסתמן: ענת יזרעאלי
 .אבל בסופו של דבר יצאנו בלי כלום, לפתור את זה
 .אז הם לא רוצים ספריה: אסף ליברמן/רינו צרור

 !כנראה: ענת יזרעאלי
... הבטחות שונות לבדוק אפשרויות שימוש בסיפריות במועצה, היו הבטחות כן: ענת יזרעאלי
 .הכל התמסמס, שום דבר בסוף לא התממש, בטבעון, בקיבוצים
לפי בקשת התושבים מנופית נערכה :"הנה תגובת המועצה האזורית זבולון:אסף ליברמן/רינו צרור

המועצה ...רוצים לקרא ספרים .... על ידי המועצה בדיקה מקיפה של צרכי היישובים והתושבים
בנוגע לדרישות ולתמיכה במשרד התרבות בספריות הציבוריות .... ... יוצאת לסקרי עומק מדהימים 

אם היו משקיעים את כל " ........ ולחקיקה הנוגעת לספריות הציבוריות  בבדיקה בישובי המועצה
 .מבנים יש שם, לקנות כמה ספרים, לא לבנות( צחוק... )האנרגיות פשוט לבנות ספריה

מבדיקה ביישובי המועצה נמצא שבמרביתן פועלת ספריה ציבורית ללא תשלום שהוקמה ומופעלת "
 . "על ידי הוועד המקומי ולא יהיה שימוש בספריה ציבורית מרכזית באם תקום כזו

 ?על איזה סיפריה אנחנו מדברים ענת
 .. הם מתייחסים כנראה לספריות שהוקמו  בקיבוצים, בנופית אין שום ספריה: ענת יזרעאלי
 ...ספריות חדר כאלו: אסף ליברמן/רינו צרור

 24מין הסתם קמנו לפני , אנחנו הישוב הקהילתי היחיד במועצה האזורית זבולון: ענת יזרעאלי
 ......שנים

גם אנחנו מדברים על ספריה ציבורית מרכזית וגדולה יותר ממה , ולא: אסף ליברמן/רינו צרור
 . שמתרחש בכל קיבוץ באופן פרטני

 ואין: ענת יזרעאלי
המועצה בוחנת חלופה של : "מוסיפים במועצה האזורית זבולון. ואין: אסף ליברמן/רינו צרור

הפיכת ספרית בית הספר התיכון מקיף אזורי כרמל זבולון לספריה ציבורית מרכזית כאשר 
כשהם מתכננים ספריה ציבורית . הם עוד בשלב התכנונים,  זה הדבר שאני הכי אוהב....".ההחלטה 

החלטה על לגבי  החלופה הזו תתקבל במסגרת אישורי תקציב של .....  " טרנסאטלנטית אני בטוח
המועצה תבחן מול הוועד המקומי של הישוב נופית פתיחת ספריה מקומית  2012המועצה לשנת 

 ."בנופית על ידי הוועד המקומי
היה מדובר שאין מקום , שנים 3-האמירות האלו כבר נאמרות במהלך ה, זה דבר: ענת יזרעאלי

 המשך מעמוד השערספריה בנופית 
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 ...שמחכים שיוקם מבנה הציבור, מחפשים חדר, לפתוח
 .ואין לנו ספריה... יש לנו מרכז תרבות בנוסף למרכז הספורט: אז הוקם כבר מבנה ציבור

כי הקמת ספריות , חוק הספריות קובע:" הנה תגובת משרד התרבות והספורט: אסף ליברמן/רינו צרור
משרד התרבות מעניק לספריות תמיכה שוטפת לרכישת . ציבוריות הינה באחריות הרשויות המקומיות

או באפשרותו להקים , אולם אין זה מסמכותו. לרכישת ציוד ועוד, לקיום פעילות תרבות, ספרים
שנציגי המשרד עשו ,  הם אומרים באופן פרטני למועצה האזורית זבולון".  ספריות או להפעילן

מאמצים רבים בשנתיים האחרונות ובמפגשים עם ראש המועצה ונציגיה לשכנע אותם להקים ספריה 
 . לצערנו המאמצים עד כה לא נשאו פרי. לרווחת התושבים

 .....כן, אנחנו חושבים שהשרה ליבנת יכולה יותר מאשר לבנות איזושהי ספריה
ועל כן אנחנו מרימים את הטלפון ומחייגים למישהו , גם אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות יותר
 .גדולה, ממועצה אזורית זבולון שהיא מועצה רחבה

 ...בהפתעה .... 
 ...הוא לא יודע שמחייגים אליו  
הם שומעים רינו , הם מפחדים ממך כנראה, מה כבר ניתן  לעשות, הם לא רוצים לדבר איתנו, לא 

 ,אתה סתם מספר סיפורים, הם לא שומעים רינו צרור..... צרור 
 ....אולי נצליח למצוא תשובות יותר טובות, מחייגים למישהו מהמועצה...   כזה אני ..צלצול... צלצול

 ...? למה אף אחד לא עונה? מה השעה
 !! ... ..1530עכשיו ? 15:30, אחרי הצהריים 1530-אתה חושב שהם מסיימים את הפעילות ב

 , לא נשאיר הודעה..... מועבר לתא קולי... אף אחד, איחרנו
הרי המועצה האיזורית זבולון לא ... עוד אחד ... בכל זאת רוצים , ננסה לחייג למישהו אחר במועצה

 , בנויה על אדם אחד
... ... הוא נשמע כאילו הוא באיזשהו חלל שהוא ללא אדם  כן , כן אבל כל הטלפון כמו שהוא נשמע לי

 ...צלצול ... צלצול ... אבל בוא נבדוק  צלצול 
 ... ... ר ראש המועצה ועכשיו אנחנו מנסים דמות בכירה אחרת "קודם ניסינו את יו

 .... אם קרה משהו בסביבה , טלפון פשוט, מועצה אזורית זבולון
 ... ...השיחה מועברת לתא הקולי 
 ? מה נגיד להם? רוצה שנשאיר הודעה? רוצה שנשאיר הודעה, שירה מבקשת שנשאיר הודעה

 , בכל זאת, טוב?  מה נשאיר להם בטלפון?  חברים למה אתם לא עונים לטלפון
היינו רוצים לקבל , "ל"גלי צה"ארז ארד כאן רינו ואסף אנחנו בשידור חי ב, מזכיר המועצה שלום"

 .שאינה קיימת במועצה שלכם, למשל אחת בעניין הספרייה הציבורית, תשובות או תשובה
 . תודה ושלום, אני בטוח שיש לכם את המספר, חיזרו אלינו
 ?בינתיים לא קוראים ספרים, ענת תגידי

מי שיש לו כמובן יכולת כספית להוציא . העניין הזה נעשה מאוד מסורבל, בינתיים: ענת יזרעאלי
לא , בתשלום כמובן, מי שנוסע לטבעון עושה את המינוי שם. קונה, ולקנות כל פעם את רבי המכר

אף אחד מהילדים שלנו לא יכול להתנייד בכוחות , לצורך העניין. אנחנו איזשהו בן חורג שלהם. בחינם
שזה אומר שילדים צעירים לא יכולים להחליף ( א"ז), באמצעות תחבורה ציבורית, עצמו לטבעון

 .ספרים כאוות נפשם
אנחנו חוץ מתשובה אולי להודעה שהשארנו במועצה אנחנו מחכים , ענת: אסף ליברמן/רינו צרור

עד , קרוב לליבה... .... שאמרה שהדבר קרוב לליבה והיא תפעל בנושא , לתשובת השרה לימור לבנת
היא , כשהיא אומרת שזה קרוב אז למה היא מתכוונת... אני לא יודע, שנמדוד? כמה קרוב לליבה
אני ... ? יש לה מרפסת? היא מסתכלת על זה מין המרפסת? היא לא מאמצת את זה? מאמצת את זה

כך מודדים קירבה אני . מציע כאדם פרגמאטי לתת לימים הקרובים לבדוק עד כמה זה קרוב לליבה
 . חושב אבל ענת אנחנו נסתפק בזה כי מבזק החצי כבר איתנו ואנחנו נדבר בשבוע הבא

 .תודה רבה: ענת יזרעאלי
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 ספריה בנופית 

יהיה ”“א זבולון למערכת .י ארז ארד מזכיר  מ“להלן תגובת המועצה שנמסרה  ע
 : לפני שידור התוכנית“ בסדר

 ספריה ציבורית במועצה האזורית זבולון

מתנהלת ככל ,  ישובים שונים 14 -המועצה האזורית זבולון המורכבת מ
שבו חלק מהנושאים , המועצות האזוריות במבנה שלטוני מוניציפלי דו רובדי

 .י הוועד המקומי בישוב"י המועצה וחלק ע"המוניציפליים מטופלים ע

צרכי : י המועצה בדיקה מקיפה של"על פי בקשת תושבים מנופית נערכה ע
דרישות ותמיכת משרד התרבות בספריות ציבוריות , הישובים והתושבים

בבדיקה ביישובי המועצה נמצא . והחקיקה הנוגעת בספריות ציבוריות
י הוועד "שבמרביתם פועלת ספריה ציבורית חינמית שהוקמה ומופעלת ע

הבדיקה . המקומי ולא יהיה שימוש בספריה ציבורית מרכזית באם תוקם כזו
ונמצא כי המועצה האזורית פרוסה על שטח , התייחסה גם למרכיב הגיאוגרפי

המועצה . נרחב וכל נקודה שתבחר כספריה מרכזית תתאים למעט מאד תושבים
לספריה " כרמל זבולון"ס התיכון האזורי "בוחנת חלופה של הפיכת ספריית בי

ההחלטה לגבי חלופה זו תתקבל במהלך אישורי תקציב , ציבורית מרכזית
 .2012המועצה לשנת 

מכספי גביית הארנונה  1/3 -מעבירה בכל שנה מעל ל, המועצה האזורית זבולון
המחולקים על פי צרכי , לוועדים המקומיים לתמיכה בפעילותם המוניציפאלית

המועצה תבחן מול . י הוועד המקומי"הישוב ועל פי סדר עדיפויות הנקבע ע
הוועד המקומי של הישוב נופית את האפשרות להפעיל ספריה מקומית בנופית 

 (.כמו ברוב יישובי המועצה)י הוועד המקומי "ע

תפעיל המועצה האזורית זבולון ספריה , כמו כן בשנת הלימודים הקרובה
בשלושת " מרכז הספר והספריות"ציבורית ניידת בשפה הערבית בעזרת 

אקונומי -המסווגים במצב סוציו, (חוואלד וראס עלי, איבטין)יישוביה הבדואים 
 .נמוך

 :לאחר שידור התוכנית ברדיו ביקש ארז להוסיף

אנו מבקשים לציין כי שיחות הטלפון בתוכנית הופנו לטלפונים סלולריים ולא 
המועצה לא סגורה , כפי שידוע לכל התושבים, לטלפונים הישירים של המועצה

  .וניתן להתקשר ולקבל תשובות 15:30בשעה 
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 מגשים לך חלום“ בריזה”ס לשייט  “בי
 30לפני “ בריזה”ס לשייט “מורה מוסמך לימאות ושייט הקים את ביה, יעקב וינגרוד קצין ימי

 .ופיתח תוכנית לימודים ענפה בהשתתפות מיטב המומחים בתחום, שנה
מנוסים ומקצועיים שכל מטרתם להפוך אותך , הם אנשי ים ותיקים“ בריזה”ס “מדריכי ביה

לסקיפר עם רשיון משיט יאכטה חופי ובינלאומי ובעל הכשרה ימית גבוהה 
 לפי הסטנדרטים המקובלים בעולם

 (‘ימאות ג)הכנה למבחני ימאות יאכטות . 1: תוכנית הלימודים
 (‘ניווט א)הכנה למבחני ניווט חופי . 2
 (‘ניווט ב)הכנה למבחני ניווט מכשירים וקשר . 3
 הכנה למבחני מכונאות ימית. 4
 .הכנה יסודית למבחן מעשי מסכם. 5

 .במהלך הלימודים מתקיימות הפלגות מעשיות של כיף וגיבוש ובתוך כך נרכש נסיון מעשי
  (מעגן הדייג בקישון)הקורס יתקיים בנופית בשלב התיאורטי והשלב המעשי במעגן שביט 

, יעקב וינגרוד 052-2663383: להפלגת היכרות נא לתאם מראש בטלפון
04-8494990 04-8708412 

 net.breeza.www://http   ”קורסים לסירות ואופנועי ים , בית ספר לשייט ושירותי ים“ בריזה 

 תוך פחות משנה תוכל להגשים את החלום ולשוט עם הרוח

http://www.breeza.net/
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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

 אבי ברוך -“ מידע” 340-1382124 ‘פקס
  054-5313606נייד , 04-9535055 

info.meydalle.www 

משפחה החוזרת משהות 
ל מחפשת בית "ארוכה בחו

 בנופית
אנו צרו קשר עם טל 

  485-164-8987:בטלפון

 חדש במרכז למוזיקה בנופי

 (לאה גולדברג. )וקולו כמו קול של הלב, החליל הוא פשוט ועדין

 חדש במרכז למוזיקה בנופי

     4-6ג     , צ      צ  -        ר ם 
 (    צ ת     ת) 

   ע      ‘       ח    ת    תה  
 (    צ ת     ת    ש ע ר  ח    ) 

  תח   ם    ת    ם -      ח     ת     גר ם  
 

 ‘הש ע ר ם  ת         ם  
 454-747-2221  ר  ם   רה  ר     

    הש  ר  ה  עה  ר רה  תע    ה  ם

http://www.meydalle.info
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 מזור עתידי למחלות נגיפיות
שגרמו למגפות  רבות , (וירוסים)כידוע תרופות אנטיביוטיקה אינן פועלות נגד נגיפים 

שגילו תרופה הקוטלת , בבוסטון טוענים MITחוקרים במעבדות . באדם ובבעלי חיים
 PLoS ONEהם פרסמו מאמר בכתב העת . נגיפים החודרים לתאי הגוף

 . שבו הם מפרטים את תוצאות מחקרם 27. 7. 2011בתאריך 

על עכברים נגועים במחלות  , Dracoהם מנסים תרופה חדשה שגילו בשם 
, מיני נגיפים 15התרופה נוסתה על . ועל תאים מגוף האדם במעבדה, ויראליות

. בהצלחה, נגיף שפעת דנג ועוד נגיפים אחרים, נגיף הפוליו, נגיף הבטן , H1N1הכוללים נגיף השפעת 
ולמעשה היא עשויה לפעול נגד כל הנגיפים , הנוצר רק בתאים נגועים בנגיפים RNAהתרופה פועלת נגד 

מתרבה בתוכו וגורם , הוא משתלט על המנגנונים שלו לטובת עצמו, כאשר נגיף חודר לתא. הקיימים
התרופה .  שאינם מצויים בתאי גוף האדם ובתאי בעלי חיים RNAהנגיף יוצר סלילי , בתהליך זה. למותו

Draco ללא נזק לתאי הרקמות הבריאות , מתבייתת על התאים הנגועים בנגיפים ומביאה למותם
ביחד עם הנגיפים שמפסיקים , חודרת דרך קרומי התא וממיתה אותו, התרופה אינה רעילה לגוף. שמסביב
 .  להתפשט

. צמחים ובקטריות ועלול לגרום למחלות, הוא גופיף הפולש לתוך תאים של בעלי חיים( וירוס)נגיף 
א .נ.הוא עשוי מחומצת גרעין ד. הנגיף אינו יכול להתרבות בכוחות עצמו אלא בתוך תא חי של פונדקאי

אחד . ננומטר 50ל  10גודל הוירוסים נע בין . או במעטפת שומנית, א ועטוף במעטפת חלבונית.נ.או ר
גודלו של תא רגיל בגוף האדם נע בין . ננומטר הוא אלפית המיקרון ומיקרון אחד הוא אלפית המילימטר

. והוא גדול פי עשרת אלפים עד פי מאה אלף מגודלו של נגיף, מיקרונים אחדים עד לעשרות מיקרונים
, כגון יכולת התרבות באופן עצמי, הנגיף אינו נחשב לאורגניזם חי כי אין בו את התכונות המגדירות חיים

, הנגיפים נראים במיקרוסקופ אלקטרוני בצורת כדור. צריכתה ועוד, יצירת אנרגיה, תנועה, גדילה, תגובה
לכן עד שהומצא , אי אפשר לראות נגיפים במיקרוסקופ האור הרגיל. מקלון ועוד, קוו, חוט, עיגול

וירולוגיה הוא המדע . רק שיערו את קיומם על פי הנזקים שהם גרמו לאדם, המיקרוסקופ האלקטרוני
המחלות שהם גורמים והמלחמה , התרבותם בתאים, מיונם, מבניהם, (נגיפים)העוסק במחקר וירוסים 

 .  בהם

( כלבת ומחלת הפה והטלפיים בבקר) בבעלי חיים , (מוזאיקת הטבק)יש נגיפים הגורמים למחלות צמחים 
כאשר נוחת נגיף באקראי על קרום התא של בעל חיים או על . ועוד( אבעבועות רוח, מיני שפעת)ובאדם 

ומתכנת אותו ליצור נגיפים , הוא מחדיר את חומצת הגרעין שלו לתוך תא הפונדקאי, הדופן של תא צמחי
הגנים של הנגיף מייצרים חלבונים עבורו בעזרת מנגנוני , לאחר שהנגיף חודר לתא של אורגניזם. חדשים

ונוצרים נגיפים רבים , כך משוכפל המטען הגנטי של הנגיף פעמים רבות. השכפול של התא הפונדקאי
 . היוצאים מהתא ונכנסים לתאים חדשים

 .  ובדרך כלל לא נדבקים בהן יותר, שכאשר נדבקים בהן הגוף מתחסן, קיימות מחלות ילדים נגיפיות

ויחדשו , אולם כשהם מוקפאים הם ישרדו, מעלות צלזיוס ומעלה 60הנגיפים מושמדים בטמפרטורה של 
וזה מאפשר להם להיות , הם עוברים מוטציות לעתים קרובות. פעילותם עם עליית הטמפרטורה והפשרתם

חלק מהמחלות הנגרמות על ידי נגיפים הן מחלות . עמידים בפני תרופות נגד וירוסים בזמנים קצרים
עד , אך יש נגיפים שחיים באופן קבוע בגוף האדם בצורה רדומה, כגון שפעת החורף, עונתיות שחולפות

 . להתפרצותם בגוף חלש

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 תבא-כי
 18:14-14:91: זמני השבת 

i  i שבוע טוב  

 !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 

  0351 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 אשמח לעמוד לרשותכם

 :ליצירת קשר וליעוץ חינם

5410300-150  ,5410200-150 

 נופית

) ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל   (ת ו ש ב   נ ו פ י ת !
.ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    4 9 - 9 9 4 2 9 9 9  

' נפרדת ברח' יח' חד 6דו משפחתי מפואר !!!! מציאה
     1,950,000. מבוקש ביותר במחיר שלא יחזור

מרווח , כניסה ללא מדרגות, שטוח' חד 4בית  להשכרה
    3,200. מיזוג בכל הבית. חנייה+ ומסודר גינה

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

דרושה 
מפעילה לשעת 
 סיפור ודרמה

שלושה /ליומיים
 בשבוע
 צהריים/בשעות הבוקר

לעבודה בגני ילדים 
 וצהרונים

 קורות חיים למייל
Inbalamar1909@g

mail.com 
052-5900088 
 לא בשבת

 דפוס נופית פלוס

 בנופית
מחיר לכמות של ‘ גר 80נייר לבן   A4שכפול 
 לעמוד‘ אג 18עותקים ומעלה  100
מחיר לכמות ‘גר 80נייר צהוב  A5שכפול 
 לעמוד‘ אג 15עותקים ומעלה  100של 

 הנחה משמעותית לכמויות גדולות יותר
 נופית, 104תבור , דפוס נופית פלוס

04-9535055 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה
 שיפוצים ועיצוב פנים

 
054-2177963 

iDoarcitec@gmail.com 

mailto:Inbalamar1909@gmail.com
mailto:Inbalamar1909@gmail.com
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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  

 פולו ו

 שופוףופותווו ו וווףו ו

 לופובופו ווו ו ופווו

 אופותופובווולובו ו

 מספרת חנה
 ‘ב 2אלונים ‘ רח

 קריית טבעון

050-4224224 
04-7433242 

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

בופופווווו' ותונובו

  ואוםופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
052-8766200 
04-9837980 

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

  הגדר הלבנה 

 44-44148.4.נייד , 4824.21. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פולו ווווו ופו וםופו ו

 
 4-8891.11.מוקד נופית  

 054-6833044השוטר הקהילתי  
 054-6833045דני צנטנר  –ש "רב

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 מוניות חמודי
 נסיעות ילדים לחוגים, ג“נסיעות מיוחדות לנתב

 העברת חבילות ומשלוחים 
 לכל חלקי הארץ

052-3244168 www.taxihm.co.il 
 

 או ורו ובופו ווו

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

 LCD -התקנת ותיקון מסכי פלזמה ו  
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 2ככר בן גוריון 

  054-4335732: נייד,  9532768: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה


