
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 91.9.9422א   “תשע , ד אלול “יום שישי כ   054גליון  

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 

 יום תנועות הנוער

מישובי המועצה ומנופית התקבצו ביום , ובמיוחד חניכי המחנות העולים, עשרות חניכי תנועות הנוער
המדריכים עמלו במסירות יומיים קודם לכן במקום ובנו . רביעי במדשאה של בית הספר ניצני זבולון

מאחורי , סביב המתקן המתוחכם שרואים כאן ברקע. מתקנים מיוחדים באמצעות הרבה סנדות וחבלים
עמדו קודם ילדי הקבוצה ומשכו תוך כדי תיאום בינם לבין עצמם בעשרות חבלים ששלטו , ילדי נופית

הילדים עברו מתחנה לתחנה . על קרס גדול במטרה לדוג חפצים שונים שהמדריכים פיזרו במרכזו
בחלק השני של הפעילות התקיים . שוקקת ותוססת, והמקום נראה ונשמע כמו כוורת דבורים רוחשת

 .טקס להורים ולילדים

 צילום משה יערי. ילדי נופית ביום תנועות הנוער במועצה

 :ועד מקומי נופית והמועצה האזורית זבולון מזמינים אתכם לדבר הגדול הבא: רישמו ביומנים

 1111111.11הפנינג מוסיקה וטבע יום שבת 
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 1111111.11יום שבת 
 2010מוסיקה וטבע , נדין

 2010מוסיקה וטבע , קלטאן
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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  
 835חיסכון  - ₪47ג בורקס "ק 4 

 4143144-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 835חיסכון  - ₪47ג עוגיות שמרים "ק 4 

 4143144 –תוקף הקופון עד ה

 37-8864369: טלפון
 385-756483823נייד  

 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  
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 קהילת סוכת שלום
 המרכז ליהדות מסורתית
  ברמת ישי ועמק יזרעאל

 זמני תפילות לראש השנה
 18:30   28.9‘  דראש השנה  יום ד‘ ערבית  א
 09:00   29.9‘  דראש השנה  יום ה‘ שחרית א
 18:30   29.9‘  דראש השנה  יום ה‘ ערבית  ב
 09:00   30.9‘   דראש השנה  יום ו‘ שחרית ב

 הציבור מוזמן 
לערב סליחות עם לימוד משותף 

  92:02בשעה  9.42-ש ה"במוצ
 קהילת סוכת שלום רמת ישי

 המרכז ליהדות מסורתית 
 רמת ישי  05. ד.ת 29האלון ' רח
 454-6875986, 40-9514957. טל

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

 קבלת שבת 
 מדי יום שישי

 18:30בשעה 

 וילך -נצבים: פרשת השבוע
 18:07 :הדלקת נרות
  19:12 :צאת השבת

mailto:sukatshalom@gmail.com
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 ברכה לשנה החדשה
 שתהא השנה החדשה עשירה 
 ,במפגשים חברתיים מוצלחים

 עם הרבה הישגים
 .ורבת תקציבים
 

 שנגשים את החלום
 .וייבנה המועדון

 שנת בריאות עושר ושלווה
 .בטחון ושלום

 .שתהא השנה טובה ומתוקה

 חנה והצוות, שרה: מאחלים
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 חדרים גדולים במיוחד 6קוטג . מיוחד ,
 ₪ 2,500,000יציאה מהסלון לגינה גדולה 

  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

 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 

בית הכנסת של הוא  בית כנסת נופית
והוא גם בית מדרש ומרכז  היישוב נופית

בית כנסת שנוהג ; פעילויות מורשת ישראל
 .י הרבנות הראשית לישראל"עפ

 

תפילות יומיות ותפילות מרכזיות בשבתות  :פעילויות
שמחות : אירועים אישיים, שיעורים תורניים; ובחגים

, מצווה-לימוד והכנה לבר, בריתות, נישואין, ואבלויות
וטיולי , אירועים קהילתיים בחגי ישראל ובימי זכרון

 .מורשת בארץ ישראל
מידע על  - www.NofitMoreshet.org -נ ‘באתר ביהכ

מאמרים תורניים דברי הלכה ומידע , נ'פעילויות ביהכ
 .שימושי לכלל תושבי נופית

  0548-430.234: רבי'הרב שלום ג: רב בית הכנסת: קשר

 ;manager@NofitMoreshet.org : ועד בית הכנסת
 0505-936.625: אשר סבג   

 0544-497.477: גדי אשל   

 0505-606.602: ששון יצחק  

 0578-158.206:  גזבר: מן‘שמעון תורג  

www.NofitMoreshet.org  

 נופית הצעירה, הגולן' רח

 בית כנסת קהילתי בישוב נופית

 א“תשע

 דואר נופית
 21.10וביום שישי . 14.10ביום שישי 

 לא תהיה קבלת קהל בדואר
 דבורה, שנה טובה

 
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 –ס“חזרה לביה ערכת בטיחות 

 ופנסים
 :שעות פתיחה

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

 04-9833987,  052-2662181  :סיימון
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 נ נופית"נ נופית נפרד מאברהם ברקת וועד ביכ"ביכ
, שמחד, אירוע. במסיבת ראש חודש צנועה, נפרד. נ נופית מאברהם ברקת"א נפרד ביכ"בראש חודש אלול תשע

שאכן , אנו חברי קהילת בית הכנסת -אך מאידך ממחיש עד כמה לא קלטנו , הולם את צניעותו של אברהם
 .משפחת ברקת עזבה את נופית

, מאיר-ישראל, נתן, יוסף, אפרים, דוד: מאלה אשתו ומשבעת ילדיו –הפרידה מאברהם ברקת וממשפחתו 
פרידה . היא פרידה מעמוד התווך של בית הכנסת, הבת הראשונה אחרי שישה בנים–אהרון וברכה 

, "משגיח"גם , כי אברהם היה גם חבר וועד מוביל. לאורך חמש שנים תמימות" כלבויניק. "שלו" כלבויניק"מה
שלב שבו עוצבו . הפרידה היא גם סיום שלב בחיי בית הכנסת. ומה לא, גם מַתְחזק וגם מנקה, גם מפיק, גם גזבר

נ שמרכז 'ביכ; י הרבנות הראשית"נ שפועל עפ'ביכ; תרתי משמע –כבית כנסת מסודר  , ניהוג: ניהוגו והליכותיו
ניתן את דברי , לטעימה. אך היו אלה אך סערות לשם שמים, וגם סערות לא חסרו. קהילה תוססת וצומחת

 .מהנהגת בית הכנסת והאישיים מששון יצחק, הפרידה הרשמיים

, ההשתקעות בקהילת תורה, ומיטב האיחולים עם המעבר לבית החדש, ברכות, אברהם ברקת ולכל משפחתו-ל
, ר שתזכו לגדל בביתכם החדש“יה, ופתיחת הפרק הבא בחייכם, ההתחברות למקום בו מתחנכים הילדים

והם כולם יאספו את דגנכם ואת , הומה מנכדים ונינים: ובהמשך, בית הומה מילדים, משפחה פורחת ומאושרת
בין החברים , מתמיד וסוחף, ולחיבור גדול, להפצת אורה ותורה, ח“וועד לת-ויהא הבית גם בית, תירושכם
 !והכל בטוב ובשמחה, נ נופית‘חיבור כמו שִיַסדת ושימרת בביכ; בקהילה

עד  -ִעַצְבַת את ִנהּוגֹו ואת דרכי פעולתו וזיכיַת את כל חבריו , חמש השנים בהן ָנַשאַת וִנֵשאַת את בית הכנסת
וגם אם במסירותך ללא ! מופת חי וקיים; קיימא-הרימו את קרן התורה בעולמנו ומהווים מופת בר, הלום

גם בזה הנחלת דעת תורה , “ִעַגְלַת פינות”לא התכופפת ולא , בפסיק -פשרות -לא היית איש, פשרות למופת זה
 !ר שנמשיך באמונה את מפעלך“ויה. ויראת שמים

 נ‘נ וכל באי ביהכ‘כל מתפללי ביהכ, וועד בית הכנסת, רב בית הכנסת

הן ברוח ככהן והן , זה שם שהולם את אישיותך. אין זה מקרה ששמך כהן ברקת, אבי ידידי, לאברהם כהן ברקת
לאחר שכוח הסערה . לזמן שיחה היית ככהן ולפתע הפכת לברק שהביא רעמים וגשמים עזים. כברק בדיבורך

המאששים את קשת , יצאה לה קשת בענן שהתמשכה לקרקעית האופק ויסודותיה נטועים חזק בקרקע האופק
 .השלום

 . באי התפילה הם יסודות השלום של קהילתנו המאירים כקשת בענן המבשר את תום המבול
, הדאגה למשפחה, שיחות רבות היו לנו ובניהם שטחת בפני את לבטיך בכל הקשור למקום המגורים, אבי ידידי

להביאם למסגרת לימודית מתאימה שגזלה ממך ומאם הילדים כוחות , ההסעות היום יומיות של ילדיך לרכסים
 . רבים ומאמץ לא קטן

עשייתך בקודש היתה . יומית בטיפול בית הכנסת-למרות המטלות המשפחתיות לא חסכת מזמנך במסירות יום
דאגת . שלא היה רב, "פנוי"בזמנך ה -עשית זאת במסירות ובאהבה רבה , לא החסרת מאומה: בראש מעינך

. ולמסיבות קהילתיות בחגים,  מצווה-לאירועי בר, שלא יחסר מאומה מהקניות ומהצרכים לסעודה שלישית
ומתוך תחושת שליחות למען , כמו שרק אתה יודע לעשות, עשית זאת באהבה ובמסירות ללא גבול, כזאב בודד

פרסת , סידרת את עזרת הנשים, לפני כניסת שבת דאגת לנקות את בית הכנסת. בית הכנסת ועשייתך בקודש
 . לפני בוא החברים לתפילת קבלת השבת, מפות לבנות על השולחנות והשרית אווירת שבת קודש

ואף אחד לא יכול לקחת זאת , ולא נתנו דעתנו לכך שהכל נקי ומסודר בזכותך, אנו קיבלנו זאת כמובן מאליו
היית עקבי ולא נטשת את אמונתך בעשייתך לבית הכנסת הקהילתי , למרות התלאות הרבות שניכרו בדרכך. ממך

דאגת למלא את הספריה . שאתה שותף לו רבות, בית. נ שהפך לבית רוחני אמיתי'ביכ. הקטן שלנו בנופית
 . בספרים המתאימים לכל הקהילה

נכנסתי לבית הכנסת ומבטי הופנה , הגעתי שעה לפני התפילה, כהרגלי, זוכר אני איך באחד מערבי שישי, אבי
רגעים אלו לא אשכח . שקעת בשינה עמוקה. ראיתיך יושב במקומך וראשך שמוט לאחור: למקום מושבך

, שבוע-יום שבוע-יום: מחשבות רבות חלפו במוחי ובשניות אלו הבנתי את כל אשר אתה עובר בחייך. לעולם
על קצות , בשקט. עייפות זאת שנחתה עליך המחישה עד כמה אתה משקיע למען בית הכנסת.  ובכל השנה

לאחר כחצי שעה . שכל כך אתה זקוק לה, האצבעות פניתי למקומי הקבוע כדי לא להפריע את מנוחתך
ישר . אדם אמיתי המסור לעבודתו ולכל אשר הוא מאמין, כן זה אתה אבי. רק אז פניתי לברכך לשלום, התעוררת

 . חזק וברוך תהיה, כוח
. תמשיך לעשייה בקודש להעשרת הרוחניות, אני מאחל לך ולמשפחתך הצלחה במשכנכם החדש, אבי ידידי

 .  אתה תחסר לי, אבי
 ששון יצחק, בידידות רבה
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 .nofsheat@012.net אמייל: 9931454  פ ס:04-9931301  טלפון: 36001 נופית 5331כתובת: ת"ד 

בדיקות רפואיות: 
 25.9.11בדיקות רפואיות שהיו אמורות להתקיים  ביום א'  

ידחו,  נודיע על מועד חדש. 
 
שעות קבוצות שחייה בימי א'     

 17:30-18:30 גן חובה  )לבקשתכם לקיים לאחר קרטה( החוג יתקיים  214קוד 
 16:30-17:30  ה' ומעלה   219קוד 

 
לבשל עם יעל  

 ניתן להגיע לשיעור ניסיון ללא התחיבות –החוג מתקיים בימי ה' 
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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
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 שנה טובה
לכל בית 

 נופית
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ראש השנה ויום הכיפורים תשע"ב - זמני תפי ות 

 28.09.11 - 30.09.11כ'  א ו  תשע"א - ב' תשרי תשע"ב, השנה תשע"א:  ראש

 בית כנ ת נופית-  רב-תכ יתי בית כנ ת   

 18:10 18:45   מנ   של ער      ומערי  
    

ה 
שנ

ה
ש 
א
א' ר

 07:30 8:30   ש רית 

 9:30 10:00   תקיעת שופר 

 18:00* מנ    

 18:20* תשליך )ול  ר מכן ער ית(  
    

ה
שנ

ה
ש 
א
ב ר

 

 07:30 8:30   ש רית 

 09:30 10:00תקיעת שופר  

 18:15* מנ   וער ית  

 

 07.10.11 - 08.10.11 '-י' תשרי תשע"ב, יום הכיפורים תשע"ב: 

 

בית כנ ת נופית  -  רב-תכ יתיבית כנ ת  

ם כי ור 
ערב יו

 13:00*    מנ    

 16:41   תחילת ה ום 

 17:20 17:15   כל נ רי וק לת ש ת 
 

   

ם כי ור
יו

 

 07:00 8:30   ש רית 

 10:30 10:15י כ ר ומוסף  

 15:30 16:00מנ    

 17:00 16:45נעיל   

 17:52    סיום ה ום

 

 -ביכ"נ נו ית תפילות  לו יתקיימו  משותף  * 
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 העיקר הבריאות 
 . מרפאת הכללית החדשה בנופית

 
 " צעד קטן לשינוי גדול  בשנה החדשה"

 
בעקבות  הצלחת הסדנאות בשנה האחרונה ולקראת השנה החדשה 

" אחרי החגים"מרפאת הכללית החדשה בנופית מציעה –העומדת בפתח 
 !! שתי סדנאות לשינוי הרגלים ואורח חיים בריא 

 

 " כללית דיאט"תיפתח סדנת  25/10/11ב
 .ר דפנה נדיב"בהנחייתה המקצועית של ד

להרזיה שינוי ועיצוב  המשךזו סדנת 
הרגלי אכילה שתתקיים במרפאה במשך 

-19.30בשעות  שלישימפגשים בימי  01
21.00. 

מוזמנים להשתתף לקוחות כל הקופות 
בוגרי סדנאות כללית דיאט  21-65בגילאי 

 . או  אחרות
 . 9-18בין השעות * 5545ההרשמה במוקד הסדנאות המחוזי 

 :התשלום מראש כדלקמן
 ₪ 312  :ללקוחות  כללית מושלם 

 ₪   390  :ללקוחות כללית ללא מושלם
 ₪ 468  :ללקוחות קופות אחרות 

 

 גמילה מעישוןלתיפתח סדנה חדשה  02/11/11ב
 .ר שאול ברק"בהנחייתו של ד
 ללא תשלום הסדנה  שהינה 

 מיועדת ללקוחות הכללית 
 .מפגשים 8וכוללת 

  רביעיהסדנא תתקיים בימי 
 19.00-20.30בשעות

 *2700ההרשמה במוקד
 

במסגרת הסדנה יוצעו תרופות מרשם לגמילה 
 .מעישון במחיר נמוך במיוחד

 , אנו  ממתינים לכם בברכת שנה טובה
 !!!!קלת משקל ונקייה מעשן, בריאות טובה

  .ר נדיב וצוות מרפאת הכללית בנופית"ד
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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 "ארוכה בחו

 בית לשכירות 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

 4-6גילאי , צליל ו צב -לימודי טרום כלי 
 (ב בוצות  טנות) 

 ועד בכלל‘ לימוד חלליות מכיתה ב 
 (ב בוצות  טנות או שיעור יחידני) 

  מתחילים  ומת דמים -לימוד חליליות למבוגרים 
 

 ‘השיעורים ית יימו ביום ב
 454-747-2221לפרטים מירה טריפמן 

 נא השאירו הודעה ברורה ותענו בה דם

http://www.meydalle.info
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 חצבים בראש השנה
רגבי . בשחר סליחות ופיוטים, חצבים פורחים בימים מתקצרים, עם בוא תשרי והחגים
. בין עופות נודדים מעל העמקים, נושאים עיניים לעבים חולפים, אדמה בשדות חרבים
ובחודש השביעי : "חוגגים את ראש השנה בחודש השביעי, בלוח העברי

באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה 
, הנקראים בין כסה לעשור, עשרה ימי תשובה(. ו-א, ט"במדבר כ" )יהיה לכם

. עד ליום הכיפורים, שהוא היום הראשון של ראש השנה, חלים מאחד בתשרי
כי הוא מציין את איתני , ('ב', ח', מלכים א" )ירח איתנים"חודש תשרי נקרא 

מתאזנים היום ( בספטמבר 22)ביום שוויון סתווי . הטבע העומדים להתעורר ולהתעצם בסתיו ובחורף
ראש : יש יותר חגים ומועדים מכל חודש עברי אחר, בחודש זה. של תשרי" מאזניים"והלילה ומכאן מזל 

, (שבין ראש השנה ויום כיפור" שבת תשובה"שהיא )שבת שובה , עשרת ימי תשובה, צום גדליה, השנה
, נוהגים לומר תפילת תשליך, בראש השנה. שמחת תורה ושמיני עצרת, חג הסוכות, יום הכיפורים

, פסוק זה ופסוקים נוספים(. ט"פסוק י -'פרק ז, ספר מיכה" )ותשליך במצולות ים את כל חטאותיהם"
או על , בגדות הנחלים, לפני שקיעת החמה על חוף הים, של ראש השנה' נאמרים ביום א, מספר תהילים

 . פי הבאר
לאחר . כאשר תש עוז קרינתה של חמה ואורה הועם מעט, פורח - Urginea maritima -חצב מצוי 

החצב שייך למשפחת . מתוך בצל בעומק האדמה, מוציא החצב עמוד תפרחת, תרדמת קיץ ארוכה
 . שחלה עלית ופרי הלקט, שישה אבקנים, שלפרחיהם יש שישה עלי כותרת, השושניים

, המאפשרים לו לפרוח בעונת היובש של סוף הקיץ, הבצל אוגר בתוכו חומרי מזון במשך החורף והאביב
, כאשר יש עדיין שפע של חרקים מאביקים, הוא מקדים לפרוח. ולייצר זרעים עוד לפני רדת היורה

כדי להימנע , בגשמי החורף, העלים מופיעים מאוחר יותר. ההולכים ומתמעטים בסתיו ובחורף
 . מהתייבשותם במהלך הקיץ

האוגר , זהו גיאופיט רב שנתי בעל בצל. המתפתחים ליד בצל האם, עיקר הריבוי נעשה מבצלים קטנים
כלומר , הפריחה המאוחרת שייכת למעשה לעונה הקודמת.  מזון ומים בחורף לפריחה בסוף הקיץ

והעלים החדשים שייכים , עלי החצב מתייבשים בראשית הקיץ. הפרחים שייכים למחזור הצמיחה הקודם
. כדי להגדיל את סיכוייו להאבקת פרחיו על ידי חרקים, הוא פורח בסוף הקיץ. לגידול של העונה החדשה

, בעבר. וחרקים מאביקים נמצאים בשפע, אין הרבה צמחים מתחרים על האבקת פרחיהם, בזמן חרב זה
 . נהגו האיכרים לתחום בחצבים את חלקות שדותיהם

 . ולהעמיק בה את בצלו, כי בכוחו לחצוב באדמה, "חצוב"החצב מוזכר במשנה בשם 
בשעות הבוקר נפתח דור תחתון . מלמטה כלפי מעלה, הפרחים נפתחים לאורך עמוד התפרחת בהדרגה

אפשר לראות ריכוז . ולמחרת נפתחים פרחים חדשים בדור מעליהם, הנסגרים לקראת ערב, של פרחים
. שמצפון לנופית, הנמצא ליד נחל ציפורי מערבית לכפר  ראס עלי, גדול של חצבים בתל חלי המערבי

והוא בולט מעל הנחל והמישורים המעובדים בעמק הצר , מטרים מעל פני הים  113גובהו של התל 
צפוף של שרביטי חצבים פורחים " יער"רואים  ,וכשמתקרבים אליו, התל נראה חשוף מרחוק. שלרגליו

 . המכסים את כל המפנה הדרומי
. במורד תלול מכוסה צמחייה ים תיכונית צפופה, אפשר לרדת מנופית לכיוון צפון מערב, כדי להגיע לתל

. העשוי משטח ברזל צר, הולכים מערבה לאורך נחל ציפורי עד לגשרון קטן, יורדים לעבר גבעת עליל
צועדים . ועוקפים גדר קטנה מהצד, הולכים מערבה עד קצה גן ירק, חוצים את הנחל אל גדתו הצפונית

חוזרים בדרך עפר . הנמצא במרחק מאה מטרים מהנחל, לעבר תל החצבים, בשטח פתוח בכיוון צפון
ופונים שמאלה לעבר שביל אוהד המקיף את , עד לגבעת נופית החדשה" שביל ישראל"לאורך קטע 
 .  הישוב נופית

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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  רשת 

 וילך -ני בים 
 28:46-29:29: זמני השבת 

i  i שבוע טוב  

 !תודה
 , למ רסמים

למוסרי , לכותבים 
, למק לים, הידיעות

למחלקים ולידידי נו ית 
  לוס

קרי   מ נ  ומועיל  
  לקור ים

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   י ת !
4ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 9 - 9 9 5 1 7 7 7  

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

 !!בלעדי!! בלעדי    !!סוף זה הגיע   סוף: למכירה
 בית בודד ומודרני ' בנופית א...הזדמנות שאסור לפספס 

 ...!!! המשקיף לנחל ציפורי
 ₪   3.200.000מטופח ומסודר גינה מהסלון ' חד 6

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

   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון  רסום 
  0-מו עים ב 0-ל

גליונות ר ו ים  בגווני 
 (לא בכריכה)א ור 

 ₪ 94משב ת לחודש 

 ₪ 204משב ות לחודש  9

 ₪ 284רבע עמוד לחודש 

 ₪ 164ח י עמוד לחודש 

 ₪ 794עמוד מלא לחודש 

 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 
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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   ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

בופופווווו' ותונובו

  ואוםופו ווו
 קנה  מיגים 

 קבל רחי ה חינם
, מכירת צמי ים
 תיקון תקרים
 י ון  ל לים 
  לקטרוני

 

 כיכר כפר   י  ת 
490-0066044 
40-5000504 

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

  הגדר הלבנה 

 450-0925840נייד , 9815412. טל

אריק מס ק שירות  רטי ו יבורי בנו ית 
 מזה מס ר שנים

 פולו ווווו ופו וםופו ו

 
 49-8872462מוקד נו ית  

 490-6000400 שוטר  ק ילתי  
 490-6000409דני  נטנר  –ש "ר 

 

 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
 מיקרו ל, סטרי ו, וי  ו, טלוי יות

 LCD -התקנת ותיקון מסכי  לזמה ו  
 תיקון מחשבים

 ט עון. ק 0ככר  ן  וריון 

  490-0009000: ניי ,  5900060: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 .252-052005: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה


