
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 7.71.4177ב  “תשרי תשע ‘ יום שישי ט   254גליון  

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 

 דן שכטמן‘ פרס נובל בכימיה לפרופ

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

 1111111.11הפנינג מוסיקה וטבע יום שבת 

ונכנס לרשימה המפוארת של מקבלי פרס , הרשקו ואחרים, חנובר‘צ, דן שכטמן הצטרף לעדה יונת
דן שכטמן כמו עדה יונת התעקש על . יצירתיים ואולי אף חצופים, מצויינים, אנשים אמיצים. נובל
דבר שהופך את , עמד כנגד כל הקהילה המדעית וקיבל את ההכרה רק שנים רבות לאחר מכן, דעתו

. שאלה מעניינת? זה מעט או הרבה, עשרה פרסי נובל זכו תושבי ישראל. הפרס יקר שבעתיים בעייני
לאור הנתון הזה . מהם חולקו ליהודים מרחבי העולם 200-פרסי נובל שחולקו בעולם כ 900 –מתוך כ

 .אתם מוזמנים להחליט בעצמכם אם עשרה זה מעט או הרבה למדינת היהודים ולמה זה ככה

 השתתפתי בניסוי הכימיה הגדול בתבל
וגם פגשתי בניסוי עוד כמה חברים , האמת שלא הייתי לבד שם בניסוי הזה אלא עם כל המשפחה

המטרה . ביחד היינו חלק מניסוי המוני שנערך במספר מקומות בארץ באותה השעה. מנופית
שיעור הכימיה ההמוני הגדול ביותר שנערך "המוצהרת היתה לקבוע שיא גינס חדש בקטגוריה 

וזה רק , איש ליתר דיוק 688, זה היה בעצם שיעור בכימיה רב משתתפים". במספר מקומות במקביל
לא , ובכן? מה עשיתי שם. במקביל התקיים השיעור גם בקריית ים ובעוד מקומות בארץ. במדעטק

זו , אילנה כץ: רמז. קשרים, קשרים רבותי? איך זה. שימשתי כמשקיף מטעם שיא גינס, תאמינו
 .שדואגת להביא למזכירות נופית כרטיסים מוזלים מאד לתערוכות במוזיאון המדעטק

משרד המדע והטכנולוגיה יזם ניסוי המוני בכימיה שבו כל ילד ומבוגר יוכל להשתתף גם ללא ידע 
בעשרה " ליל המדענים"במסגרת אירועי  2011בספטמבר  22-התקיים ב, הניסוי. מוקדם במדעים

שערך האסטרונאוט הישראלי " הגן הכימי"הוא שחזור של ניסוי , מוסדות מחקר ומדע ברחבי הארץ
    ".קולומביה"מ אילן רמון זכרונו לברכה על המעבורת "הראשון בחלל אל

על ידי קבוצה של תלמידי תיכון ובוצע על ידו כשש שעות  2003-הוצג לרמון ב" הגן הכימי"ניסוי 
מי "מטרת הניסוי הייתה לבחון את המנגנון של גידול גבישים בתמיסת . לאחר המראת המעבורת

בדקו המשתתפים את , "ליל המדענים"בשיעור ההמוני שהתקיים ב. בתנאי הכבידה בחלל" זכוכית
, במסגרת שיעור קצר שכלל הסברים והדגמות. התגובה הכימית בתנאי הכבידה על פני כדור הארץ

, היתקיים ניסוי שבמהלכו כל משתתף ערבב בערכה אישית משלו גבישים של החומרים סידן כלורי
הערבוב יצר תגובה כימית  ". מי זכוכית"כלורי לתוך תמיסה של -נחושת כלורית וברזל תלת

והתוצר הוא תרכובת בצבעי דגל , את הגבישים יחדיו כלפי מעלה, תוך דקות ספורות, שהצמיחה
   .ומסביבה תגובה בצבע זהב –כחול ולבן  –ישראל 

 אבי ברוך
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 פעילות נופשיבוקר   מתקיימת  באולם הספורט החדש

 
 .18.30יום ראשון שעה -9.10.11

 
 ממכון שיטים( ה‘בוג)בינימין יוגב  

משמעות חג הסוכות -לפרוס עלינו סוכת שלומך:בנושא
 וסמליו לחיינו

 

 דורון הראל 18.30יום א שעה -11.10.23  
 

 מטפס הרים על מצויינות-דורון                  
 

 משה ליכומנוב-בבוקר 10‘ יום ג-25.10.11
 

 שירי הצבא האדום בליווי סרטי וידאו                   
 

 מנחם טילמן -18.30‘ יום א -30.10.11
 פרויקט האטום של מדינת ישראל                      

 
 צלם מסע אחר-נפתלי הילגר- 18.30‘יום א-6.11.11

       
 ניגון נשים  מנחה רעיה אפנר 
 מועדון דורות רוצה לפתוח את אחד החוגים בנופית 

בשלב ראשון  נקיים סדנת מפגשי נשים ללימוד ושיח של       
 ₪  300פגישות ומחירה  14הסדנא תכלול .מקורות יהודיים 

 23.10.11פתיחת הסדנא מותנה בהרשמה מראש עד
ניתן לראות פירוט מורחב על הסדנא . אצל שרה או חנה

 .בחוברת דורות
 צוות נופשיבוקר-להתראות וגמר חתימה טובה 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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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 

 15.10.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 15.10.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-8531339: טלפון
 052-423180823נייד  

 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

 זמני תפילות ביום הכיפורים

 קהילת סוכת שלום רמת ישי
 המרכז ליהדות מסורתית 
 רמת ישי  25. ד.ת 74האלון ' רח
 151-6875986, 12-9521457. טל

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

 16:47   7.10‘ יום ו כניסת הצום
 16:30   7.10‘ יום ו כל נדרי
 9:00 8.10יום שבת  שחרית

 11:00 8.10יום שבת  הזכרת נשמות
 16:00 8.10יום שבת  מנחה
 17:00 8.10יום שבת  נעילה

 8.10יום שבת  17:53 סוף הצום

 17:53: החג/צאת השבת 16:48: הדלקת נרות
 

קהילת סוכת שלום מאחלת לכל בית 
 ישראל שנה טובה וגמר חתימה טובה 

mailto:sukatshalom@gmail.com
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http://www.zvulun.org.il/Contents/Maintitle.asp?id=251
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 גמר חתימה טובה

 מצוות עוצמת הנדלן 

 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
 

  ₪ 400,000נכסים להשקעה בטבעון וביוקנעם החל מ 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 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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             -  "                          

     : "         , "         '  -  "          ' 30.09.11 - 28.09.11 

                  -    -               

 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  

 

 : "                 , "         ' -' 08.10.11 - 07.10.11 

 

                -    -                

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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 שנה טובה
וגמר חתימה טובה 

 לכל בית נופית
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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 

 עוזרת בית

 עם המלצות בנופית

40-0124385 

453-0011128  

 חדש במרכז למוזיקה בנופי

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

 חדש במרכז למוזיקה בנופי

 4-6גילאי , צליל וקצב -לימודי טרום כלי 
 (בקבוצות קטנות) 

 ועד בכלל‘ לימוד חלליות מכיתה ב 
 (בקבוצות קטנות או שיעור יחידני) 

  מתחילים  ומתקדמים -לימוד חליליות למבוגרים 
 

 ‘השיעורים יתקיימו ביום ב
 454-747-2221לפרטים מירה טריפמן 

 נא השאירו הודעה ברורה ותענו בהקדם

http://www.meydalle.info
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 דקלים במצוקה  
 

וכל , שהוא אחד משלושת הרגלים והחגים החקלאיים, אנו עומדים לפני חג הסוכות
ולקחתם לכם פרי עץ הדר כפות תמרים : "ככתוב, הארץ מלאה סכך דקלים ולולבים
הדקלים הם עצים דו ביתיים . 40, ג"כ, ויקרא –" וענף עץ עבות וערבי נחל

הם . ועצים נקביים הנותנים פרי, הנותנים אבקת פרחים, הכוללים עצים זכריים
כמו , ובנאות מדבר עם מי תהום גבוהים, סובטרופיים, גדלים באזורים טרופיים
 ". הדקל ראשו באש ורגליו במים:  "שאומרת אמרה עממית

  Kewב וחוקרים אנגלים מגני "על פי חוקרים מאוניברסיטת קורנל בארה
ורבע , ששני שליש מתוכם גדלים ביערות הגשם הטרופיים, מיני דקלים בעולם 3000יש , בלונדון

הדקלים הופיעו ביבשת כנראה , על פי גרגרי אבקה מאובנים שנמצאו. מהמינים נמצאים בסכנת הכחדה
גזעו אינו מתעבה , מאחר שהדקל הוא עץ חד פסיגי. מליון שנים 65מעט לפני היעלמות הדינוזאורים לפני 

שהיו לולבים " כפות התמרים"יוצאים ממנו עלים מורכבים רבים שהם , לעומת זאת. וגם חסר ענפים
אם הניצן נפגע ממזיקים . ופורש את עליו המורכבים לצדדים, הגזע גדל מניצן יחיד בראש העץ. צעירים

מתולעים זעירות , הדקלים נפגעים מפטריות הגורמות לריקבונם. העץ יפסיק לגדול ויגווע, או מכריתה
חדקונית הדקל " ומחרקים רבים כגון חיפושית בשם , הנוברות בשורשים ומייבשות אותם( נמטודות)

שהם עלים מורכבים צעירים , גם אנחנו לוקחים מהם לולבים. הגורמת להתייבשות העצים" האדומה
 .  וכפות תמרים שהם עלים פתוחים לסכך, סגורים

גורמת נזקים רבים לדקלים בארצות  , Rhynchophorus ferrugineus –חדקונית הדקל האדומה 
, ובראשה המוארך הדומה לחדק, היא בולטת בצבעה האדום. משם התפשטה לרחבי הארץ, השכנות

הנקבה מטילה את ביציה בבסיס העלים . היא נקראת חדקונית,  בגלל צורת הראש. שבקצהו גפי הפה
הם חודרים עד . ויוצרים מחילות בתוכו, מהביצים בוקעים זחלים הנוברים בגזע הלח. שהם כפות התמרים

, החיפושיות ניזונות מרקמות הליבה. חדקוניות -שם הם מתגלמים ומהם בוקעות חיפושיות , ליבת הגזע
תוקפות , לאחר התייבשותו ומותו. וגורמות להתייבשות העץ ועליו, יוצרות חללים גדולים בתוכה

 . וכך הלאה, החדקוניות עצים אחרים
ועץ אחר , לאחרונה נפל עץ דקל כבד יבש על מכונית ומעך אותה. יש סכנה מנפילת עצים יבשים במפתיע

אם מגלים חדקוניות במקום שבו גדלים . נפל לבריכת שחיה בבית מלון באילת בזמן שלא היו בה אנשים
וכדי שלא יתמוטטו על , יש להתחיל מיד בטיפול מונע כדי להציל את העצים, ובפרט הדקל הקנרי, דקלים
ושרף הנראה בחלק התחתון של ,  הם העלים היבשים בראש הדקל, סימן נוסף למתקפת חדקוניות. אנשים

לדקל נגוע . המושכים את החדקוניות, מציבים מלכודות עם פרומונים, למניעת מתקפת החיפושיות. הגזע
הפוגע בחדקוניות , המעלים את החומר לחלקי העץ, מזריקים חומר הדברה לתוך שורשיו, שעדיין חי

 . שבליבת הגזע
ולאורך חופי הים , לאזורנו, משם עברה למפרץ הפרסי, מקור התפשטות החדקונית בדרום מזרח אסיה

. היא ממשיכה לעבור למקומות חדשים על ידי דקלים נגועים שהאדם מייבא ושותל לצורכי נוי. התיכון
וגפי , מחושים, הראש כולל זוג עיניים מורכבות. ראש חזה ובטן, גוף החיפושית מחולק לשלושה חלקים

, הכנפיים הקדמיות הנוקשות. החזה כולל שני זוגות כנפיים ושלושה זוגות רגליים. פה לחיתוך ולעיסה
ויש , רוב החיפושיות עפות. וגם מגנות על הבטן הרכה, חופות על הכנפיים האחוריות המשמשות לתעופה

, הכולל ביצה, קיים גלגול מלא, במחזור החיים של כל החיפושיות. גם חיפושיות ששוחות וצוללות במים
 .  ובוגר, גולם, זחל

, היא הגדולה במחלקה Coleopteraוסדרת החיפושיות , אלף מינים 800במחלקת החרקים קיימים 
בקרב . מינים 200ובארץ , אלף מינים 60משפחת החדקוניות מונה בעולם . אלף מינים 370ומונה 

גודל חיפושית הרקולס שחייה באזור , למשל. החיפושיות מבחינים בצבעים שונים ובגדלים שונים
צבע אדום בולט אצל . מ"והחיפושית הננסית אורכה כשלושה מ, מ"ס 17הטרופי של מרכז אמריקה 

 . ועוד, מגוון צבעים זוהרים אצל גחליליות, צבע ירוק אצל חיפושית התאנה, מושית השבע

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 יום הכי ורים
 76:27-77:52: זמני השבת 

i  i שנה טובה  

 חתימה טובה

 !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 

  0581 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 אשמח לעמוד לרשותכם

 7ליצירת קשר וליעוץ חינם

8415555-185  ,8415655-185 

 נופית

) ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל   (ת ו ש ב   נ ו   י ת !
1ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 4 - 4 4 5 2 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 
  2-מו עים ב 2-ל

גליונות ר ו ים  בגווני 
 (לא בכריכה)א ור 

 ₪ 91משב ת לחודש 

 ₪ 721משב ות לחודש  4

 ₪ 781רבע עמוד לחודש 

 ₪ 261ח י עמוד לחודש 

 ₪ 741עמוד 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 

 152-2975812נייד , 9825127. טל

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

 פולו ווווו ופו וםופו ו

 
 19-8877167מוקד 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 

 נופותופווווותו ופו ו

 
 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 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה


