
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 1111111.11ב  “ד חשוון תשע “יום שישי י   345גליון  

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-<868559 

 אלונים חוצות

487-64447;9 

 הרצאה וסיור במועדון האולטראסאונד

 נופית קולטת עליה
מכל . ב“שנה בארה 15-הומאופתית קלאסית חזרה עם משפחתה לישראל לאחר כ, אביבית שני

אביבית נענתה לבקשה להכין רשימה !(. חברים המליצו)המקומות היא בחרה בנופית לגדל את הילדים 
 <<<קיראו בהמשך? הדודאים והומיאופתיה, מה בין לאה ויעקב. על הומיאופתיה קלאסית

מן האות אל "קבוצה לכתיבה יצירתית : חוגי מבוגרים במועצה: ועוד בגליון

 <<<הטבע בחג נופית בסתיו <<< פעילות נופשיבוקר  <<< " האומנות

שקיבלתי ממחלקת נוער , עלה בראשי כאשר קראתי את ההזמנה הבאה, מלפני מספר שנים, זיכרון ישן
זכורה לי ההרצאה וסיור המועדונים שהשתתפתי בו אז כחוויה מטלטלת שלא .  וספורט במועצה

גם אם הם )חובה לכל מי שיש לו ילדים , סיור מאלף. “סמוך“משאירה מקום לאדישות ולתרבות ה
. “השבט השישי“ולאחר מכן גם ב“ נופית פלוס“על הסיור פרסמתי בעבר רשימה ב(. עדיין קטנים

מבכירי חוקרי , אני מבקש להמליץ בחום על המפגש עם תמיר ליאון, “שידור חוזר”כשיש , כעת
 . להלן עיקר המודעה. 04-8478161/192יש להירשם מראש במחלקת ספורט ונוער . התרבות בארץ

 אבי ברוך

 “מוסיקה וטבע“חוגגת ב 42נופית בת 
 <<<כל ההרכבים והפעילויות בגליון זה , 12.11.11מחר יום שבת 
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  לנופית24חוגגים  
 שנים לקמת היישוב, ב"הפנינג שביל 24, נחגוג 12.11.11בשבת, ט"ו חשוון, 

אוהד סובב נופית" המסורתי. האירוע יתקיים כמתוכנן, אלא אם ירד גשם 
 הרחבנו את היקף האירוע: בנוסף לפינות המוסיקליות –משמעותי. השנה 

המשובחות, למתחם פעילות ההרפתקאות  ולפעילויות היצירה יהיו גם: 
שחקנים, מספרת סיפורים, מתחם פעילות המחנות העולים, חידונים נושאי 

 בדגש על הרכבים – הרבה יצירה "משלנו" –פרסים "על השביל"... ובעיקר 
מוסיקליים של נוער נופית.  

 יהיה כיף!!! – תבואו –בקיצור 
: כמה בקשות ודגשים לקראת האירוע

  .המנעו מלהוציא זבל/ גזם לרחובות ולשביל אוהד
  אוטובוס יבצע הסעות ברחובות –את הרכב כדאי להשאיר בחנייה 

 .1030 החל מהשעה –תבור, גולן וגליל 

  .רחוב צפרירים יהיה סגור לכניסת כלי רכב, למעט לתושבי הרחוב
  .אסור בהחלט לקיים רוכלות מכל סוג במהלך האירוע
  לשאלות ועדכונים. –המזכירות תהיה מאויישת בימים ו', שבת 

 
  כנס בנושא הכנה לפרישה–מעברים בעמק 

, במרכז דורות במועצה. 1600 – 1300, בשעות 17.11יתקיים ביום ה' 
הכנס יתמקד בהכנה לפרישה בחברה הכפרית ובשירותים הניתנים 

לאוכלוסיית הפורשים והמבוגרים. 
: התכנסות וכיבוד קל. 1330 -1300
 עדנה בטשא. –: הרצאה בנושא הכנה לפרישה 1530- 1330
: חשיפת שירותי "מעברים בעמק" )יזמות, קריירה שנייה ועוד(. 1600- 1530

 04-6544769/723/790 –לפרטים והרשמה: מעברים בעמק 
 iris@zvulun.co.il, 04-8478115המחלקה לשירותים חברתיים במועצה -  

 
 09-8871061מוקד עירוני לתושבי נופית 

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

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

 קהילת סוכת שלום רמת ישי
 המרכז ליהדות מסורתית 
 רמת ישי  134 ד1ת 11האלון ' רח
 5764875-.4., 1.3-842.146 טל

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

  מזמינה את הציבור
  בת מצווה/לחגוג את טקס הבר

 כחוויה ייחודית
 באווירה שוויונית ומשפחתית

 קבלת שבת 
 מדי יום שישי

 17:30בשעה 

 וירא: פרשת השבוע
 16:12: הדלקת נרות
  17:20: צאת השבת

 
  
 

 !אנחנו כאן, שעות ביממה 24שירות בנופית 

 052-3237505דודי      052-7507505יעקב  

 עבודות אינסטלציה 

 פתיחת סתימות 

  שימוש במצלמת אינפרא אדום  -איתור נזילות 

 טיפול בקווי ביוב ומרזבים 

 אנחנו כאן

mailto:sukatshalom@gmail.com
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 פעילות נופשיבוקר   מתקיימת  באולם הספורט החדש

 בחדר הישיבות                                
 עמוס דותן-18.30יום ראשון שעה -13.11.11

מרחיק או מקרב את  -מזרח תיכון מתפרק
 השלום
 בבוקר 10.00יום שלישי שעה - 15.11.11

 איינשטיין כמדען וכאדם-אריאל בן דרור  
 תמי יוסילביץ-18.30-יום ראשון-20.11.11

 הרצאה בכחול על הים האדום

 (עולם החיים התת מיימי)

 בבוקר 10.00שעה -יום שלישי -22.11.11

 להתאהב מחדש בגופך-חגית שתדלן
 18.30שעה -יום ראשון-27.11.11

 (63כרמל ‘ הבר רח‘ הפעילות תתקיים בבית  משפ)
 ?" מי מפחד ממוזיקה קלאסית"

   DVDטעימות קלאסיות מעל גבי 
 בהגשת יונה הבר

  
  כולל כיבוד קל₪  10כניסה להרצאות 
 להתראות צוות נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

  בבלעדיות קוטג מרווח
יחידות  2+בסטנדרט גבוה 

 ₪  2,300,000דיור 
  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם

-טבעון ורמת ישי החל מ
500,000   ₪ 

 במחירים   מגרשים לבניה
 אטרקטיבים

 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם תושבי נופית , מומחי נדלן

 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

 .לראות את ההבדל. אופטיקה ברכס
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 ?הדודאים והומיאופתיה, מה בין לאה ויעקב
 הומאופתית קלאסית, מאת אביבית שני

. אהב יעקב את רחל מאוד. עיניה היו לאות ועצובות –עיניים טובות היו לרחל ויפת מראה היתה לאה 
הדודאים ידועים בתכונתם להרחיב . בנה של לאה הביא לאימו דודאים על מנת שתתחבב על אישה

וכן לחיים אדומות סמוקות מאוד , עיניים של חדר מיטות. לגרום לעיניים להיראות חולמניות, אישונים
 . כמו בתולה ביום חתונתה

 :מעשה שהיה כך היה
. אמרה לי" את הישועה האחרונה שלי. :"לילה אחד התקשרה אלי רופאת שיניים צעירה באמצע הלילה

אחת לחודש הוא מקבל אנטיביוטיקה ושוב לאחר שלושה . בני הקטן סובל מדלקות אוזניים חוזרות
. חום גבוה מאוד והוא בוכה נורא, עכשיו הוא בהתקף. כל פעם ההתקף קשה יותר. שבועות הוא חולה

 .זה בכלל לא נכנס לגוף. כבר שלושה לילות שהוא אינו יישן מכאב ואת האנטיביוטיקה הוא מקיא מייד
הוא ממלמל , הוא לא מרפה ממנני כבר שלושה ימים בידיים. ביקשתי -"תארי לי איך הוא נראה:"

הלחיים שלו . האישונים נראים לי גדולים יותר, הן חולמניות מאוד, העיניים שלו, מילים לא ברורות
 " .והוא בוער "אדומות כמעט אודם זרחני 

חצי שעה .  הם הדודאים BELLADONA -רקחתי עבורו  בלדונה, אספתי את מכלול הסימפטומים
 .שעות 14לאחר נטילת התרופה הוא ישן 

היא תרופה בסיסית בהומיאופתיה , הבלדונה אינה רק האישה היפה מרחיבת האישונים וסמוקת הלחיים
ובעוצמה רבה ומגיעות למצבים , המטפלת במחלות אקוטיות שמופיעות בבת אחת ללא הדרגה

 . 'אי שפיות זמנית וכו, מאניה, דלקות קשות, קיצוניים כגון חומים גבוהים מאוד
 .דלקות האוזניים פסקו לחלוטין ונחסך ממנו ניתוח כפתורים, שנה לאחר מכן, היום

תוך כדי שהתעסק בתרופה מעץ הכינין , האנמן סמואל שמו, י רופא גרמני"נתגלתה ע, ההומיאופתיה
גורמת לתסמיני המחלה על גופו שלו שעה , גילה שהתרופה שמרפאה חולים במלריה, לטיפול במלריה

 .היה בריא
אסף את מכלול הסימפטומים לכל תרופה , חקר וניסה תרופות אחרות מן הטבע, על רקע גילוי זה

 .שנוסתה על גוף בריא ופנה לטפל בחולים עם אוסף סימפטומים דומה 
שהו עקרון . גוף נפש, עוד הוא מצא שככל שמדללים את התרופה היא מגיעה לרבדים עמוקים יותר

 .סבל = פתיה , דומה = שהוא גם משמעות המילה הומיאו ". דומה בדומה ירפא"
כולנו , במקום מים קרים, על כוויה קלה מסיר רותח, ככל שניתן לסבול, נסו למשל לשפוך מים חמים 

עם מים חמים . תחושת השריפה היא חזקה יותר, ברם  מיד אחר כך, יודעים שמים קרים מקלים רגעית
 .הגוף טופל בדומה –ההקלה היא ממשית וקבועה , הצריבה נעלמת , הפלא ופלא

מן הסתם הוא נפטר  מן המחלה , בעוד הגוף עסוק במחלה המלאכותית מן התרופה, בהומיאופתיה
מן הסתם הגוף נשאר נקי , וכשההשפעה המלאכותית פגה, האמיתית המציגה את אותם סימפטומים

 . מסימפטומים
עם זאת יש מקום , בגילויה ופיתוחיה מצילי החיים, כבודה של הרפואה הקונבנציונלית במקומה מונח

רבים טוענים . ילדים ומבוגרים כאחד, לרפואה ההומיאופתית לפטור בעיות כרוניות ממגוון המחלות
שזהו מאחז עיניים או פלסיבו אבל ילדים למשל אינם מושפעים מנטילת התרופה בתוך כוס המים שהם 

 .  מקבלים ומחלות כרוניות אצל מבוגרים אינן יכולות להיפטר לעד מפלסיבו
חשוב מאוד לציין שהרפואה ההומיאופתית מתייחסת לכל אדם כפרט באופן הביטוי של הגוף 

סימפטומים נלווים אליו כמו , הזמנים בהם הוא מופיע, תדירותו, עוצמתו , לסימפטום מסוים כלומר
למכלול , כמו כן. 'צימאון וכו, בהרגלי האכילה, בריח הגוף, בחום הגוף, הזעה, למשל שינויים בשינה
ההומיאופתית היא , התרופה. לא ניתן לבודד איבר חולה ממצבו הכללי הנפשי. נפש וגוף אצל מטופל

 . המקיפה את מכלול הסימפטומים והבעיות שהמטופל מציג, אחת ויחידה
התרופה תואמת את . ההומיאופתיה אינה מזיקה כיוון שאין בה מרכיבים כימיים והיא מדוללת מאוד

 .הסימפטומים האישים של כל מטופל ונוטלת בחשבון את כל  הרגישויות של המטופל 
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 il.co.zvulun@dorotאו במייל , 8818748-48: לפרטים ולהרשמה

 "מן האות אל האומנות"קבוצה לכתיבה יצירתית 
 קבוצת הכתיבה נפגשת אחת לשבועיים 

 .12:00-13:30בימי שני בשעות 
לחשיפת היצירתיות , מאפשרת חיבור למֶספר הסיפורים שבתוכנו

 .של חיי היום יום והפיכתם לסיפור ולאומנות
,                  אמא לארבע בנות, את הקבוצה מנחה נעמי נימרוד

 .מנחה כתיבה ותיקה עם ניסיון עשיר בקבוצות. תואר שני בספרות
 

 .הקבוצה תיפתח רק עם מספר מינימלי של משתתפים 
 .מי שמעוניין נא לפנות לעירית או מיכל בדורות

 
  .אין הסעות בסיום החוג* 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

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

 11.11.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 11.11.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-1531339: טלפון
 052-423110123נייד  

 קונדיטוריה דובדבן
 www.dvdvn.co.il 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 

mailto:dorot@zvulun.co.il
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 מוסיקה וטבע 
 בשביל אוהד סובב נופית

 11:11מהשעה  11.11.11שבת 

 הפנינג של מוסיקה וטבע  לכל המשפחה לציון חג היישוב
 ?קבענו, נפגשים בשביל אוהד 12.11.11שבת , מחר

 א זבולון.מ
 מחלקת נוער וספורט

 ?מה בתכנית
  טבע והיסטוריה, סביבה -טיול מודרך 9:00בשעה. 
  מסלול עצמאי  11:00מהשעה: 

  הרכבים בסגנונות שונים —מסלול מוסיקלי 
 פעילות אתגרית והפעלות שונות -מסלול  הרפתקאות 
 גופים שוחרי טבע וסביבה, ניידת מדעטק 
 פעילות מחנות , יצירת כלי נגינה, בימת נוער, מתחם נוער נופית

 העולים
 והפתעות נוספות, חידון נודד, מספרת סיפורים... 

 ב ה ו פ ע ה -ה פ ר ה   ה צ ו ח ק ת    -ל ה ק ת   ל ה   ו א ש   ק י ר י  -ב ת י א ט ר ו ן   ה נ ו פ י 

 70:44-ו   70:44ב ש ע ו ת   

 :לתשומת לבכם
 אין להקים דוכנים פרטיים באירוע . 
 אנו מתנצלים . ביום האירוע תהיה פעילות בשביל ובסביבתו משעות הבוקר המוקדמות

 . רעש וטרדה לתושבים המתגוררים בסמוך, על אי הנוחות
  תושבים בעלי חניה אחורית שהכניסה אליה משביל אוהד מתבקשים לחנות רכבם ברחוב

 .הגליל
 ביחד  נשמור על נופית נקייה.  אנא השגיחו לא לזרוק גזם ופסולת לשביל! 
 השאירו את הכלבים קשורים בבית בזמן האירוע, אנא: בעלי כלבים. 
 האוטובוס יאסוף נוסעים בתחנות . אוטובוס פנימי יעמוד לרשות המשתתפים ללא תשלום

 .מגרש חניה ליד הכיכר: למגיעים ברכב מחוץ לנופית.  המוסדרות
  תחנות ההפעלה תסגרנה לקראת  . בתיאטרון הנופי 15:00המופע האחרון יחל בשעה

מתבקשים  16:00מטיילים הנמצאים בשביל אחרי השעה . 14:40המופע בסביבות 
 . להזדרז  ולהגיע לאחת היציאות

 !אנו מאחלים לכולם יום פעילות מהנה
 . דרושים מתנדבים לעזרה בהקמת הפעילות ובמשך היום  

 . 04-9535055או לגנית  054-6833024נא לפנות לארנון 

 ועד מקומי נופית
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 11:00החל מהשעה פעילויות במסלול ההליכה 

להיחשף -ניידת המדעים   -מדעטק
בדרך , לתכנים מדעיים מתקדמים וייחודיים

 . חווייתית ומהנה
צוות , מצוידת במיטב האמצעים להדגמה

, מדריכים מקצועי ונמרץ מבצע ניסויים
ומלווה את , ממחיש תופעות מדעיות

 . ההדגמות בהסברים מדעיים

נשמע את  -העץ הנדיב 
הסיפור המוכר על העץ 

תוך שילוב הקהל , הנדיב
נברר מה . בהצגת הסיפור

בני , העצים נותנים לנו
ומה אנחנו יכולים , האדם

 .להחזיר להם בתמורה
 

 -שלושת האלונים 
סיפור מפעיל בו נכיר את 

נשמע , שלושת האלונים
, על ההבדלים ביניהם

נרכיב את תעודת הזהות 
שלהם וננסה להחליט 

האם אחד מהם הוא 
המתאים ביותר להיות בן 

 !?הזוג של האלה

החי  , ולומדים על הכרמל, הנשקף משביל אוהדמציירים את הנוף 
 והצומח  עם מדריכי רשות הטבע והגנים 

 2011מוסיקה וטבע 

עם  .... חידון נודד
 ....פרסים

 יצירת כלי נגינה 

 פעילויות אתגר
 קיר טיפוס וגשרי חבלים , אומגה

 עם חברת 
 אורחות הגלבוע

זהירות שחקנים 
 !בשטח



 10 

 

 . אולגה מויטליס -נבל, שירי ניצני -חליל. של נבל וחליל צלילים קסומים
שירי ניצני בוגרת האקדמיה למוסיקה בירושלים 

למדה אצל טובי המורים . תואר ראשון ושני
, נועם בוכמן, רענן איילון, מרסלו ארליך: בארץ

השתתפה . משה אפשטייין ויוסי ארנהיים
זוכת . ל'בתחרויות שונות ובכתות אמן בארץ ובחו

" מאסטרו"משתתפת בתוכנית .  קרן שרת
שמטרתה להכשיר מוסיקאים מוכשרים להשפיע 

במסגרת . ולקדם את לימודי המוסיקה בפריפריות
מנגנת עם . התוכנית מופיעה ומלמדת בדימונה

בימים אלו מופיעה כסולנית עם , תזמורות שונות
 .תזמורת צעירי רמת גן

, והכנר סטפן גרפלי, מיצירותיהם המופלאות של דגאנגו ריינהארדטיטאן 'סווינג דה ג
, סווינג צועני בן ימינו בעיבודים ייחודיים, 40-וה 20-בשילוב מיטב הלהיטים מפריז של שנות ה

 . ויצירות מקוריות בנגינה וירטואוזית וייחודית
-הופיע ההרכב על כ, במהלך שנות פעילותו

במות ופסטיבלים חשובים וכן בפרויקטים  300
 . בינלאומיים מגוונים

ביניהם , ההרכב אירח אמנים מובילים מהעולם
מייסד חברת התקליטים הוט קלאב )ון לארסן 'ג

לולו ריינהארדט ', והוט קלאב נורווג( רקורדס
להולדתו  100-לרגל מופע משותף לחגיגות ה)

דניאל וולטלינגר , (אנגו ריינהארדט'של דג
נגן הקלרינט , "(מוזה"שאף התארח בדיסק )

אנטל פוטסאי , האמריקאי אוון קריסטופר
 .ועוד( איטליה)מאוריציו די פלביו , (רומניה)

 סמעאן‘ ורג‘מוסיקה ים תיכונית וסיפורים עם המוסיקאי ונגן העוד ג -רוח גלילית
מנגן במגוון כלים , "רוח גלילית"מייסד להקת , סמעאן' ורג'ג

הכינור מחד והעוד : ייחודיים המסמלים דו קיום בצלילים
, הקליט חמישה דיסקים ומנגן לצד גדולי הזמרים בארץ. מאידך

. ועוד  מוש בן ארי להקת שבע, שלמה בר, אהוד בנאי: בהם
שר בערבית ועברית , עוד וסאז, דרבוקה, מנגן בכינור' ורג'ג

משתף את הקהל בהסבר על כלי הנגינה ובהיסטוריה , לסירוגין
 . ומלווה בסיפורים מרתקים על הכפר שלו, של הכלים

 מוסיקה וטבע בשביל אוהד סובב נופית
 מסלול מוסיקלי
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 . עם חגית רוזמרין  וגיל בוהדאנהממקומות שונים בעולם דיאלוג של חלילים 
החליל הוא אחד מכלי הנגינה העתיקים ביותר ובמשך השנים עמד במבחן הזמן ככלי הנגינה החשוב 

המוסיקה המנוגנת בחלקה לקוחה מן הרפרטואר העממי . והעיקרי בפולקלור בתרביות שונות בעולם
 .ובחלקה מקורית השואבת השפעות מכל אותם מקומות בהם סיירו גיל וחגית

 
מופע דינאמי וסוחף המציג מגוון 

רחב של  חלילים אקזוטיים 
וצלילים ממקומות רחוקים 

חלילים  -וקרובים כגון 
אינדיאנים מהרי האנדים ועד 

חלילים מהבלקן , צפון אמריקה
חלילי עץ ובמבוק , ואירלנד

, מהמזרח הרחוק והמזרח התיכון
אוקרינות , חלילי חרס שונים

אותם מלווים כלי נגינה .. ועוד
קלימבה : יחודיים כדוגמת

קערות , הנג שוויצרי , אפריקאית
, כלי הקשה שונים, טיבטיות

משרוקיות פעמונים וצפצפות 

 .וצי וזוהר הכרמלי‘עם נובויה ימגמאפריקה ועד יפן 
ינגן מגוון קטעים , פסל ומוסיקאי היוצר את כלי הנגינה בעצמו, י'נובויה ימגוצ

 .אמן כלי הקשה, מאפריקה ועד יפן יחד עם זוהר הכרמלי, בסגנונות שונים
 ,פאן שמקורו בטרינידד -סטיל: כלי הנגינה בהם ינגן נובויה

. וקסילופון עץ, כלי פריטת יד אפריקאי -קלימבה, כלי הקשה מאפריקה -עודו
, פסטיבל ישראל, נובויה הופיע עם הרכבים שונים במוזיאון מגדל דוד

 .גוש ועוד-בפסטיבל אבו

בריטניה , מארצות הברית שירים ומוזיקת קאנטרי
 .שי טוחנר ומיה יוהנה מנחםעם   ומקומות אחרים

מיתרים ומפוחיות מהמובילים  5ו 'בנג, שי טוחנר נגן גיטרה 
שי התמחה במשך שנים רבות במוזיקת . בתחומו בישראל כיום

קאונטרי וכל סוגי המוזיקה מרחבי האיים  (FOLK)עם 
 . אירית ובעיקר סקוטית, מוזיקה אנגלית, הבריטיים

וניגן במשך השנים עם , טוחנר היה ממייסדי להקת הפונדקאים
וגם במועדונים , ל“אומנים והרכבים רבים בארץ ובחו
 .ובפסטיבלים בסקוטלנד ובאנגליה

 2011מוסיקה וטבע 
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 2011מוסיקה וטבע 

 בימת נוער
 אנסמבל הגיטרות בהדרכת איציק רון 
 להקת באלאנס בהדרכת איתי צוק 
  מנופית 240להקת העמק 

 !בואו להשתתף ולעודד

בהדרכת  -להקת בלאנס: בתמונה
להקת בלאנס מורכבת מנערים . איתי צוק

מקיבוץ יגור ומנוהלת על ידי   16 – 13בני  
הלהקה פועלת . המנהל המוסיקלי איתי צוק

 . כשנתיים ומנגנת בעיקר רוק ישראלי

סיפורי . מספרת סיפורים לגדולים וקטנים, לימור שיפוני. סיפורים לגדולים וקטנים
חכמים וטיפשים וכל מני , עלילות גיבורים ופחדנים, מסעות במציאות ובדמיון, הרפתקאות ומסתורין

 .לשמור בלב לפעם אחרת ולספר שוב ברגע המתאים, סיפורים שכדאי לשמוע
. משלבת בין תרבויות המערב והמזרח.  לימור נולדה בארץ וגדלה באנגליה

ניצוח  –מגיל צעיר למדה מוסיקה ובסופו של דבר התגלגל התחביב למקצוע 
 . תזמורת

הביניים והרנסאנס ובסיפור -במקביל לניצוח עוסקת גם בביצוע מוסיקה מימי
 . סיפורים

 la vache qui rit הפרה הצוחקת -
. הרכב מוזיקלי נועז ומפתיע שמצליח לכבוש את הבמה בחגיגה גדולה ומשמחת של שפות ומקצבים

דרך צרפת , סרביה, הונגריה, מסע טרובדורי צבעוני אל מחוזות המוסיקה הבלקנית הצוענית מרומניה
, ארמנית, טורקית-שונות  לה ואש קירי שרים ומנגנים במגוון מקצבים מפתיעים ושפות. ועד להודו

 , צרפתית ועוד, יוונית, רוסית, רומנית
 . גיטרה באס וכלי הקשה, כינור, קלרינט, בליווי אקורדיון

בואו לחגוג איתנו במסיבת 
כפר בסגנון של פעם עם 

מוסיקה שגורמת לכל תא 
 !בגוף לצאת בריקוד שובב

  
 ניצן פרי באס וסאונד

אקורדיאון -אסף לוינבוק
 ושירה

 עדי ארנון גיטרה ושירה
כינור -פרנסואה מרטינז

 קלרינט ושירה
 כינור-מעין כרמלי 

  כלי הקשה-לב אלמן 
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 2011מוסיקה וטבע 

 בתיאטרון הנופי בשביל אוהד
 70:44ובשעה  70:44בשעה 
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הטבע בחג נופית 
 בסתיו 

מגוון , עושר צמחי חורשים, מזמנת נופים משתנים, הליכה סביב נופית בסתיו
בולטים בנוף סלעי גיר וצור . עצים רחוצים ומפלים קטנים במדרגות סלעים

, אחר גשמי הסתיו הראשונים. וסלעי נארי קשים חופים מעליהם, סלעי קרטון רכים קמחיים, מעוצבים
ועלים של עירית גדולה ובוצין , פרחי כדן סתוונית ובן חצב סתווני, עולים באדמה נבטים ירוקים

תולעים נראות , חשופיות נעות בערב בדרכים, חלזונות מתעוררים לאחר חודשי הקיץ השחונים. מפורץ
כשהוא עף , לאחר נדידה ארוכה, נחליאלי לבן הגיע לחרוף כאן. ואנפות מלקטות אותן, ברגבים לחים

מצאו לעצמם מקומות , נחשים וצבים שהגיחו אל שטחי הגינות המושקות. בלילה ונח ואוכל ביום
פסקו . וישובו לפעילות באביב, (היברנציה)לתרדמת החורף , מסתור בסבכי החורש ומתחת לסלעים

בגובה השמים רואים עננים שדופים חולפים על רקע , הגשמים הקצרים שהיו מלווים ברקים ורעמים
 .  וכבר שבים ימי הסתיו היבשים והשחונים, שמים כחולים

, אך שרד יער אלון תבור רחב ידיים, נכרתו בחלקם, אלונים רבים שכיסו בעבר את הגבעות שמסביבנו
קיבוץ הסוללים , בית לחם הגלילית, אלוני אבא, נופית, עובר ליד טבעון, המתחיל בשער העמקים

וגם , יש מספר חברות צמחים, בחורש הים תיכוני שכאן. עדי ושפרעם, עד לפאתי הרדוף, ואלון הגליל
יש צמחיית מים , סמוך לטחנת הקמח הגבוהה, בגדות נחל ציפורי. תערובת עצים ושיחים מכל החברות

רואים את , מעבר לנחל. הפורחת מסוף הקיץ עד למועד זה של הסתיו ונובלת בקור של החורף, רעננה
רואים שרביטי חצבים , (אמצע נובמבר)וכעת , שהיה מכוסה חצבים פורחים בתשרי, תל חלי המערבי

יש אוכף שנוצר בעבר מגלישת אדמה ואבנים מהמצוק , בין גבעת עליל לגבעת נופית. עמוסי זרעים
שנאלץ לפלס לו אפיק חדש בצורת , חסם את אפיק נחל ציפורי, החומר הרב שגלש. הצפוני של נופית

שבה גדל , יש אדמת סחף עמוקה, לרגלי המצוק. מסביב לגבעת הכפר ראס עלי( נפתול עליל)לולאה 
 . מהגדולים בארץ, כיום עץ חרוב ענק

כליל , אלה ארץ ישראלית, אלה אטלנטית, לבנה רפואי, אלון מצוי, אלון תבור, בשטח זה גדלים יחד
סירה קוצנית וכן גיאופיטים וחד שנתיים , קידה שעירה, עוזרר קוצני, אשחר ארץ ישראלי, החורש

כך שעצים רבים , ושורדים גיזום תמידי של ענפיהם על ידי העזים, הם מתקיימים בשטח מרעה. רבים
יזכה לראות , על רכסי הגבעות שמסביב, מי שמשוטט בסבך שיחי החורש ועצי היער. נראים כשיחים

מראש הגבעה צופים אל . בשלהי הקיץ וראשית הסתיו, מקבצי פריחה נדירים של חבצלת קטנת פרחים
סביבת נופית עשירה בשרידי ישובים . ורכס הכרמל, חיפה, הקריות, עמק עכו והים, נופי הגליל התחתון

 .   יהודיים עתיקים שהתקיימו בתקופת המשנה והתלמוד

וחדוות , רוח נעורים נושבת בהולכים בשבילים. מקרינה שלווה ובריאות הגוף והנפש, ההליכה בטבע
רוח וחמה , יכול לחוש את ריח השדה ברביבי טללים, אדם המתחבר לטבע. חיים בנתיבים עלומים

ונהנה ממראות נופים , במשעולי הרים ועמקים, אדם הצועד בשבילי בתה וחורש. מלטפות את הפנים
, הקשרים הרגשיים שהוא יוצר עם הסביבה הטבעית. הוא עשוי להתחבר אליהם בלי מאמצים, משתנים

 . ולהטעין את מצבריו להמשך הדרכים, עשויים להשפיע על חיו ומחשבתו
 

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 וירא
 .915911-1691 זמני השבת 

i  i שבת שלום  

 !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 

  7804 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 אשמח לעמוד לרשותכם

 :ליצירת קשר וליעוץ חינם

0148888-408  ,0148088-408 

 נופית

 !ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
.  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  4 1 - 1 1 4 2 6 6 6 

 !!!רבותי ספרים , ספרים
 

מועדון 
המבוגרים 

מעוניין בספרים 
 לקריאה

המעוניים למסור 
ספרים יתקבלו 

 .בברכה
 אפשר להביא לחניה של דבורה אלחנתי

  שרה 052-5567831' טל. נופית  185הגליל 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

054-2177963 
iDoarcitec@gmail.com 

מורה מוסמך 

 לאנגלית 

 (שפת אם)
בעל תואר שני 
נותן שיעורים 
פרטיים בכל 
הרמות כולל 
הכנה לבגרות 
ולפסיכומטרי 
 .וקבוצות שיחה
485-;4;-:6:7  

גינה ' חד 6בהרחבה בית מיוחד ומפנק ' בנופית אלמכירה 
 ₪ 3.000.000ליחידה   ' גדולה מהסלון מטבח מסודר ואופ

  ₪ 4,500משקיף לנוף ' חד 6דו משפחתי להשכרה 

אפשרות ליחידה , מבוקש‘ ברח, דו משפחתי מפוארלמכירה  
 ₪  1,950,000ונוף 
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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 י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

בופופווווו' ותונובו

  ואוםופו 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 

 43-38147.3.נייד , 18724.21 טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פולו ווווו ופו וםופו ו

 
 8-7761.51.מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 
 או ורו ובופו 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500017: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה

   הומאופטית קלאסית, אביבית שני

מטפלת בבוגרים וילדים הסובלים מבעיות 
 ADHD,ADD ,גרון, אוזן, אף, נשימה

 ובבעיות מיוחדות של נשים
avihomeo@yahoo.com 052-6898065 


