
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 1412211.22ב  “ח חשוון תשע “יום שישי כ   347גליון  

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 

 ערב הוקרה למערכת החינוך בנופית

 <<< הודעות מנופשית <<< פעילות הנופשיבוקר: ועוד בגליון

. בקרוב‘ נגד נופית ב‘ נופית א. פתיחת ליגת הכדורסל; מחלקת ספורט ונוער במועצה מודיעה
סטנד אפ עם (. התקשרו, מומלץ)ערב הכרת התרבות הצעירה . הכבש השישה עשר. זומבה בנופית

 .כל הפרטים בעמודים המרכזיים בגליון. יום הנערה. שחר חסון
 <<<כל זאת  ועוד 

אחת . מערכת החינוך בנופית מונה עשרות אנשים שנפגשים מדי יום ביומו עם הילדים שלנו בנופית
“ מפעל“המדריכים וכל העוסקים ב, הגננות, מתקיים ערב מיוחד שאליו מוזמנים המורים, לשנה

 . שפתחה את הערב, ר ועדת החינוך בנופית“יו -כפי שמכנה זאת לילך פרבשטיין , החשוב הזה
לילך העניקה תשורה לאריאלה וולק מנהלת מחלקת החינוך במועצה שסיימה את תפקידה ויצאה 

לאחר הדברים האורחים סעדו מן המטעמים .  מנהל המחלקה הנכנס, וברכה את מאיר יפה, לפנסיה
 .המיוחדים שהכינה יעלי יפה והאזינו להרצאה  ברוח הומוריסטית על ההבדלים בין גברים לנשים
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 29.41שעה -יום ראשון-38.22.22
 (74כרמל ‘ הבר רח‘ הפעילות תתקיים בבית  משפ)

 ?" מי מפחד ממוזיקה קלאסית"
   DVDטעימות קלאסיות מעל גבי 

 בהגשת יונה הבר

 

באולם הספורט  43181שעה -יום ראשון -1142144

 קובה-רוית חבשוש-(  חדר ישיבות)

 "מסע כורסא"צלמת גיאוגרפית ומרצה  –רוית חבשוש 

 11111?מתי בפעם האחרונה חווית קסם לטיני

היופי המולאטי והסיגרים הקובניים מציתים , המחשבה על מקצבי הסלסה

 !בצדק? את דמיונכם ומגרים את תאוות הנדודים שלכם

לחוויה שתסעיר לכם את , דרושים הרפתקנים לטיול בקובה

 1מבלי לקום מהכסא, החושים

 
  

  כולל כיבוד קל₪  21כניסה להרצאות 
 להתראות צוות נופשיבוקר 

 
 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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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 21האלון ' רח
 5764875-.4., 1.3-842.146 טל

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

 קהילת סוכת שלום מזמינה את הציבור 
 לחוג לימוד חווייתי

 נכנס יין יצא סוד " 
 " נגיעות בתורת הסוד לדורותיה 

 . בהנחיית הרב דובי חיון
. 41;31בשעה  22.:3-ה' המפגש הבא ביום ג

  161-7986:97. טל, לפרטים

 קבלת שבת 
 מדי יום שישי

 17:30בשעה 

 תולדות: פרשת השבוע
 16:05: הדלקת נרות
  17:16: 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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 משלחת תלמידי כרמל זבולון בגרמניה

, א בבית חינוך כרמל זבולון יצאה לגרמניה לעיירה ארלנגן“תלמידים משכבה י 24משלחת של 
היה זה ביקור . במסגרת חילופי סטודנטים, (6.21-23.21.22)כחודש לאחר תחילת שנת הלימודים 

רוב חברי . לאחר שבשנה שעברה משלחת מגרמניה התארחה בבתי התלמידים בישראל, גומלין
שער , רמת ישי, יקנעם המושבה, יקנעם; מיעוטם בישובים הסמוכים, המשלחת מתגוררים בנופית

פעילויות , לוח הזמנים בביקור היה צפוף מאד וכלל פעילויות חברתיות. טבעון והקריות, העמקים
שיחות על הקשר בין גרמניה , סיורים לימודיים, טיולים, דיונים, ס המארח“לימודים בביה, יצירה

לכבודם של תלמידי המשלחת נערכה קבלת פנים בהיכל העירייה בה פגשו את ראש עיריית . וישראל
 . וחלקה תשורה לתלמידים, שסיפרה על העיירה בעבר ובהווה, ארלנגן

, באחת מפעילויות היצירה הכינו תלמידי המשלחת ומארחיהם כרזה המשלבת את דגלי המדינות
הכרזה . ראו תמונה לעיל. הילדים בחרו לחבר בין הדגלים בצורת פעימת לב. ישראל וגרמניה

 . נתלתה במבואת בית הספר הגרמני המארח, ר“מ 7-כ, הגדולה
.  והשפעתם על היחסים בין גרמניה לישראל, עיקר הזמן הוקדש לדיונים בענייני שואה וזיכרון

הם שאלו במיוחד . התלמידים הגרמנים התעניינו במצב הביטחוני בארץ והשפעתו על חיי התרבות
, אם נוחתים עליהם טילים במקומות בהם הם גרים, אם הישראלים מבקרים ביהודה ושומרון

 . ל“והתעניינו בגיוס לצה
ציינו התלמידים בבית הכנסת בארלנגן עם , שחל במהלך הביקור בגרמניה, את יום הכיפורים

שבושלה , הישראלים ומארחיהם הגרמנים אכלו יחד ארוחה מפסקת. הקהילה היהודית המקומית
עוד ביקרו התלמידים במוזיאון . ולאחריה השתתפו בתפילות ערב יום הכיפורים, במיוחד עבורם

 .  בית הקהילה היהודית במינכן, בית הכנסת במינכן, השואה בנירנברג
יועצת  -ויערה פיין ( מורה בבית הספר ותושבת נופית)את התלמידים ליוו טלי פרסר קציר 

 .התלמידים בבית הספר
 אבי ברוך

 ת  מר ריכטר ברוך; צילום. דגלי ישראל גרמניה מתחברים בפעימת לב אחת
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

  בבלעדיות קוטג מרווח בסטנדרט
יחידות דיור  3+גבוה 

3,411,111 ₪ 
  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם

-טבעון ורמת ישי החל מ
611,111   ₪ 

 במחירים   מגרשים לבניה
 אטרקטיבים

  קוטגים בטבעון בשכונות צעירות
  במחירים 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
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  "  :     5331       36001 :       04-9931301:     9931454 :      nofsheat@012.net. 

החזר כספי למנויי נופשית  

אנו מזכירים לכל המנויים  להעביר אלינו עד סוף החודש קבלה על גובה 

התשלום שבוצע על ידכם לחוגים  במועצה,  )מחול, כדורסל והתעמלות(   

מנויים שלא יעבירו את המסמכים הנדרשים עד סוף החודש לא יוכלו להגישם 

מאוחר יותר ולקבל החזר ! 

חוג ניווט 

 ניווט בבית הספר, להצטרף לחוג, שיעוריאנו מזמינים את כל הילדים שעברו 

 בחוג יילמדו שלב אחר שלב עקרונות הניווט כל זאת בשילוב של משחק והנאה.

 הילדים ילמדו ויישמו קריאת מפת ניווט, טכניקות ניווט, שיפור הכושר הגופני 

ועוד.  

 

  ...                           
בדצמבר יפתחו  בבריכה בנופית קורסים ללימוד שחיית 

חתירה )כסגנון מועדף בריאותית( בקבוצות קטנות לנשים 
 שעורים  6)גם בבוקר( לגברים ולילדים. כ-

ותדעו לשחות חתירה. אפשרות גם לשעורים פרטיים. 
 

 מורה 054-7892363פרטים והרשמה אצל: דלית אבירם 
לשחייה 

 לבריאות ולכושר עם ניסיון והתמחות בפחדי מים. תואר  
B.ed  ,בחנ"ג 

מאמנת אישית לאיכות חיים 
  אוירה נעימה, יחס אישי וחיוך מובטחים.
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 (ללא שומן טרנס)בורקס 

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

 26.11.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 26.11.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-9531738: טלפון
 052-423190927נייד  

 קונדיטוריה דובדבן
 www.dvdvn.co.il קפה כרמי זית 

 111לא 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 
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 במרחק נסיעה קצר מהבית

 המרפאה החדשה של הכללית בנופית
 :לשרותכם במרפאה

 עלי הוואש' דפנה נדיב ודר' דר –רופאי משפחה  2
 שלומית בן דוד' דר –רופאת ילדים 

 אריאלה שפיגל וצביה סולומון –אחיות טיפת חלב ושרותי סיעוד 

 שעות פעילות מורחבות של משרד המרפאה 
 בניהול  זהבה בודניוק

 
 13581-43581 ' ב' ימים א

 41511-43581,  13581-42511  'יום ג
 43511-21511, 13581-41511  ' יום ה
 אין שרותי משרד  ' יום ד
 13581-41511  '  יום ו

 
 

54484311 פקס  53313888 מרפאת נופית טל 
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 להשכרה

 ד “יח

בת חדר וחצי 

 ‘בנופית א

453-3540154 

 

 להשכרה

 2ד בת “יח

 חדרים

נוף לנחל 

 ציפורי

 טלפון בערב

40-0024852 

  בין קודש לחול

 מופע חדש מאת רמי באר
 

 41;31בשעה , 2.3122.:, יום רביעי
 באולם התרבות האזורי יפעת

 ₪ 56; תלמיד, ₪ 96; מחיר
                    

שרידים של ... קריעה ואיחוי, חיכוך, מחיקה ,גרירה

חללים 

, ארכיטקטוניים

שהתפרקו אל הנוף 

הפתוח והפכו חלק 

 ...ממנו

 ;מהביקורת

זאת יצירה שהולכת "
מעוררת , איתך הביתה

מחשבות שלא עלו בזמן 
 . הצפייה

חוויה אמנותית 
מהמדרגה 
, דאנס לייף) ."הראשונה

 (ולי ינאי
בשנים האחרונות רמי  מהמעניינות והמרגשות ביותר שעשה"

אלא כי , לאו דווקא כי יש בה איזו בשורה תנועתית חדשה .באר
נדמה שבאר שב באמצעותה אל מקורות היצירה והתנועה של 

  (טל לוין, עכבר העיר און ליין") .עצמו

טיפול 
 רפלקסולוגי
אבחון ועיסוי דרך 

 כפות רגליים
  שנות ניסיון 21

מתאים לסובלים 
, רגליים, מכאבי גב

בעיות לחץ וזרימת 
 מתחים, שינה, דם
 , דקות ₪61  211
 בשילוב עיסוי₪  241

 1656442341 -סוניה
 אתא. ק
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 לחץ משתק יצורים
ועם בעלי החיים שהוא , ידע האדם שפחדים ולחצים אינם מטיבים עמו, מאז ומתמיד

בדקו את , חוקרים קנדים מאוניברסיטת טורונטו, לאחרונה. מגדל בביתו ובמשקו
ולמדו על תגובת היצורים למצבי לחץ , האינטראקציה בין טורף לנטרף

(Stress).  החוקרים פרסמו את תוצאות מחקרם בכתב העת- Ecology - 
 Leucorrhinia -לניסוי הם גידלו שפירית מהמין .  38. 21.  3122בתאריך 

intacta - שבו הופרדו הדגים מהזחלים על ידי מחיצה שקופה, במקווה מים ,
לביקורת הם גידלו זחלי . כך שהשפיריות יכלו לראות ולהריח את הדגים

 . שפיריות באותם תנאים רק ללא נוכחות הדגים
התמותה , (ללא מגע ביניהם)שבקרב זחלי השפיריות שגדלו בנוכחות דגים , תוצאת הניסוי מראה

מהזחלים  221.  בהשוואה לזחלי השפיריות שגדלו במקווה הביקורת ללא נוכחות דגים 5הייתה פי 
מהזחלים   31בהשוואה ל , שהגיעו לשלב התגלמותם מתו לפני השלמת ההתגלמות בנוכחות דגים

גם שפיריות שרק בקעו מהגלמים ועדיין לא השלימו את התפתחותן לשפיריות . ללא נוכחות דגים
החוקרים הגיעו . מתו באחוזים גבוהים בנוכחות דגים בהשוואה לאחרים ללא נוכחות דגים, בוגרות

, הם טוענים שלחץ. היה הגורם לתמותה הגבוהה של הזחלים והבוגרים, למסכנה שהלחץ מפני טריפה
 .  לא רק שפיריות וזחליהן, עלולים להמית גם יצורים אחרים, פחד ומתח

. ומפחיתות את אוכלוסיית היתושים, הטורפות זחלי חרקים במים, בארץ מגדלים דגים מהסוג גמבוזיות
. חלק מזחלי היתושים פשוט מתים מעצם נוכחות הדגים בסביבתם, על פי תוצאות המחקר הנוכחי

וגם על ידי יצירת לחץ , הם נלחמים בזחלי היתושים על ידי טריפה, מכאן שתרומת הדגים היא כפולה
טורפות זחלי יתושים , גם שפיריות הגדלות בארץ במאגרי מים. המביא להפחתת אוכלוסיית היתושים

 .     ומפחיתות את כמותם, במים וחרקים במעופם

. למחלקת החרקים ולמשפחת השפיריים, שייכות למערכת פרוקי הרגליים ( Odonata) שפיריות 
, (על פי המאובנים שנמצאו)מ "ס  81חיו בעולם שפיריות ענק שגודלן היה , מיליוני שנה 611לפני 

כך היה גם עם חרקים אחרים שהתקיימו בכדור הארץ עוד לפני הופעת . מ"ס  8והיום הן רק בגודל של  
יש להן ראש . השפיריות נפוצות כמעט בכל מקום בכדור הארץ ובכל סוגי האקלים. הזוחלים הגדולים

כפי שזה קיים אצל החרקים , שרואות לכל הכיוונים, עיניים גדולות המורכבות ממאות עיניות, גדול
. שהאחוריות רחבות מהקדמיות, והן מצוידות בשני זוגות כנפיים שקופות, בטנן צרה וארוכה. הטורפים

 . בניגוד לחגבים שכנפיהם נסגרות וחופות על הגוף, הכנפיים נשארות פרושות לצדדים, בשעת עמידה
ונודדות למרחקים , התברר שהן מהמהירות מבין החרקים, ממעקבים שנעשו על תנועת השפיריות

הוא מהודו למזרח אפריקה ובחזרה באביב מעל , אחד ממסלולי הנדידה של השפיריות בסתיו. ארוכים
השפיריות מטילות . שנערך על ידי בארבעה דורות, מ בשנה"במסלול של אלפי ק, לאוקיינוס ההודי

שם , התפתחותן תלויה במקווי מים. המתפתחות לשפיריות הנודדות להודו, ביצים במזרח אפריקה
עד להופעת שפיריות בוגרות העוזבות , מוטלות הביצים שמהן יוצאים הזחלים הגדלים וניזונים במים

 . את המים ועפות באוויר

ונראית , במקווי מים וביצות - Trithemis annulata -בארץ נפוצה שפירית הארגמן 
המרחיקים חרקים , גופה מצויד בצבעי אזהרה בולטים. פעילה בשעות היום בחודשי האביב והקיץ

ובדרך זו הם , יש בעלי חיים המתחזים למתים כשאין להם אפשרות לברוח מפני טורפים. טורפים
. מנוכחות אויבים בקרבתם, ולא למות בשעת לחץ, האדפטציה שלהם היא לשרוד בעת מצוקה. ניצלים

יש . הוא האופוסום שחי בצפון אמריקה, בעל החיים המפורסם ביותר העושה את עצמו מת בשעת צרה
ברחבי . עד שהטורף מסתלק, ונראה כמת, מפיץ ריח דוחה, המתהפך על גבו Hognoseגם נחש בשם 

 .  העופות והיונקים, הזוחלים, הדו חיים, יש עוד יצורים הנוהגים כך בקרב החיפושיות, העולם

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 



 15 

 

 פרשת

 תולדות
 9259.3-26923 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 

  4381 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 אשמח לעמוד לרשותכם

 5ליצירת קשר וליעוץ חינם

8311311-181  ,8311411-181 

 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 163-6678942' טל. נופית  296הגליל 

 אדריכל עידו שנהר
 

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

 
165-3288:74 

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  

אפשרות , מבוקש‘ ברח, דו משפחתי מפוארלמכירה  
 ₪  3,11,111ליחידה ונוף 

ר אופציה "מ 681מגרש   'חד 8בית בודד  למכירה
 ₪ 3.611.111ר "מ 231ליחידה 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  
 תנורי אפיה

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

163-7119982  

אביבית שני 
הומאופטית 

   קלאסית
 מטפלת 

 : בבוגרים וילדים
, אף, בעיות נשימה

, גרון, אוזן
ADHD,ADD 

: מגוון בעיות מיוחדות
 , דם, כולסטרול, נשים

 הפרעות אכילה וכו
avihomeo@yahoo.com 

052-6898065 

 !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 

 43-38247.3.נייד , 18724.22 טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 8-7762.52.מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

163-62113:3 

 
 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה

מערכות לניהול  
 תוכן באינטרנט 

 אבי ברוך -“ מידע”
 15-:646166 , 

  165-6424717נייד 
www.meydalle.info 


