
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 222222.2ב  “ו בשבט תשע “יום חמישי ט   469גליון  

4: טלפון. “מידע”י  "מופץ ע" נופית פלוס"  0 - 5 9 0 9 4 9 9  a_barouc@zahav.net.il  

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-<868559 

 אלונים חוצות

487-64447;9 

 ".לבן" -מהיישוב בפעילות ה', שכבת ז, חניכי המחנות העולים 14לפני שבועיים השתתפו 
ההחניכים עברו פעילות בהובלת המדריכים המעולים , ביום שישי 22:30נפגשנו במחנה בשעה 

 04:00אכלו טוסטים ובשעה , התרוצצו ביישוב, עשו משימות, עופרי פרגר ודניאל סידר -'משכבת י
 .לפנות בוקר אסף אותנו אוטובוס ונסענו לחרמון

 !בילינו בחרמון שעתיים וחזרנו לנופית תשושים ומרוצים, השגנו את כל הפקקים
 :מספר תאריכים להמשך

 .י-יתקיימו סמינרים של התנועה לשכבות ט 17-18.2בשישי שבת 
 .צים בסמינר"מכיוון שכל המד תתקיים פעילות במחנה  לא.(17.2)ביום שישי הזה 
 . גם ביום זה לא יתקיימו פעולות. 'יתקיים הפורימון בהובלת שכבת ט 9.3ביום שישי 

 .במקום הפעולות ילכו החניכים ביחד עם המדריכים מהתנועה אל הפורימון
 .בהמשך פרטים נוספים על פעילות פורים 

 ו-ד יתקיים טיול לשבות 28-29.3בתאריכים : טיולי פסח
 ח-ז יתקיים טיול לשכבות 28-30.3ב 
 .יב-טיתקיים טיול לשכבות  2-5.4ב

 ים-שי גל
 המחנות העולים

 לילה לבן וכיבוש החרמון
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 דרושים מתנדבים –ליום העצמאות  
אירועי יום העצמאות, יתקיימו כמיטב המסורת, בהתבסס על יצירה 

עצמית של התושבים. דרושים תושבים המעוניינים לתרום:  
  מתנדבים, הנכונים לסייע בהפקת האירועים. נא להתקשר

 .050-5725125למולי 

  הורים וילדיהם, המעוניינים להשתתף ולקחת חלק במופע
המרכזי, מתבקשים לפנות למזכירות. 

  ילדים תלמידי כיתה ג ואילך, המוכנים להשתתף במופע הכולל
הקלטות באולפן, מתבקשים לפנות למזכירות. בהקשר לכך 

נדגיש, כי יערך מיון מקצועי ע"י המנהל המוזיקלי. 
 תודה רבה. – keren.nofit@gmail.com,   9930001למזכירות  
 

קרן מלגות לסטודנטים תושבי מועצה איזורית זבולון 
המועצה מעניקה מלגות לסטודנטים תושבי המועצה במטרה לעודד 
השכלה גבוהה ולימודים אקדמיים. ועדת המלגות אינה מתחייבת 
להעניק מלגה לכל סטודנט/ מבקש אשר הגיש בקשה למלגה. 

טפסי בקשה בצרוף דף הקריטריונים ניתן להוריד באתר האינטרנט 
של המועצה או לקבל בדלפק הנמצא בכניסה למועצה. תשלום בסך 

   עבור דמי טיפול יגבה בזמן הגשת הבקשה. אנו מבקשים 20
לצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים. את הבקשה יש 

להגיש ידנית במשרדי המועצה.  
    gili@zvulun.co.il,  8478159/111לבירורים:  גילי אשל  

 
 חנה'לה ושמלת השבת  – 1700, 16.2שעת סיפור, יום ה' 

מדי חודש, מתקיים בנופית, אירוע "שעת סיפור", ביוזמה ומימון 
מח' התרבות של המועצה ובאחריות מתנדבות הישוב, תודה. 

, הינם בעלי ערך 6 – 3אירועים קסומים אלו, המכוונים לגילאי 
חינוכי רב ומקרבים את הילדים לעולם הספר. הילדים כדרכם 

קשובים ומתנהגים למופת. הוריהם לעומת זאת: משוחחים ביניהם 
בקול רם, מדברים בנייד, שותים, אוכלים ומפריעים. באירוע הקרוב, 
ננסה להתנהג כבני תרבות -  ללא אוכל, שתיה ופלאפונים, תודה. 
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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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 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 

לה ושמלת השבת'חנה –שעת סיפור   
באולם הרב תכליתי, 1700שעה , 16.2' יום ה  

זהר קרניאל: מספרת  
052-3488035: לפרטים חנה, ₪ 10: כניסה  

  .לכבות פלאפונים, בבקשה לא להכניס אוכל ושתיה
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 ...ועדת חיילים יוצאת לדרך"
בני  50מתגייסים מדי שנה כ , בשנים האחרונות מאז שנופית גדלה והתרחבה

ות /חיילים  150-כך שבמקביל משרתים ומתנדבים   כ, הישוב לצבא ושנת השרות
 .ש מנופית"ומתנדבי ש

 

 ...ועדת חיילים שקמה זה עתה חושבת עליכם 
 

 , חיילים ומתנדבים יקרים
אנו בנופית חושבים איך לפנק  , בזמן שאתם תורמים את תרומתכם למדינה ולחברה

 : אתכם ולהוקיר לכם תודה
נשלח לכם מתנות , ס והגנים נשלח אליכם פינוקים בחגים"בעזרתם של תלמידי בי

 .וברכות לאירועים מיוחדים
 ...הנחות למופעים ועוד, נארגן מסיבות

 .ובכלל נעשה כמיטב יכולתנו לשמח אתכם חיילינו היקרים
 

כמיטב , כמובן שלא נזניח את האירוח והפינוק של החיילים המתאמנים באזור נופית
 .המסורת בשנים האחרונות

 
 

מספר ) ש "החיילים והש, נזדקק לפרטים שלכם, על מנת שנוכל לעשות כל זאת
 ('כתבות וכד, טלפון

תוכלו , אנו נזדקק לשיתוף הפעולה שלכם ושל בני משפחותיכם, לאיסוף פרטים אלו
 .דרך הפייסבוק או להתקשר אלינו, י מילוי טופס מקוון באינטרנט"לעשות זאת ע

 
 . אתם ובני משפחותיכם גם מוזמנים לפנות אלינו עם רעיונות נוספים

 
 com.gmail@sharonyn 2697708-052  -נעמי שרוני:ליצירת קשר 

 il.co.elbit@esti 9996049-054-אסתי בן עמי        
 
 

 .בברכת שנה נפלאה שקטה ורגועה
 

 ועדת חיילים
 נעמי שרוני ועומר דוד, דנית לוקס, אסתי בן עמי, אריאלה גפן, אלון קלדרון

 

 

mailto:sharonyn@gmail.com
mailto:esti@elbit.co.il
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  תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 יחידות  2+חדרים  4‘ בבלעדיות קוטג

 מידי  2,300,000מניבות 

 חדרים אפשרות  6‘ בבלעדיות קוטג
ליחידת דיור מגרש גדול במיוחד 

2,500,000    

 דו משפחתי מפנק ‘ בבלעדיות קוטג
 מיידי  2,200,000יחידה מניבה +

  חדרים מעוצב ומתוכנן  6בבלעדיות
     2,500,000בסטנדרט גבוה 

  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם טבעון
     500,000-ורמת ישי החל מ

 במחירים אטרקטיבים  מגרשים לבניה*

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם תושבי נופית , מומחי נדלן

 מכירת כל סוגי השטיחים
 -עבודת יד, מקיר לקיר, מודרניים, קלאסיים

 . פרסיים, 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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 מחול העגורים 
בכל שנה חולפים מעל עמק החולה כחצי מיליארד ציפורים ועופות בדרכם דרומה 

רוחבו , מ"ק 30אורכו של עמק החולה . ומיעוטם נשארים לחרוף בחולה, לאפריקה
בחודשי . והוא משתרע בין הרי גולן ממזרח לבין הרי נפתלי ממערב, מ"כשישה ק

החורף אפשר לראות אלפי עגורים שנשארו לחרוף באגמון החולה כשהם עפים 
ונוחתים עם רדת החשכה בהמולת , בשעות הבוקר אל השדות כדי לחפש מזון

כי כך הם , הם לנים צפופים במקום מצומצם בשמורה. קולות ללינת הלילה
 . מרגישים בטוחים בשעות הלילה

ירמיהו . ושבו עם האביב, תושבי צפון כדור הארץ הקר תמיד קינאו בעגורים שעפו אל הדרום החם
העגורים ". גם חסידה בשמים ידעה מועדיה ותור וסיס ועגור שמרו עת בואנה", פסוק ז, כתב בפרק ח

את ההיכרות הראשונה . כי הם נשארים יחדיו לכל החיים, הפכו לסמל של זוגיות נצחית בקרב העמים
קופצים על רגליהם , קדים קידות, הם זוקפים צוואר ארוך. ביניהם הם עושים על ידי ריקוד ייחודי להם

, הם אומנם נשארים זוגות קבועים. ומשמיעים קולות שירה רמים, רצים במעגלים, עם כנפיים פרושות
 . המתואם היטב ביניהם, לאורך דרכם, אך אינם מוותרים על מחול החיזור

אך העגורים , רוב העופות הנודדים עוסקים בחיזור רק לאחר שובם צפונה לשטחי הקינון והדגירה
, כאשר הם שבים למקומות הדגירה והקינון באירופה. עושים זאת גם בחורף הישראלי באגמון החולה
כשהיא מוסוות היטב על , והנקבה מטילה בו שתי ביצים, הם בונים ביחד קן שטוח על פני מים רדודים

ושומרים , ימים 30שני ההורים דוגרים על הביצים לסירוגין במשך . ידי בוץ שהיא מורחת על נוצותיה
 . על האפרוחים עד למחזור השני של צאצאים

אך , הם חיים בזוגות בטריטוריה מתוחמת ומוגנת היטב, הדגירה והגידול באביב ובקיץ, בזמן הקינון
, ג"ק 12ל  5משקל העגורים נע בין . הם חיים בלהקות גדולות, הרחק מתחומם, בעונת הסתיו והחורף

יש . הם הגבוהים בין העופות שעפים. ומוטת הכנפיים  כשניים וחצי מטרים, מ"ס 176ל  90הגובה בין 
 .   חוץ מאנטארקטיקה ודרום אמריקה, מיני עגורים המתקיימים בכל היבשות 15בעולם 

ובשנות , בשנות החמישים של המאה העשרים יובשו ביצות החולה ואבדו מינים רבים של אורגניזמים
חלפו רוב העגורים מעל , בשנים ההן. התשעים הוצפו שטחים רבים לטובת שמורת הטבע החדשה

נמנו באגמון החולה , ( 2012פברואר )כיום . ורק מעטים נשארו לחרוף כאן, לחולה בדרכם לאפריקה
ובגלל השלמת תזונתם , בגלל האכלתם בזרעי תירס, למעלה מעשרים אלף עגורים שנשארו לחרוף
לכן , העגורים ניזונים כאן בעיקר מזרעים קשים ויבשים. בזרעי בוטנים הגדלים בשדות החקלאים בעמק

למעשה הם מחליפים את תזונתם מהחי . המצויים בשפע באגמון החולה, הם חייבים לשתות הרבה מים
שורשים מעובים , פקעות, פירות, מגוון המזון כולל זרעים. על פי העונה ועל פי צורכיהם, ומהצומח
 . מכרסמים ועוד, רכיכות, דו חיים, חרקים, נבטים, אוגרי מזון

, רגליו וצווארו ארוכים, שגובהו מטר וחצי, להקות העגורים הבולטות בחולה הן של העגור האפור
העגורים . ג וחי כעשר שנים"שוקל חמישה ק, מקורו ארוך ומשונן, מ"ס 250אורך מוטת כנפיו עד 

ועפים , מ בכיוון דרום בסתיו"ק  5000למרחק של   Vמ במבנה "עפים בגובה כשלושה ק, בנדידתם
כי מאמץ , מתחלף כל פעם אל ידי עגור אחר, העגור המוביל במבנה. מרחק זה אל הצפון באביב

ניתן לצפות בעופות וציפורים בחולה . החתירה של הראשון באוויר גדול מזה של העגור החותר אחריו
, קורמורנים, שקנאים, אנפות, אפשר לראות  חסידות. אך ריכוזם רב בחורף ובאביב, בכל עונות השנה

 .     עופות דורסים וציפורי שיר למיניהן, שלדגים, אגמיות, ברווזים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 יתרו
 7:59.-6:52.: זמני השבת 

i  i שבת שלום  

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 !ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
2  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  5 2 - 2 2 5 3 7 7 7 

 מדעטק 
כרטיסים מוזלים 

אצל  במזכירות
 40-0004449קרן 

מורה מוסמך 

 לאנגלית 

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

 !חדש בשוק-
 .2.100.000מושקע ומעוצב תכנון מצוין ', חד 6.5דו משפחתי 

 !!!לזוגות צעירים
צופה , דיור מושכרת' יח+ גדולים ' חד 4דו משפחתי חמוד ומעוצב 

 2100.000לנוף 

 שאלות חשובות 
 ת עסק/לכל בעל

 

האם אתה מבין שהשיווק הוא משתנה חשוב ומרכזי 
 ?לתוצאות העסק שלך

האם אתה מעוניין להפסיק להשקיע בשיווק שלא 
 ?מוכיח את עצמו

האם אתה מעוניין להשקיע יותר בשיווק האינטרנטי 
 ?שניתן למדוד את יעילותו

האם אתה מעוניין לשלוט ברמת ההוצאה לשיווק 
להעביר שקל , כלומר, ברמת השקל הבודד

מאפיק שיווק פחות רווחי לאפיק שיווקי יותר 
 ?רווחי

האם אתה מעוניין שאתר האינטרנט שלך ייצר יותר 
ויותר הכנסות באופן שיגדיל בשורה התחתונה 

 ?את הרווח
 ?האם אתה מעוניין לבדוק דרכים חדשות

 
מערכות לניהול תוכן  -מידע 

 באינטרנט 
 אבי ברוך -“ מידע”

  054-5313606: נייד 04-9535055:  ‘טל
www.meydalle.info 

מטפלת 
 בילדים

הילדים 
גדלים 
 מאהבה

מטפלת חמה 
עם נסיון 
והמלצות 

 מחפשת עבודה
050-6353437 

 ! ספרים
 !השתגעת

 עוד יכנסו לך רעיונות לראש

  דרושה

 מטפלת עם רכב 

לאיסוף ילדים מבית 

 16:00הספר ועד השעה 

אפשרות איסוף לבית 

 המטפלת

 054-6090985ניצן 

 050-6443203ענבל 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  
אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

052-6008871  

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪ 92משבצת לחודש 

 ₪   42.משבצות לחודש    2
 ₪ 82.רבע עמוד לחודש 

 ₪ 362חצי עמוד לחודש 
 ₪ 82.פ  “עמוד מלא ח

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחוםופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה 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 

 254-49.5824נייד , .2983523 טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 .29-887.26מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 
 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מערכות לניהול  
 תוכן באינטרנט 

 אבי ברוך -“ מידע”
 04-9535055 , 
  054-5313606נייד 

www.meydalle.info 

 אדריכל עידו שנהר
 

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

 

054-2177963 
iDoarcitec@gmail.com 


