
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 51.2.1.51ב  “א באדר תשע “יום חמישי כ   474גליון  

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
40-6525559 

 אלונים חוצות

450-2444019 

 ביתן מגדת העתידות בהפנינג פורים

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 

הפעילות בביתן מגדת העתידות היתה אחת הפעילויות מבין שלל האירועים וההפתעות שמילאו וגדשו 
 3 לכבוד פורים 23.3.9הצבעוני והכייפי ביום שישי , את מגרש הספורט הססגוני

אתר האינטרנט שלנו <<<שעת סיפור<<<! סדנת עיסוי תינוקות<< קראו בגליון זה
 -גנטיקה , ‘ברידג, ערבית,  מדיטציה, תשבצי הגיון<<<    www.nofit.org.ilבאויר 

נחש <<< סדנת צילום מאקרו בטבע<<<  BAG IT: אקולנוע<<< פעילות הנופשיבוקר
 333יום הנער ועוד<<<לגלבוע‘ י-‘טיול כיף ואתגר לשכבות ז<<<צפע מקיץ ומקיש
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 הרשמה לגנים
ההרשמה לגני הילדים והמעונות, לשנת תשע"ג בעיצומה3 טפסי הרשמה 

באתר הקהילתי ובמשרדה של שרי באשכול הבוגר3 
 

שינוי בימי פינוי אשפה 
החל מהשבוע הבא, פינוי אשפה יבוצע בימים ב' + ה'3 הפינוי מתבצע במשאית קטנה 

)במטרה למזער רעש ולכלו ( ולכן עשוי להמש  עד אחה"צ3 
 

פינוי גזם 
האביב מביא עמו שמחה גדולה, ציוץ ציפורים ו333 המון גזם3  

בכדי לשמור את הרחובות נקיים ופנויים, אנא הקפידו על הכללים הבאים:  
  3הגזם מפונה בימי א', הוציאו את הגזם בסמו  ליום האיסוף
   3פינוי גזם, רק לארגזי הגזם או לנקודות האיסוף המסומנות ירוק
   3אין לזרוק פסולת כלשהיא )גרוטאות, רהיטים, קרטונים(3 לערמות הגזם
 

 www.nofit.org.ilאתר האינטרנט שלנו באוויר 
האתר במתכונת חדשה ומשופרת, כולל שני מרכיבים: 

 כפי שאנו מכירים, הפתוח לכל ומציג את פני הישוב, שירותים – אתר תדמיתי
עיקריים, פעילות הישוב וכו'3 

 אשר ניתן להגדירו כ" פייסבוק ישובי"3 חלק זה הינו לתושבי – אתר קהילתי
הישוב בלבד, מותנה בהרשמה ותוכנו כולל את התכנים המועלים ע"י 

התושבים + מידע פנימי שיועלה ביוזמת הוועד המקומי3 האתר מציג מידע 
חיוני, אירועים בנופית, החלטות הוועד המקומי ועוד ועוד3  

מנהלת האתר מטעם הישוב הינה קרן דניאלי, מזכירת הישוב3 
 

סרוס עיקור וחיסון חתולי הרחוב 
אנו מחדשים את סירוס עיקור וחיסון חתולי הרחוב והחצר3 המבצע יער  

 שעות3 כל 24בהדרגה, החתולים יאספו יטופלו ויוחזרו למקומם לאחר כ
היודע על המצאם של חתולי רחוב לא מעוקרים/מסורסים מתבקש לפנות 

 3maydan_keltsh@yahoo.com 3 או למייל 9930665לטלפון 
 .חתול מסורס/ מעוקר ניתן לזהות ע"י כ  שקצה אוזן שמאל שלו חתוכה מעט

סירוס ועיקור החתולים תורם לבריאותם מחד ומונע מטרדים של רעש 
וכמויות בלתי מבוקרות  של חתולים מאיד , כל זאת מבלי לפגוע בנכונות 

החתולים לצוד עכברים ונחשים ולהרחיק יונים בטריטוריה בה הם נמצאים3  
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 טבעון ' ק 1ככר בן גוריון 
 40-4840050פקס /'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
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ת 
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שי
ת 
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ת 

רו
שי
ת 

כו
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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

 10.44 – 4.44' ו-ימי א
 בימי שישי מזנון עשיר בהזמנה מראש

כפר חסידים , אהוד ושוש יונאי

4828761244 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

   
התכנים והזמנים 3 המועדון החל את פעילותו והוא בתקופת הרצה 

עיקבו אחרי הפירסומים במיילים ובאתר 3 יקבעו לפי הצרכים

באתר יש לוח 3 מי שעדיין לא נרשם מוזמן להרשם3 נופית החדש

 3נופשיבוקר מעודכן בפעילויות  וכן תמונות מאירועים
 

 תמי יוסילביץ-בבוקר  33.3.– 133.3.9.יום ראשון 
 דוגמה לניצולה לטובת האדם3 גנטיקה מהי    
  

 עובדיה נוידרפר- 13.3.  -133.3.9.יום ראשון 
 תשבצי היגיון      

 

 (לא כולל חוגים)כולל כיבוד קל ₪  01כניסה לכל הרצאה 
 

 מדיטציה  עם רגינה סידסמר  1333.– 233.3.9.יום שני 
                            

 עדיין ניתן להצטרף-ערבית -00.11בשעה  01.10.01-יום רביעי

 ח“ש 01כל שיעור                  

עדיין ניתן -‘ברידג -01.01בשעה -01.10.01–יום חמישי 

 להצטרף

 ₪  01כל מפגש                 

   
לגבי הטיול לדרום עדיין אין פרטים יתכן וידחה לאמצע מאי בגלל המצב 

ברגע שיהיו נתונים נעביר ,אנו בודקים את הנושא 3 הבטחוני ובקשת חברים
 את האינפורמציה במיילים ובאתר נופית

 להתראות שרה וחנה                                               

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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  תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 יחידות  9+חדרים  4‘ בבלעדיות קוטג

 מידי  33,333.,9מניבות 

 נוף מדהים, חדרים 5‘ בבלעדיות קוטג ,
, מיקום מעולה, מגרש גדול במיוחד

 מיידי ₪  33,333.,9

 דו משפחתי מפנק ‘ בבלעדיות קוטג
 מיידי  9,933,333יחידה מניבה +

  חדרים מעוצב ומתוכנן  6בבלעדיות
 ₪   9,533,333בסטנדרט גבוה 

  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם טבעון
 ₪   533,333-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
 מבצע על שטיחי שאגי

 סי ופרקטים.וי.מכירה והתקנת פי

 המפעל לניקוי תיקון וחידוש 
 כל סוגי השטיחים

 ניקוי וטיפול אומנותי 
 בשטיחים פרסיים וסיניים

 דיל נשר -בין שיש אלוני לשופרסל , 32המסילה  ‘ רח 
 40-1348113  1382128: ‘טל

 לגליל₪  23.-במגוון  דוגמאות חדשות החל מ

 מכריז על 
 מבצע טפטים 
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 העיקר הבריאות 
 מרפאת הכללית החדשה בנופית

 

סדנת עיסוי 
 !תינוקות

 
, לאפריל ימי שישי  93החל מתארי  

תתקיים סדנת תינוקות במרפאת 
 הכללית בנופית 

 9:33.-33:..בין השעות 
 6הסדנא מיועדת לתינוקות בני 

שבועות ועד הגיל בו הילד מתחיל 
 3לזחול

פגישות המועברת על  4הסדנא בת 
ידי מרפאה בעיסוק מומחית 

 3להתפתחות הילד
עלות הסדנא:לחברי כללית מושלם 

 -שקלים ולחברי קופות אחרות 43 -
 שקלים 943

 * 55453הרישום לסדנא נעשה דר  
 3מספר המקומות מוגבל -אנא הזדרזו להרשם

 
 

 !!!לשרותכם תמיד
  נופית- " שרותי בריאות כללית"צוות מרפאת 
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 פחחות וצבע בתנור

 באתר החדש של קונדיטוריה דובדבן

 עוגת יום הולדת עם תמונה מקורית
 תמונה מקורית מהמחשב שלכם: החומרים

באצבע אחת מקישים : אופן ההכנה
www.dvdvn.co.il ומזמינים 

 Www.Dvdvn.co.il:אתר 

 3.1..34-25: בקונדיטוריה‘ טל

 עבודות באבן 
 

המומחה בעבודות אומנותיות 
 לשילוב וריצוף אבן וקרמיקה

 
 כולל החלפת צנרת, שיפוץ יסודי

 ומניעת בעיות רטיבות
 

250-8888268  
 חילף עלי

 שנות נסיון 52
 עושים את ההבדל

 05ראשי ‘ רח, בוסמת טבעון
saadi7@013net.net 

 3:33.-1:33שני עד שבת : שעות פתיחה
 סגור‘ יום א, פתוח בשבת

 פחחות וצבע בתנור
 בהנהלת סעדי עלא

שה מטעם 
מור

ד התחבורה
משר

 

 רכב חלופי לפי הסדר חברת הביטוח
 הנחה בהשתתפות עצמית לפי חברת הביטוח

 359-4446111נייד , ..34-25.44: ‘טל

 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים 

 

 ציפוי ציפורן טבעית 
 ל ‘בניית בג- IBD 
  ל‘ג /מילוי אקריל 
 הדבקת ציפורניים 

 !מבצע
 בניית ציפורניים לנערות וחיילות

 בלבד₪  33.

359-114363. 
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BAG IT 
   !תארוז בשקית : מפגש שלישי בסדרת אקולנוע

 ?האם חייך מלאים בפלסטיק
 10/0/1101' יום ד
 באודיטוריום המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה 11:11שעה 

 .תיעודי, דקות 60, 2414, ב"ארה
 Michelle Curry Wrightמישל קרריי ראייט : בימוי

 אנגלית תרגום לעברית
             Ashland, Montery, Flagstaff, Montana, Wild Scene :זוכה בפסטיבלים

תארוז בשקית הינו סרט נוגע לב ומשעשע העוקב אחר אדם רגיל . נסה לחיות יום אחד ללא פלסטיק
ייב הוא לא פעיל סביבתי קיצוני אלא 'ג. ייב ברייר כשהוא מנווט בעולם הפלסטיק שלנו'מהישוב ג

 .אמריקאי ממוצע אשר החליט להסתכל מקרוב על תרבות יחסי האהבה שלנו עם פלסטיק
ממה עשויות ? האם שקיות פלסטיק באמת הכרחיות: ייב בסרט מתחיל בשאלות הפשוטות'המסע של ג

 ?ומה קורה לשקיות הפלסטיק לאחר שהן מושלכות לפח? שקיות הפלסטיק
אך מה שהתחיל כסרט תיעודי על שקיות פלסטיק התפתח לחקירה מעמיקה על פלסטיק והשפעתו על 

עולמנו המטורף לפלסטיק ממלכד :ייב למסקנה כי'האוקיינוסים ואפילו גופינו ומוביל את ג, המים שלנו
 . אותנו

נשות פרוייקט אסיף יצרו תחליף . פרוייקט מקומי ממשגב, יוצב דוכן של אסיף, לפני ואחרי הקרנת הסרט
תוכלו להתרשם . איכותי ורב פעמי לשקיות הפלסטיק שבהן אנו משתמשים לקנית ירקות ופירות

 id_m?/il.co.bag-asif.www://http=25! ליישם אותו בבית –מהפתרון וכמובן 

http://www.asif-bag.co.il/?m_id=25
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 התקשרו  כדי שנתחיל לעבוד ביחד
 אבי ברו  -“ מידע”

 www.meydalle.info  636...354-5: נייד 34-25.5355:  ‘טל

   שיווק באינטרנט באופן הניתן למדידה של העלות מול התועלת ומתקן את

 .עצמו כל הזמן

  בסלולר , טיפול מתמיד והתאמה למגמות העכשוויות במדיה החברתית

 ובענן

  ומלה'וג, וורדפרס, דרופל: שימוש בכלים מתקדמים של קוד פתוח כמו ,

י "ונבדקו ע, י קהילה של אלפי מתכנתים"מערכות לניהול תוכן שפותחו ע
 .מיליוני משתמשים

זה כל מה שעסק צריך כדי לנהל 
 שיווק אינטרנטי אפקטיבי

 והתוצאות לא מאחרות להגיע

  ”לעבוד מול גוף אחד שיטפל בשיווק האינטרנטי של העסק שלך. -“ מידע 

  ”לעבוד מול אדם אחד ויחיד באותו גוף שיטפל בשיווק . אבי ברוך –“ מידע

 האינטרנטי של העסק שלך

כי זה פשוט צריך ”
 “להיות פשוט
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 נחש צפע מקיץ ומכיש
והארסיים , בראשית האביב מתחילים הנחשים להתעורר מתרדמת החורף הארוכה

, הכשת הצפע מסוכנת מאוד עם יקיצתו לתחילת פעילותו3 מסוכנים במיוחד בעונה זו
, תפקיד הארס הוא לשתק ולרכ  את המכרסמים3 כשארס רב מרוכז בשתי בלוטותיו

ביום קריר בסוף פברואר 3  כ  שקל לו לבולעם ולעכלם, המהווים עיקר מזונו
התעורר נחש צפע במפתיע בעמק והכיש מטייל שהל  , (93.9)השנה 
, בלכתי סביב גבעות נופית, ביום חמים בין הגשמים בחודש שבט3 בשדות

הוא החל , כאשר הבחין בי3 ראיתי צפע מתחמם על סלע חשוף לקרני השמש
3 והמפגש הסתיים בטוב, לזחול לאט בחזרה אל מקום מחבואו בין הסלעים

 3      הצפע איטי בתנועתו א  מהיר בהכשתו

, מקו אשקלון באר שבע צפונה, נפוץ מאוד בארץ - Vipera palaestinae -צפע ארץ ישראלי 
מיני נחשים המביאים  .4ברחבי הארץ חיים 3 והוא שיי  למשפחת הצפעוניים שכולם ארסיים

י יש שתי בלוטות ארס משני צדי "לצפע א3 תועלת בזה שהם מאזנים את אוכלוסיות המכרסמים
, ג חומר יבש"מ 33.יש לאפעה , לשם השוואה3 ג חומר יבש"מ 953ובמנת ארס אחת יש , הראש
ג חומר יבש "מ 533.ולנקשן האמריקאי יש , ג חומר יבש"מ 333.לצפע גבון , ג"מ 95לפתן  

 3 במנת ארס אחת שהוא מזריק לטרפו

 3..אור  הנחש 3 וגורם לשטף דם פנימי, כלי דם ומערכת הלימפה, ארס הצפע הורס רקמות בגוף
על גבו יש 3 הוא פעיל בשעות הערב והלילה ובשעות הבוקר המוקדמות3 ג"ק 35.ומשקלו , מ"ס

גופו מכוסה 3 בצבעי חום אפור וצהוב לאור  הגוף( הנראה כמעוינים מחוברים)פס עקלתון 
 3  מכוסה בקשקשים קטנים , Vוראשו המשולש עם סימן  , קשקשים גדולים

א  מעטים משריצים נחשים חיים , ורובם מטילם ביצים, לכל הנחשים בעולם יש הפריה פנימית
, הבוקעות כעבור כחודש וחצי, צפע נקבה מטילה למעלה מעשר ביצים3 כמו בואה ואנקונדה

הצפע מסוגל לטפס על עצים ולהגיע לקנים שבהם יש 3 והצפעים הצעירים מסוגלים מיד להכיש
מסתתר בימי הקיץ החמים במקומות , הוא פעיל מחודש מרץ עד ספטמבר3 ביצים או גוזלים

 3 ויוצא לפעילות בשעות הקרירות של היממה, סבוכים

יש 3 חשוב להגיע במהירות לבית החולים על מנת לקבל נסיוב נגד הארס, אם נפגעים מהכשה
( בנשיכה)בשעת ההכשה 3 כדי לא להגביר את פיזור הארס בגוף, להימנע מהליכה ותנועה

, הבלוטות מזרימות את הארס דר  שתי שיניים חלולות הנמצאות מקופלות בלסת העליונה
, משחיר, האבר המוכש מתנפח, י מכיש אדם"לאחר שהצפע הא3 ומזדקפות בשעת פתיחת הפה

 3 בליווי כאבים עזים, ומתכסה שלפוחיות מלאות נוזל

לאחר שהנחש בולע 3 שם הוא ניזון מעכברים המצויים בשפע, הצפע נפוץ במשקים חקלאיים
ואלה , נחשי הצפע מוגנים על פי חוק3 עד לסיום העיכול בקיבתו, הוא מפסיק את פעילותו, מכרסם

 3 משוחררים בחורשים או בשדות פתוחים, הנלכדים בערים או בבתים

כ  שלכל הנחשים , מיליון שנים מלטאות ארסיות 9..החוקרים טוענים שהנחשים התפתחו לפני 
נחשים בעלי ארס חלש וללא שיניים מיוחדות להזרקתו אינם נחשבים 3 יש דרגות שונות של ארס

המאוחסנים ,  ארס הוא תערובת מורכבת של חלבונים שמקורם ברוק3 מסוכנים לאדם, ארסיים
שהתפתחו , הופיעו לראשונה נחשים בעלי שיני ארס, מיליון שנים 94לפני 3 בבלוטות הארס

כיום מוכרים 3 ויותר מאוחר התפתחו שיני ארס קדמיות מעוד רקמה, מרקמה אחורית של הפה
כי משורש נחש יצא צפע 3 "333 מינים נחשבים ארסיים 395שמתוכם , מיני נחשים 9233בעולם 

 (3ט"כ, ד "ישעיהו י" )ופריו שרף מעופף

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 ויקהל פקודי
 57:51-51:17: זמני השבת 

i  i שבת שלום  

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 !ן   ש ל   "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  1 1 - 1 1 1 2 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
455-141-3230  

' אופ+ ' חד 3בהרחבה בית בודד ', בנופית אלמכירה 
 ₪ 935333333ר "מ 533מגרש מבודד ' חד 435נפרדת ' ליח

, מפואר ומעוצב בסטנדרט גבוה' חד 6ש "דומלמכירה  
 ₪   3939533333 יציאה לגינה מהסלון נוף מדהים

 ”מידע ”
 מערכות לניהול תוכן באינטרנט 

 אבי ברו  -“ מידע”
  636...354-5: נייד 34-25.5355:  ‘טל

www.meydalle.info 

 בית בודד למכירה
 איכותי ומיוחד

 חדרים  7ר “מ 989מגרש 
 יחידת דיור נפרדת+ 

  4900-70-00-00: נייד

 מ ס פ ר ת   ל ו ב נ ה   
 ל נ ש י ם   ו י ל ד י ם   
 צ ב ע   ו ג ו ו נ י ם   

  (chi)י   ‘ה ח ל ק ה   צ , ח ד ש 
 פ ת ו ח   כ ל   י מ ו ת   ה ש ב ו ע 

 כ ו ל ל   ש י ש י   ו ש ב ת 
7ב י ן   ה ש ע ו ת    1 1-1 1 1 1 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
111 -1041117 

 חנות אופניים 
 מצמן את מרוץ 

 סניף אלוני אבא
חנות רשת עם מבחר סוגי אופניים מאופניים 
 לקטנטנים עד אופניי כביש ושטח מקצועיות 

 כל הציוד הנלווה
 3סדנת תיקונים לכל סוגי האופניים

שלדות  Santa Cruzחדש אופניי 
 במבצע 93.9וקיטים 

  233.-3333ה -א–שעות פתיחה 
 533.-3133ימי ו ערבי חג 

 213..34-21-טלפון
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמ 
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
359-633113.  

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪ .0משבצת לחודש 

 ₪   .54משבצות לחודש    1
 ₪ .51רבע עמוד לחודש 

 ₪ .26חצי עמוד לחודש 
 ₪ .51פ  “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 
490-8766044 
40-5807584 

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

  הגדר הלבנה 

 14-40511.4.נייד , 0121.25. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 0-1175.65.מוקד נופית  

 490-6800400השוטר הקהילתי  
 490-6800409דני צנטנר  –ש "רב

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

359-5.33929 

 
 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 

  490-0009700: נייד,  5900768: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מערכות לניהול  
 תוכן באינטרנט 

 אבי ברו  -“ מידע”
 34-25.5355 , 

  636...354-5נייד 
www.meydalle.info 

 אדריכל עידו שנהר
 

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

 

354-9.3326. 
iDoarcitec@gmail.com 


