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 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
40-6525559 

 אלונים חוצות

450-2444019 

 נופיתניקים מרנינים

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 

 שירים שטלי אוהבת
חבורת הזמר נופית ומועדון דורות עורכים ערב לזכרה של טלי וינקלר בחסות 

טלי הקימה את מועדון דורות וניהלה אותו עד . המועצה האזורית זבולון
ובמקביל הייתה חברה בחבורת הזמר ואף ניהלה אותה בשנים , שחלתה

למרץ חל יום  12במוצאי שבת . 1122טלי נפטרה בתחילת יולי . האחרונות
 <<פרטים בגליון זה. ובתאריך זה יתקיים ערב לזכרה, הולדתה

‘ קבוצת הכדורסל נערים א
מרנין טבעון זכתה 

בקבוצה . באליפות
' נערים מכתה ט 7משחקים 

. שחקנים 22מתוך , מנופית
בתמונה קבוצתית שחקני 

: נופית בשורה העליונה
, תומר הוד, עמית רימון

ובשורה , אופק לוי
, תמיר מורדוך: התחתונה

עילם , גלעד כץ, ינאי גלעדי
בתמונה . פרבשטיין

מאמנת , מופיעה גם שמרית
מנטאלית של הקבוצה 

, עמית אבני. והמאמנים
עשה , מאמן הקבוצה

ועושה עבודה מעולה עם 
הנערים מבחינה מקצועית  

בתחום הכדורסל ואף 
רוב הנערים ”: מאבות הקבוצה אומר, אלי מורדוך. הן כקבוצה והן כפרטים, מבחינה ערכית וחינוכית

ידי -שנוהלו באותה עת על)במסגרת החוגים המקומיים ', החלו את הקריירה שלהם כבר בכיתה א
ותמונת האליפות , כבר בבית הספר היסודי זכו באליפות של ליגת הילדים בה השתתפו(.  נופשית
עם פעילויות , בקבוצה התפתח הווי מיוחד.  עדיין מעטרת את קירות נופשית, מאותה עונה, שלהם

השתתפות במרוץ סיני שמתקיים כל סתיו בטבעון ופעילויות , טיולי אופניים: נוספות מעבר לאימונים
 .“מרנין טבעון ולתושבי נופית המהווים חלק נכבד ממנה' כל הכבוד לנערים א.  שונות בשיתוף ההורים

 בבית החינוך כרמל זבולון, בריאות וספורט, יום של ערכים
מחלקת ספורט ונוער במועצה האזורית זבולון וצוות החינוך הגופני של בית החינוך כרמל זבולון חברו 

אריק זאבי וקרן : הרצאות של ספורטאים מובילים כמו. והתוצאה יום שיא לילדי בית הספר, יחד
 <<<כל הפרטים בגליון זה... ועוד. דיונים על מנהיגות בספורט עם מאמנים ושחקני כדורגל. לייבוביץ
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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  
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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 . המועדון החל את פעילותו והוא בתקופת הרצה 

עיקבו אחרי הפירסומים במיילים ובאתר . יקבעו לפי הצרכים

באתר יש לוח . מי שעדיין לא נרשם מוזמן להרשם. נופית החדש

 .נופשיבוקר מעודכן בפעילויות  וכן תמונות מאירועים

 

 תמי יוסילביץ-בבוקר  21.01– 11.10.21יום ראשון 
 (סידרת הרצאות)דוגמה לניצולה לטובת האדם . גנטיקה מהי    

  

 אמי שקדי- 23.01  -11.10.21יום ראשון 
  הצצה אל מפעל חייהם של האומנים הגדולים שעיצבו את אומנות המערב

 מומחית לתולדות האומנות והמיתולוגיה היוונית, מרצה -אמי
 

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

 מדיטציה  עם רגינה סידסמר  23.11– 11.10.21יום שני 
              

 -ערבית -01.11בשעה  21.10.02-יום רביעי

 ח“ש 01כל שיעור                  

 .ברידג -01.01בשעה -21.10.02–יום חמישי 

 ח“ש 01כל מפגש                 
   

הנסיעה למעלה צביה  נדחית לתאריך מאוחר יותר  בגלל חוסר התעניינות 
אנו נבדוק אם . לא  נמצא( גינה אקולוגית ) וגם האחראי לסדנא שביקשנו 

 .בכל זאת יהיו מתעניינים ונתאם תאריך חדש

 להתראות שרה וחנה                                               

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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  תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 חדרים  1קוטג דו משפחתי , בבלעדיות
רחוב מבוקש , נוף מדהים,  יחידה מניבה+

1,011,111  ₪ 

 יחידות  1+ דו משפחתי ‘ קוטג, בבלעדיות
 מיידי. ₪ 1,011,111

  111,111-מגוון נכסים להשקעה החל מ  ₪ 

  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₪  291-במגוון  דוגמאות חדשות החל מ

 מכריז על 
 מבצע טפטים 
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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 

 12-9102703: 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 

 3:11-27:11שני עד שבת : שעות פתיחה
 סגור‘ יום א, פתוח בשבת

 פחחות וצבע בתנור
 בהנהלת סעדי עלא

מורשה מטעם 

משרד התחבורה
 

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

 111-2221333נייד , 12-9102220: ‘טל

 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים 

 

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

 !מבצע
 בניית ציפורניים לנערות וחיילות

 בלבד₪  211

111-3327172 

על תמונה 

יום  עוגת

 הולדת
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 ילדים/תספורת גברים
 פאן +תספורת נשים 

 ארוך  /פאן קצר
 צבע  פסים  גוונים 

 תסרוקות / איפור ערב 

+צבע מבצעים
תספורת 

 פאן +

אפשרות למנוי מיוחד לצבע לשיער

ללא אמוניה 
 

 הדברת מזיקים -אורי 
 ! ביצוע הדברה בזמן  -הכינו ביתכם לקיץ 

חוסך מטרד מזיק ובלתי רצוי ומשפר את איכות 
לאדם , ההדברה ידידותית לסביבה!!! החיים 

מתבצעת בחומרים החדישים !!  ולחיות הבית 
 .י המשרד לאיכות הסביבה"המאושרים ע,  ביותר
   2311-רישיון, מדביר מורשה! תושב נופית, אורי

 !!אשמח לייעץ בחינם ולעמוד לשירותכם 

 7404070400: ניידים 
7404070400 
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 המחנות העולים
 תנועת הנוער החלוצי

 
 

 
ביום שישי התקיים הפורימון הקהילתי, בו היו 

תחנות שונות הקשורות לפורים. הפורימון הוכתר 

 אנו רוצים להודות  היו בו.בהצלחה וילדים רבים

לשכבת ט' שהייתה אחראית על פרוייקט זה – כל 

 הכבוד !

 ערכו פיקניק כיפי, מהנה 2בשבוע האחרון, כיתה ה'

 ושכבת ו' עברו פעולות הכנה 2ומגבש. כיתה ד'

 הדליקו מדורה, שיחקו, שרו ורקדו 2לטיול פסח. ד'

את שירי התנועה. שכבת ו' דימתה טיול אמיתי וחילקה את הילדים לצוותים לקראת הטיול כדי 

 שלכל ילד תהיה אחריות. בסופה של ההרשמה, אנו גאים לבשר על הרשמתם הרבה של ילדי נופית!

  חניכים מכיתה ז' יוצאים לטיול.13 חניכים מכיתו ד'-ו' יוצאים לטיול פסח! בנוסף 75כ-

 או כסף לאוכל, יש הצהרת בריאות* אנו רוצים להזכיר, הילדים היוצאים לטיול פסח ולא הביאו 

להביא עד לפעולה ביום שישי. 

לפרטים – הקומונרים : 

 052-4370387שירן יונה   

 052-4281643שי גל-ים    

 054-7903294בן לרמן     

 052-6560080יעל טימרמן 

 

22.0.21 
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 אבי ברוך -“ מידע”

 www.meydalle.info  112-1020111: נייד 12-9101111:  ‘טל

  שיווק באינטרנט באופן הניתן למדידה של העלות מול התועלת ומתקן את

 .עצמו כל הזמן

 בסלולר ובענן, טיפול מתמיד והתאמה למגמות העכשוויות במדיה החברתית 

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

י "ונבדקו ע, י קהילה של אלפי מתכנתים"מערכות לניהול תוכן שפותחו ע
מערכות אלה מכילות ערכות כלים מודולאריות . מיליוני משתמשים

הבית הלבן משתמש באחת . לבחירה והתאמה לכל עסק בכל סדר גודל
 .ל“המערכות הנ

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

האם  מערכת לניהול תוכן 
שמתאימה לבית הלבן 

יכולה להתאים גם לעסק 
 ?שלך

 .כדאי לבדוק
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 מפגש נוגה עם צדק
 

אנו יכולים להינות ממופע משותף של שני כוכבי לכת ,  1121באמצע מרץ , השבוע
שני הכוכבים נראים . מוקדם בערב באופק מערב, (יופיטר)וצדק ( ונוס)נוגה , בוהקים

הופעתם יחדיו היא . כשנוגה מבריק פי שמונה יותר מצדק, קרובים מאוד
מ מכוכב ארץ "מיליון ק 211כי נוגה נמצא במרחק , למעשה אילוזיה אופטית

תופעה זו , השנה. מ מארץ"מיליון ק 111בזמן שצדק נמצא במרחק של 
כשהיום והלילה , במרץ 12שחל ב , מתרחשת סמוך ליום שוויון האביב

, שחי במאה השנייה לפני הספירה, האסטרונום היווני היפרכוס. משתווים
וגם קבע סקלה לדרגות בהירות , באביב ובסתיו Equinoxתיאר לראשונה את ימי השוויון 

 .   הכוכבים בשמים

אפשר לראותו . והבהיר ביותר בין כוכבי הלכת, נוגה הוא כוכב הלכת הקרוב ביותר לכדור הארץ
 219מרחקו מהשמש . לפני הזריחה" כוכב השחר"ומופיע שוב  כ, אחרי השקיעה עם רדת החשכה

, זה כוכב סלעי כמו כדור הארץ. ימי ארץ 112מונה ( סיבובו סביב השמש)שנתו , מ"מיליון ק
 111ואין אפשרות להימצאות מים על פניו בטמפרטורה של קרוב ל , המכיל בליבתו ברזל וניקל

. כך שמכנים אותם תאומים, מ"ק  21,311ולשם השוואה קוטר ארץ , מ"ק 21,211קוטרו . צ"מ
 , CO2ומורכבת בעיקר מפחמן דו חמצני , האטמוספרה של נוגה צפופה מאוד וחסרת חמצן

, רוב שטחו מכוסי סלעי בזלת .H2SO4וחומצה גופרתית  , SO2עננים של גופרית דו חמצנית 
היוונים קראו לכוכב נוגה אפרודיטה על שם האלה . המעידים על התפרצויות געשיות רבות בעברו

והרומאים קראו לכוכב ונוס על שם האלה הרומית המקבילה לאפרודיטה , המיתולוגית היוונית
הלל בן "וכן , (ב א"תהילים כ" )איילת השחר: "ך הוא מופיע בשני שמות"בתנ. היוונית

 (. ד"י, " פסוקים י, ד"ישעיהו פרק י" )שחר

הוא כוכב הלכת החמישי במרחקו מהשמש והגדול ביותר מבין כוכבי הלכת   Jupiterצדק 
: הוא שייך לקבוצה של ארבעה כוכבים שהמסה שלהם מורכבת בעיקר מגזים. במערכת השמש

ארבעת  .(Neptune)ונפטון  (Uranus –אורנוס )אורון  ,(Saturn)שבתאי  ,(Jupiter)צדק 
כוכב צדק נקרא על (. מרס)ומאדים " ארץ", (ונוס)נוגה , (מרקורי)כוכב חמה : האחרים מוצקים

 318המסה שלו מורכבת מ . המקביל לאבי האלים היווני זאוס, שם אבי האלים הרומי יופיטר
, מזה של כדור הארץ 2111נפחו גדול פי . מזו של ארץ 023והיא גדולה פי , הליום 228ו , מימן

אך , הכוכב אומנם עשוי גזים. וצפיפותו היא רק רבע מזו של ארץ  1.2כוח המשיכה שלו גדול פי 
עולים מהשכבה החיצונית , הטמפרטורה שלו וצפיפותו. ליבתו מורכבת ממתכות וחומר מוצק

טמפרטורת הגזים , צ"מ 221היא מינוס , הטמפרטורה של הגזים בהיקף. כלפי פנים לעבר הליבה
 . צ "מ 12,111ובתוך הליבה היא מגיעה עד , צ"מ 12במרכז היא 

מרחקו מהשמש . מקוטרו של כדור הארץ 22שזה פי , מ בקו המשווה"ק 220,111קוטרו של צדק 
ומשלים הקפה סביב צירו , שנות ארץ 21הוא משלים הקפה מסביב לשמש ב , מ"מיליון ק 731

יותר מהקטבים  78הוא רחב בקו המשווה ב , בגלל מהירות סיבובו סביב צירו. בעשר שעות
הוא משלים הקפה סביב צירו ב , מ"מיליון ק 211מרחק ארץ מהשמש , לשם השוואה. הפחוסים

המרחק העצום שבין שני כוכבי הלכת צדק ומארס . יום 011שעות ומקיף את השמש במשך  12
שהם שברי קרח וסלעים שנותרו , כי במרחב החללי הזה נעה חגורת אסטרואידים, גדול במיוחד

שהם , המשותף לכל כוכבי הלכת במערכת השמש. מכוכב לכת שכנראה התפרק בעבר הרחוק
 .והליבה של כולם נשארה חמה ומוצקה, מיליארד שנים מענני גזים ואבק 2.1נוצרו לפני 

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 ויקרא
 27:25-23:22: 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  4 2 - 2 2 4 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  

 בלעדי
' יח+ ' חד 7מציאה אמיתית בית בודד , בנופית
ר פינתי ופסטורלי סלון "מ 171מגרש ', חד 2נפרדת 

 !!!בלבד₪  1.111.111. מטבח מרווחים

 בים חלומותעצמ
 דקים ופרגולות בהזמנה אישית

 בתי חלומות לילדים
 מחסני גינה

 ניתן לראות עבודות קודמות בנופית
 (112-9792012) 111-0291321: אסף שקד

 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 1-2 1 1 1 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
112 -1012337 

 חנות אופניים 
 מצמן את מרוץ 

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

 כל הציוד הנלווה
 .סדנת תיקונים לכל סוגי האופניים

שלדות  Santa Cruzחדש אופניי 
 במבצע 1121וקיטים 

  1711-2911ה -א–שעות פתיחה 
 1311-2111ימי ו ערבי חג 

 12-9300937-טלפון
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

111-1113372  

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪ .0משבצת לחודש 

 ₪   .25משבצות לחודש    2
 ₪ .23רבע עמוד לחודש 

 ₪ .26חצי עמוד לחודש 
 ₪ .23פ  “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 

 45-50243.5.נייד , 0324.22. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 0-3372.62.מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

111-1211191 

 
 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 ברוך -“ מידע”
 12-9101111 , 

  112-1020111נייד 
www.meydalle.info 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

112-1277910 
iDoarcitec@gmail.com 


