
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 91.8.1.91ב  “ז בניסן תשע “יום חמישי כ   874גליון  

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 

 חלוקת אחריות 
 בין המועצה לבין הועד המקומי 

בדיוני קבוצת המיקוד של נופית המתקיימים , בכל מיני וריאציות, זוהי אחת השאלות שחוזרת ועולה
היכן עובר הקו המגביל . במסגרת הפעילות לגיבוש התוכנית האסטרטגית של המועצה האזורית זבולון

יותר , כידוע אחריות כרוכה בתקציב? בין האחריות של המועצה לבין אחריותו של הועד המקומי
לפני מספר שנים ירדו החזרי הארנונה שמקבל הועד המקומי מהמועצה . אחריות פרושה יותר תקציב

ניתן . ובהתאם ירדה גם אחריותו של הועד מנושא של פינוי האשפה כדוגמא ועבר לאחריות המועצה
כמו שיש לה יתרון , להניח שיש יתרון לגודל למועצה שמפעילה שירותי פינוי אשפה במספר ישובים

מערך מדריכי הנוער בישוב הינו באחריותו של . לגודל בנושא תחבורה והסעות התלמידים לבית הספר
אותה שאלה יכולה להישאל  בתחומים ? האם יש מקום להעביר את האחריות למועצה. הועד המקומי

 .הביטחון, הנקיון, הגינון: נוספים
בדיון השני מתוך חמישה דיונים המתוכננים לקבוצת המיקוד של נופית שהתקיים השבוע השתתפו 

אבי , טלי רן פריאל: תושבי נופית. ס של נופית“מזכיר המועצה ונבו העו -ארז ארד: מצד המועצה
חברי הועד , ר הועד המקומי“יו -מולי רש , אבי ברוך, יוסי שקד, בן ברנס, חיים בסכס, ישראל

ל הישוב “מנכ -ארנון רוזמרין . גדעון קורן, איתן סימון, לילך פרבשטיין, אלי רוזנבליט: המקומי
 .הדיון ארך כשלוש שעות. וישראל שמנחה את הדיונים

שסיפר כי ישנן חמש עשרה משפחות , ס של המועצה“העו -דיווח מעניין התקבל במהלך הדיון מנבו 
מספר המשפחות במצב קשה שהיו זקוקות לעזרה במזון בחג , י מחלקת הרווחה“בנופית המטופלות ע

נבו סיפר גם מידע משמח על כך שקיימת התגייסות . ירד מחמש בשנה שעברה לשתי משפחות השנה
לא משאירים את המשפחות לנפשם , למען משפחות במצוקה והתחושה בישוב שיש ערבות הדדית

 .ועוזרים לגלגל להסתובב כדי שמי שנמצא היום למטה יעלה למעלה
 022באזור השלוחה שבין רחובות חרמון ועצמון שתכלול כ , “הרחבה הדרומית”נושא פיתוח נופית ב

האם המועצה תוכל לסייע בפיתוח ולהתגבר על מכשולים . עלה כראשון במעלה, בתי מגורים
האם המועצה תוכל להפעיל את החברה הכלכלית ? שתוקעים את תהליך אישור התוכניות בימים אלה

 .בנופית מקווים שכן? שלה שתיקח אחריות על הפרוייקט
 אבי ברוך

 :ועוד בגליון
 <<<ניווט אוהד זך: האירוע המרגש של השנה

 <<<אירועי יום הזיכרון ויום העצמאות
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, נציין 24.4.2012ביום שלישי, ב' באייר התשע"ב,  
בנופית את יום הזיכרון לחללי 

מערכות ישראל: 
 
, בדשא נופשית   20:00בשעה      

     טקס יום הזיכרון, בסימן "במותם ציוו 
לנו את   החיים". כניסת קהל החל מ- 

19:30. 
 

  , באולם בית הספר21:00בשעה 
"בשבי הסורי במלחמת יום הכיפורים"  

סיפורו האישי של תושב נופית גידי 
ארנהלט  

 
, באולם בית הספר 22:00בשעה 

 .ערב שירה "שרים לזיכרון ולתקווה"
נזמר ביחד שירי רעות, זיכרון, תקווה 

ואהבה למולדת. מוזמנים גם בני הנוער, 
לשירה ונגינה. 

 
חדר הזיכרון יהיה פתוח למבקרים במהלך הערב. 
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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

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 

 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

 
 לכל החברים שלום

 

 גנטיקה מהי עם תמי יוסילביץ- 22.02יום ראשון שעה - 00.20.20
 

 עיאדאת מבית זרזיר‘  משפ- 23.02יום ראשון -00.20.20
 (המורה לערבית ואחיו)                   

 על  הקהילה הבדואית ומדינת ישראל              
 

 מדיטציה עם רגינה סידסמר- 23.22שעה -יום שני -00.20.20
 

 -00.02-ערב יום העצמאות שעה -יום רביעי-01.20.20
 מסיבת יום העצמאות במועדון                     

מגיש ומחבר חידות היגיון בתוכנית הבוקר -נארח את עמי גולדמן

 של אברי גלעד 0בערוץ 

 .כפל משמעות וכשלים בתקשורת "  -הומוריסטי ומחכים , מפגש מרתק
 לאחר מכן ריקודים                                             

 כל אחד מביא כיבוד למסיבה ומצב רוח טוב. לזוג ₪  02הערב בעלות 
 

 ‘צופית ויובל סולאז-יפן- 23.02יום ראשון -01.20.20
 

בגלל יום הזיכרון ויום ‘ בשבוע הבא לא יתקיימו חוגי ערבית וברידג
 העצמאות

 

 0.21.20‘ וברידג 0.21.20-חוזרים לשיעורי ערבית ב
בבוקר פרטים ימסרו  1.22יום רביעי  02.21.20-סיור חוג ערבית יתקיים ב

 בשיעור

 להתראות  שרה וחנה                                             

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 

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

 ₪  0,022,222רחוב מבוקש 

 0+ דו משפחתי ‘ קוטג, בבלעדיות 
 מיידי. ₪ 0,012,222יחידות 

   מגוון נכסים להשקעה בנופית
 ובטבעון

  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₪  212-במגוון  דוגמאות חדשות החל מ

 מכריז על 
 מבצע טפטים 

 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 
 

 דואר נופית

 ערב יום העצמאות ויום העצמאות
  01.0.20ימים רביעי  )

 (  01.0.20וחמישי  
 לא תתקיים קבלת קהל
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 אירועי יום הזכרון  ויום העצמאות.

  20:00 בשעה 24.4.2012ביום שלישי, ב' אייר, 
.  במתחם נופשית–יערך טקס יום הזכרון 

 דקות. 45הטקס יתקיים בחלק הדרומי של נופשית והוא ימשך כ- 
 19:55 –, שער הכניסה הראשי ייסגר ב 19:15 –השערים יפתחו לכניסת קהל ב 

והמאחרים יופנו לשער החירום הדרומי/מזרחי. כביש הבריכה יהיה סגור 
לתנועת רכב, רק נכים עם אישור יוכלו להגיע עם רכבם לחניית גני החובה. חדר 

, וכן לאחר הטקס.  1830הזכרון )באולם הרב תכליתי(, יהיה פתוח החל מ 
 סיפור מורשת קרב ובהמשכו - –עם סיום הטקס, יתקיים באולם הרב תכליתי 

ערב שירה בציבור. החניה באזור מרכז הישוב מוגבלת, לכן אנו ממליצים לכל 
מי שיכול, להגיע לטקס ברגל. 

 

  20:30 בשעה 25.4.2012ביום רביעי, ג' אייר, 
 במתחם נופשית. –יתקיימו חגיגות יום העצמאות 

 כולו יגודר והכניסה אליו תתבצע בשני שערים:  םמתחם האירועי
   - בצד הדרומי של נופשית.2 - בצד הצפוני של נופשית. שער 1שער 

, בכל שער יהיו מאבטחים וסדרנים 20:00 –השערים יפתחו לכניסת קהל ב 
שיבדקו את הנכנסים.  אנא קבלו זאת בהבנה והמתינו בסבלנות. הישיבה בטקס 

על כיסאות. לשטח הטקס אסור להכניס: כלבים, כיסאות, סכינים, חומרים 
מסוכנים, קצף, ספריים לסוגיהם וכל חפץ חשוד אחר. לא תתאפשר רוכלות 

מסוג כלשהוא במתחם החגיגות.  
 שלא לרכוש מוצרים או מזון מרוכלים פיראטיים, –אנו פונים גם לציבור 

המוכרים מרכולתם בניגוד לחוק וללא אישורי בריאות/ בטיחות. "היזמים 
 מזלזלים  בהנחיות המארגנים, פוגעים בהכנסות בני –העצמאיים" למיניהם 

הנוער ומוכרים מוצרים בלתי מבוקרים ומסוכנים. אל תתנו לזה יד. שכבת יב' 
וצוות המכולת בלבד, ימכרו באישור המארגנים, מזון ואביזרי חג, מבוקרים 

ומאושרים בהיבטי בטיחות ובריאות.         חג שמח!!!! 
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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 

 20-1102303: 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 

 3:22-23:22שני 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

 210-0001333נייד , 20-1100020: ‘טל

 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים 

 

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

 !מבצע
 בניית ציפורניים לנערות וחיילות

 בלבד₪  222

210-3303132 

על תמונה 

יום  עוגת

 הולדת
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 האירוע המרגש של השנה
, מאות חיילים, שלל צבעים של מועדוני ניווט מכל הארץ, מאות נווטים מקצועיים

קהל מטיילים , רוכבי אופניים, ז זבולון ומטבעון"כאלף תלמידים מבתי ספר במוא
 .ומשפחות

 כולנו מנווטים בניווט אוהד זך
 ביער אלונים 0.8.12יום שישי 

 !אל תחמיצו
 

 דרושים
 . לעבודה פיזית בשטח, 4.8.12יום חמישי , מתנדבים לעזרה ביום ההקמה

 !בואו לתת כתף ולהיות חלק מהאירוע המדהים
  40-4848488גנית , 480-7544420ארנון רוזמרין 
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 דבורים נעלמות בעולם 
נעלמו  0220שעד תחילת שנת , ב טוענים"בארה  USDAחוקרי דבורים במעבדות 

יש ירידה במספר , מאז שנות השמונים. כשליש מאוכלוסיות הדבורים בעולם
בגלל נטישתן על ידי דבוראים , ב מחמישה מיליון לשני מיליון"הכוורות בארה

המצב דומה בארצות רבות באירופה . מסיבות רבות כולל היעלמות דבורים( כוורנים)
בהשוואה  327וכמות הדבש המופקת היום ברחבי העולם ירדה ב , ובאסיה

, יש חוקרים הטוענים שאם ייעלמו הדבורים. למה שהיה בשנות השמונים
כשליש . כי הן מאביקות את צמחי גידוליו, המין האנושי יהיה בסכנת הכחדה

כגון , מהגידולים החקלאיים תלויים בהאבקת פרחיהם על ידי הדבורים
וכן גידולי שדה וגידולי גן , אגסים דובדבנים, מנגו, אבוקדו, משמש, שזיפים, שקדים, תפוחים

ונגיפים , מחלות, ויש נטישה של כוורות שבהן מתגלים מזיקים, גם בארץ נעלמות דבורים. ירק
באזורנו גם הצרעה המזרחית טורפת . הגורמים לעיוות כנפיים ולשיתוק אברי הדבורים( וירוסים)

חוקרים רבים בעולם מנסים להתחקות . ומוסיפה לדילולן, את הדבורים במשך כל חודשי הקיץ
 CCD – Colony Collapseובינתיים הם מכנים את התופעה בשם , אחר הגורמים לבעיה זו

Disorder , המציינת את קריסת אוכלוסיות דבורי הדבש . 

, והצעירות הנותרות, מהדבורים 127ב מציינים שבחלק מהכוורות נעלמו כ "הדבוראים בארה
להאכיל את המלכה , להפיק דבש, כגון לחפש מזון בשדות, אינן מסוגלות לעשות את כל העבודות

 . וגם להאביק את הפרחים, ואת הרימות

שימוש בקוטלי חרקים , הם ריכוזי נגיפים וטפילים בגופן, הגורמים העיקריים להיעלמות דבורים
תוחלת החיים של . וגורמי לחץ סביבתיים המחלישים את המערכת החיסונית שלהן, בחקלאות

הקרינה . המתרחבת בעולם, הדבורים ירדה בגלל מחסור בצוף פרחים בסביבה האורבאנית
, של תאי הדבורים  DNAפוגעת ב , האלקטרומגנטית ההולכת ומתגברת בסביבת ישובי האדם

. מיני פרעושים גרמו להיעלמות אחוז גבוה של דבורים בקנדה. ומשבשת את כושר הניווט שלהן
כי הדבורים הפסיקו להאביק את פרחיהם בגלל , מינים רבים של צמחי בר הולכים ונעלמים

לכן אין די צוף ואבקת פרחים , ממעיטות צמחים עונתיים פורחים, בצורות תכופות. התמעטותן
שהשילוב של נגיפים ופטריות הוא קטלני עבור אוכלוסיית , החוקרים טוענים.  להזנת דבורים

, באופן לא ישיר. גם הצפיפות בכוורת מסייעת בהפצה מהירה של מחלות מדבקות. הדבורים
נפגעות הדבורים על ידי עש הדונג הגורם לזיהומים בחלות ההטלה וכך גם על ידי חיפושית 

על ידי האבקת , החוקרים טוענים שהדבורים השפיעו על האבולוציה של הצמחים. הכוורת
 . הפרחים המועדפים עליהן יותר

, בכוורת יש מלכה אחת. נקבעת על פי גילה, בכוורת (  Apis mellifera)פעילות דבורת הדבש 
עד ליציאת , מרגע הטלת הביצים על ידי המלכה. כמה מאות זכרים ועשרות אלפי פועלות

ביומיים . ימים 21ואצל המלכה , ימים 00אצל הזכרים , ימים 20הפועלות מתאי הגלמים עוברים 
בעשרת . הראשונים עוסקת הפועלת בניקוי התאים ובהכנתם לקליטת הביצים שהמלכה מטילה

ומאכילה את המלכה , צוף ודבש, היא מאכילה את הרימות באבקת פרחים, הימים שלאחר מכן
בזמן זה היא . שהופכים את הצוף למזון מיוחד, במזון מלכות שהיא מייצרת בעזרת אנזימי הרוק

היא גם שומרת על פתח . גם מייצרת דונג לבניית התאים להטלה ולאגירת צוף ודבש בחלת הדבש
, (בין חודש לשישה שבועות)מגיל שלושה שבועות ועד סוף חייה . הכוורת מפני פולשים זרים

חוקרים מאוניברסיטת . והופכת צוף לדבש, היא מלקטת ומאחסנת אבקת פרחים וצוף בכוורת
כשיש מתקפה , לכוורת – Propolis –יותר פרופוליס  017צפון קרוליינה גילו שדבורים מביאות 

ועל פי זה הן אוספות כמות , הן מבחינות בין פטריות מזיקות ושאינן מזיקות. של פטריות
הן גם מוציאות מהכוורת את הזחלים . פרופוליס הנדרשת להשמדת הפטריות הגורמות למחלות

 . המשמשים מצע לגידול פטריות והפצת נבגיהן, הנגועים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 תזריע מצורע
 94:81-91:91: 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  9 1 - 1 1 9 1 7 7 7 

מערכות 
לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 

 אבי ברוך -“ מידע”
 20-1101211 , 

  210-1020121נייד 
www.meydalle.info 

חד 3מציאה אמיתית בית בודד , בלעדי בנופית ' +
ר פינתי ופסטורלי "מ 132מגרש ', חד 0נפרדת ' יח

 !!!בלבד₪  0.012.222. סלון מטבח מרווחים
לתקופה . חצר+ 'חד 0.1דיור ' להשכרה יח

 ח ללא עמלת תווך"ש 0.022. ארוכה 

 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    0 0-0 0 0 0 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
050 -5440337 

 
 הדברת מזיקים         -אורי 

 הדברה ירוקה ידידותית לסביבה
!!לאדם ולחיות הבית   

.אמין   ואדיב , שירות מקצועי   
 חומרי ההדברה חדישים ומאושרים 

.י המשרד לאיכות הסביבה"ע  

  0581  -רישיון , מדביר מורשה 

 180-84105004000:   טל

  :למכירה
 .'חד 1ר "מ 232/332 'בנופית א

חדרי , מטבח גדול, פינת אוכל, סלון 
 ...שינה מרווחים ועוד

 .אופציה ליחידת דיור
 !!!מגרש מישורי גדול במיקום מצוין

 212-1032102: לפרטים
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

210-1223332  

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪ .1משבצת לחודש 

 ₪   .98משבצות לחודש    1
 ₪ .94רבע עמוד לחודש 

 ₪ .16חצי עמוד לחודש 
 ₪ .94פ  “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 

 98-81994.8.נייד , 1419.19. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 1-4479.69.מוקד נופית  

 

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

210-1222010 

 
 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

210-0233110 
iDoarcitec@gmail.com 

 בים חלומותעצמ
 דקים ופרגולות בהזמנה אישית

 בתי חלומות לילדים
 מחסני גינה

 ניתן לראות עבודות קודמות בנופית
 (210-1310012) 210-0011302: אסף שקד


