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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 

 זכרון ועצמאות
גולת הכותרת של הפעילות , שלושה טקסים עתירי השקעה בנופית-טקסי ימי הזיכרון ויום העצמאות 

 . התרבותית בנופית
, בני הנוער שהציגו בטקס היו שם. שורשי טקס יום השואה שבו צפינו השבוע אחוזים באדמת פולין

ועברו , לשנות המלחמה -במסעם לפולין הם חזרו אחורה בזמן . המלווים והעד, בפולין עם המורים
, לשואה, הם חזרו הביתה לנופית והכינו טקס שהחזיר גם אותנו לשם. את חוויית השואה בזעיר אנפין

כדי לחבר בין . האומנות: הקבוצה בחרה לעשות טקס בהיבט רוחני יוצא דופן. לשעה קלה אבל כבדה
אהבתי מאד את התערוכה של . האומנות לשואה הם השתמשו באומנות עצמה ובכלים שהיא נותנת

אהבתי את הקטע שהציגו מתוך המחזה . שנבחרו בקפידה והוצבו בכניסה לאולם, הציורים מהשואה
הקטע שיקף . זוכה פרס ישראל -מאת הסופר יהושע סובול , שזכה בפרסים בינלאומיים רבים, "גטו"

חדרה אלי במלוא העוצמה אחת הסצנות מהסרטון שהכינו לכבוד . נאמנה את נקודת המבט שנבחרה
, שם במקום הארור שבו נרצחו אנשים, איש איש בגפו,  הטקס ובה הילדים הצעירים מנופית יושבים

 . עם עצמם והשואה עמוק עמוק בתוכם, נשענים על גזעי העצים, ביער המוריק, לאור השמש
. הנוער היטיב להעביר את מה שכולנו חשים ביום זה”: עליזה רווה כותבת כך על טקס יום השואה

ביחד עם מיתרי , פרטו בעדינות, בליווי השירה הייחודית וקטעי ההמחזה והתנועה, השירים והמילים
כמי שחשוב לה מאוד האופן בו אנו עורכים את הערב הזה , ואני. על הנימים הכי רגישים, המנגנים

 “.את שהיה, לדור הבא, כמו גם מצליחים להנחיל, חשה שאכן אנו זוכרים ומזכירים, ביישובנו
על הטקסים . יום הזיכרון ויום העצמאות: בשעת כתיבת שורות אלה אנו ממתינים לטקסים הבאים

 .ישר כחם של העושים במלאכה, עמלים עשרות מתושבי הישוב ימים ולילות רבים
 אבי ברוך

 אירועים שאסור להחמיץ : ובקרוב 

 חג התנועה 3....2
 ניווט אוהד זך 3....2

 <<<פרטים נוספים בגליון זה
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 ניווט אוהד זך
, 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 4....2יום שישי 

 !אל תחמיצו
 

 "סולמות וחבלים" 
העוסק בנושאים סביבתיים שונים , משחק קבוצתי פעיל

 ” ממטרד למשאב“תחת הכותרת 

ניתן ללמוד על העשייה  ןהפעילות בנויה סביב משחק ריצפה המכיל תמונות דרכ

שיקום , לית ותרומתה של הקופסא הכחולה לשיקום יערות לאחר שריפה"הקק

ת תמונות המציגות את המפגעים וכמו כן קיימ. הקמת פארקים וחניונים ועוד, נחלים

השאלות . זיהום ועוד, שריפות, ח"הכחדת בע: השונים מהם סובל הטבע כגון

והמשימות מציגות את ניגודי האינטרסים של הצרכנים השונים ומדגישים שהיצרן 

השאלות מחלוקות לצבעים המאפשר . הוא בעל אמצעיים מוגבלים( הטבע, במקרה זה)

השאלות מציגות . למדריך לגוון בין הנושאים וליצור אווירה נוחה ומעניינת לחניך

פארקים , ייעור, שיקום נחלים ומאגרי מים, קניית קרקעות והכשרתם: נושאים כגון

ניתן להוסיף לשנות שאלות בהתאם לגיל . וחניונים וכמובן נושאים סביבתיים שונים

 .היעד

 דרושים
 . לעבודה פיזית בשטח, 4....2יום חמישי , מתנדבים לעזרה ביום ההקמה

 !בואו לתת כתף ולהיות חלק מהאירוע המדהים
  ..42-5.2.4גנית , 4.2-4222442ארנון רוזמרין 
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 טבעון ' ק .ככר בן גוריון 
 42-5.22222פקס /'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

 2.44. – 5.44' ו-ימי א
 בימי שישי מזנון עשיר בהזמנה מראש

כפר חסידים , אהוד ושוש יונאי

4.4.46.452 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 
 לכל החברים שלום

 

 גנטיקה מהי עם תמי יוסילביץ- 4.24.יום ראשון שעה - 3..31.42
 

 ‘צופית ויובל סולאז-יפן- 3.24.יום ראשון -3..31.42
 

 מדיטציה עם רגינה סידסמר- 3.44.שעה -יום שני -3..24.42
 

               -שמעון מיידן-34.44יום שלישי שעה -3...4..

 .הרצאה על מתמטיקה ללא משוואות ונוסחאות

פרי המחשבה האנושית , כיצד ייתכן שהמתימטיקה"תהה  איינשטיין 
מתאימה באורח כה מושלם למציאות   , שאינו תלוי בהתנסות

נלווה את התפתחות המושגים במתמטיקה .נדגים זאת –" ?הפיסיקלית 
למה .יום-לאורך השנים ונצביע על הביטוי שלהם בטבע ובחיי היום

מה ? המושגים של אפס ומספרים שליליים נקלטו מאוחר בהבנתנו 
, חתך הזהב, נזכיר מושגים כמו מספרים ראשוניים?  πהמקור של 

נסקור את .פרקטלים והצפנה, תורת המשחקים, מספרים מדומים
גאוס , אויילר, ניוטון, פרמה, באר'ג-אל, אוקלידס, תרומתם של פיתגורס

 .ואחרים

 מה מאפיין את קבוצת האנשים שזכו בפרס נובל למתמטיקה –לסיום 

 ערבית-3.44.יום רביעי שעה -3...3.4

 ‘ברידג-4.24.יום חמישי שעה -3...2.4
 

בבוקר פרטים  1.44יום רביעי  3...24.4סיור חוג ערבית יתקיים ב

 ימסרו בשיעור
 

 להתראות  שרה וחנה                                             

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 נוף +חדרים מיקום מבוקש  6‘ קוטג
3,.44,444  

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

 ₪  3,244,444רחוב מבוקש 

 3+ דו משפחתי ‘ קוטג, בבלעדיות 
 מיידי. ₪ 3,2.4,444יחידות 

 
 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₪  14.-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 
 

 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
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      החוט המקשר בין קודש לחול
 

 יושבת לי על שפת הבריכה
 נופשת בעיר החמה

 ילדה קטנה מדדה וצוחקת
 בשפה גרמנית עם אמה

 האם עוטפת במגבת גדולה
 ,מחממת, מגינה מן הקור

 יד הקטנה בידה
 בצעדים עליזים על הדופן 

 השתיים סביב הבריכה
 ואני 

 לא יכולה להסיר את עיניי
 מן האושר של אם ובתה

 
 חוזרת אל אם אחרת
 אולי השמות אז היו 

 סטפי או הניה או צילה 
 רואה מולי בצילום של שחור ולבן

 ט ו ר    א ר ו ך    ארוך    מ ש ם
 בראש התמונה צועדות אם ובת

 .יד ביד אחיזה חזקה
 

 להוציא את השתיים מתוך השורה          , לו יכולתי
 להביאן לכאן 

 ודאי הייתי שומעת
 צחוק וקולות משובה

 הייתי רואה אותן 
 בצעד קליל , שלובות ידיים

 .כאן בעיר החמה
 

 לאחר סיבוב אחד מלא סביב הבריכה
 הן חזרו להלך בתמונה

 צפופות צפופות בתוך טור ארוך
 אינן יודעות עדיין לאן

 שיודעת היטב , ואני
 לא יכולה להוציאן 

 .משם

 שיר  מאת עליזה רווה
“ נופית פלוס”ל של  “הגיע לתיבת הדוא 

 “ליום השואה”: תחת הכותרת
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חג תנועה הוא אירוע 
מסורתי בתנועת המחנות 

העולים לציון שנת פעילות, 
אשר מתקיים כל שנה 
במחנות שונים בארץ. 

האירוע עצמו הוא נקודת 
השיא בתהליך של מספר 
חודשים בהם כל חניכי 

המחנה בהובלת השכבה 
הבוגרת, מתגייסים לעבודה 

עליו, ולוקחים בו חלק. 
 

 

 

 

 

    
 ביום שישי שאחרי חג התנועה לא יתקיימו פעולות 

לשאלות אפשר לפנות לקומונרים או לאחד מחניכי הבוגרת... 
 

וגם, בקרוב-  
פעילויות הקיץ של המחנות העולים! 

 

עלה נעלה, הקומונרים 
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 פחחות וצבע בתנור

 22ראשי ‘ רח, בוסמת טבעון
saadi7@013net.net 

 0:44.-3:44שני 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

 4.3-2226333נייד , 42-1.222.2: ‘טל

 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים 

 

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

 !מבצע
 בניית ציפורניים לנערות וחיילות

 בלבד₪  44.

4.3-332060. 

 ...מספר טיפים לרוכשים מולטיפוקל
  
 מומחה , יש להזמין את המשקפים רק אצל אופטומטריסט מוסמך

 . מולטיפוקל להתאמת
 האופטומטריסט ימליץ על העדשה המתאימה ביותר לצרכים , בסוף הבדיקה

 .מרשם ועוד, גיל, שלך בהתאם לעיסוק
 מסירת המשקפים האופטומטריסט צריך לבדוק שהמשקפים  בעת 

 מונחים כראוי ויסביר על אופן השימוש בעדשות ועל
 .תהליך ההסתגלות וזמן ההסתגלות

  לפני הרכישה חשוב לדעת על מדיניות וההחזרות 
  .של החנות במקרה של חוסר התאמה או קשיי הסתגלות
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 רוחות אייר 
סופות שרב . קרני חמה לוהבות בפרגים אדומים, רוחות אייר מהתלות בנופים ירוקים

רחשי קמה חולפים בגלי . פוחת דור הפרחים מעונת הגשמים, לוחכות אדי שחקים
אייר נחשב לחודש הבריאות והרפואה אצל . לאט נמוג האביב בצדי דרכים, שיבולים

רבי נחמן מציין ". אני יי רופאך" על פי רמז ראשי התיבות , המקובלים
על כן בעת שהארץ נותנת יבולה , שכל הרפואות באות מן הארץ, בכתביו

אייר עתיר מועדים ואירועים . אזי יש כוח יותר בכל הרפואות, בחודש אייר
 .   יום ירושלים ועוד, ג בעומר"ל, משמעותיים עבורנו כגון יום העצמאות

כמו שמות החודשים . הוא השם הבבלי של החודש השני מניסן והשמיני מתשרי, אייר או איירו
ירח "אייר במקרא נקרא . גם השם אייר הובא לירושלים על ידי עולי בבל, האחרים בלוח העברי

בחודש " וגם , (ז"פסוק ל, פרק ו, מלכים א" )בשנה הרביעית יוסד בית ה בירח זיו: " ככתוב" זיו
מזל החודש הוא (. פסוק א, פרק ו, מלכים א..." )זיו הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל

 .  ולתבואות השדה הנקצרות בעונה זו, שסימל את הקשר לעבודות האדמה, שור

שהחלו , מתוארות העבודות החקלאיות שעשו אבותינו בתקופת המקרא בחודשי השנה, בלוח גזר
היא אבן גיר קטנה , לוח גזר. קציר זמירה ועוד, זריעה, זה כולל אסיף. בתשרי והסתיימו באלול

ועליה חרוטות תשע שורות , על ידי ארכיאולוגים בריטיים 143.בשנת , שנמצאה בחפירות תל גזר
חודש אייר חל בימי ".  ירח קציר שעורים"באחת השורות מכונה חודש אייר . בכתב עברי עתיק

שבעה שבועות תספור לך מהחל . "מפסח עד שבועות, ספירת העומר הנמשכים שבעה שבועות
 (. ט, ז"דברים ט" ) חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות

החל האדם , עם תום תקופת הקרח האחרונה, שכבר לפני כעשרת אלפי שנים, החוקרים מניחים
לשם כך החל לעשות ברירה . הפרהיסטורי לזרוע חיטה ושעורה ולא רק ללקט בשדות הבר

אזורנו היה מרכז . והניבו יותר יבולים, שזרעיהן לא נשרו עם הבשלתם, מלאכותית של שיבולים
מאז שהאדם הפרהיסטורי החל לגדל . ובעיקר חיטה ושעורה, חשוב באימוץ ותרבות צמחי בר

, הזורעים בדמעה. והתפתחו מושבות של עובדי אדמה, הוא התיישב במקום קבע, דגנים בשדהו
, לכן התפתחה יריבות בין עובדי האדמה לרועי הצאן, נאלצו להגן על יבוליהם מפני עדרי העזים

 .הנמשכת עד היום

אם "וקרא לה , גילה אהרן אהרונסון את חיטת הבר שגדלה במורדות ראש פינה 146.בשנת 
כדי לקבל זנים , מטרתו הייתה לעשות הכלאות בין חיטת הבר עם החיטה התרבותית". החיטה

פותחו זנים רבים הנותנים יבול רב ועמידים בפני , מאז מחקריו. עמידים בפני מחלות ובפני יובש
שאותם , פחתו המינראלים והחלבונים בגרגרים, אלא שבתהליך תרבות החיטה והשעורה. מחלות

ושעורה , מגדלים חיטה באזורים עתירי גשמים בעמקי הצפון. מנסים לתקן בעזרת הנדסה גנטית
והחיטה במהלך חודש , השעורה נקצרת בחודשי ניסן ואייר. בנגב הצפוני, המסתפקת בפחות מים

ופרחיהם מאבקים על ידי הרוח , אלה צמחים עשבוניים חד שנתי ממשפחת הדגניים. סיוון
 . בהאבקה עצמית

, היה גשום מעל הממוצע הרב שנתי ברוב חלקי הארץ( 34.3 – ..34)ב "החורף של שנת תשע
פריחת האביב מאריכה עוד , בגלל הגשמים המאוחרים. ומפלס הכנרת עלה ביותר משני מטרים

, אפשר לראות בימי מעבר אלה. וחלק מהצמחים פורחים מעתה עד ראשית הקיץ, מעט ימים
חוטמית , סייפן התבואה, חרצית עטורה, כגון תורמוס כחול, תערובת של מסיימים ומתחילים

דרדר , גזר קפח, קורטם דק, קיפודן מצוי, בוצין מפורץ, שלמון יפואי, תגית מצויה, זיפנית
 .לבנה רפואי ועוד, קידה שעירה, פגם מצוי, הקורים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 אחרי מות קדושים
 54:94-54:14: 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 2 - 2 2 1 3 7 7 7 

מערכות 
לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 

 אבי ברוך -“ מידע”
 42-1.2.4.. , 

  2.2646.-4.2נייד 
www.meydalle.info 

חד 0מציאה אמיתית בית בודד , בלעדי בנופית ' +
ר פינתי ופסטורלי "מ 04.מגרש ', חד 2נפרדת ' יח

 !!!בלבד₪  3.3.4.444. סלון מטבח מרווחים
לתקופה . חצר+ 'חד ..3דיור ' להשכרה יח

 ח ללא עמלת תווך"ש 3.344. 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   

 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 6ר "מ 34/034. 'בנופית א

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

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

 .4.4-120.12: לפרטים
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

4.3-644330.  

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪ .4משבצת לחודש 

 ₪   .59משבצות לחודש    2
 ₪ .54רבע עמוד לחודש 

 ₪ .36חצי עמוד לחודש 
 ₪ .54פ  “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 

 19-94514.9.נייד , 4431.35. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 4-4475.65.מוקד נופית  

 

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

4.3-..44313 

 
 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
 

4.2-3.00162 
iDoarcitec@gmail.com 

 בים חלומותעצמ
 דקים ופרגולות בהזמנה אישית

 בתי חלומות לילדים
 מחסני גינה

 ניתן לראות עבודות קודמות בנופית
 (..4.2-10122) 4.3-2216324: אסף שקד


