
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 71.2.4.74ב  “ה באייר תשע “יום חמישי כ   284גליון  

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 

 לימודי ערבית במועדון

 לימודי ערבית במועדון במסגרת נופשיבוקר 
 :חברי מועדון הנופשיבוקר מודים לחנה רון ושרה גולדנברג

 !!הרבה תודות -לחנה ושרה 
 הקמתן לנו מועדון לתפארת

 הרצאות מרתקות -
 טיולים נחמדים-
 פגישות חברתיות-

 חוגים מעניינים-
 ספריה לתפארת-

 
אתן תמיד שם עם חיוך רחב וכיבוד טעים 

זה לא מובן מאליו לתת עם כל ( ומשמין)
!!!! כל הכבוד. הלב כמו שאתן נותנות

 מהחברים במועדון

 ארבע שנים לפטירתו של יקירנו
 

 ל“זעמוס כרמלי 
 

 נעלה לקברו 
 ונתייחד עם זכרו

 ביום שישי 
  29.9.52, סיון‘ ד

  50:44בשעה 
 ‘גוש ה, בבית העלמין תל רגב

 המשפחה
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 ,לכל החברים שלום
במהלך השבועיים הקרובים  יציגו בפנינו מרצים שאמורים ללמד בשנה 

לצורך בחירת הנושא  היום והשעה  הינכם . הבאה בקתדרה מטעם דורות
 .מתבקשים למלא משוב לאחר כל הרצאה

 .סיציליה התקיימה -רואים עולם -הרצאה ראשונה עם רן שוהם
 . ביום ראשון הרצאה שניה עם יעל ארנון

 .הרצאה שלישית עם בוריס זיידמן 3..6..2ב

 גנטיקה מהי עם תמי יוסילביץ- .2...יום ראשון שעה - 3..0...3

 יעל ארנון‘ דר- .3.2.יום ראשון -3..0...3
ההרצאה ". ירושלים של מטה חושפת צפונותיה" שם ההרצאה 

תסקור את מגוון החפירות ארכיאולוגיות המתבצעות בירושלים 

תוך שימת דגש על הויכוח המדעי והציבורי שסובב ,בתקופות השונות

 סביבן

 מדיטציה עם רגינה סידסמר- ...3.שעה -יום שני -3..0...3

 אלית כץ -חוג מנדלות-.2...יום שלישי שעה -3..0..33
 ערבית-...3.יום רביעי שעה -..3..0..32

 ‘ברידג-.2...יום חמישי שעה -3..0..31

 נחגוג את  25.05יום חמישי שעה -21.50.42

 חג השבועות                      

 מטעמי החג שכל אחד מביא:בתוכנית       

             מוסיקולוגית-הופעה של אוסנת גולדפרב

 .המלחינה והמשוררת, נעמי שמר: שירת נעמי
  נאזין ונצפה בשירים .ננתח את שיריה         

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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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 
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ת 
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אי
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מינ
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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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 !שימו לב! שימו לב

 !הולכת ומתקרבת אלינו וגם ההרשמה הכייפת
 -למי שעוד לא שמע

 .ביולי 1-19 בקי  הזה כל החניכים בכיתות ד-ו באים לכייפת בתאריכים
לונה פארק והיא כוללת נסיעה ל 13:30- 8:30א'-ה' בשעות  הכייפת תהיה בימים

 !ולפארק מים, ימי בריכה, מחנאות, בישולי שדה ומחנה קי  ביער לביא
 

 ימים(, ימי אטרקציה, 3 ש"ח והוא כולל את מחנה הקי  )990מחיר הכייפת 
 .נסיעות, בריכה, ארוחות עשר ועוד

 .. ניתן לשלם גם בכרטיס אשראי באתר התנועה03-9411151בטלאול:  הרשמה
 :פרטים להרשמה

 2805קוד אירוע  *
 102קוד מחנה  *
 6 ו-5 ה-4קוד שכבה ד- *

 
 19.6סגירת הרשמה: 

 
  שירןל פירוט, בעיות או כל דבר אחר אתם מוזמנים לפנות  ,שאלותל

 shiran279@gmail.com  או במייל052-4370387בטלפון 
 

פעילויות קיץ נוספות: 
 

שכבת  ': מח ה  י  של ארבעה ימים וימי שיא מעולים  וס ים- הכל בתשלום אחד. 
תאריכים ו ר י הרשמה ב רוב 

 
 25-28.6שכבת ח' המשולב!  יול המים ה וב ביותר. תאריכים: 

 
 1-11.7 יום ביער לביא. תאריכים: 11שכבת  ':  ורס מד ים של 

 
 26-30.7 ימים ב יבו  ד  ה. תאריכים: 5שכבת י': ראש גדול. סמי ר של 

 
 31.7-4.8שכבת יא:  סמי ר שביעיות תאריכים: 
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

מבחר קוטגים בבלעדיות עם יחידות החל 
 ₪  ...,...,3-מ

 קו ראשון לנוף  , חדש  בבלעדיות
יחידה +חדרים  0קוטג דו משפחתי 

 ₪  ...,..3,0גדולה מניבה 
  מבחר נכסים בטבעון והסביבה

 ₪  ...,..0-להשקעה החל מ
 

 מגרשים אטרקטיבים ליזמים ולפרטים 

  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₪  .9.-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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 בישוב נופית  גם השנה*
 במרכז הספורט נופשית ...3קייטנות  

 שנות מוניטין אמינות ואיכות ומהמובילות בחיפה והצפון 33עם 
 (.ללא שישי שבת) 771774-7171774:   תאריכי ה יי  ה 

 4171774: עם א שרות להארכה עד
 (.1:7. יתן להביא את הילדים כבר מהשעה ) ..:72-..:8.:  שעות 

 (בתלות במס ר ה רשמים) ..:71א שרות למועדו ית עד   
 

תוכנית הקייטנה מאפשרת לילדים 
 . התנסות חוויתית מהנה ומעשירה

 :...3מבחר הפעילויות בקייטנות 
 מחנה כדורסל בהנהלת ניר גרוטס*
 הוקי גלגליות, אומניות לחימה, שחייה, כדורגל, מחנה ספורטיבי*
 התעמלות מכשירים ואקרובטיקה בהנהלת צוות גלגולים*
 לאטינו ופאנקי בהנהלת גבריאלה, היפ הופ, אז'ג, תנועה ומחול*
 סביבה וטבע, אקולוגיה*
 בישול ואפייה, אמנות ויצירה*

 פעילות עם בעלי חיים –כיף חיות *
 (לשכבה הבוגרת)אטרקציות טבע והישרדות *
 (לשכבה הבוגרת) ...3מסלול אקסטרים *

 

י צוות "ההפעלות מונחות ומודרכות ע. י משרד החינוך"הקייטנה מאושרת ע
 .בעלי וותק וניסיון מהטובים שיש, מאמנים ומדריכים, רכזים

 

 

 לפרטים והרשמה
 0369.6690.ניר גרוטס 
 0.60.0.30.יפעת סהר 

 kaytanot2000@gmail.com: ל“דוא
 /http://www.camp2000.co.il: אתר אינטרנט
 facebook-ח שו אות ו גם ב 

 מספר המקומות מוגבל
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 אבי ברוך -“ מידע”

 www.meydalle.info  01-02.26.6.: נייד 1-9020.00.:  ‘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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 פחחות וצבע בתנור

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

 ..:0.-..:3שני 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

 03-1116333.נייד , 1-90211.2.: ‘טל

 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים 

 

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

 !מבצע
 בניית ציפורניים לנערות וחיילות

 בלבד₪  ...

.03-331060. 

 ?מהו קוצר ראייה לילי 
  

קוצר ראייה לילי זוהי תופעה המופיעה אצל אנשים בריאים בעיקר 
 . צעירים

הסיבה לתופעה היא התרחבות האישון כתגובה לחשיכה הגורמת 
קושי  בנהיגת : במרבית המקרים התלונה תהיה. לירידה בראייה

 journal of israeliבמחקר שפורסם בכתב העת . לילה

military medicine  נכתב כי נהגים עם קוצר ראייה לילי
מעורבים יותר בתאונות דרכים בשעות הלילה מאשר 

 .נבדקים אחרים
הוא עדשות מגע או משקפי , על פי רוב, הפתרון לכך

 .ראייה המתאימים לנהיגת לילה
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 זרעי פשתה ושמן דגים
 

אך היא אינה , לבריאותנו  2אנו זקוקים לחומצת שומן בלתי רוויה מהסוג אומגה 
זרעי , ביצים, ובעיקר מדגים, מכאן שחייבים לקבלה ממזונות שונים. מיוצרת בגוף

כחלק מתזונה  2חוקרים אמריקאים ממליצים לצרוך אומגה . פשתה ועוד
במוח . הצטברות שומנים בדם ועוד, לחץ דם, כדי למנוע מחלות לב, יומית
ומחסור בו עלול , שנחוץ לתפקודו  2יש ריכוז גבוה של אומגה , למשל

מאידך החוקרים מזהירים מעודף צריכה . עייפות ועוד, לגרום לבעיות זיכרון
. מחשש לפגיעה במערכות הגוף, ג ליום"מ  ...,2למעלה מ , 2של אומגה 

, מאשר בשאר סוגי הדגים  2אומגה  0וסרדינים יש פי , מקרל, הרינג, הם טוענים שבדגי סלמון
עלולות להימצא מתכות , ברקמות דגי הים. משמן דגים  6אך שמן פשתה עשיר פי , כולל טונה

אך חוקרים מאוניברסיטת הרווארד טוענים שהתועלת לגוף , כבדות ודיאוקסין שנאגרו בהן
 . מצריכת שמן דגים עולה בהרבה על הנזק האפשרי

והם נשמרים זמן , 2בעיקר חומצת שומן אומגה , שומן 1.4מכילים כ ( פשתן)זרעי פשתה 
באור , כי הוא נהרס בקלות בחום, נשמר פחות זמן, שמן פשתה לעומת זאת. ממושך בלחות נמוכה

קיימים הבדלים בין החוקרים לגבי המקורות המועדפים . לכן יש לצרוך אותו טרי, ובחמצן
למשל . יש יתרונות וחסרונות, דגים ופשתה, כי בשני המקורות הראשיים,  2לצריכת אומגה 

, נוסף על כך. מדגים ולא משמן זרעי פשתה 2במחלות מסוימות ממליצים לאנשים לקבל אומגה 
 . אכילת זרעי פשתה עלולה לגרום להתפתחות אלרגיות אצל אנשים רגישים לכך

. הנמצאת בשמנים אחרים  6מאשר אומגה  2חשוב שבמזונות יהיו פי שניים חומצת שומן אומגה 
וזה  2מאשר אומגה   6טוענים שהאמריקאים צורכים מזונות ושמנים שבהם יש פי שנים אומגה 

, הם  ממליצים לאנשים מבוגרים לצרוך כף שמן פשתה ליום. מעלה את הסיכון לדלקות בגוף
בזרעים יש חומרים הנוגדים . כי הם מתעכלים היטב בקיבתם, ולצעירים לצרוך זרעי פשתן טחונים

. ומיני מזור הנמצאים בתהליכי מחקר, נלחמים בדלקות מעיים ופרקים, מקלים על צינון, חמצון
 .כי הלחות פוגעת באיכותם, שמירה על הזרעים חייבת להיות במקום יבש

הגורם להחלשת , היא חוסר איזון של חיידקים בגופם, אחת הבעיות של אנשים שהתרחקו מהטבע
לבין שימוש בחומרים , לכן חשוב השילוב בין שהיה בטבע. המערכת החיסונית ולריבוי אלרגיות

בקצב של אחד אחוז למאה , היום הולך ומדלדל מגוון החי והצומח בעולם. מטיבים עם הגוף
 .    שישפיע על בריאות האדם, ודלדול המגוון הביולוגי, וצופים היעלמות גוברת, שנים

גדלה כצמח בר מאזור הים התיכון עד  - Linum usitatissimum - (  Flax)פשתה תרבותית 
להפקת אריגים , כבר לפני אלפי שנים  תרבתו צמחי פשתה בר. ובארצנו יש מספר מינים, להודו

עלי כותרת  0, עלי גביע 0הפרח בנוי מ ,  מ"ס  .3.זהו צמח חד שנתי בגובה  . לבדים ובגדים
, עשירים בשמנים, ובו זרעים חומים חלקים, הפרי הלקט, השחלה עלית. וחמישה אבקנים

. לצביעת עצים ובדים, שמן פשתה משמש גם להכנת צבעים. בפחמימות ובמינראלים, בחלבונים
, שכוונתה מצעים או סדינים   Linenוגם המילה האנגלית , כוונת המילה סדין בתלמוד היא פשתן

 . ומהם אורגים בדים איכותיים, סיבי הפשתה הארוכים מופקים מגבעולים. פירושה פשתן

אך זה , גידלו בארץ פשתה תרבותית להפקת סיבי אריגה, של המאה העשרים .6וה  .0בשנות ה 
. יצור הפשתה בעולם נעשה בעיקר לזרעים ומעט לסיבים. נפסק עם התרחבות שטחי הכותנה

  14אתיופיה , 4..ב "ארה, 4..הודו ,  364סין ,  214המדינות המגדלות פשתה הן קנדה 
, באיסור שעטנז ביהדות. והקציר נעשה בעזרת קומביין, הפשתה גדלה כשלושה חודשים. ועוד

 . אין אורגים סיבי פשתן וסיבי צמר יחדיו

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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  רשת

 בחו תי
 71:.2-4.:71:  מ י השבת 

i  i שבת שלום  

 !תודה
 , למ רסמים

למוסרי , לכותבים 
, למ  לים, הידיעות

למחל ים ולידידי  ו ית 
  לוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 !ן   ש ל   "י ו ע     ה   ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
.  ת ו ש ב     ו   י ת  2 4 - 4 4 2 7 1 1 1 

 ד“בס

 אריק

 אינסטלציה
 

 תיקוני אינסטלציה
 דודי שמש וחשמל
 מחלקת שיפוצים

 

 שעות 31שירות 
.03-0606060 
 שירות הוגן ומקצועי

 מתוכנן מצויין' חד 6בית בודד , בהרחבה, ‘בנופית א ,
 ₪  ......3.3ר גינה גדולה "מ .01מגרש 

 3יחידה נפרדת + .במפלס ' חד 0ש "דומ, בנופית. 
 ₪  ......3.0. נוף נפלא, ר גישה נוחה"מ

 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    5 5-2 5 5 5 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
502 -0042117 

  
 
 

 בניה ושיפוצים אדריכלות ועיצוב פנים

 כל השירותים ניתנים במקום אחד מתכנון ועד המפתח

 בניה או רכישה, יעוץ לפני שיפוץ
 

 שנות נסיון 47

 בית בודד למכירה
 איכותי ומיוחד

 חדרים  7ר “מ 989מגרש 
 יחידת דיור נפרדת+ 

  4900-70-00-00: נייד

 Www.Dvdvn.co.il:אתר 
 1-902.023.: בקונדיטוריה‘ טל

על תמונה 

יום  עוגת

 הולדת

  il.co.deck-ami.www 

 אורנה 502-0135040

www.or-em.com  

  עמנואל 502-2040222

 קבלן רשום לעבודות בניה הנדסיות

http://www.ami-deck.co.il
http://www.or-em.com


 12 

 

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

.03-6..330.  

פודו ווווו

 בופווו ופו ו

 
 מו ד  ו ית
.1-8817.17 

 !מ ב   ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחו ופו ווו
   ה  מיגים 

  בל רחי ה חי ם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
492-8766244 
40-5807584 

 מסגרית ארי 
 סורגים  שערים  מע ות  
 שערים חשמליים וסככות רכב 
   ריהו  מתכת  רגולות  

  הגדר הלב ה 

 22-21728.2. ייד , 1872.77.  ל
 facebook-עכשיו גם ב

ארי  מס   שירות  ר י ו יבורי ב ו ית 
 מ ה מס ר ש ים

 

 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

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון  רסום 
 ₪ .1משב ת לחודש 

 ₪   .72משב ות לחודש    4
 ₪ .78רבע עמוד לחודש 
 ₪ .71ח י עמוד לחודש 

 ₪ .78   “עמוד מלא ח

 
 חו ורווורופו ווו

 תי ון ומכירה, מעבדת שרות
 מיקרוגל, סטריאו, וידאו, טלויזיות

 LCD -הת  ת ותי ון מסכי  ל מה ו  
 תי ון מחשבים

 טבעון. ק 2ככר בן גוריון 

  490-0009702: נייד,  5902768: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

.01-3.00962 
iDoarcitec@gmail.com 


