
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 23.2.2.42ב  “בסיוון תשע ‘ יום חמישי ג   384גליון  

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 

 חג הקציר בסוף האביב 
כבדו שיבולים מעומס , גבהו גבעולי הקמה,  1121 -1122בעקבות עונת הגשמים הברוכה של חורף 

החומר , שילבו אבותינו עבודת אדמה עם הספר, בחג הקציר. ויבולי החיטה עלו עם הכנרת, הבר
אכן דרים יחדיו שדות , (ז"י, פרקי אבות ג" )אם אין קמח אין תורה: "אמרו חכמי המשנה. והרוח

וניצני , משלב את כל אלה, הסיפור של רות שהתרחש בעת הקציר. הקמה והתורה בחג השבועות
. נוהגים לקרוא את מגילת רות בחג השבועות, בהקשר לקציר. גיבוריו הצמיחו את נעים זמירות ישראל

. אין יודעים מה יעלה בגורל זרעי הדגן שנזרעו בסתיו, שהקיום בה תלוי בחסדי מטר, בארצנו השחונה
, אך עם בוא מועד הקציר של שנה ברוכה. או יבלו הנבטים בשרבים, האם יצמיחו גשמים שיבולים

על פי (. תהילים קכו" )הזורעים בדמעה ברינה יקצרו. "ורינת הנפש בדממה, רחש שירה נשמע בקמה
ימי חג , אך על פי האקלים בארצנו, ביוני 12המעבר בין אביב לקיץ חל ביום ה , לוח השנה הכללי

 <<<המשך במדור רשימות מהטבע.     ומקבלים את פני הקיץ, הקציר בסיוון נפרדים מהאביב

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 
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 חג שבועות שמח לכל בית נופית 
 קייטנות....  קייטנות

 מגילאי גן –במהלך חופשת הקיץ, נקיים קייטנות ומגוון פעילויות לילדים ונוער 
חובה ועד מסיימי ו'.  הקייטנות מאורגנות ע"י הוועד המקומי, תנועת המחנות 
העולים ומח' הספורט והנוער זבולון, בפיקוח משרד החינוך ובמחירי עלות.  

 ג' – לגילאי חובה –, הוותיקה והמשובחת קייטנת הצהרונים  
 . 24.6 )אפשרות להמשך באוגוסט(. ההרשמה תסגר ב 31.7 – 1.7 

 ו'.– לגילאי ד' –, קייטנה עם ערכים כייפת מחנות העולים  
 . 19.6  ההרשמה תסגר ב 20.7 – 1.7

 י"ב.  – לגילאי ז' – פעילות הקיץ של מועדון הנוער 
 מגוון פעילויות חינוכיות, אתגריות ומהנות. 

הנחה להרשמה מוקדמת - ראו פרסומנו בתאי הדואר       
 

 הקמת צוות לחגיגת חצי יובל לנופית
 שנים לישובנו נופית.  25, תמלאנה 2012בראשית נובמבר 

אנו מחפשים מתנדבים לצוות  חגיגות חצי היובל. 
המתכונת המסורתית - הפנינג מוסיקה וטבע בשביל אוהד, לא תשתנה.   

כוונתנו להוסיף לחגיגות אלה ארועים ומיזמים נוספים, בדגש קהילתי ואינטימי.  
 מי שמעוניין לתרום ברעיון ובמעשה, מוזמן לפנות לגידי ארנהלט

gidi_e@zahav.net.il תודה  .
 

 שבוע הספר בנופית
, זוכה פרס ספיר, מחבר הרצאתו של הסופר חגי ליניק: 2030, שעה 12.6ביום ג' 

 במועדון מבוגרים )ההרצאה לכלל הציבור(. –הספר: 'דרוש לחשן' 
. תערוכת ספרים במגרש הספורט: 20:00 – 11:00, 16.6בשבת 

 
  שינוי עקב חג השבועות–פינוי גזם 

. פינוי גזם יתבצע ביום ה' 27.5בשל חג השבועות, לא יתבצע פינוי גזם ביום א' 
. יש להוציא גזם לרחובות, רק בסמוך לימי הפינוי, תודה. 24.5הקרוב, 

 
תיקון מדרכות אבן משתלבת 

מדרכות אבן משתלבת, במהלך החודש הבא, נבצע תיקוני מדרכות אבן משתלבת. 
 אנו מתקנים אבנים או –מעצם טבען, אינן חלקות ומיושרות לחלוטין. לפיכך 

משטחים הבולטים/ שקועים משמעותית ומהווים מפגעי בטיחות.  
אנא דווחו למזכירות במידה ואיתרתם מפגעי אבן משתלבת במדרכות. תודה.    
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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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 לכל החברים שלום

 

- 21.11שעה -יום שני -11.10.21
 מדיטציה עם רגינה סידסמר

 
 21.01יום שלישי שעה -11.10.21

 אלית כץ -חוג מנדלות

 
נסיעה -ערבית-יום רביעי -01.10.21

 (במקום שיעור)לביקור וסיור 
 

 21.01יום חמישי שעה -02.10.21

 ‘ברידג
 

 21.01יום ראשון שעה  -0.16.21

 פירסום ותקשורת-בוריס זיידמן
במסגרת הרצאות פיילוט לקראת 

 שנה הבאה

 
 חג שמח

 להתראות  שרה וחנה

 נופשיבוקר  נופשיבוקר  נופשיבוקר
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

מבחר קוטגים בבלעדיות עם יחידות החל 
 ₪  1,111,111-מ

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

 ₪  1,011,111גדולה מניבה 
  מבחר נכסים בטבעון והסביבה

 ₪  011,111-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₪  211-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

 
צבעים ללא אמוניה של יוניסי

 

 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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 !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(, 3 ש"ח והוא כולל את מחנה הקי  )990מחיר הכייפת 
ימי אטרקציה, נסיעות, בריכה, 

 .ארוחות עשר ועוד
 הרשמה

                03-9411151בטלאול:  
ניתן לשלם גם בכרטיס אשראי 

 .באתר התנועה
 :פרטים להרשמה

 2805קוד אירוע  *
 102קוד מחנה  *

 19.6סגירת הרשמה:         6 ו-5 ה-4קוד שכבה ד- *
 

  שירןל פירוט, בעיות או כל דבר אחר אתם מוזמנים לפנות  ,שאלותל
 shiran279@gmail.com  או במייל052-4370387בטלפון 

 
פעילויות קיץ נוספות: 

 

ש בת  ': מח    י  של   בע  ימים וימי שי  מעולים  וס ים-   ל בתשלום  חד. 
ת  י ים ו   י   שמ  ב  וב 

 
    ים   ל בן. 25-28.6ש בת ח'  משולב!  יול  מים   וב ביות . ת  י ים: 

 
                          1-11.7 יום ביע  לבי . ת  י ים: 11ש בת  ':  ו ס מד ים של 

   י   שמ    ל  מד י ים-יעל  ימ מן ובן ל מן. 
 

            26-30.7 ימים ב יבו  ד   . ת  י ים: 5ש בת י':   ש גדול. סמי   של 
   י   שמ    ל שי גל-ים. 

 
 31.7-4.8ש בת י :  סמי   שביעיות ת  י ים: 



 7 

 



 8 

 

 

 
 אבי ברוך -“ מידע”

 www.meydalle.info  100-0020616: נייד 10-1000100:  ‘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 

 1:11-20:11שני 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

 101-0006111נייד , 10-1000020: ‘טל

 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים 

 

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

101-1100602 

 ...התפתחות ראייה אצל ילדים
 

עיניו עצומות והוא שרוי בחשיכה , תשעה חודשים שוכב העובר ברחם
 מוצפת מערכת הראייה החל , עם יציאתו לאוויר העולם, ופתאום. מוחלטת

 . בשלל צבעים וצורות, ועד למוח, דרך עצבי הראייה, מן העיניים
כי הרך הנולד אינו מסוגל לראות צבעים או צורות , הדעה הרווחת היא

מחקרים אחרונים מראים כי אין כך . מורכבות בשבועות הראשונים לחייו
 . הדבר

התינוק מסוגל לראות , בעזרת חקר של גלי המוח גילו כי
ותוך חודשיים , פרטים עדינים ומורכבים מיד לאחר הלידה

חלק גדול מכישורי , עם זאת. 6/6ראייתו מגיעה לחדות ראיה 
נרכשים בחודשים , הראייה שילוו את הילד במהלך חייו

 .הראשונים
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חג הקציר בסוף 
 האביב 

 .המשך מעמוד השער<<<

חג השבועות מוזכר 
: מספר פעמים בתורה

שבעה שבועות תספור "
לך מהחל חרמש 

-ט, ז"דברים ט" )בקמה
וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר (. "ב"י

והבאתם את (. "...ב"כ, ד"שמות ל" )חיטים
 –י , ג"ויקרא כ..." )עומר ראשית קצירכם 

וחג הקציר ביכורי מעשיך אשר תזרע (.  "א"י
מהמסורת . ועוד, (ז"ט, ג"שמות כ" )בשדה

שהוא על פי , התווסף לשבועות חג מתן תורה
. האמונה מועד קבלת לוחות הברית בהר סיני

, בארץ ישראל חוגגים את שבועות יום אחד
יום טוב שני של "ובתפוצות ישראל מוסיפים 

יש נוהגים לערוך . והוא בן יומיים, "גלויות
, שבו לומדים כל הלילה, תיקון ליל שבועות

מנהג זה . כהכנה ליום מתן תורה ביום שבועות
, על ידי יוסף קארו 26התחיל באמצע המאה ה 

 . ביחד עם חבורת מקובלים, "לכה דודי"מחבר , ושלמה הלוי אלקבץ, מחבר שולחן ערוך

. שדות שלף ותלמים, קמה זהובת שיבולים: בחודש סיוון, מה רואים בימי הקציר של סוף האביב
לילה בהיר . אביב נובל בשבילים, חוחים באים בימים. להט סיוון בדרכים, חמה ברום שחקים

 . מרבדי נופים שדופים, שרבי צייה זעופים. אור מניס צללים, וטללים

אחד . וימי הקיץ הארוכים, יש צמחים פורחים אל תוך תקופת תמוז, אך גם בחום וביובש של סיוון
, "עז באילנות"הוא מכונה בתלמוד . הוא הצלף הקוצני שפרחיו גדולים ולבנים, הבולטים שבהם

, פרחיו נפתחים בערב ונובלים בבוקר. ושורשיו העמוקים שקשה לעקרם, בגלל קוציו הדוקרים
שלמון יפואי הוא צמח חד שנתי הפורח ממאי עד . ופריחת הצמח נמשכת מאפריל עד סוף יוני

הנמשכת , דרדר הקורים הוא צמח חד שנתי קוצני בעל פריחה צהובה. ספטמבר וגדל בצדי דרכים
שעליו מדיפים ריח שמן , הוא בן שיח נמוך הגדל על סלעים, (זעתר)אזוב מצוי . מאפריל עד יולי

 . ופורח מאפריל עד ספטמבר, אתרי

ובשנה השנייה הוא , המפתח בשנה הראשונה שושנת עלים רחבה, בוצין מפורץ הוא צמח דו שנתי
קיפודן מצוי פורח בכחול ממאי עד . נושאי פרחים צהובים, מצמיח  גבעולים פרושים כמנורה

בעל פרחים , הוא צמח חד שנתי קוצני, קורטם דק. ויש לו קרקפות קוצניות הדומות לקיפוד, יולי
צמח חד שנתי , קיצת מסולסלת. ופריחתו נמשכת ממאי עד אוגוסט, ורוד -צינוריים בצבע ארגמן

הפורח בלבן ,  סולנום שעיר הוא צמח רעיל. ופורח בצהוב מיוני עד ספטמבר, נפוץ בצדי דרכים
אומנם יש מעט שרידי . פגם מצוי הוא שיח נמוך בעל ריח חריף של שמן אתרי. בכל תקופת הקיץ

 .   אך צמחיית גדות הנחלים מתעוררת לחיים בשפע פריחת הקיץ, פרחים בנופי הבר שנבלו

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 

 אמל גינון ופיתוח‘ג
 

 הקמת גינות
 התקנת דשא סינטטי

 מערכות מים ממוחשבות 

 אחזקת גינות 
 מבצע החודש

 ח “ש 522אחזקת גינה 
 לפעמיים בחודש

 
 מקצועיאדיב שירות אמין 

 מאל‘לתאום נא להתקשר לג
 

052-5572184 
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   שת

 במדב 
 22:.1-2.:41:  מ י  שבת 

i  i שבת שלום  

 !תוד 
 , למ  סמים

למוס י , ל ותבים 
, למ  לים,  ידיעות

למחל ים ולידידי  ו ית 
  לוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

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

 ד“בס

 אריק

 אינסטלציה
 

 תיקוני אינסטלציה
 דודי שמש וחשמל
 מחלקת שיפוצים

 

 שעות 10שירות 
101-0606060 
 שירות הוגן ומקצועי

 מתוכנן מצויין' חד 6בית בודד , בהרחבה, ‘בנופית א ,
 ₪  1.111.111ר גינה גדולה "מ 001מגרש 

 11יחידה נפרדת + 2במפלס ' חד 0ש "דומ, בנופית 
 ₪  1.011.111. 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    0 0-0 0 0 0 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
050 -5440337 

  
 
 

 בניה ושיפוצים אדריכלות ועיצוב פנים

 כל השירותים ניתנים במקום אחד מתכנון ועד המפתח

 בניה או רכישה, יעוץ לפני שיפוץ
 

 שנות נסיון 77

 בית בודד למכירה
 איכותי ומיוחד

 חדרים  7ר “מ 989מגרש 
 יחידת דיור נפרדת+ 

  4900-70-00-00: נייד

 Www.Dvdvn.co.il:אתר 
 10-1002001: בקונדיטוריה‘ טל

על תמונה 

יום  עוגת

 הולדת

  il.co.deck-ami.www 

 אורנה 050-4330474

www.or-em.com  

  עמנואל 050-0475222

 קבלן רשום לעבודות בניה הנדסיות

http://www.ami-deck.co.il
http://www.or-em.com
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

101-6111102  

פודו ווווו

 בופווו ופו ו

 
 מו ד  ו ית
.1-8824.84 

 !מ ב   ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחו ופו ווו
      מיגים 

  בל  חי   חי ם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
490-8766044 
40-5807584 

 מסג ית   י 
 סו גים  שע ים  מע ות  
 שע ים חשמליים וס  ות   ב 
   י ו  מת ת   גולות   

    גד   לב  

 23-31428.3. ייד , 1842.44.  ל
 facebook-ע שיו גם ב

  י  מס   שי ות    י ו יבו י ב ו ית 
 מ   מס   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

 מחי ון   סום 
 ₪ .1משב ת לחודש 

 ₪   .43משב ות לחודש    2
 ₪ .48 בע עמוד לחודש 
 ₪ .48ח י עמוד לחודש 

 ₪ .48   “עמוד מל  ח

 
 חו ורווורופו ווו

 תי ון ומ י  , מעבדת ש ות
 מיקרוגל, סטריאו, וידאו, טלויזיות

 LCD - ת  ת ותי ון מס י  ל מ  ו  
 תי ון 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
 

100-1200160 
iDoarcitec@gmail.com 


