
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 21.2.3.13ב  “בסיוון תשע ‘ יום חמישי י   484גליון  

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 

 השעון המעורר של הבחירות
השעון המעורר של הבחירות למועצה ולוועד המקומי נופית כבר 

 .צלצל אצל כמה אנשים בנופית

 .השעון המעורר של הבחירות יצלצל אצל חלקנו ביום הבחירות

 .ויש גם כאלה שהשעון המעורר של הבחירות לא יצלצל כלל

 ?לאיזה חלק מתושבי נופית את שייכת

 ?לאיזה חלק מתושבי נופית אתה שייך

נופית "השעון המעורר של הבחירות הוא מדור בעלון המקומי 
 .שנועד לאלה שהתעוררו, המכונה גם הצהובון, "פלוס

. אנו סקרנים לקרוא כאן את דעתכם בנושא הבחירות הקרבות
, השעון המעורר של הבחירות הוא מקום שבו תוכלו להביע דעה

 .ולמה, לספר מתי השעון המעורר צלצל אצלכם

 .יהיה טוב, כן, ויהיה טוב

 עורך נופית פלוס, אבי ברוך

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 

 <<<חגיגת שבועות במועדון

הזדמנות 
לשפר את ציון 

 <<<הבגרות

 ועוד בגליון
מערכת פעילויות הצהרונים לחודש 

 <<<יולי
 <<<קייטנות קייטנות

 <<<פלישת המסרקניות לחופי הארץ

המזנון בקאנטרי 
נופית בהנהלה 

 <<<חדשה
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 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 להוסי  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 

 
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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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 
 לכל החברים שלום

חגגנו את החג . חג שבועות מאחורינו

נהננו ממטעמי החג של החברים הרמנו כוסית ליום הולדת ,במועדון 
 . וקינחנו בהרצאה של אוסנת גולדפרב על שירת נעמי 

 גנטיקה מהי  עם תמי יוסילביץ- 36.16יום ראשון שעה -61.60.30

 פרסום ותקשורת -בוריס זיידמן - 33.16יום ראשון -1.60.30

 הפרסום....אנחנו אסירי עולם:בנושא
בוריס הוא אחד מהמרצים שאמורים להשתלב ביום דורות החל 

 לאחר ההרצאה נבקש מהחברים למלא משוב.מספטמבר
 מדיטציה עם רגינה סידסמר- 33.66שעה -יום שני -2.60.30

 התפתחות המדע    -שמעון מיידן-06.66יום שלישי שעה -2.60.30

איך מתפתחות .שנה 055על העולם והאדם לפני " ידעו"מה  

 .מי ומתי הניחו את היסודות לתחומי המדע השונים.תיאוריות מדעיות

איזה  תיאוריות שגויות פסו .על איזה תחומים קודמים הם התבססו
, נעבור על אוסף תחומים השייכים למסלול אחד, ולסיום.מהעולם

 .ונראה מעט יותר פרטים על שלבי התקדמותו, מדעי החיים: לדוגמה

 ערבית-0.55.יום רביעי שעה -6..6.56

 ‘   ברידג-5.05.יום חמישי שעה -6..2.56

 .  ₪  5.כניסה להרצאות ביום ראשון ושלישי 
 להתראות במועדון

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

 מבחר קוטגים בבלעדיות 
 ₪  0,666,666-עם יחידות החל מ

  חדרים  22בבלעדיות קוטג דו משפחתי
 מידי  0126666יחידות דיור מניבות  0+

 קו ראשון לנו   קוטג , חדש  בבלעדיות
יחידה גדולה +חדרים  2דו משפחתי 

 ₪  0,266,666מניבה 

  מבחר נכסים בטבעון והסביבה להשקעה
 ₪  266,666-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₪  396-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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 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים 

 

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

620-3328083 

 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 

ארוחות 

צהריים 

 לילדים

 מבחר גלידות

 וחטיפים

ניתן לערוך 

במקום 

 אירועים 

 וימי הולדת 

 איש 05עד 

שעות הפתיחה של המזנון מקבילות לשעות 
 הפתיחה של נופשית
 לפרטים והזמנות

  50-389-0125 -‘טל 

 מנהל המזנון, דורון לוי, בברכה

 דרושים

 נגנים 

 תושבי נופית

פיצות 

 משפחתיות

 שתיה חמה

 שתיה קרה
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 מסרקנית בחוף הים 
אך , באים מים סו , רוב היצורים הפולשים לאגן המזרחי של הים התיכון ולחופינו

. המסרקנית הגיעה אלינו מחופי דרום אמריקה החמימים שבאוקיינוס האטלנטי
מקורם , ממיני הסרטנים בים התיכון 866מהדגים וכן  066החוקרים טוענים ש 

משם הגיעו דרך תעלת סואץ ותפסו את שטחי המחייה של , באוקיינוס ההודי
הזרימה היא חד כיוונית כי ים סו  גבוה יותר מהים התיכון וגם . המקומיים
 . מלוח ממנו

נראות בימים אלה צפות  ,( Comb Jelly) להקות גדולות של מסרקניות 
אך הן נפוצות גם בחופים אחרים של , ונעות בזרם הים לאורך חופי הארץ

 366נמנית בין  - Mnemiopsis leidyi -" מסרקנית ליידי"החוקרים טוענים ש. הים התיכון
אך , היא נראית מרחוק כמדוזה. ומהווה איום למגוון הביולוגי, היצורים הפולשים הגרועים ביותר

אורכה . הבולט אצל מדוזת סוכך, ומקרוב מבחינים שהיא חסרת כובע או פעמון, קטנה ממנה
, מאידך. היא יכולה להפרות את עצמה ולייצר אלפי ביצים בימי התרבותה, מ "כעשרה ס

כי אין להן תאי , ואפשר לשחות בים או לגלוש על הגלים ביניהן, המסרקניות אינן מסוכנות לאדם
הצורבים את העור , יש זרועות עמוסי תאי צריבה, למדוזות לעומת זאת. צריבה ואינן צורבות

 . וגם שהמים סביבן צורבים, במגע
והן מרחפות במים עד לעומק של , המסרקניות הגיעו לים התיכון באוניות מנמלי דרום אמריקה

ונראות , יש להן שמונה רצועות המשמשות כמשוטים. ולא בעומקים קרים יותר, שישה מטרים
 .  כל מסרק מורכב ממספר רב של ריסים הנמצאים בתנועה מתמדת במים. כמסרקים

האחת של הצורבים : המורכבת משתי בנות מערכה, מסרקניות שייכות למערכת הנבוביים
Cnidaria והשנייה של מסרקניים , האלמוגים ושושנות הים, הכוללת את המדוזות

Ctenophora , ועשוי משתי שכבות, גו  המסרקנית שקו . הכוללת יצורים שאינם צורבים :
, מגנה על הגו  ומבודדת אותו מהסביבה החיצונית, (אפידרמיס)השכבה חיצונית אקטודרם 
מורכבת מתאי עיכול , השכבה הפנימית אנדודרם או גסטרודרם. ודרכה נעשים חילופי הגזים

 . וספיגת מזון
, הנשאבים לפה ולמערכת העיכול, כגון זואופלנקטון, מסרקניות ניזונות מיצורים זעירים במים

הגו  .  כי אין בצינור העיכול שני פתחים, נפלטת החוצה דרך הפה, והפסולת שאינה מתעכלת
המהווים מזון , הן טורפות יצורים זעירים. והיתר הם חלבונים ומינראלים, מים 926מורכב מ 

לכן יחסי הגומלין הטבעיים , והבסיס העיקרי לשרשרת המזון, עיקרי לבעלי חיים ימיים מקומיים
למעשה נוס  עוד טור  למערכת שהייתה מאוזנת בקרבת . ונגרמים נזקים לסביבה, מתערערים

מלהקות ענק , נזק רב עלול להיגרם גם לצנרת של מתקני ההתפלה בחופים. והאיזון הופר, החו 
ואולי יהיה מופע להקות , גם מדוזות מגיעות בהמוניהן באמצע הקיץ לחודש ימים. של מסרקניות
 . משות  בחו 

והתרבותן , מחקרים מראים שיש עליה כלל עולמית בפלישת מדוזות לחופי הימים והאוקיינוסים
כי , שבהם הולכים ומתמעטים הדגים, הן הולכות ומתרבות בחופי ים. העונתית גוברת עם השנים

. שנדדה מים סו , "חוטית נודדת"לאחרונה יש התגברות מדוזה חדשה בשם . האיזון משתבש
, שם היא נמצאת באיזון עם היצורים סביבה, החוטית הנודדת נפוצה בחופי מזרח אפריקה וים סו 

היא נודדת כל קיץ מחופי . והיא מתרבה ללא הגבלה, אך בים התיכון אין לה אויבים טבעיים
 . עד לטורקיה ויוון, דרך חופי ישראל ולבנון, מצרים

המשמשים לקירור מנועי , להקות גדולות שלהן עלולות לסתום את צינורות השאיבה של מים
הוא מחולק . ר"קמ 0.2מכלל האוקיינוסים והימים ושטחו  16הים התיכון מהווה . תחנות הכוח
, המים זורמים בו נגד כיוון השעון. כשהאגן המזרחי גדול פי שניים מהמערבי, לשני חלקים

וחופנו עני , הוא עני מאוד בדגים בהשוואה לאוקיינוסים. כשתנועתם איטית יותר באגן המזרחי
 . ומחסימת דרכם על ידי סכר אסואן, מחוסר חומרים מזינים הזורמים מהיבשה, במיוחד

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 נשא
 32:.11:12-3: 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  2 3 - 3 3 2 2 2 2 2 

 ד“בס

 אריק

 אינסטלציה
 

 תיקוני אינסטלציה
 דודי שמש וחשמל
 מחלקת שיפוצים

 

 שעות 02שירות 
620-2080802 
 שירות הוגן ומקצועי

 מתוכנן מצויין' חד 0בית בודד , בהרחבה, ‘בנופית א ,
 ₪  0.366.666ר גינה גדולה "מ 226מגרש 

 36יחידה נפרדת + 3במפלס ' חד 2ש "דומ, בנופית 
 ₪  0.266.666. נו  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 

2ב י ן   ה ש ע ו ת    5 5-6 5 5 5 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
506 -0046332 

  
 
 

 בניה ושיפוצים אדריכלות ועיצוב פנים

 כל השירותים ניתנים במקום אחד מתכנון ועד המפתח

 בניה או רכישה, יעוץ לפני שיפוץ
 

 שנות נסיון 2.

 בית בודד למכירה
 איכותי ומיוחד

 חדרים  7ר “מ 989מגרש 
 יחידת דיור נפרדת+ 

  4900-70-00-00: נייד

 Www.Dvdvn.co.il:אתר 
 62-9213813: בקונדיטוריה‘ טל

על תמונה 

יום  עוגת

 הולדת

  il.co.deck-ami.www 

 אורנה 506-03050.0

www.or-em.com  

  עמנואל 506-60.0666

 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
620-0663383  

פודו ווווו

 בופווו ופו ו

 
 מוקד נופית
.1-8821.81 

 !מ ב י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחו ופו ווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה 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 

 24-41128.4.נייד , 1822.21. טל
 facebook-עכשיו גם ב

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 

 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 פרסום 
 ₪ .1משבית לחודש 

 ₪   .14משביות לחודש    3
 ₪ .18רבע עמוד לחודש 
 ₪ .28חיי עמוד לחודש 

 ₪ .18פ  “עמוד מלא ח

 
 חו ורווורופו 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

 

622-0388901 
iDoarcitec@gmail.com 


