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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 

 לא לרשימה אחת
 .אי אפשר לצפות לתוצאות שונות אם נמשיך לנהוג באותו אופן

 לא נוכל לצפות לשינוי בסדרי העדיפויות 
 לא נוכל לצפות לשינוי בהלכי החשיבה

 לא נוכל לצפות לשינוי באווירה
, עקרונות מנחים, הלכי חשיבה, בחירות הינו האמצעי של הציבור לשנות סדרי עדיפויות 

 .אווירה ועוד ועוד, תרבות שלטונית
 .כדי שיהיו בחירות אמיתיות דרושות רשימות מסודרות

 .י חוכמת ההמונים ביום הבחירות"הרשימות מייצגות רעיונות מרכזיים הנבחנים ע
תוצאות חדות וברורות של הכיוון , הציבור והמנהיגים, כלי הבחירות נותן בידי כולנו

 .והעצמה לשינוי
 .ולבנות רשימה אחת כפי שעשינו עד כה, אל לנו לוותר על הכלי החשוב הזה

האם בד בבד עם העליה בגיל האוכלוסיה בנופית יש לשנות את סדרי העדיפויות , נופית הולכת ומתבגרת 
 ?ולהתאימם

 ?האם אתם חושבים שיש בנופית מועמד הראוי לשמש בעתיד כראש המועצה האזורית זבולון
 ?האם דרוש רענון בשורות ההנהגה בנופית

 עורך נופית פלוס, אבי ברוך

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 

הזדמנות 
לשפר את ציון 

 <<<הבגרות

Below Zero 
המזנון 

בקאנטרי נופית 
בהנהלה 

 <<<חדשה

 !מחר זה קורה
בואו להיות שותפים , צעירים ומבוגרים

למהלך חשיבה אסטרטגי שישפיע על חיינו 
! ובמקרים מסויימים גם חיי ילדנו והורינו

 <<<פרטים נוספים בגליון זה
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 קייטנות....  קייטנות 
 מגילאי גן –במהלך חופשת הקי , 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 הקי  של מועדון הנוער 
 מגוון פעילויות חינוכיות, אתגריות ומהנות. 

הנחה להרשמה מוקדמת - ראו פרסומנו בתאי הדואר       
 

שבוע הספר בנופית 
 הרצאתו של הסופר חגי ליניק

חגי ליניק - זוכה פרס ספיר, מחבר הספר: 'דרוש לחשן' 
 במועדון מבוגרים  –, 20:30, שעה 12.6יום ג' 

)ההרצאה לכלל הציבור(. 
 

שבוע הספר בנופית  
תערוכת ספרים במגרש הספורט 

תערוכת הספרים המסורתית, מחירי שבוע הספר!!!  
 פעילות יצירה לילדים, דוכני מזון ועוד. –ובנוס  
, במגרש הספורט. 20:00 עד 11:00, משעה  16.6שבת, 

 
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

 

 10.06.12-יום ראשון שעה 10.30 -גנטיקה מהי  עם תמי יוסילביץ

 

 10.06.12-יום ראשון 18.30 -אביטל גונן-שדרן רדיו קול רגע

“ביטלס”למה דווקא :   בנושא                      

. תחקירן ושדרן רדיו,עיתונאי-אביטל                  

 

 11.06.12-יום שני -שעה 10.30 המועדון יהיה פתוח 

למפגש חברתי                               
 

 11.06.12-יום שני -שעה 18.00 -מדיטציה עם רגינה סידסמר
 

 12.06.12-יום שלישי-שעה 10.30-מנדלות עם אלית כץ
 

 12.06.12 יום שלישי שעה 20.30-במסגרת שבוע הספר

זוכה פרס ספיר,הרצאתו של הסופר חגי ליניק   

“דרוש לחשן”מחבר הספר                  

ההרצאה מתקיימת במועדון המבוגרים           

ומיועדת לכלל הציבור                

 המועדון יהיה פתוח למפגש חברתי 36.16יום רביעי שעה -31.60.31
 ערבית-30.66יום רביעי שעה -31.60.31
 ‘   ברידג-36.16יום חמישי שעה -31.60.31

להתראות במועדון                                                     

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

 מבחר קוטגים בבלעדיות 
 ₪  1,666,666-עם יחידות החל מ

  1+חדרים  5בבלעדיות קוטג דו משפחתי 
 מידי ₪  1,156,666יחידות דיור מניבות 

 קו ראשון לנו   קוטג , חדש  בבלעדיות
יחידה גדולה +חדרים  5דו משפחתי 

 ₪  1,566,666מניבה 

  מבחר נכסים בטבעון והסביבה להשקעה
 ₪  566,666-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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 החוג לערבית מבקר בבית זרזיר
 .הכפר בו הוא גר עם משפחתו, הזמין אותנו לבקר בבית זרזיר, עדנאן, המורה לערבית

הנה כאן לידו זהו הבית ...זהו בית ההורים, הנה כאן: עדנאן קיבל את פנינו ליד ביתו והסביר לנו
וכך הראה לנו את בתי משפחתו והסביר שאצלם גרים כל בני המשפחה ...כאן הבית של אחי, שלי

עברנו בין ערוגות הירק של המשפחה ועדנאן התבקש לענות על מבול של .  סביב בית ההורים
 ...החל מהזרעים ועד הפרח והפרי, שאלותינו

ביקרנו עם עדנאן במסגד המקושט והמטופח וקיבלנו הסבר על התפילות והמתפללים הרבים 
 . הבאים לכאן מכל הסביבה

אתם :"אולי במילים של היום...איך ניתן לתאר לכם את המפגש. הזמין אותנו עדנאן אל ביתו, ואז
 "...לא מבינים

אשר הכינה אשתו , התרווחנו לנו בכסאות המסודרים במעגל סביב שולחן ערוך במבחר מאכלים
, ואכן"...(. אבל אל תגידו לה שאמרתי..."לוחש לנו עדנאן" אתם תראו כמה שהיא יפה)"הנחמדה 

הבן הצעיר . פגשנו את בני המשפחה שטרחו ועזרו באירוח בהתרגשות משותפת שלנו ושלהם
בשפה , ליווה אותנו בכל הביקור ועכשיו השתת  בשיחה עם כמה מאיתנו, והחביב של עדנאן

 .צחוק והתלהבות למפגש, הערבית והוסי  עוד שמחה
 .שפינקו אותנו בכל טוב, תודה לכל בני המשפחה המקסימים. תודה לעדנאן על הארוח המרגש

 עליזה רווה: השתתפה התרגשה וכתבה
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 אבי ברוך -“ מידע”

 www.meydalle.info  651-5131060: נייד 61-9515655:  ‘טל
 “כי זה פשוט צריך להיות פשוט”

  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

האם  מערכת לניהול תוכן 
שמתאימה לבית הלבן 

יכולה להתאים גם לעסק 
 ?שלך

 .כדאי לבדוק

מערכות דיוור , נסיון מוכח בהקמת אתרים רב לשוניים“ מידע“ל
 .חנויות וירטואליות וקטלוגים אינטרנטיים, (רשימות תפוצה)אלקטרוני 
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 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים 

 

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

651-0018083 

 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



 14 

 

 קפה ושוקולד
 

, המרגיעים אותם, בני אדם רבים בעולם נהנים משתיית קפה ומצריכת שוקולד
צריכת שוקולד כהה , על פי חוקרים רבים. ומאפשרים להם לעמוד בלחצים היומיים

אלא עשויה להפחית את הסיכונים , לא רק שמורידה את הלחצים, בכל יום( מריר)
, לח  דם, פרקינסון, סוכרת מבוגרים, הפרעות הקצב, לסתימת עורקי הלב

והתפרסם , מחקר על כך נעשה על ידי חוקרים בריטיים. כולסטרול ועוד
 . British Medical Journalבכתב העת  , 1631במאי  13בתאריך 

חוקרים אוסטרלים הראו שצריכה יומית של שוקולד כהה המכיל לפחות 
עשויים באופן  ,( Flavonoids) עשיר בנוגדי חמצון כגון פלבונואידים , קקאו מוצק  066

שוקולד וקקאו עשירים . מאירועים קרדיו וסקולאריים לא קטלניים 866פוטנציאלי למנוע  
 . מגנזיום ועוד, ברזל, וגם במינראלים סלניום  A  , C , Eבוויטמינים 

שקקאו עשוי להפחית את הסכנה משב  מוחי , ב הגיעו למסקנה על פי מחקרים"חוקרים מארה
הוא עשוי להפחית את פעילות קרישת . ולמנוע כרישי דם בעורקים הכליליים בלב, ומהתק  לב

החוקרים טוענים ששתיית כוס . כך שלא מגיעים קרישי דם ללב או למוח, הדם של לוחיות הדם
חוקרי בית הספר לרפואה . מביאה להפחתה בקרישת דם למשך שש שעות, אחת של שוקו
 -מצאו שהחומר בשוקולד או בקקאו הנקרא אפיקטכין  ,Johns Hopkinsבאוניברסיטת  

Epicatechin , מאלה שצרכו קקאו נפגעו  116הם גילו ש . מגן על תאי עצב המוח מפני פגיעה
 .  בהשוואה לאלה שלא צרכו אותו, פחות

על פי חוקרים מאוניברסיטת , ל"גם צריכת קפה עשויה להוריד סיכונים להתפתחות המחלות הנ
ועל פי מחקרים שנעשו , מחקרים שהתפרסמו בכתבי עת מדעיים 35על פי , ב "הארוורד בארה

, הם נוגד חמצון למיניהם, החומרים הפעילים בקפה המטיבים עם הבריאות. בפינלנד ובשבדיה
המאזן את רמת , גם המינראלים מגנזיום וכרום שבקפה עוזרים לפעולת האינסולין. אך לא קפאין
. ואיזון הסוכר בדם, הגו  מאבד מיכולתו לנצל אינסולין, (1סוג )בסוכרת מבוגרים . הסוכר בדם

. חוקרים מהארוורד גילו ששותי הקפה סובלים בשליש פחות מאסטמה בהשוואה לאחרים
, 366חו  השנהב ,  316קולומביה ,  156הן ברזיל , הארצות המייצרות הכי הרבה קפה בעולם

והעצי הקפה מוחלפים , מטעי הקפה נשתלים באזורים חצי מוצלים. ועוד ארצות,  96אינדונזיה 
 .   במחזור של שש שנים

שם גדלים עצי בר אנדמיים , מקור הקקאו הוא יער הגשם הטרופי של מרכז אמריקה ודרומה
צמחי הקקאו היו מאוד נדירים ויקרים והשתמשו בהם בעיקר אנשי בית . בסביבת האמזונס

הפורטוגזים והספרדים הביאו זרעי קקאו . למאכל ולרפוי מחלות, המלוכה של האינקה והאצטקים
שם מכנים , היום רוב מטעי הקקאו גדלים בגאנה. לאירופה ולמקומות אחרים בעולם לצורכי גידול

ומעתיקים את , זורעים תחילה את הזרעים במנבטה לחצי שנה, לגידולו". זהב השחור"אותו ה 
מופיעים פירות שבהם , חצי שנה לאחר הפרית הפרחים. השתילים לקרקע יער בצל עצים גבוהים

ולא על הענפים כמקובל בעצים , הפרחים והפירות גדלים ישירות על גזע הע . זרעי קקאו חומים
וטוחנים אותם , מוציאים את הזרעים ומייבשים, לאחר קטי  הפרי מפצחים אותו. הנשירים

 .  לאבקת קקאו
באדמה עמוקה מלאה , מ לשנה"מ  1666לבין  3566עצי קקאו חייבים לגדול בממוצע גשם בין 

.  3666לבין  066מעלות צלזיוס ובלחות יחסית בין  11בטמפרטורה של , במקום מוצל, רקבובית
 . Theobroma cacaoנקרא  , להכנת אבקת קקאו ושוקולד, מבין יתר הזנים, הזן המתאים

החוקרים מציינים . היה ידוע הרבה לפני שהכירו את התה ואת הקפה, השימוש בקקאו למשקה
אך תוצאות , שעדיין לא גילו בקפה ובשוקולד את כל המרכיבים המפחיתים את סיכוני המחלות

 .הצריכה מעודדות

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 בהעלותך
 0-76:06.:1.: זמני השבת 

i  i שבת שלום  

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 !ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
6  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  4 7 - 7 7 4 0 2 2 2 

 ד“בס

 אריק

 אינסטלציה
 

 תיקוני אינסטלציה
 דודי שמש וחשמל
 מחלקת שיפוצים

 

 שעות 11שירות 
651-5080805 
 שירות הוגן ומקצועי

 מתוכנן מצויין' חד 0בית בודד , בהרחבה, ‘בנופית א ,
 ₪  1.066.666ר גינה גדולה "מ 516מגרש 

 06יחידה נפרדת + 3במפלס ' חד 5ש "דומ, בנופית 
 ₪  1.566.666. 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 

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 
 61-9513810: 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
651-0660083  

פודו ווווו

 בופווו ופו ו

 
 מוקד נופית
61-882.60. 

 !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 

 645-51.4865נייד , .2180460 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 

 180-8410500:   טל

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪ 16משבית לחודש 

 ₪   56.משביות לחודש    7
 ₪ 86.רבע עמוד לחודש 
 ₪ 006חיי עמוד לחודש 

 ₪ 86.פ  “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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מוניות חמודי 
נסיעות מיוחדות לכל חלקי הארץ 

 מונית מרצדס חדשה
העברת חבילות לכל חלקי הארץ 

482-4200175 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה
 שיפוצים ועיצוב פנים

 

651-1388901 
iDoarcitec@gmail.com 


