
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 21.2.2.12ב  “בתמוז תשע ‘ יום חמישי א   784גליון  

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 

 שם דבר בהוקי -נופית 

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 

 .מחזיקת גביע המדינה בהוקי גלגיליות 91קבוצת הנוער עד גילאי 
 ,טל רועי, סער שרון, עומר סטולר, ספיר שטייף, עוז שרון, (מאמן)דורי רז : מימין לשמאל

 (.מאמן)אורי לירמן , בר רוזנבלום, ירדן בן משה, סתו נודלמן, איל ברודאי
 ? <<<למה. השנה זו שנה מיוחדת למועדון ההוקי של נופית. נופית היא מותג הוקי מזה שנים

 <<<ועוד בגליון
 <<<פעילות הבריכה בקיץ וקורסי לימוד שחייה. נופשית 

 <<מנדלות  ומה אומרים תוי פנינו ועוד, מדיטציה. נופשיבוקר
 <<<אהוד קלפון. נשיכת אלמנה שחורה

 <<<. צופית חן... קשה ? הורים למתבגרים
 <<<2192קולקציית מסגרות פלסטיק מרהיבות לקיץ 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 
 לכל החברים שלום

 
 שרה דהן -93.81יום ראשון שעה -21.10.92

 -“מוצר“שלנו מעידה על  ה“ אריזה“האם ה              

 ?מה אומרים   תווי הפנים שלנו              
  

 מדיטציה עם רגינה סידסמר- 93.11שעה -יום שני -21.10.92

   

 מנדלות עם אלית כץ-91.81שעה -יום שלישי-20.10.92

 
 

 ערבית-70.66יום רביעי שעה -21.60.72

 שיעור אחרון לפני פגרת הקיץ             

 ‘   ברידג-76.06יום חמישי שעה -20.60.72

 להתראות שרה וחנה.                                                 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 (מתוך ויקיפדיה בערך מדיטציה)  .שמתאר אותו עסוק במדיטציה בנגלורב שיווה פסל של האל

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%A8
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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
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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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  "  :     5331       36001,:       04-9931301:     9931454:      nofsheat@012.net.il  

 

מנויים יקרים ! 
 

בסו  חודש יוני מסתיימת עונת המנויים הנוכחית. 
 אנא מהרו להירשם על מנת ליהנות מהנחת רישום מוקדם 

 30.6.12ההנחה תינתן עד 
 
 

פעילות הבריכה בקי  
 5:30-22:00בימים א' עד ה' הבריכה תפעל רצו  בשעות 

 
 

 תתקיים בבריכה מסיבת סיום לבוגרי כיתות ו'  27.6.12ביום רביעי 
 19:30הבריכה תפעל עד השעה 

חדר כושר יפעל כרגיל. 
 יתקיים בנופשית מופע קי  של המועצה 5.7.12ביום חמישי 

 20:00הבריכה תפעל עד השעה 
תודה על ההבנה. 

 
 

לימוד שחייה 
 

 יתקיימו מיונים וחלוקה לקבוצות 16:00 בשעה 26.6.12ביום שלישי 
הקורס מיועד לבוגרי גן חובה ומעלה. 

מהרו להירשם במשרדי נופשית, מספר מקומות מוגבל. 
 

                                  הקורס יתחיל בתחילת יולי.
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

 ים בבלעדיות ‘מבחר קוטג
 ₪  2,111,111-עם יחידות החל מ

  להשכרה בבלעדיות בנופית דו משפחתי
₪  1111שמור מואר פונה לנוף מדהים 

 .מיידי
  2+חדרים  1בבלעדיות קוטג דו משפחתי 

 מידי ₪  2,811,111יחידות דיור מניבות 
 קו ראשון לנוף  קוטג , חדש  בבלעדיות

יחידה גדולה +חדרים  1דו משפחתי 
 ₪  2,111,111מניבה 

  מבחר נכסים בטבעון והסביבה להשקעה
 ₪  111,111-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₪  911-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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 ..קשה –? אתם הורים למתבגרים
הורות למתבגרים מפגישה אותנו לעיתים עם אחד או יותר מהרגשות 

, חוסר אונים, כעס( גם מעצמנו וגם מילדינו)אכזבה , תסכול: הבאים
מה אני עושה ? איפה הילד שאני מכיר? תחושה של מי זה הילד הזה

 .... ?לא נכון
 ...הזוגיות במתח תמידי, הבית בסחרור
 :אפשר, יש עם מי לדבר, אתם לא לבד

 לשקם את תחושת המסוגלות ההורית 

 לשפר את התקשורת והיחסים בבית 

 בתוך ים אי הבהירות שבו הם נמצאים , לסייע למתבגרים לחוש יציבות 

 משפחתי והדרכת הורים יקדמו למקום טוב יותר/ זוגי / טיפול פרטני 
מטפלת משפחתית וזוגית בעלת ניסיון של , מוסמכת בעבודה סוציאלית – צופית חן

 . שנים של טיפול במתבגרים ובמשפחותיהם בשירות הציבורי 15

 .484-7220474:  ליצירת קשר

 ההופעה  של 
 טל קרביץ 

  81/0/92-שתוכננה ל
 לא תתקיים

 נפגש באירועי הקיץ
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 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים 

 

 !חדש -פדיקור מקצועי 

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

112-3318089 

 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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כללית "תיפתח סדנת קיץ של  91/8/92-ב

בהנחייתה המקצועית של דר דפנה " דיאט
  .נדיב

 
שינוי ועיצוב הרגלי אכילה , זו סדנה להרזייה

  מפגשים  91שתתקיים במרפאה במשך 
 

  ( .שבוע לפני ראש השנה )99/1/92עד 
 

 .91.11-29.11.בשעות  בימי שלישי
 

  .29מוזמנים להשתתף לקוחות כל הקופות מגיל 
 

 *1111במוקד הסדנאות המחוזי  ההרשמה מיידית 
 :התשלום מראש כדלקמן

 
 ח"ש 892       : כללית מושלם ללקוחות

 
  ח"ש 811  : ללקוחות כללית ללא מושלם

 
 ח"ש 103      : ללקוחות קופות אחרות 

 
 

  תיפתח סדנה חדשה לגמילה מעישון -91/91/92-ב
 

  .בהנחייתו של מר אמנון פינקלשטיין
 

 מפגשים 3מיועדת ללקוחות הכללית וכוללת ללא תשלום הסדנה שהינה 
 

 91.11בשעה רביעי תתקיים בימי 
 

  .במסגרת הסדנה יוצעו תרופות מרשם לגמילה מעישון במחיר נמוך במיוחד
 *2811ההרשמה במוקד 

 
 

 !!!קלת משקל ונקייה מעשן, בברכת בריאות טובה ממתינים לכם בסדנאות
 

  .צוות מרפאת נופית

 מרפאת הכללית החדשה בנופית העיקר הבריאות 
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 מועדון עם תכלית –מועדון הוקי גלגליות נופית 
לחגוג סיום  הוקי גלגיליות נופית נפגשת משפחת 22.0.92ביום שישי 

 .מרגשת ומלאת הישגים, של עוד עונה מוצלחת
וגם השנה , מועדון הוקי גלגיליות נופית הוא המועדון שזכה בהכי הרבה תארים במדינה בענף זה

 :הביא הרבה כבוד וגרף ארבעה תארים נוספים
 זכתה באליפות המדינה 90קבוצת הילדים עד גילאי 
 זכתה בגביע המדינה 91קבוצת הנוער עד גילאי 

גביע המדינה ואליפות : זכתה בדאבל( המורכבת ברובה משחקני הנוער)וקבוצת הבוגרים 
 .המדינה

שנערך בסוף השבוע האחרון במגרש , אירוע השיא של העונה היה פיינל פור גביע המדינה
לאחר משחק מותח , את רמת ישי 8:1בו ניצחה קבוצת הבוגרים של נופית , המחודש ברמת ישי

 .ומלהיב
ושנופית תוכל לארח , מהנה והישגית גם בשנים הבאות, מקווים להמשך פעילות ספורטיבית

כיאה למועדון , בעתיד הקרוב את משחקי הפיינל פור במגרש שיותאם למשחק הוקי גלגיליות
 .הטוב בישראל

 ת חשבונות/ה מנהל/דרוש
 לעבודה בחצי משרה
 בשעות הבוקר בלבד

 במשרד בנופית
, הכנת משכורות: העבודה כוללת

 .גבייה טלפונית וניהול המשרד

652-0000007 
hovshim@bezeqint.net 

 
  :למכירה

 .'חד 0ר "מ 938/801 'בנופית א
חדרי , מטבח גדול, פינת אוכל, סלון 

 ...שינה מרווחים ועוד
 .אופציה ליחידת דיור

 !!!מגרש מישורי גדול במיקום מצוין
 11-1181133: לפרטים

 נופית שם דבר בהוקי—המשך מעמוד השער<<<
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 נשיכת אלמנה שחורה 
עכביש אלמנה  91. 0. 2192ביום שישי , בשבוע שעבר

ליד מחלף , שחורה נשך גבר בכפר בגליל התחתון
העכביש החדיר כמות גדולה של ארס לצווארו . המוביל

שנזקק לטיפול נמרץ כדי להוציאו מכלל , של האיש
, ם זיהו את העכביש"בבית החולים רמב. סכנה

כדי לתת לו טיפול , שהאיש לכד והביא עימו
השפעת (. נוגד ארס מתאים) בנוגדן אנטי סרום 

הגורם לשרירי , הארס דומה להשפעת גז עצבים
 .  הגוף להתכווץ ולכאוב מאוד

ארסית  ( Latrodectus mactana)נקבת העכביש אלמנה שחורה 
הזכר אינו . מ"ס  91(  עם רגליה)ואורכה , צבעה שחור מבריק, מאוד
העכביש מגיע לבגרות מינית . ואורכו כחצי מאורכה של הנקבה, ארסי

ומעביר , ספרמטוזואידים–שעליהם הוא מניח תאי זרע , הזכר טווה חוטים, בגיל שלושה חודשים
. קניבליזם מיני -בחלק מהמקרים הנקבה טורפת את הזכר עם גמר ההפריה . אותם לגוף הנקבה

והיא מטילה אותן בתוך שק ביצים מוגן שגודלו , מופרות על ידי תאי הזרע, הביצים בגוף הנקבה
בוקעים מהביצים , יום 81כעבור . אקלים מתאים להתפתחותן -המהווה עבורן מיקרו, מ"כשני ס

הנקבה מסוגלת ליצר תשעה . שהופכים שחורים בהתבגרותם, עכבישים זעירים לבנים לא ארסיים
הטורפים , תופעת הקניבליזם קיימת בקרב העכבישים. ביצים 811ובכל שק עד , שקי ביצים בשנה

או נוגעים , כאשר מרעידים את רשתה של אלמנה השחורה. את הצעירים וטורפים אחד את השני
גורם לכאב , הארס המרוכז. היא עלולה לתקוף ולנשוך ולהחדיר ארס לגוף, ברקמת קוריה באקראי

 . שחולף  אצל אנשים בריאים בשלושה ימים, שרירים בגוף
בניגוד לאלמנה החומה , המתפשט ברקמות הגוף, אלמנה שחורה מחדירה ארס לעור האדם

, ארס האלמנה השחורה מרוכז הרבה יותר מארס נחש צפע. שארסה נשאר ממוקד במקום הנשיכה
הנקבה מתנשלת עד שמונה . אלא שבכול נשיכה היא מחדירה כמות זעירה שאינה מסכנת חיי אדם

וכיסוי חדש , כלומר היא משילה את הכיסוי הקשיח העוטף את גופה, פעמים במהלך גדילתה
אם הוא לא נטרף )הזכר מתנשל ארבע פעמים וחי מספר חודשים . צומח תחתיו ותופס את מקומו

והיא , הנקבה הבוגרת כמעט שאינה עוזבת את רשת קוריה. והנקבה חייה שלוש שנים, (קודם
גוף העכבישים מורכב . תלויה עליהם במצב הפוך בלי לנוע עד שחרק נלכד ומרעיד את חוטיה

אך ראייתם , לכולם שמונה רגליים ושמונה עניים, ובטן( מחוברים)חזה  -ראש : משלושה חלקים
ולסוג  Arachnidaלמחלקת ארכנידה  , לפרוקי רגליים, הם משתייכים לחסרי חוליות. מוגבלת

Latrodectus . 
אך העכבישים הארסיים , העכבישים הארסיים ביותר בארץ הם אלמנה שחורה ושישן חום

  93אורכו  . הנחשב לארסי ביותר בדרום אמריקה, הם העכביש הנודד הברזילאי, הבולטים בעולם
והוא גורם , עכביש ארסי זה פלש גם לתוך הערים. והוא נודד בלב יערות הגשם הטרופיים, מ"ס

נחשב לאחד הארסיים ביותר , גם עכביש המשפך האוסטרלי. לתמותה בקרב בני אדם בכל שנה
אך הוא מצויד בשיניים חדות הננעצות בכל יצור , צבעו שחור חום, מ"גודלו כשלושה ס. בעולם
 .וגורם לתמותת בני אדם באוסטרליה, מזדמן

, שהם חוטים חלבוניים קשיחים, המייצרים קורים, אלף מיני עכבישים 11בעולם מוכרים קרוב ל 
רק כחצי ממיני העכבישים בעולם . אולם לא כולם בונים רשת מלכודת, בחלק התחתון של הבטן

. רק על מנת  לנוע עליהם ממקום למקום, וחלק יוצרים חוטים, טווים חוטים במטרה ללכוד חרקים
להגנת , ויש מינים הבונים פקעת קורים, חלקם משתמשים בחוטים לעטיפת הטרף או לטיפוס

ואחד הנפוצים ביותר הוא , בארץ חיים כמה מאות מינים כמעט בכל מקום. הביצים עד לבקיעתן
 . עכביש הבית שעקיצתו כואבת וגורמת לעור נפוח ואדום

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 

 אלמנה שחורה
 תמונה מויקיפדיה 
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 פרשת

 קורח
 02:.12:21-2: 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 2 - 2 2 2 0 4 4 4 

 ד“בס

 אריק

 אינסטלציה
 

 תיקוני אינסטלציה
 דודי שמש וחשמל
 מחלקת שיפוצים

 

 שעות 21שירות 
112-1080801 
 שירות הוגן ומקצועי

 ר עם חצר גדולה"מ 11' חד 8דיור ' יח, בנופית ,
 ₪  8,211. פינוי בסוף יולי

 יושב על ' חד 1.1בית , הוותיקה' בנופית א
 ₪  1.111. מגרש גדול

 כל הקודם , ממוזג ומסודר', חד 0בית   ,בנופית
 ₪  0111. זוכה

 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 

1ב י ן   ה ש ע ו ת    6 6-2 6 6 6 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
652 -5042331 

 בית בודד למכירה
 איכותי ומיוחד

 חדרים  7ר “מ 989מגרש 
 יחידת דיור נפרדת+ 

  4900-70-00-00: נייד

 הובלת דירות
 

 מפריט אחד ועד דירה שלימה
, מחירים נוחים, הוגנות, אמינות

 התראה קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  118-2311111עודד : לפרטים
1128-800112 

aviorian@gmail.com 

 להשכרה
 יחידת דיור

 גינה+ ר “מ 11-כ
ממוזגת ומרוהטת 

 קומפלט
 בלבד₪  9,011

 מחיר מציאה 
 !!!כל הקודם זוכה

111-8321110 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

112-0113389  

פודו ווווו

 בופווו ופו ו

 
 מוקד נופית
.2-8841.21 

 !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 

 27-72128.7.נייד , 2802.01. 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 
 ₪ .2משבית לחודש 

 ₪   .17משביות לחודש    2
 ₪ .18רבע עמוד לחודש 
 ₪ .02חיי 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מוניות חמודי 
 מונית מרצדס חדשה

482-4200175 
 נסיעות מיוחדות לכל חלקי האר 
 העברת חבילות לכל חלקי האר 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

111-2988108 
iDoarcitec@gmail.com 


