
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 61.2.1.61ב  “ח באב תשע “יום חמישי כ   594גליון  

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 

NOT IN TEL AVIV 
 למשפחת גפן ולקולנוע הישראלי על ההישג המרשים , ברכות לנוני גפן

זכה בפרס השני " לא בתל אביב"הסרט של נוני ”שלומי גפן בישר השבוע בקבוצת הדיון של נופית כי 
. הסרט הוא סרט הבכורה של נוני. בנו של שלומי, נוני גפן: נוני הוא“ !בפסטיבל הסרטים בשוויץ

הנחשב , פסטיבל לוקרנו השוויצי”. שלושה תפקידים מילא נוני בסרט, תסריטאי ובמאי, שחקן

 (   11.7.11, אתר עכבר העיר)“ .לאחד האירועים היוקרתיים בעולם הקולנוע

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 

 איש בפנקס הבוחרים של נופית 6291
פנקס הבוחרים של נופית מוצג 

 .במזכירות הישוב ובמשרדי המועצה
 .בוחרים רשומים בפנקס המוצג 6,9,1
בוחרים רשומים בפנקס של  7,8,8

 .המועצה האזורית זבולון
שכן בימים , המספרים אינם סופיים

ניתן עדיין , ,69.7.6אלה ועד לתאריך 
להגיש ערר לוועדת הבחירות על רישום 

 .או אי רישום בפנקס
הבחירות למועצה ולוועד המקומי 

 .,6.,2.6יתקיימו ביום 

 !קריאה לתרומת דם
 !!! בואו בהמוניכם " / תציל חיי אדם -תרומת דם

תערך התרמת דם מטעם מגן דוד אדום במרפאת  //:6,-/61:6בין השעות  ,6/,/7//,, ביום רביעי 
 צוות מרפאת הכללית בנופית -בברכה. אנא הביאו תעודה מזהה.  בנופית" כללית"ה
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 א ו  ותחים את ש ת תשע"ג במע כת     ו ים:      

  -  28.8.12    וני  י לו  ת פעילות   יו   לי י. 

    ו לת  ו מ ,   ל ,  לי  ו ו י.  – ני    וני  ליל י  ן  ו   
 פתי ת  ני   ני  תלוי   מספ   נ  מי .

  '  ו לת עי ית ומיטל.–   ון ל יתות    

  ' -'   ו לת  יתית וסיוון ) פ  ות לפתו   תי   ו ות –   ון ל ית   
 - תלויי  מספ   נ  מי (.

  '  נע     ת  .– מי   ות י    י   ל   ון ל יתות  
דגשים לש    ו: 

   16:30 עות פעילות     וני  ע. 

  ייטנות סו ות,  נו  , פו י  ופס , ית יימו   ת   ללו   ופ ות 
 מ      ינו .  ייטנות  לו  לולות  מ י  ליל י    ון מל . 

עלויות: 

   ולל  ייטנות   ופ ת סו ות,  נו  , 1015 - 16:30   ון ע    ע   .  
 פו י  ופס .

   ולל  ייטנות   ופ ת סו ות,  נו  , 1130 - 17:00   ון ע    ע   .  
 פו י  ופס .

 י ו  ל   וני    ס    ל ימי   ו  י   ינו מ      נ ת   י   ו  נ   
  ייטנות. 
ד כי תשלום 

  ' י    ויי  מ ו   ספטמ   ע  ו ולל יוני, 10  י ו  ל   ון מותנ    ע  ת 
 ו      ו  ת   ע   נ  ע"י   תמת טופס   נ  ו    תו למ  י ות - ל נ "  

 ת לומי     טיס     י.  ניתן ל ע י  פ טי   טיס     י 10 ו   מ עות 
.  י  ל ס י   ת 04-9930001  י   טלפונית ללי ת  ו ל  ן  טלפון  מספ ו 

. 22/8/12ענייני   י ו  ו ת לו  ע  לת  י  

   9930002 למס' פ ס 22/8/12 נ   יל ו  ת  טופס  מ ו   ע  לת  י. 

  לא  וכל ל ב יח את מ ומם של ילדים, ש ישומם יעש  לאח   מועד
  אח ון ל ישום.

 
 

    יל  ___________         ן /  ית   _______________ 
 

    יל  ___________         ן /  ית   _______________ 
 

     ו    _______________         מס' טלפון / סלול י _____________  
 

     ת לו  ___________________ 
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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  
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

חדרים מעוצב ומסודר  1‘ למכירה קוטג
 מיידי ₪  ///,///,,

נוף מדהים, חדרים 5, חדש‘ קוטג ,
 פינוי גמיש, ₪///,/65,,

חדרים  5, דו משפחתי‘ בבלעדיות קוטג+, 
 מיידי ,  ₪ ///,/65,,, יחידות מניבות

מגרש שטוח, //8//67, בודד, ‘בנופית א ,
 ₪ ///,//9,,, מתאים לנכים כניסה שטוחה

נגיש, חדרים 5‘ קוטג, להשכרה בבלעדיות ,
 מיידי,  ₪ ///,1, נוף מדהים

 מרפסת לנוף +חד  2להשכרה בבלעדיות
  כניסה באוגוסט ///2עליונה 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

ל"רכשו באמצעותנו את ביטוח הנסיעות לחו, ל"ליוצאים לחו  

!המתקדם והחדשני ביותר בישראל  

PassportCardTM 
PassportCard  הכרטיס המגנטי המשמש כאמצעי תשלום ישיר

 ומידי לספקי שירות רפואי בעולם

להגיש את התביעה ולחכות שחברת , ל“חוסך ממך את הצורך לממן את השירות הרפואי בחו

 .הביטוח תחזיר לך את הכסף

PassportCard ל מבלי שתצטרך להוציא כסף מהכיס"מאפשר לך לקבל את השירות בחו . 

PassportCard ל"פוטר אותך מתשלום השתתפות עצמית בכל שירותי הרפואה בחו . 

,גם אם נסיעתכם מתוכננת לעוד מספר חודשים  

וקבלו ללא כל התחייבות את הכרטיס המגנטי צרו קשר  

04-9930323, נופית 124הגליל , שחקים סוכנות לביטוח   



 4 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 
 

 לכל החברים שלום

 

 מנחם טילמן-20.88יום ראשון שעה -21.80.21

 “ב“המאפיה היהודית בארה”

" סינדיקט הפשע הארצי"תאור עליתה ונפילתה של המאפיה היהודית ו
 ב"בראשותם של מאיר לנסקי ובאגסי סיגל באמצע המאה שעברה בארה

 יום שני לא יתקיים מפגש מדיטציה עם רגינה-,7.6/.66

 מנדלות עם אלית כץ-/6./6שעה -יום שלישי-,7.6/.62
 

 /6./,יום רביעי   בערב בשעה -,7.6/.65
 “סולט”המועדון יהיה פתוח למפגש חברתי  ונקרין סרט   
נאמנותה . ב"אוולין סאלט נשבעה לשרת ולכבד את מדינתה ארה AICכסוכנת -

עומדת במבחן כאשר עריק רוסי טוען שהיא מרגלת רוסיה שעומדת לבצע 
היא נמלטת על חייה ונעזרת בכישוריה שרחשה עם השנים במטרה . התנקשות

  .לחשוף את האמת

 תרגול עצמי ‘ ברידג-28.88יום חמישי שעה -21.80.21

 תמי יוסילביץ 20.88יום ראשון שעה -21.80.21

 מופע הזוהר הצפוני בקוטב:  נושא                 

 חוברת דורות חולקה בתאים: לתשומת לב החברים

 הרשמו כדי שנוכל להתארגן.נופית  83‘ עמ.עם דף הרשמה 

 

 תודה ולהתראות שרה וחנה                                                    
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 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם

 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₪  /69-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

 

 ....רחוק ומה שבניהם, קרוב -עדשות מולטיפוקל
 

עדשות מולטיפוקל הן העדשות היחידות למעשה שנותנות פתרון לכל טווחי 
 !הראייה בעדשה אחת

שימוש במספר זוגות משקפים לא רק שאינו נח הוא גם עלול לגרום לכאבי 
 .ראש ועייפות של העיניים

לא קיים קו הפרדה בין חלקי , להבדיל מהביפוקל הישן, מבחינה אסטטית
 .העדשה מקנה מראה צעיר ואסטטי, כך שבאופן ויזואלי, העדשה

 , בעדשות מולטיפוקל הושקע ידע טכנולוגי רב
 הנדסת אנוש חכמה כך שכל עדשה  תוך שימת דגש על

 .מתוכננת בנפרד ובאופן אינדיבידואלי למשתמש
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 סניף נופית
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ה /דרוש
 בייביסיטר

 
לשנת הלימודים או 

ה /דרוש -למחציתה 
ה לפני או אחרי /נער

 צבא 
ס "להוצאה מביה

ובייביסיטר של 
כשעתיים בצהריים על 

 ' ילד בכיתה ב
 .פעמיים בשבוע

 52-9966156/תמי 

 להשכרה 
 

יחידת דיור חדשה 
ברחוב , חדרים 5.,

 .התבור
ר ממוזגת "מ /1

 .מושקעת ומרווחת
  

 אדוה
 /5,-16,2897 

  

 להשכרה
+ ‘ חד ,דירת  .1

, מרפסת גן לנוף
 ר“מ /1, ממוזגת

ד מרוהטת “יח .2
ממוזגת ומאובזרת 

 /2-כ, קומפלט
 גינה + ר “מ

/52-87,//51 

שעורים 
פרטיים 
במתמטיקה 
 ובמחשבים

חטיבת , ס יסודי"לבי
 .ביניים ותיכון

סטודנט מצטיין בשנה 
 שנייה למערכות מידע

 
אפשרות להגיע ** 

 **לבית התלמיד 

052-6445512 

 להשכרה
 בית בנופית

, מסודר, דו משפחתי

 חדרים 8, ממוזג

 בית נוח למגורים

 בנופית החדשה

/5,-2,99899 

 אבי ברוך -“ מידע”
  480-8414545נייד , 40-4848488 

info.meydalle.www 

 הובלת דירות
 

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

 התראה קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  /22//7,-58/עודד : לפרטים
/5,6-811/2, 

aviorian@gmail.com 

 
  :למכירה

 , גדול ומרווח', חד 1ר "מ /5,בודד 
 .פונה לנוף

 .פרטיות מלאה לכל חדר בבית
ר עם גינה היקפית "מ //5-מגרש כ

 .מטופחת
 !!!בית מסודר ומתוקתק
 .כדאי להתרשם
 : לפרטים נוספים

 9686926-/5/נכסים  -אדן 

http://www.meydalle.info
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 קוסמטיקאית מוסמכת

 שנה 51עם נסיון של  
 טיפולי פנים 

 איפור מקצועי וקבוע 

 עיצוב גבות 

  שעווה בכל הגוף 

 פדיקור מניקור 

 מול מסעדת סמיר אמיס—כפר זובידאת

 210-1901292: לתאום

 המלצות חמות מלקוחות מנופית

ארטיקים וקרטיבים של , גלידות
 שטראוס ופלדמן 

לאירועים ולפרטיים , לקייטנות

 מבצעבמחירי 

 Www.Dvdvn.co.il:אתר 
 2-9566867/: בקונדיטוריה‘ טל

 
  :למכירה

 .'חד 1ר "מ /678/81 'בנופית א
חדרי , מטבח גדול, פינת אוכל, סלון 

 ...שינה מרווחים ועוד
 .אופציה ליחידת דיור

 !!!מגרש מישורי גדול במיקום מצוין
 77//2-996/: לפרטים

 מעוניינים לשכור
מחפשת לשכור יחידת , משפחה מנופית

בית לתקופה של כשלושה חודשים /דיור
 .אמצע אוגוסט-מועד כניסה רצוי תחילת

 ,/52-51717/-יריב
 52-88658,2/אביטל 

 להשכרה
 .להשכרה בית בנופית הוותיקה

 , מרוהט חלקי, חדרים 5
 .אפשרות גם לפחות משנה

/5258,925/  
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 זרמי העבר בנחל הקישון  
הקישון מוזכר (. א"כ, ספר שופטים ה" )נחל קישון גרפם נחל קדומים נחל קישון"

והאדמה הכבדה בגדותיו הייתה , כנחל איתן שזרם בשפעת מימיו, בשירת דבורה
רבים בקרו בארץ , מאז אותו תיאור מקראי. בוצית וטובענית בעונת הגשמים

אך כתבי החוקרים מהמאה , והשאירו רישומים וכתובים מנופיה, הקודש
הם , במסעותיהם רכובים על חמורים. היו נרחבים במיוחד, התשע עשרה

בעקבותיהם .  ועל כפרים ואיכרים, על החי והצומח, כתבו על אתרים עתיקים
במשך ( עותמני)שהיה תחת השלטון בטורקי , הגיעו למרחבי המזרח התיכון

אחד הבולטים . זואולוגים ועוד, בוטנאים, גיאוגרפים, חוקרי עתיקות, ( 6968 – 6561) שנה  //2
שכתב ספר מקיף על אזורנו ובו תיאור על נחל , רלס ווילסון'מביניהם היה החוקר האנגלי צ

 Picturesque Palestine, Sinai and Egypt - 1881  :  Charles William)הקישון 
Wilson ) . 

היינו , (על פי תיאוריו)והולכים לאורך גדות נחל הקישון  69אם היינו חוזרים לסוף המאה ה 
אפשר עדיין לראות , היום. גידולי שלחין ובוסתנים רבים, שדות מעובדים, רואים גנים ירוקים

 .אך רוב הנחל ויובליו טובלים במים עכורים בסביבה גוועת, צמחייה בקטעים מגדותיו
באזור החולי שבין נחל הקישון לחיפה העתיקה : "הנה קטע מהתיאור שלו שתרגמתי מאנגלית

מגדלים , בקרקעות הכבדות והפוריות שבצדי הנחל. גדלים דקלים רבים, שלרגלי הכרמל
להשקיית . תמרים והדרים, שקדים, רימונים, קטניות וגם תאנים, חצילים, עגבניות, מלפפונים

ומעלה מים נקיים , משתמשים בסקייה המסתובבת בעזרת פרד או חמור, גידולי הגן והבוסתן
, הגנים, מגיעים למרחבי השדות, המים הזורמים בתעלות פתוחות ובתלמים. מהקישון

 ".  והבוסתנים
בתי . כי הוא מספק מים נקיים בכל עונות השנה, נחל הקישון אינו מאכזב את עובדי האדמה"

. ולידם בריכות דגים קטנות המוסיפות לפרנסתם, מוקפים בעצי תות ועצי צל, החמר של התושבים
רעש המים הזורמים . שמוצאים את שפע מזונם בנחל הקישון, בתוך הבריכות שוחים ברווזים

לאורך כל ימות השנה נשמעת המיית מים . מגיע עד לשוכני בתי החמר בקצה הבוסתנים, בנחל
רחש המים מפיח רוח חיים . ממפלי המים הנופלים ממאגרים עליים אל תוך בריכות, מרגיעה

יש הרגשה נעימה , בימי הקיץ הלוהטים. ובפרט בעת דממת הליל, ביושבי הסביבה במהלך היום
כדי , עוד לפני הנץ החמה, עובדי האדמה קמים מוקדם. של קרירות ולחות בשדות שלאורך הנחל

הם מעמיסים את היבולים על , באור השחר. לאיסוף את ירקות הגן ולקטוף את פירות הבוסתן
 ". מ עד לשוק העיר חיפה"חמורים וצועדים כשישה ק

ובה , מוקפת חומת אבן, חיפה באותן השנים הייתה עיירה קטנה בת חמשת אלפי תושבים, כידוע
ם בעיר "נמצאים היום ליד בניין צי, שרידי חיפה העתיקה מהתקופה הטורקית. היה גם רובע יהודי

אם נטייל היום לאורך קטע (. לפני יבושו על ידי הבריטים)וחומתה נשקה אז לחוף הים , התחתית
בשטחים . נראה שדות יבשים וצמחייה ירוקה בגדותיו, ליד תל קשיש בסוף הקיץ, מהקישון
דרדר , ברקן סורי, גדילן מצוי, חוח עקוד, בולטים שלדי צמחים חד שנתיים זקופים כגון, החרבים
צפצפה , לאורך אפיק הנחל וגדותיו חולפים על פני ערבה מחודדת. קורטם דק ועוד, הקורים

דוחן , שנית גדולה, צמחי נענע, טיון דביק, פטל קדוש, קנה סוכר מצרי, שיח אברהם, מכסיפה
 . הרדוף הנחלים ועוד, חנק מחודד, סוף וקנה, זוחל

ורואים את רכס הכרמל , עולים על תל קשיש, על מנת לצפות מגבוה על הקישון ועמק יזרעאל
ממזרח משתרע מישור עמק יזרעאל . ואת רכס הרי מנשה בדרום מערב, והמוחרקה במערב

הכוללים , ובשוליו הצפוניים משתרעים הרי הגליל התחתון, המבליט את הר תבור וגבעת המורה
 . את המורדות הדרומיים של הרי נצרת וגבעות טבעון

 

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 ד“בס

 אריק

 אינסטלציה
 

 תיקוני אינסטלציה
 דודי שמש וחשמל
 מחלקת שיפוצים

 

 שעות 2,שירות 
/5,-5181815 
 שירות הוגן ומקצועי

ר "מ 182מגרש ' חד 5הוותיקה בית בודד ' בנופית א
 ₪ ///./55.,. גינה רחבת ידיים, פינתי ומבודד

68מרוהטת ומפוארת , להשכרה דירת סטודיו//  ₪  
 9, מפוארת מרוהטת קומפלט' חד ,להשכרה דירת/ 
 ללא עמלת תווך ₪  //6,6, גינה קדמית ואחורית, ר"מ

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברוך -“ מידע”

 /2-9565/55 , 
 52-56661/1/נייד 

  www.meydalle.info 

 עבודות בעץדקורטיבי 

פרגולותדקים  
פרקטים גגות רעפים

גדרות ושערים 

450-8809422  
 מנדי מנופית

ניתן לראות מגוון רחב של עבודות 
 ולקבל המלצות מתושבי נופית

 !עובדה
היא הדרך המשתלמת והנוחה להעביר נפתפוות פ וו

 תושבי נופית כלמסרים שיגיעו מדי שבוע לשולחנם של 

 

 

ל'בניית ציפורניים בג 
בשיטת ל 'ג/ מילוי אקרילibd 
ציפוי ציפורן טבעית 
הדבקת ציפורניים 
גבות/ שפם 

 נופית, 696התבור  

 ליאת חודדה
 מניקור/ פדיקור רפואי

 (גם לגברים)

/5,-7728186 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

/5,-1//7786  
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      מיגים 
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, מ י ת  מי י 
 תי ון ת  י 
 י ון  ל לי  
  ל ט וני

 

  י    פ    י  ת 
490-0066044 
40-5000504 

 מסג ית א י 
 סו גים  שע ים  מע ות  
 שע ים חשמליים וסככות  כב 
   י ו  מתכת   גולות   

    גד   לב  

 45-59642.5. ייד , 9234.36.  ל
 facebook-עכשיו גם ב

א 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 

 180-8410500:   טל

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחי ון   סום 
 ₪ .9משב ת לחודש 

 ₪   .65משב ות לחודש    1
 ₪ .62 בע עמוד לחודש 
 ₪ .31ח י עמוד לחודש 

 ₪ .62   “עמוד מלא ח

 
 חו ורוןורופו ווו

 תי ון ומכי  , מעבדת ש ות
 מי  ו ל, סט י ו, וי  ו, טלוי יות

 LCD - ת  ת ותי ון מסכי  ל מ  ו  
 תי ון מחשבים

 ט עון.   0     ן  ו יון 

  490-0009000: ניי ,  5900060: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מוניות חמודי 
 מונית מרצדס חדשה

480-4000155 
נסיעות מיוחדות לכל חלקי הארץ 
העברת חבילות לכל חלקי הארץ 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

/52-,688916 
iDoarcitec@gmail.com 


