
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 21.2.2.32ב  “באלול תשע ‘ יום חמישי ה   794גליון  

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 

 צעיר תוסס ורענן

ירדנו . לפעולה הראשונה במחנות העולים, ‘תלמיד כיתה ד, ביום שלישי השבוע ליוותי את אלון 
ככל . הגולן אל  גן המשחקים הקטן שליד הקן‘ במדרגות המוצלות המובילות מתיבות הדואר ברח

הגעתי לקן . הרתיעו קצת את אלון, הרעש וההמולה שסיקרנו אותי. שהתקרבנו לקן רעש הילדים גבר
חיבוקים ואפילו , עשרות של פגישות רוויות חיוכים. והמחזה שנגלה לעיני היה מלבב ומשובב נפש

התרגשות  של חניכים . חניכים וילדים נפגשו אחרי שלא ראו זה את זה  מזה זמן. נשיקות בכל פינה
עמדתי ושוחחתי עם . ומדריכים צעירים שזו להם הפעם הראשונה  בתפקידם החדש הורגשה באוויר

,  שסיפרה לי על הקומונרים החדשים שנכנסו לעבודה, הרכזת והמדריכה הותיקה והמנוסה, שי גל ים
, שירן  יונה, על  הרכזת שלצידה(. בן התנדב לצנחנים)ועל הקומונרים שעזבו לשירות הצבאי שלהם 

תוך כדי השיחה התבוננתי (. בטכניון)שנמצאת אצלנו שנתיים תמימות  ויוצאת בקרוב ללימודים 
 .היטב במתרחש ונהנתי ממה שראו עייני

 אבי ברוך

 
 <<<עוד ממחנות העולים ועל יום הפעילות הראשון בגליון זה

בשעה ' נתחיל במגרש בנופית א! ביום שבת יתקיים הדומינופית
כל . נתכנס לטקס קצר באולם הספורט 03:71בשעה . 03:71

 <<<.  ההורים מוזמנים להגיע עם החניכים
 <<<שלומית בן דוד ' מרפאת נופית מודה לדר

!! אתניקס בנופית! ולא לשכוח, ועדת נוער מחדשת את פעילותה
 <<<ראה בהודעות המזכירות

 <<<תחילת שנה של נופשיבוקר ודורות
 <<<תחילת פעילות החוגים בנופשית

 <<<שרידי העבר סביב נופית  מאת אהוד קלפון
 <<<על רטינופטיה סוכרתית. אופטיקה ברכס
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 ועדת הנוער מחדשת פעילותה     
 

   השנה האחרונה היתה שנה מוצלחת ומבורכת לפעילות הנוער ולצוות הנוער: 
  .הרחבנו משמעותית את היק  פעילות מועדון הנוער
  מיסדנו קבוצות נוספות של מד"צים וקיימנו פעילות ענפה במסגרת

פרויקט מד"צים מטעם מש. החינוך. 
  תנועת "המחנות העולים" החזירה את החולצה הכחולה לרחובות נופית– 

גם בהיק  וגם בתכנים. 
  .פעילויות הסיום של שכבת י"ב אופיינו בגישה חינוכית וערכית
   עלה משמעותית. –היק  השתתפות בני הנוער בפעילות הקי 
  .הצלחנו לייצב את צוות ההדרכה בראשות מיכל גלבוע

 
מיסוד מעורבות ושותפות              ועדיין לא הצלחנו כנדרש, במשימה החשובה של 

 .ההורים בפעילות הנוער
 

בהורים אכפתיים, הנכונים לתרום              אנו מבקשים לרענן את שורות ועדת הנוער, 
. אם אתם עונים להגדרה זו, צרו קשר עם מיכל:   למען ילדינו–ולקחת אחריות 

gilboamiki@gmail.com  ובואו למפגש ראשון של ועדת הנוער 
 . במזכירות הישוב10:30 – 08:30, שעות 7.9 ביום ו', המתחדשת 

 במסגרת המפגש תוגש ארוחת בוקר קלה. 
 

רסק ע  לגינות, עציצים וקומפוסטרים 
 אנו מציעים רסק ע , בחינם ולכל –לחובבי הגינון ובעלי הקומפוסטרים הביתיים 

דורש. את ערמת רסק הע , תמצאו בגבעת המדורות, בסמוך לשער הכניסה, ליד 
מועדון הנוער. רסק ע  יפה לחיפוי גינות ועציצים, לאוורור וטיוב אדמה גננית 

 להשבחת תהליך הקומפוסטציה. –ולשימוש בקומפוסטר ביתי 
תודה לרחל, מח' תברואה, מ.א זבולון. 

 

 להקת אתניקס –מופע סיום הקי  
, בדשא נופשית 22:00, 31.8יום ו' 

כרטיסים במזכירות ובערב המופע. 
מופע תוסס ומלהיב, ישיבה על הדשא!!  
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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 

 למכירה 
נו  , בתים גדולים 2-בבלעדיות קוטג מחולק ל .1

 ₪ 2,011,111מעוצב קו ראשון לנו  
חדרים אפשריות רבות  6‘ בבלעדיות קוטג .2

2,031,111 ₪ 
גינה , מעוצב, בנופית א  בודד בבלעדיות  .3

 מיידי 2,311,111, גדולה במיוחד

 להשכרה 
   0,011חדרים  6דו משפחתי  ₪ 

    4,111חדרים מסודרת  4 יחידה  ₪ 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 ליאת חודדה
 מניקור/ פדיקור רפואי

 

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

  
 נופית 090התבור 

102-3343630 

 סדנאות משחקי חשיבה
1 4 - 9 0 7 0 1 0 0 

 טיול במספרים
 

וטיילו ממנה בכיוון , התחילו במשבצת כלשהי
מאונך או מאוזן 
, למשבצת שכנה

תוך כדי איסוף  
 . הספרות לפי הסדר

אין לבקר ! שימו לב
במשבצת אחת יותר 

 .מפעם אחת
מהו המספר הגדול  

ביותר שתוכלו 
 ? בדרך" לאסוף"

0 9 0 

3 4 3 

7 6 2 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 
 

 לכל החברים שלום

 תחילת השנה בפתח וכן פעילות רבה ומגוונת

 .כדי שנוכל לקיים את כל הפעילויות החברים מתבקשים להרשם
יש -אנו מבקשים מכל מי שמעוניין להשתת  בקתדרה של דורות

חולקו דפי הרשמה בתוך החוברות כמו כן ניתן לקבל .להרשם

וכן ניתן להעביר את הטפסים למועדון ואנו .טפסים במועדון
 נעביר במרוכז לדורות

הפעילות מתחילה בשבוע .( במועצה)מי שנרשם לחוגים בדורות 

 הבא
 

ערב משחקי חשיבה - .308.יום ראשון שעה -20.90.2
 (גנית וילדיהם,אבי )ברוך-ושולחן עם משפחת ריכטר

 

 מדיטציה עם אלינור אברהם-03.11יום שני שעה -7.19.02

 מנדלות עם אלית כ -01.71שעה -יום שלישי-4.19.02
 (מפגשים 2)תשלום מראש לכל החודש                  

 
 ערבית עם עדנן-03.71שעה -יום רביעי-20.19.0

 (מפגשים 7)תשלום מראש לכל החודש              
 

 21.71יום רביעי   בערב בשעה -0.19.02
שם הסרט -המועדון יהיה פתוח למפגש חברתי  ונקרין סרט   

 ישלח במייל
 

 עם אריאל בן דרור‘ ברידג-.08..יום חמישי שעה -20.90.2

 להתראות 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₪  091-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

 

  רטינופטיה סוכרתית
 

רטינופטיה סוכרתית היא המחלה הנפוצה ביותר מקבוצת המחלות העלולות להיגרם כתוצאה 
, המחלה נגרמת כתוצאה משינויים בכלי הדם של רשתית העין. מסיבוכים של מחלת הסוכרת

 . הרטינה
ולחלק אחר גדלים , של הרשתית ודולפים לחלקם של הסובלים ממחלה זו מתנפחים כלי הדם

שינויים אלו עשויים לגרום . חדשים שצורתם אינה תקינה עליה כלי דם
 .לאבדן ראיה חלקי או לעיוורון

במקרה של התפתחות כלי דם חדשים על הרשתית יש אפשרות לטיפול 
טיפול זה מוריד את הסיכון . בקרני לייזר הגורמים להתכווצות כלי הדם

 .%46-לאבדן ראיה חמור ב
, במקרה זה. טיפול בלייזר נמצא יעיל גם להתנפחות המקולה

טיפול בלייזר אינו . קרני הלייזר אוטמות את כלי הדם הדולפים
  .מתקן את הראיה שכבר אבדה
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המח ות העולים  ותחים ש ת 
 עילות! 

ביום שלישי האח ון הת יימו  עולות 
 אשו ות לש בות ד-ו. הגיעו ח י ים  בים 

וההת גשות באווי  הייתה גדולה. 
 

 אחל ה בה בה לחה למד י ים החדשים: 
  ע  ו ן, תום  ימה, עי ב אליאש,    חן, או ן ד ה, יו תן ב ש, עדן 

אמי , מי ל ש ד, אביב   ידמן, גו י ד יאל, יובל מלמד,   מל בן שושן 
ודו  אמ , ול ל שא  הש בה הבוג ת שמלווה אותם. 

 
 14:00ביום שישי ית יימו  עולות בשעה 

 
ביום שבת ית יים הדומי ו ית! 

. 17:30 תחיל במג ש ב ו ית א' בשעה 
  ת    ל        באולם ה  ו  . 18:30בשעה 

  ל ההו ים מו מ ים להגיע עם הח י ים.
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

על  נעל ,   ומונ י  
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 שלומית בן דוד' מרפאת נופית מודה לדר
 רופאת הילדים  על טיפולה המסור 

 .בילדי המרפאה
 סועאד אמל' ומקדמת בברכה את דר

 20.20 -שיתחיל לעבוד במרפאה ב
 :שעות העבודה

 00:22-00:22 –' יום א
 20:22-20:02 –' יום ב
 00:22-03:02  -'יום ג
 00:02-00:22 –' יום ד
 00:22-02:02 –' יום ה

 בברכת שנה טובה ובריאה
 צוות מרפאת נופית

998.399: פקס  33.7888: מרפאת נופית טל 
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: ל“דוא 0035010:פקס  60-0035365: טלפון  30665נופית  1335ד "ת: כתובת
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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

 104-9900600תמי 

 להשכרה 
 

יחידת דיור חדשה 
ברחוב , חדרים 2.0

 .התבור
ר ממוזגת "מ 61

 .מושקעת ומרווחת
  

 אדוה
 102-6024393 

  

 להשכרה
+ ‘ חד 2דירת  .1

, מרפסת גן לנו 
 ר“מ 61, ממוזגת

ד מרוהטת “יח .2
ממוזגת ומאובזרת 

 41-כ, קומפלט
 גינה + ר “מ

104-3321106 

יחידת דיור 
 להשכרה
 ' בנופית א

חדרים   7ר "מ 31
מטבח   +
 מקלחת+

 2קומה 
 מקום שקט ורגוע

לכל המעונין נא לפנות 
 לטלפון

104-4700030 
137-2397701 

 להשכרה
 בית בנופית

, מסודר, דו משפחתי

 חדרים 3, ממוזג

 בית נוח למגורים

 בנופית החדשה

102-4299399 

 

 
  :למכירה

 , גדול ומרווח', חד 6ר "מ 201בודד 
 .פונה לנו 

 .פרטיות מלאה לכל חדר בבית
ר עם גינה היקפית "מ 011-מגרש כ

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

 101-9730940נכסים  -אדן 

 2121נופית 
 יישוב יהודי בעל צביון חילוני ואופי כפרי פרוורי

 .המטפח ומקיים קהילה צומחת ורב דורית
חיי חברה וחינוך וכן , יישוב המטפח איכות חיים

 יחסי סובלנות ושכנות בין תושביו ועם הסביבה
 

 פ תוכנית האב האסטרטגית“הגדרת היישוב ע
 2113ינואר 

 אבי ברוך -“ מידע”
  480-8414%4%נייד , 40-4848488 

info.meydalle.www 

http://www.meydalle.info
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 שרידי העבר סביב נופית  
מסביב . עת ללכת בדרכים בטרם מטרים, מראות ראשית הסתיו בשמי האופק מציצים

במרחבי אזור . ובשטח נשארו שרידים מעטים, התקיימו בעבר ישובים רבים, לנופית
התקיימו ישובים יהודיים בתקופת , שפרעם והסביבה, נופית, אלונים, טבעון

. שנמשכה מהמאה הראשונה עד למאה השישית לספירה, המשנה והתלמוד
, ציפורי ושפרעם, אושא, כגון בית שערים, אחדים מהשרידים מוכרים היטב

מוזכרים שמותיהם של רבנים שחיו ופעלו , בתלמוד. ואחרים מוכרים פחות
ומהם אנו לומדים על קיום הישובים ופריחתם בעת , בישובי הגליל התחתון

הייתה השפעה רבה לחכמי יבנה על כלל הישוב , (לספירה 31בשנת )לאחר חורבן בית שני . ההיא
כגון רבי חנניה בן תרדיון שהיה , חיו בגליל רבנים מפורסמים, ובאותה התקופה, באר  ישראל

יוחנן בן נור איש בית , רבי חלפתא איש ציפורי, (היום הכפר סכנין)ראש בית המדרש בסיכני 
באו אז בטענות ליהודי הגליל , רבני יהודה. אבא יוסי חליקופרי איש טבעון ועוד, שערים וגניגר

או לעבור , טבעון ובית שאן לקרוא בתורה, וחלקם אסרו על אנשי חיפה, שלא הקפידו על לשונם
 . בגלל הגייה לא מדויקת של אותיות עבריות, לפני התיבה

לאחר חורבן בית : "כפי שמוזכר בתלמוד, הנהגת העם עברה לאט מיבנה לישובי הגליל התחתון
ומשפרעם לבית , ומאושא לשפרעם, ומיבנה לאושא, שני גלתה הסנהדרין מירושלים ליבנה

לפני (. ב"ע –א "ע, ד  לא, ראש השנה" )ומציפורי לטבריה, ומבית שערים לציפורי, שערים
בשלהי השמד נתכנסו רבותינו :  " הייתה התכנסות חכמים בישוב זה, שעברה הסנהדרין לאושא

רבי שמעון בר , רבי מאיר ורבי יוסי, רבי נחמיה, רבי יהודה ורבי אליעזר בן יעקב: לאושא ואלו הן
רבי יוסי בן חלפתא שהתפרנס מעיבוד עורות ". ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי , יוחאי

וכשנהרג רבי עקיבא . "והיה רבו של יהודה הנשיא, נסמך על ידי רבי יהודה בן בבא, בציפורי
, (מסכני)ורבי חנינא בן תרדיון ( מאושא)באה שמועה אצל רבי יהודה בן בבא , (קיסריה)בקיסרין 

 ".  עמדו וחגרו את מותניהם שקים

ועיר שסומכין , שכל הסומך ייהרג, שפעם אחת גזרה מלכות הרשע גזרה לישראל, אמר רבי יהודה
בין , רבי יהודה בן בבא הלך וישב בין שני תחומי שבת. בה תחרב ותחומים שסומכים בהם ייעקרו

, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה, רבי מאיר: אושא לשפרעם וסמך שם חמישה זקנים ואלה הם
אמר להם , אמרו לו ומה יהא עליך. אמר להם רוצו בני. רבי יוסי בן חלפתא  ורבי אלעזר בן שמעון
 . הריני מוטל לפניכם כאבן שאין לה הופכין

בשנת . לספירה חודשה הסמיכה באושא 041ובשנת , נחרבו ישובים רבים, בשנות מרד בר כוכבא
נחתמה המשנה  241בשנת . חודשה בציפורי 211ובשנת , היא חודשה בבית שערים ובשפרעם 031

בתחילת המאה . יתכן בטבריה, נחתם התלמוד הירושלמי 761ובשנת , על ידי רבי יהודה הנשיא
עברה הנהגת הסנהדרין , שנקבר בבית שערים, לאחר מות רבי יהודה הנשיא, השלישית לספירה

שם , ז "י, ז"פסוקים ט, לקחו מספר במדבר פרק יא( של חכמי הסנהדרין) 31את המספר . לטבריה
 . שסייעו לו לשפוט את העם, נאמר שמשה נעזר בשבעים זקנים

, הנמצאת ליד אושא העתיקה, "אבן השבת"אפשר ללכת ברגל מנופית ל, בימים נוחים של הסתיו
, קברו של רבי יהודה בן בבא נמצא ליד כביש שפרעם סמוך לצומת סומך. שם נעשתה ההסמכה

, בפאתי שדה חקלאי פתוח, בקצה חורשת האיקליפטוס. הנקרא כך בעקבות הסמכת התלמידים
יש " )תחום שבת"שעליה יש חריטה באותיות לטיניות , כמעט עגולה, נמצאת אבן גיר שטוחה

 (.שילוט ליד האבן

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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   שת

 ש  ים
 32:77-39:92:  מ י השבת 

i  i שבת שלום  

 !תודה
 , למ   מים

למו  י , ל ותבים 
, למ  לים, הידיעות

למחל ים ולידידי  ו ית 
  לו 

  יא  מ נ  ומועיל  
  ל ו אי 

 !ן   ש ל   "י ו ע נ   ה   ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
.  ת ו ש ב     ו   י ת  9 2 - 2 2 9 1 4 4 4 

שעורים 
פרטיים 
במתמטיקה 
 ובמחשבים

חטיבת , ס יסודי"לבי
 .ביניים ותיכון

סטודנט מצטיין בשנה 
 שנייה למערכות מידע

 
אפשרות להגיע ** 

 **לבית התלמיד 

052-6445512 

ר "מ 634מגרש ' חד 0הוותיקה בית בודד ' בנופית א
 ₪ 2.001.111. גינה רחבת ידיים, פינתי ומבודד

0311מרוהטת ומפוארת , להשכרה דירת סטודיו  ₪  
 91, מפוארת מרוהטת קומפלט' חד 2להשכרה דירת 
 ללא עמלת תווך ₪  7,011, גינה קדמית ואחורית, ר"מ

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברוך -“ מידע”

 14-9070100 , 
 104-0707616נייד 

  www.meydalle.info 

 עבודות בעץדקורטיבי 

פרגולותדקים  
פרקטים גגות רעפים

גדרות ושערים 

450-8809422  
ניתן לראות מגוון רחב של עבודות 

 .ולקבל המלצות מתושבי נופית
 תושב הישוב, מנדי

 !עובדה
היא הדרך המשתלמת והנוחה להעביר נפתפוות פ וו

 תושבי נופית כלמסרים שיגיעו מדי שבוע לשולחנם של 

 
 
 

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

 התראה קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  103-2311441עודד : לפרטים
1027-366142 

aviorian@gmail.com 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
102-6113330  

חווופו ווו

  ועו ווו

 
 מו ד  ו ית
.9-2243.83 
  וות ע ב 

 !מ ב   ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו' ותונו ו

 הוחוחופו ווו
   ה  מיגים 

  בל  חי ה חי ם
, מכי ת צמיגי 
 תי ון ת  י 
איזון גלגלי  
 אל ט וני

 

 כיכ  כפ  זבידאת 
490-0066044 
40-5000504 

 מ ג ית א י 
 ו גים   שע ים  מע ות  
 שע ים חשמליים ו   ות   ב 
   יהו  מת ת   גולות   

  הגד  הלב ה 

 97-79392.7. ייד , 9219.13.  ל
 facebook-ע שיו גם ב

א י  מ    שי ות    י ו יבו י ב ו ית 
 מ ה מ    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    ום 
 ₪ .9משב ת לחודש 

 ₪   .37משב ות לחודש    2
 ₪ .32 בע עמוד לחודש 
 ₪ .18ח י עמוד לחודש 

 ₪ .32   “עמוד מלא ח

 
 חו ורוןורופו ווו

 תי ון ומ י ה, מעבדת ש ות
 מי  וגל, סט יאו, וידאו, טלויזיות

 LCD -הת  ת ותי ון מ  י  ל מה ו  
 תי ון מחשבים

 טבעון.   0ככ  בן גו יון 

  490-0009000: נייד,  5900060: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מוניות חמודי 
 מונית מרצדס חדשה

480-40001%5 
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

 

104-2033967 
iDoarcitec@gmail.com 


