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 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
40-6525559 

 אלונים חוצות

450-2444019 

 ?היאיר לפיד אצלנו
כץ ‘ בשבוע שעבר התקבצו עשרות תושבים מנופית ומהסביבה בבית משפ

 . התושבים  באו לשמוע את יאיר לפיד שרץ ברשימה בבחירות לכנסת. בנופית

וכפי הנראה תהיינה רשימות , ויש מפגשי תושבים, גם אצלנו יש בחירות בקרוב
הגשת רשימות מועמדים לבחירות . שתתמודדנה על מקום בוועד המקומי

יום . 1......למועצה ולוועדים המקומיים והצעות מועמדים לראשות המועצה 
 .1..1..2הבחירות 

 חיילי נופית היכונו היכונו
. פרטים בהמשך במסרונים..., מומלץ לא לפספס. ש  של נופית"ות וש/הפתעה לשנה החדשה לחיילים

 וועדת חיילים

 

 מאמן בינלאומי מוסמך חבר נבחרת ישראל—בהנהלת יפתח אמדורסקי
 0202-0200‘ אלופת ישראל בדרסז, ושלי היימן

 חוגי רכיבה על סוסים

 בקיבוץ יגור
 ומעלה  7חוגי רכיבה ספורטיביים לגילאי 

 מתקיימים במרכז רכיבה קיבוץ יגור
 החוגים מיועדים לכל הרמות

 252-7027080יפתח  20-0808772: משרד

 המרכז היחיד בצפון בהדרכת מאמן בינלאומי מוסמך

 מדריכים מוסמכים 
סוסי ספורט מהטובים בארץ 

מספר המקומות מוגבל 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 לכל החברים שלום
 

נרים כוסית לחג עם כיבוד                             -.308.יום ראשון שעה -90.90.9

 הרב מור יוסף-חגיגי ונארח את רב המועצה 

 ההתחברות אל האני: בנושא                    

 מדיטציה עם אלינור אברהם-0.99.יום שני שעה -1..9.90.

 מנדלות עם אלית כץ-9.09.שעה -יום שלישי-1..90...
 1..9..0מפגש הבא .שיעור אחרון לפני החגים                 
 עדיין ניתן להצטרף               

  
 19.09יום רביעי   בערב בשעה -1..1.90.

שם הסרט -המועדון יהיה פתוח למפגש חברתי  ונקרין סרט   
 ישלח במייל

 

 עם אריאל בן דרור‘ ברידג-.08..יום חמישי שעה -80.90.9.

 .9.08יום שישי שעה   930.90.9

אחת לחודש בימי שישי ,אנחנו פותחים במסורת חדשה
 ונתחיל  בערב זמר 0 מפגש תרבותי נקיים

שלאגרים וסיפורים  -" כפר גלובאלי קטן"במופע -עם גליה צור
 לאדם כולל כיבוד₪  1.כניסה . העולם" קול"מ
 

טפסי -אנא מהרו להרשם לקתדרה-חברים -הרשמה לקתדרה
 רישום ניתן לקבל במועדון

 להתראות שרה וחנה                                      
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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

 

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 למכירה 
נוף , בתים גדולים 1-בבלעדיות קוטג מחולק ל .1

 ₪ 1,199,999מעוצב קו ראשון לנוף 
חדרים אפשריות רבות  6‘ בבלעדיות קוטג .2

1,.,9,999 ₪ 
גינה , מעוצב, בנופית א  בודד בבלעדיות  .3

 מיידי 99,999,,1, גדולה במיוחד

 להשכרה 
   1,199חדרים  6דו משפחתי  ₪ 

    2,999חדרים מסודרת  2 יחידה  ₪ 

  252-8200008לפרטים יעל 
  252-0200008אופיר 

 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 .0.התבור 

911-002,6,. 
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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₪  09.-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

 

 פזילה סמויה אצל ילדים 
הן אינן מתמקדות באותה מטרה ונוצרת ראיה , פזילה היא מצב בו שתי העיניים אינן מקבילות זו לזו 

מכיוון שיכולת המיקוד של , "נורמלית"בארבעת החודשים הראשונים של חיי התינוק הפזילה . כפולה
 .אחרי גיל זה יש לטפל בבעיה למניעת לקות ראיה מתמשכת. התינוק אינה מפותחת עדיין

 . בזווית של העין, בלתי מורגש, פזילה סמויה נוצרת כאשר קיים הבדל קטן

פזילה סמויה היא במקרים רבים הסיבה לבעיות קשב וריכוז של ילדים ולכן כדאי לשים לב לסימפטומים 
 : הבאים היכולים להצביע על בעיה זו

 ומיד חוזרת למיקומה, לרגע" בורחת"העין . 

  הילד נוהג להתקרב מאד לחפצים. הילד נוהג חעצום עין אחת . 

    ד "הרמת חפץ וכ , כמו ציור , הילד מתקשה לבצע פעולות הדורשות קואורדינציה. 

הילד אינו יכול להשלים ציור של . מילים בזמן קריאה/הילד מדלג על שורות
 .צורה גיאומטרית

הילד כותב בצורה לא ברורה החורגת מן השורות. 

כאשר לא מאבחנים את הפזילה הסמויה בזמן היא עלולה להתפתח 
  ".עין עצלה"ל

  .שנים 6חודשים ועד  6מומלץ לבצע בדיקות עיניים באופן עקבי מגיל 
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 להשכרה 
 

יחידת דיור חדשה 
ברחוב , חדרים 1.1

 .התבור
ר ממוזגת "מ 69

 .מושקעת ומרווחת
  

 אדוה
 911-6.12,00 

  

יחידת דיור 
 להשכרה
 ' בנופית א

חדרים   0ר "מ 9,
מטבח   +
 מקלחת+

 1קומה 
 מקום שקט ורגוע

לכל המעונין נא לפנות 
 לטלפון

912-20.1.0. 
9,0-1,00019 

 
  :למכירה

 , גדול ומרווח', חד 6ר "מ 119בודד 
 .פונה לנוף

 .פרטיות מלאה לכל חדר בבית
ר עם גינה היקפית "מ 199-מגרש כ

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

 .02.,919-00נכסים  -אדן 

  חנות אופניים מצמן את מרוץ 

 סניף אלוני אבא
מאופניי : כל סוגי האופניים

 .   BMXהליכה לילדים אופניי 
 ,אופניי הרים וכביש מקצועיות

 מבצעים לחגים
אופניים פנס קידמי  רכישת כל  בעת 

 . ואחורי ופנימיות חומר
כולל קסדה משאבה   ערכת בטיחות
שקלים  144עלות –בקבוק למים 

 .ברכישת אופניים
 ofek-il.com :בקרו אותנו באתר

  14:44 – 4:44  ה-א: שעות פתיחה
 18:44 – 5:44      ו        

 40-4544459, 480-0660151  :סיימון
com.il-ofek.www , il.org.adi@ofek 

 נופש באילת

 להשכרה
 יחידת נופש 1

 בקלאב הוטל אילת
.2-1./.9/19.1 

1-0/.1/19.1 
 1+ מתאים לזוג 

 אופציה לילד נוסף

 זוגות 1-או ל
92-00096,9 

911-1161,06 

 

 אבי ברוך -“ מידע”
  480-8414646נייד , 40-4848488 

info.meydalle.www 

 , ספרים
 !השתגעת

  עוד יכנסו לך רעיונות לראש

http://www.ofek-il.com
mailto:ofek@adi.org.il
http://www.meydalle.info
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 סלעים וצורות באבני הסביבה  
שיצר הטבע במשך , אפשר לראות סלעים בצורות ועיצובים, במורדות גבעות נופית

וחלקם , צור וגיר חבוקים במשטחים חשופים, בין טרשים חרוצים. אלפי שנים
גולשים ומתגלגלים , הם נשחקים במקצבים שונים. חבויים בסבכי חורשים

סלעי קרטון , בולטים סלעי גיר וצור קשים. במורדות הוואדי עד לצדי דרכים
מערות קטנות נוצרו במפגש של סוגי סלעים . וסלעי נארי קשיחים, רכים

עמיד , תקרת המערה בנויה מסלע נארי קשיח. בעלי דרגות קשיות שונות
סלע . ומתחתיו נמצא סלע קרטוני רך המתפורר ונסחף על נקלה, בפני בלייה

המים . נארי נוצר מעל לסלע קרטון בעקבות עלייה נימית של תמיסות מלחים מומסים במים
כפריים השתמשו . והמינרלים המצטברים על סלע קרטון יוצרים שכבה קשיחה מאוד, מתנדפים

 .  שעדיין בשימוש היום, בסלעי נארי לבניית תנורי אפייה בשדה

, הוא נוצר בים תטיס כסלע משקע. סלע קרטון מורכב מפחמת סידן וממאובנים מיקרוסקופיים
בתחתית , המורכב ברובו מקונכיות של בעלי חיים מיקרוסקופיים שמתו ושקעו ברבדים מצטברים

. זהו סלע רך שאפשר לחרוץ בו בעזרת  ציפורניים והוא מצוי כמעט בכל חלקי הארץ. ים עמוק
כי בורות הקרטון אינם מאפשרים , בתוך סלעי קרטון לאגירת מים, בעבר נהגו לחצוב בורות

סלע קרטון ". בור סוד שאינו מאבד טיפה"כמו שכתוב בפרקי אבות , חלחול ואינם מאבדים מים
. ניגרים המים על פניו וגורמים לבלייתו המהירה, לכן בגשמים חזקים, אינו חדיר כמעט למים

לכן היא אינה , עשירה בגיר וענייה בחומר אורגני, אדמת רנדזינה הנוצרת מבלייה של קרטון
 . מתאימה לגידולים חקלאיים רבים

אם  . אך לא בציפורניים , ואפשר לחרוץ אותם בעזרת מסמר , סלעי גיר קשים יותר מסלעי קרטון 
  .CO2התרכובת יוצרת בועות גז של פחמן דו חמצני  , מטפטפים חומצה מלחית מהולה על סלע גיר 

לאחר שהים נסוג . נוצרו סלעי הגיר בתחתית ים תטיס ברבדים מצטברים, בעבר הגיאולוגי
אמוניטים , צדפות, נחשף הגיר עם מגוון מאובנים כגון חלזונות, והסלעים עלו מעל פני המים

בנחל . עם מעט צור, קרטון ונארי, גבעות אלונים נופית שפרעם בנויות בעיקר מסלעי גיר. ועוד
המורכבים מפחמת סידן עם , בצבע אפור לבן, יגור אפשר לראות רבדים של סלעי דולומיט קשים

. ואינם מגיבים לחומצה מלחית מהולה, אי אפשר לחרוץ אותם בציפורניים או במסמר. מגנזיום
הנקראת , (טרה רוסה)נוצרת קרקע פורייה בצבע חום אדום , מהבלייה של סלעי גיר ודולומיט

 .                                      בשכבה דקה, אדמת הרים אדומה

ונמצאים פזורים גם ברמת , סלעי צור מרוכזים בעיקר במורד המערבי של גבעת נופית הותיקה
בסולם של , (כמו קוורץ)דרגת קשיותם היא שבע , לסלעי צור יש צבעים שונים. מנשה ובכרמל

והם חורצים גיר וקרטון ואת , אי אפשר לחרוץ אותם בציפורניים או במסמר. עשר דרגות קשיות
לפני מאות אלפי שנים באפריקה ובמזרח , האדם הקדמון למד לייצר כלי עבודה מצור. עצמם

או , סלעי הצור שבסביבה נמצאים בתלכידים. ולמד להבעיר אש על ידי שפשוף אבנים, התיכון
 -ריכוז סלעי הצור על הגבעות הקרטוניות . בצורת שברים שהתפרקו על ידי ארוזיה של שנים

אם . היה מקור תעשיה חשוב עבור האדם הקדמון שחי לאורך נחל ציפורי, גיריות של נופית
אפשר למצוא כלי צור שנשארו , הולכים לאורך נחל ציפורי ומתבוננים היטב בשדות החרושים

, עם תוספות זעירות של תחמוצות נוספות SiO2, צור מורכב מתחמוצת צורן. מתקופות האבן
מים מצור הזיל "כגון , ך מוזכר הצור פעמים רבות"בתנ. הנותנות לו את הגוונים השונים

אך בעקבות , על הגבעות הקרטוניות שמסביבנו אין סלעי בזלת. ועוד( 1' מח, ישעיהו" )למו
וברמת , בסביבת גניגר בעמק יזרעאל, בצומת גולני, הם נוצרו בגליל המזרחי, פעילות וולקנית

 . הגולן

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 כי תבוא
 9:11.-4:51.: 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 
9  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  2 5 - 5 5 2 1 2 2 2 

   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון פרסום 
  8-מופעים ב 8-ל

גליונות רצופים  בגווני 
 (לא בכריכה)אפור 

 ₪ 99משבצת לחודש 

 ₪   89.משבצות לחודש    5

 ₪ 49.רבע עמוד לחודש 

 ₪ 119חצי עמוד לחודש 

 ₪ 259עמוד מלא לחודש 

ר "מ 6,2מגרש ' חד 1הוותיקה בית בודד ' בנופית א
 ₪ 1.119.999. גינה רחבת ידיים, פינתי ומבודד

 נפרדת משקיף ' יח+ מסודר' חד 6ש "למכירה דומ
 ₪  009.999..לנוף 

  1.199מזגנים + גדול ומרווח ' חד 6להשכרה דומש  ₪ 

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברוך -“ מידע”

 92-0101911 , 
 912-10.0696נייד 

  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

 
 
 

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

 התראה קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  1099229-,91עודד : לפרטים
9110-,66921 

aviorian@gmail.com 

 בית בודד למכירה
 איכותי ומיוחד

 חדרים  7ר “מ 989מגרש 
 יחידת דיור נפרדת+ 

  4900-70-00-00: נייד

 ד“להשכרה יח
 ‘חדרים בנופית א 0

 גינה לנוף+ ר “מ 1,
911-1011.01 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

911-69900,.  

חווופו ווו

  ועו ווו

 
 מוקד נופית
99-442.91. 
 צוות ענבר

928-1411952 

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו' ותונו ו

 הוחוחופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה 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 

 928-89.2498נייד , .2941291 טל
 facebook-עכשיו גם ב

אריק מספק שירות פרטי וציבורי 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 
 ₪ 99משבצת לחודש 

 ₪   89.משבצות לחודש    5
 ₪ 49.רבע עמוד לחודש 
 ₪ 119חצי עמוד לחודש 

 ₪ 49.פ  “עמוד מלא ח

 
 חו ורוןורופו 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

480-4000165 
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
 

912-1.,,060 
iDoarcitec@gmail.com 


