
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 31.4.1.31ב  “ו באלול תשע “יום חמישי כ   944גליון  

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 

 תשרי בכיר החודשים
עולים צלילי מזמורים בתרועות , בימים הנוראים. נופי הארץ חרבים, הלילות קרירים, ימי תשרי בהירים

תשרי הוא בכיר . ענן יחיד בשחקים, חמה צובעת אופקים, בשחר סליחות ופיוטים. שופר ושברים
ראש השנה נחוג ביומיים . כי חלים בו יותר חגים ומועדים מכל חודש אחר בשנה העברית, החודשים

הם הימים , עשרה ימי תשובה. ויום הכיפורים בעשירי, צום גדליה ביום השלישי, הראשונים של תשרי
מזל החודש הוא . א בתשרי"ו עד כ"ושבעה ימי סוכות נמשכים מט, שבין ראש השנה ליום כיפור

. לכף זכות או לכף חובה, זה המועד שבו נשקלים מעשי אדם במאזני צדק, כי על פי האמונה, מאזניים
המילה ". מזל מאזניים"ובו מופיע , יש פסיפס של גלגל המזלות, ברצפת בית הכנסת העתיק בציפורי
תשרי נקרא בתורה . ועונת הסתיו, כי זו התחלה של שנה חקלאית, תשרי היא התחלה בשפה הבבלית

בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון ", 42ג "ככתוב בספר ויקרא כ, "החודש השביעי"
שבו תוקעים בשופר כדי לשפר את דרכי , "יום תרועה"ראש השנה מכונה ". זיכרון תרועה מקרא קודש

, ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. "האדם ומעשיו
 (. ו-א, ט"במדבר כ" )יום תרועה יהיה לכם

 תתפרסם במהלך חודש תשרי, מאת אהוד קלפון, הרשימה המלאה

42-4382882 

 

 הנחה 442קופון 
 <<<<בגליון זה

 שנה טובה
  שנה טובה לכל  שבכל יום נסתכל למעלה  לשמש הזורחת  נסתכל סביב ונחשוב  איך

שנזכה לבריאות  שנזכה לשמח אחרים  שנדע לפתוח צוהר לדברים חדשים  התמזל מזלנו 
  שיהיה שלום ושלווה עם כל העולם  עד מאה ועשרים  אושר וגיל 

  ו מ ו צ ל ח ת  פ ו ר י ה   ש נ ה   
  חנה רון ושרה גולדנברג  

 ועוד בגליון זה
 <<<א“מאת גידי ארנהלט יבדל , ל "ממשיכים את מסורת יהודה ליפשיץ ז , קהילת נופית מתכנסת בחגים 

 <<<ילדי הגנים וועדת חיילים, מפגש מפנק מול השקיעה, ש“לכל חיילי נופית והש

 <<<מרפאת הכללית בנופית , קלת משקל ונקייה מעשן, צעד קטן לשינוי גדול בשנה חדשה

 <<<מפגש תרבותי לחברי מועדון הנופשיבוקר, כפר גלובלי קטן

 <<<ועוד, ועוד, הועד המקומי, הודעות ועדכונים לחג
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 הוועד המקומי, מאחל לכל בית נופית     

שנה טובה, שנת שלום, בריאות ושגשוג. 
 

אריק סיני והאחים אסנר 
, בדשא נופשית צפון 21:30, 14.9יום ו' 

כרטיסים במזכירות ובערב המופע. 
שירים בטעם של פעם + שירה בציבור. 
הישיבה סביב שולחנות, כיבוד קל לחג. 

 
מפגש חיילים וש"שינים, בני נופית 

, במצפור מערבי רח' הגליל. 17:30, 14.9יום ו' 
 

הודעות ועדכונים לחג: 
  'למקרים דחופים:  16-18.9מזכירות הישוב סגורה בימים א'- ג .

  054-6833024, ארנון 054-6833026חומי 

  054-5346236לנושאי מים: איתמר 
  :09-8871061בכל נושא בטחוני .
  'פינוי אשפה יבוצע בימי א' ו ה
  .'פינוי גזם יבוצע ביום א

 
הבה נעבור את החג בשלום, בנקיון ובחדווה: 

                                    !!!יש חניה בנופית, גם לאורחים ומכובדים
 צריך רק נכונות לצעוד כמה צעדים. 

  שמרו על הכלבים בחצר או קשורים ומנעו מכולנו את הצורך
 להלך בין ההפרשות.

  הקפידו על סגירת הפחים. אם הפח מלא מדי, זרקו את האשפה
הביתית לפחים אשר בחניית בית הספר. 
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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 4-בבלעדיות קוטג מחולק ל .1

 ₪ 4,044,444מעוצב קו ראשון לנוף 
חדרים אפשריות רבות  6‘ בבלעדיות קוטג .2

4,0,4,444 ₪ 
גינה , מעוצב, בנופית א  בודד בבלעדיות  .3

 מיידי 44,444,,4, גדולה במיוחד

 להשכרה 
   0,044חדרים  6דו משפחתי  ₪ 

    2,444חדרים מסודרת  2 יחידה  ₪ 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 ליאת חודדה
 מניקור/ פדיקור רפואי

 

 מאחלת

 לכל תושבי נופית
 שנה טובה  

 ומוצלחת 
 
 
 

404-332,6,0 

 !!שימו לב!! שימו לב 
 ד ו א ו     ו   י ת 

 

 שלישי—בימים ראשון
9/65-916561491 

 הדואר יהיה סגור
 

 בימים רביעי וחמישי
9565-146561491 

 הדואר יפעל כרגיל
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 לכל החברים שלום
 

 44.84יום רביעי   בערב בשעה -04.44.04
שם הסרט -המועדון יהיה פתוח למפגש חברתי  ונקרין סרט   

 ישלח במייל
 

 עם אריאל בן דרור‘ ברידג-09.09יום חמישי שעה -29.90.02

 כלל הישוב מוזמן 20.09יום שישי שעה   21.90.02

אחת לחודש בימי שישי ,אנחנו פותחים במסורת חדשה

 ונתחיל  בערב זמר . מפגש תרבותי נקיים

 " כפר גלובאלי קטן"במופע -עם גליה צור

 דלאדם כולל כיבו ₪    00כניסה  . העולם " קול "שלאגרים וסיפורים מ  

 -הרשמה לקתדרה

 .נפתח את השנה  בקתדרה בשיתוף עם דורות 4.04.04החל מ

 סוף פברואר -4.04.04מ   03.84-44.44ימי שלישי שעה 

נתן הרצאה מקדימה על )אדריכל ומדריך טיולים -רן שוהם
 (תרבויות ועוד,אדיכלות בעולם )בסדרה  רואים עולם (סיציליה

 רפואות עולם-טל כהן-04.84-04.44ימי רביעי סמסטר ראשון 

 טפסי רישום ניתן לקבל במועדון-אנא מהרו להרשם לקתדרה

 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₪  044-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
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 העיקר הבריאות 
 מרפאת הכללית החדשה בנופית

 

 " צעד קטן לשינוי גדול  בשנה החדשה"
 

בעקבות  הצלחת הסדנאות בשנה האחרונה ולקראת השנה החדשה 
" אחרי החגים"מרפאת הכללית החדשה בנופית מציעה –העומדת בפתח 

 !! שתי סדנאות לשינוי הרגלים ואורח חיים בריא 
 

 " כללית דיאט"תיפתח סדנת  61/61/61-ב
 .ר דפנה נדיב"בהנחייתה המקצועית של ד

זו סדנה להרזיה שינוי ועיצוב הרגלי 
 01אכילה שתתקיים במרפאה במשך 

 .63.91-16.11בשעות  שלישימפגשים בימי 
מוזמנים להשתתף בוגרי סדנאות קודמות 

לקוחות כל הקופות , ומצטרפים חדשים
 .16-16בגילאי 

* 6656ההרשמה במוקד הסדנאות המחוזי 
 . 3-61בין השעות 

 :התשלום מראש כדלקמן
 ₪ 961  :ללקוחות  כללית מושלם 

 ₪   931  :ללקוחות כללית ללא מושלם
 ₪ 511  :ללקוחות קופות אחרות 

 

 גמילה מעישוןלתיפתח סדנה חדשה  61/61/61-ב
 בהנחייתו של מר אמנון פינקלשטיין

 ללא תשלום הסדנה  שהינה 
 מיועדת ללקוחות הכללית 

 .מפגשים 8וכוללת 
  רביעיהסדנא תתקיים בימי 

 63.11בשעה 
 *1011ההרשמה במוקד 

 
במסגרת הסדנה יוצעו תרופות מרשם לגמילה 

 .מעישון במחיר נמוך במיוחד
 אנו  ממתינים לכם בסדנאות

 !!!ושנה חדשה קלת משקל ונקייה מעשן, בברכת בריאות טובה
 צוות מרפאת נופית
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 40.4.04בתוקף עד קופון 
 ₪ 34מגשים פיצה משפחתית  4

 :ליטר ושפע תוספות חינם 0.0כולל שתיה 
גבינה ,  פטריות, גמבה, תירס, עגבניה,  זיתים

 .אקסטרה גבינה, טונה, בצל, בולגרית

 ₪ 44: חסכון 442: הנחה

 44:,0-פתוח מ, בסמת טבעון
 42-4382882 עד השעות הקטנות של הלילה 

 

 מאמן בינלאומי מוסמך חבר נבחרת ישראל—בהנהלת יפתח אמדורסקי
 9000-9000‘ 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

 050-7247982יפתח  06-2868770: משרד

 המרכז היחיד בצפון בהדרכת מאמן בינלאומי מוסמך

 מדריכים מוסמכים 
סוסי ספורט מהטובים בארץ 

מספר המקומות מוגבל 
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 להשכרה 
 

יחידת דיור חדשה 
ברחוב , חדרים 4.0

 .התבור
ר ממוזגת "מ 64

 .מושקעת ומרווחת
  

 אדוה
 404-6042,43 

  

יחידת דיור 
 להשכרה
 ' בנופית א

חדרים   8ר "מ 4,
מטבח   +
 מקלחת+

 4קומה 
 מקום שקט ורגוע

לכל המעונין נא לפנות 
 לטלפון

402-2800030 
4,8-4,48804 

 
  :למכירה

 , גדול ומרווח', חד 6ר "מ 404בודד 
 .פונה לנוף

 .פרטיות מלאה לכל חדר בבית
ר עם גינה היקפית "מ 044-מגרש כ

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

 404-48,0420נכסים  -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, 480-0110151  :סיימון
com.il-ofek.www , il.org.adi@ofek 

 

 אבי ברוך -“ מידע”
  480-8414141נייד , 40-4848488 

info.meydalle.www 

 , ספרים
 !השתגעת

  עוד יכנסו לך רעיונות לראש

42-4080400 

http://www.ofek-il.com
mailto:ofek@adi.org.il
http://www.meydalle.info
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 קהילת נופית מתכנסת בחגים

 ל"ממשיכים את מסורת יהודה ליפשיץ ז

והנה החגים לפנינו ואני מוצא לנכון . שנה שלמה עברה ואני שב וקורא את שכתבתי לפני שנה
 .לחזור ולהפיץ הדברים שכל כך נוגעים לרבים מאיתנו

משפחות שהתחברנו בתוך זמן קצר  034. כישוב חילוני לכל דבר, ,043בשנת , עלינו לקרקע
ט נחתו עלינו כאשר "חגי תשרי תשמ. חברית, אכפתית, חבורה מיוחדת. יחסית והפכנו לגוש אחד

לא תיכננו להתארגן לתפילות בחגים ולא . אנו מנסים להתארגן בגבעה החשופה אותה בנינו
טנק "הודיעו לנו שלישוב הצעיר יגיע , לקראת ערב ראש השנה, והנה. התארגנו בכל דרך שהיא

הגיעה , ברובה, קהילה חילונית. ד ינהלו את התפילות בחגי תשרי"ד וצעירי חב"של חב" המצוות
יחד עם . ד זרה לנו ואינה מתאימה"מהר מאד הבנו כי הסביבה של צעירי חב. לחוות חוויה אחרת

עלם חן , 80קם בחור צעיר בן , ממש באותה שנה, ואז. זאת הרגשנו צורך להיות ביחד כקהילה
הגיעו חגי תשרי , עברה שנה". אני אנהל את התפילות: "והכריז , מתולתל עם עיניים בורקות

הגיעו למבואת בית , גברים וילדים, נשים, עשרות חברים. ן ויהודה ליפשיץ קיים את הבטחתו"תש
להתפלל ולשמוע את קולו המופלא של מי שלקח את המושכות , לשבת בצותא לשיר, הספר

בניצוחו ובהובלתו , קם בית הכנסת הקהילתי של נופית, בלי דרישה כלשהי, בשקט, כך. לידיים
מפה . מפה לאוזן עברה השמועה של הזמיר המנעים מניגוני בית אבא בחגים. של יהודה ליפשיץ

אינו חרדי ואינו , בית כנסת שאינו ספרדי ואינו אשכנזי, לאוזן סיפרו על בית הכנסת המיוחד
מידי שנה , וכך. עוטפת ואוהבת, מחבקת, פשוט בית כנסת קהילתי בעל אוירה חמה, רפורמי

הביא ניגונים נוספים וחדשים והנעים , התכנסנו והופתענו לגלות שיהודה הכין עצמו בקפידה
מידי שנה נוספו אנשים חדשים עד כי לא נותר מקום במבואה הצרה של בית . זמננו להפליא

זכינו להקים את האולם , לאחר שנים. מי שהגיע מאוחר נותר לעמוד על המדרגות או בחצר. הספר
אוכלוסית נופית גדלה וכך גם אורחי בית הכנסת . ותפילות החגים נדדו לשם, הרב תכליתי

עוד ועוד באו לשמוע וליהנות ובמיוחד הילדים . בית הכנסת שהובל בידי יהודה, הקהילתי
 .אותם קיבץ יהודה באהבה תחת טליתו הגדולה בזמן תקיעת השופר, הצעירים

כל מי שנכח הבחין מיד בתכונות והערכים . יהודה היה בית הכנסת ובית הכנסת היה יהודה
כל מי שהגיע ברוך היה . הכלה, אהבה, קבלה, חום –הנפלאים אותם הנחיל יהודה לקהילה 

לכולנו חיכה מקום . יהודה דאג שכולנו נהיה חלק מהתפילה ומבית הכנסת. ובשמחה התקבל
יהודה שנעזר בבניו , אכן –ומי הכין כל זאת . בית כנסת לתפארת, מסודר ומאורגן להפליא
 .ולעיתים בחבר או שניים

בית הכנסת הקהילתי . רוחו קיימת ותמשיך להיות איתנו ועם הקהילה. איננו, חברי הטוב, יהודה
, ג הבאים עלינו לטובה"בחגי תשרי תשע.  בנופית ימשיך לחיות בדרכו המיוחדת של יהודה

, עופר. נתכנס כולנו באולם הרב תכליתי ונהיה מפעל הנצחה חי ונושם למי שדאג לנו כל השנים
. הנוסח שהביא לנו יהודה, ינהל את התפילות בנוסח הנפלא אותו אנו מכירים, אחיינו של יהודה

נזכור את מי שיצר את האוירה המיוחדת כל . שוב נשב שכם אל שכם ונהיה אותה קהילה מופלאה
 .כך לישובנו הנפלא

תשקיף עלינו . אתה בליבנו ולך שלוחה אהבתנו, אתה איתנו למרות שאינך, יהודה ליפשיץ
 .קהילת נופית זוכרת. ממרומים והיה גאה בפועלנו

 
 

 גידי ארנהלט
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  ושת

  צבים
 31:31-34:11: זמ י השבת 

i  i שבת שלום  

 !תודה
 , למ וסמים

למוסוי , לכותבים 
, למק לים, הידיעות

למחלקים ולידידי  ו ית 
  לוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 !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  5 1 - 1 1 5 1 1 1 1 

   נופותופווווותו ופו ו

 מחיוון  וסום 
  9-מו עים ב 9-ל

גליו ות וצו ים  בגוו י 
 (לא בכויכה)א וו 

 ₪ .4משבצת לחודש 

 ₪   .39משבצות לחודש    1

 ₪ .31ובע עמוד לחודש 

 ₪ .16חצי עמוד לחודש 

 ₪ .11עמוד מלא לחודש 

 ל כ ל   י ו פ ב י     ו   י י 

 פ   ה   פ ל     ו פ ר 
 ה ל ל ח ה   ו ב ר י   ו י 

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברוך -“ מידע”

 42-4080400 , 
 402-0808646נייד 

  www.meydalle.info 

 עבודות בעץדקורטיבי 

פרגולותדקים  
פרקטים גגות רעפים

גדרות ושערים 

165-1193111  
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*

  4344224-,40עודד : לפרטים
4048-,66424 

aviorian@gmail.com 

 בית בודד למכירה
 איכותי ומיוחד

 חדרים  7ר “מ 919מגרש 
 יחידת דיור נפרדת+ 

  4900-70-00-00: נייד
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

404-64433,0  

חווופו ווו

  ועו ווו

 
 מוקד  ו ית
.4-1113.63 
 צוות ע בו

.59-6111.11 

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו' ותונו ו

 הוחוחופו ווו
 ק ה צמיגים 

 קבל וחיצה חי ם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
491-17//144 
40-5107514 

 מסגוית אויק
 סווגים  שעוים  מעקות  
 שעוים חשמליים וסככות וכב 
   ויהוט מתכת  וגולות  

  הגדו הלב ה 

 59-94351.9. ייד , 4115.13. טל
 facebook-עכשיו גם ב

אויק מס ק שיוות  וטי וציבווי ב ו ית 
 מזה מס ו 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

 מחיוון  וסום 
 ₪ .4משבצת לחודש 

 ₪   .39משבצות לחודש    1
 ₪ .31ובע עמוד לחודש 
 ₪ .16חצי עמוד לחודש 

 ₪ .31   “עמוד מלא ח

 
 חו ורוןורופו ווו

 תיקון ומכיוה, מעבדת שוות
 מיקרוגל, סטריאו, וידאו, טלויזיות

 LCD -התק ת ותיקון מסכי  לזמה ו  
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 1ככר בן גוריון 

  490-0009701: נייד,  59017/1: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מוניות חמודי 
 מונית מרצדס חדשה

480-4000115 
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
 

402-40,,468 
iDoarcitec@gmail.com 


