
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 8108001081ב  “בחשוון תשע ‘ יום חמישי ב   305גליון  

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 

 משאל עם לאיחוד נופית

 והייתה לי ולרעייתי הזכות להימנות על החבורה' אני החתום מטה תושב נופית א
 .שהקימה את נופית היפהפייה, הקטנה והחולמת

 למשפחות( 'נופית א)שנים הצעתי למכור את הנכסים של אגודת נופית  01 -לפני כ
 בגין כל משפחה שתרצה להצטרף( דולר אחד) 01 -ב( 'נופית ב)בנופית החדשה 

 הטעות , ולצערי' ההצעה שלי נפסלה ונדחתה על ידי שכני וידידי בנופית א. לאגודה
 בסופו , הזו שלהם יצרה ויוצרת אי שוויוניות ומתחים בין שתי הנופיות ואשר פוגעות

 .במרקם החיים של כולנו, של דבר
 שמתקשים להיפרד מנכסים ששווים , ('א)אני מבין לליבם של תושבי נופית הוותיקה 

 אסור לשיקול הכלכלי הזה כדי ליצור חיץ , ועם זאת. הנו מיליוני שקלים" על הנייר"
 .מיותר בין תושבי האגודה להרחבה

 הינם , נופשית –של מולי רש " בייבי"היתרונות הגלומים במגדל המים ובמעון ובעיקר ב
 ערכו של כל בית בשתי הנופיות עבר שדרוג . ולא יותר מכך, בעצם קיומםאך ורק 

 ' ועם זאת אף בית בנופית א, הרבה מאד בזכות קיומה של נופשית למשל, גדול
 . לא עבר שדרוג לטובה מעצם היותנו הבעלים של נופשית למשל

 אך יש לכך ערך כלכלי גדול מאוד " בעל נכסים"אין שום ערך כלכלי להיותי  –דהיינו 
 .בעצם קיומם של אותם נכסים

 " דם רע"שהרבה , אני מודע להתארגנויות הקשורות לבחירת הוועד המקומי ואני מניח
 זה הזמן לעצור את התהליך העכור הזה ולצאת במשאל . זורם בין הרשימות השונות

 אזי רוב מכריע יצביע , יפנימו את המסר שלי( 'א)אם תושבי האגודה . עם לאיחוד נופית
 ( המהווים את רוב האוכלוסייה המקומית( 'ב)ואם תושבי נופית הרחבה . בעד האיחוד

 מהם  %19 -הרי להערכתי כ, יפנימו את הרצון הטוב של תושבי האגודה ללכת לקראתם
 והרי זה , ברור לי שתמיד יהא גרעין אנטי. וליצור נופית אחת ומאוחדת 01יעדיפו לשלם 

 בסופו " יתמוסס"שלאט לאט גם אותו גרעין , הנני משוכנע, שלנו ועם זאת. א.נ.ד -חלק מה
 ".הנופית"של דבר בתוך ועם 

 .הוברט –שלומי גפן 

 ה  בגליל "צעדת היל
 "הולכים יחד לבריאות האישה"

 7107לאוקטובר  72-יום שבת ה
 5308-זינוק ב, 23:1-הרשמה ב

 במנוף במשגב

F בונים עתיד ביחד -מתחברים 
 71.01.07‘ מפגש ביום ד

153:1-77311 
 חיפה, במרכז הקונגרסים

 מה מחבר ביננו כיחידים וכחברה
, 3פרטים ואפשרות לטרמפ מנופית

 :181-381701אורנה דהן 

 

נופית חוגגת 
 חצי יובל עם

 מוסיקה וטבע
 בשבת

01.00.01 

 

נופית חוגגת 
 חצי יובל עם

 מוסיקה וטבע
 בשבת

01.00.01 
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 נופית חוגגת חצי יובל3     

 חנוכת האודיטוריום החדש. – 3.11
 מוסיקה וטבע בשביל אוהד. – 10.11

עקבו אחר הפרסומים והפרטים 
                                                                              

גזם מפנים לנקודות פינוי הגזם בלבד!!! 
לאחרונה, במסגרת יצירת קו הגנה משריפות, התברר לנו כי רבים מהתושבים, 

מעדיפים להשלי  את הגזם מחצר הבית, אל החורש או לשביל המעטפת. 
מנהג זה יוצר סיכון רב, שכן הגזם מתייבש ומהווה חומר בערה מצויין. ובנוסף 

 פגיעה קשה בחזות הישוב וב'שביל אוהד'. –לסכנת השריפות 
 

מגרש הספורט ליד בית הספר 
מגרש הספורט נסגר לשימוש, לצור  שיפו  המשטח, הוספת תאורה והכשרתו 

 נזכה למגרש –כמגרש תקני להוקי. בסופו של המהל  )צפוי במחצית נובמבר( 
חדש ומשופר. המגרש במתכונתו החדשה יאפשר משחק/ אימון בכל 
התחומים, למעט טניס וכדורסל. תודה למח' הנוער והספורט זבולון. 

 
 נדרש מבנה/ יחידה להשכרה 

, 2012הוועד המקומי מבקש לשכור בית או יחידת דיור, החל מדצמבר 
  nofit_vaad@012.net.il, 04-9930001לשימוש כמעון לפעוטים. 

 
 אחראי בטחון –דרוש 

אנו פועלים לשיפור מעטפת הבטחון בישוב ולשינוי מתכונת האבטחה. 
 מבקש הוועד המקומי, לקבל הצעות לתפקיד אחראי בטחון, –לצור  כ  

במשרה חלקית. דרישות המשרה3 נוכחות ביישוב, גישה בטחונית, יוזמה 
 nofit_vaad@012.net.ilויכולת ארגון. קו"ח ל  

 
בגדים לתרומה 

 הינם –הבהרה3 בגדים המוכנסים למיכל איסוף הבגדים, ברחבת קופ"ח 
לתרומה נטו!!! הבגדים נארזים ע"י צוות הישוב ומובאים למרכז חלוקה 

בטבעון.  כדי לוודא שאמנם יגיעו הבגדים לייעודם הנכון, הוצאנו משימוש 
את המיכל הקודם )גולדשטיין( ובנינו את המיכל הקיים.  יבורכו התורמים. 



 3 

 

 טבעון ' ק 0ככר בן גוריון 
 %840050-10פקס /'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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 א
ת 
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שי
ת 
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ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 

 ליאת חודדה
 מניקור/ פדיקור רפואי

 שעווה בכל חלקי הגוף -חדש

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

 נופית 000התבור  

187-5512320 

 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 
7ב י ן   ה ש ע ו ת    0 0-0 0 0 0 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
050 -5440337 

אזכרה לדורון קובי 
 ל"ז

ביום חמישי 
 01בשעה  05.01.01

 נעלה לקברו של
 דורון יקירנו 

שנים  1לציון 
 .לפטירתו בטרם עת

  .קובי' משפ
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר
 

 .לכל החברים שלום
 רן שוהם-1:.05שעה  70.01.07יום ראשון 

 טכסי אכילה לאור  ההיסטוריה               

 ינה סידסמר‘מדיטציה עם רג-05.11שעה  77.01.07יום שני 

 מנדלות עם אלית 1:.01שעה  01.07.:7יום שלישי  

 עם רן שוהם-הקתדרה של דורות   1:.05שעה  01.07.:7יום שלישי 

 בפרס והודו-המש  האיסלם                                

 קתדרה דורות עם טל כהן 1:.01שעה -71.01.07-יום רביעי
 .רפואות העולם                                  

 לשני הימים וכן לחוגים בדורות-עדיין ניתן להרשם לקתדרה  

 ניתן להצטרף-ערבית עם עדנאן 1:.05שעה -71.01.07רביעי  י ו ם  

 שם הסרט ישלח במייל)סרט  1:.71שעה -71.01.07-יום רביעי

 ניתן להצטרף-עם אריאל ‘ ברידג 1:.01שעה  78.01.07יום חמישי 

 להתראות שרה וחנה

 יום ו יום ה יום די יום ג יום ב יום א

קתדרה טל  1:.01מנדלות   
 1:.01כהן 

  1:.01‘ ברידג

הרצאה  
05.:1 

מדיטציה 
05.11 

קתדרה רן 
 1:.05שוהם 

   1:.05ערבית 

   1:.71סרט    
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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₪  001-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

 

 ..סיבות טובות לרכוש משקפי ראיה באופטיקה ברכס  0
  

 אבחון מדויק של קשיי  - בדיקת עיניים מקצועית ומקיפה

הראיה שלך והתאמת משקפי ראיה באופן 

 .מקצועי

  עדשות דקות ואיכותיות של טובי היצרנים

דרכן תוכל לראות באופן  -בעולם 

 .טבעי וברור
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 אריק זאבי בנופית

מנהל  , של דני אלימל  בשיתופומועדון המבוגרים בנופית     
 ודוקא המחונן אריק זאבי'אירח את הג, הספורט במועצה  מחלקת

שהעביר הרצאה מרתקת על התמודדות עם  
 .הצלחות וכשלונות ממבט אישי

ודוקא הישראלים הטובים ביותר בכל 'אריק נחשב לאחד מהג   
 .8:בעל קריירה מופלאה והוא בן . הזמנים

 
אריק הצליח לרגש . צחק איתו וכאב איתו.הקהל התאהב בו   

 .אותנו באישיותו החמה והקורנת
גילינו ספורטאי מיוחד כריזמתי . ערב שהינו חוויה רבת השראה    

 .גאווה לספורט הישראלי
 .תודה תודה, דני אלימל  תודה

 .אריק זאבי כל הכבוד
 חנה שרה והחברים

 הקפות שניות –שמחת תורה 
במוצאי חג שמחת תורה התאספנו מאות 
 -מתושבי היישוב לחגיגות שמחת תורה 

הקפות שניות המאורגנות על ידי ועד בית 
האוירה הייתה מקסימה , כנסת נופית

 .והתושבים הצביעו ברגליים, כתמיד
מאות המשתתפים שגדשו את המגרש 

, לצלילי המוזיקה...( לא כולם, נכון)רקדו 
שקיות , והילדים כובדו בשערות סוכר

 .הפתעה והפתעות נוספות
במהל  ההקפות כיבדו אותנו ראש 

ה ישורון שדיבר כמה 'המועצה דובל
ועד בית הכנסת  –מילים בשבח המארגנים 

ובחזון בית כנסת קבע ראוי לתושבי 
היישוב ולאחר מכן כיבד אותנו רב 

יוסף בקריאת -הרב יעקב מור –המועצה 
 .הפסוקים

ג בעומר סיורי מורשת ואירועים "מעבר לאירוע השנתי הזה מארגן ועד בית הכנסת את חגיגות ל
 .ציבוריים נוספים

 .בנועם וללא כפיה, כ ממשיכים לעמוד לעזרת הציבור בענייני דת ככל שידרש"רב בית הכנסת וועד ביה
 "נופית"וועד בית הכנסת 
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   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון פרסום 
  4-מופעים ב 4-ל

גליונות רצופים  בגווני 
 (לא בכריכה)אפור 

 ₪ 00משבצת לחודש 

 ₪   840משבצות לחודש    1

 ₪ 810רבע עמוד לחודש 

 ₪ 560חצי עמוד לחודש 

 ₪ 010עמוד מלא לחודש 

יחידת דיור 
 להשכרה
 ' בנופית א

חדרים   :ר "מ 21
מטבח   +
 מקלחת+

 7קומה 
 מקום שקט ורגוע

לכל המעונין נא לפנות 
 לטלפון

181-1:08050 
12:-720::81 

  להשכרה
 1בית מרוהט 

חדרים בנופית 
 ס"קרוב לביה 'א

 4למשך 
-חודשים ינואר

 1104מרץ 
  180-81%0014    יריב

 180-14118%%סלעית 

 אהוד קלפון\  נדידת עופות בסתיו  
האדם התרשם . ועדיין גם אותנו, תופעת הנדידה הרשימה את אנשי המקרא

, התפעל מנדידת ציפורי שיר קטנות, מרזי הניווט של העופות הנודדים
וכן מציפורים השבות לקנן באותו מקום בכל , מעופות דורסים ועופות מים

גם חסידה בשמים ידעה מועדיה ותור וסיס ועגור שמרו את עת . "שנה
ראיתי והנה אין האדם וכל עוף השמים (. "2, ירמיהו ח" )בואנה
יש חוקרים הטוענים שמקום המחייה המקורי של (. 78, ירמיה ד" )נדדו

ומשם החלו לנדוד צפונה בעקבות נסיגת , העופות היה באזורים הטרופיים
, במרחבי הצפון הם גילו מקורות מזון בשפע. הקרחונים לעבר הקטבים

מכאן שהם נדדו . ומקומות מתאימים לקינון וגידול גוזלים באביב ובקי 
. ושבו בסתיו אל הדרום החם, צפונה באביב לצורכי רבייה וגידול צאצאים

כ  שיכלו להגיע , ככל שהשתפרה תעופתם הם נדדו למרחקים גדולים
דחף העופות . לאזורים יותר צפוניים ולזכות במרחבי מזון והרבה שעות אור

עם , וכ  התפתחה יכולת הנדידה, היה לצורכי הישרדות, להתחיל לנדוד
החוקרים טוענים שתחילת הנדידה . הצטברות מאגרי שומן בגוף לאנרגיה

נקבעת על פי כמות שעות האור , בהמיספרה הצפונית של כדור האר , בסתיו
המאיצים , העופות קולטים את השינויים שחלים בכמות האור. ביממה

מכאן שכמות האור ביממה . פעילות הורמונאלית הדוחפת אותם לנדוד
 . ולא השינויים שחלים במזג האוויר, מהווה גורם חשוב בתחילת הנדידה
בכל שנה . ומעדיפות נתיבים יבשתיים, רוב הציפורים אינן חולפות מעל הים

 11:השייכים ל , חולפים מעל ישראל קרוב למיליארד עופות, בסתיו ובאביב
וחלקם נוחתים , כגון דורסים למיניהם, חלקם עפים בלי נחיתת ביניים. מינים

רוב הציפורים נודדות בשעות הלילה . שקנאים ועוד, בערבים כגון חסידות
, ואלה הנודדים ביום הם בעיקר שקנאים, כגון ציפורי שיר ועופות מים

 .   עגורים ועוד, חסידות
ותנאי האקלים , כי יש שפע מזון ליד מעונו של האדם, דרור הבית אינו נודד

שוחררו , ב"בניסוי שנער  בצפון מזרח ארה. מתאימים לו בכל עונות השנה
הדרורים נדדו , עם בוא הסתיו. מספר זוגות דרורים ועקבו אחר התנהגותם
. ושבו צפונה לקינון באביב, דרומה לאזורים חמימים עם שפע אור ומזון

הזרזירים נודדים . הפ  ציפור מקומית לציפור נודדת, מכאן שהצור  הקיומי
הזרזירים שחיים . בכל שנה מאירופה דרומה לאזורנו ושבים לשם באביב

אינם נודדים , עם די מזון באיים הבריטיים, באזורי אקלים נוחים יחסית
. הם מעדיפים לא לנדוד, מאחר שלא נוצר לח  קיומי לנדוד. בעונות השנה

יש ברווזים הממשיכים לחיות באגמים קפואים בחורף בצפון מזרח , מאיד 
 .  כי מספקים להם מזון בסתיו ובחורף, ב"ארה

. שומן 083ובעת הנדידה בסתיו יש , שומן בגוף בעונת הקי  3:לעופות יש 
המספיק לתעופה ארוכה ללא עצירת , שומן 813יש , לעופות הנודדים רחוק
עפים , עופות בעלי כנפיים ארוכות ומחודדות בקצה. ביניים לאספקת מזון

עופות רבים נוהגים לנדוד . מהר ורחוק יותר מעופות בעלי כנפיים קצרות
ועוד לפני בוא גלי , עוד לפני שנגמר מלאי המזון בסביבתם, דרומה בסתיו

הנדידה באביב צפונה מתחילה בהשפעת דחף הורמוני . הקור וימי החוש 
, בזמן התעופה. המופעלים על ידי שינויים בכמות האור ביממה, הרבייה

מאחר שהם חייבים . צ"מ 11ל  5:עולה טמפרטורת הגוף של העופות מ 
רבים הסתגלו לנדוד בשעות , לשמור על הנוזלים בגוף בנדידות הארוכות

 . הלילה הקרירות
ועולים שוב , יש בעלי חיים היורדים מהרים גבוהים בסתיו לעמקים החמים

הנודדים למרחקים , ב"יש יונקי יבשה גדולים במערב קנדה וארה. באביב
גם תולעי הגשם . וחוזרים צפונה באביב, גדולים מצפון לדרום בסתיו

נודדות בצורה אנכית מעומק האדמה כלפי מעלה בעקבות ( שלשולים)
 . ומעמיקות לשכבה לחה בקי , הגשם
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 פרשת

 נח
 86:51-80:51: 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 
0  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  3 1 - 1 1 3 5 0 0 0 

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברו  -“ מידע”

 11-08:8188 , 
 181-8:0:313נייד 

  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*

  182-7511111עודד 3 לפרטים
187:-233117 

aviorian@gmail.com 

 בית בודד למכירה
 איכותי ומיוחד

 חדרים  7ר “מ 989מגרש 
 יחידת דיור נפרדת+ 

  4900-70-00-00: נייד

 דרושה מטפלת
  20-ו 4לשני ילדים בני 

 , בשעות הצהריים
 .כולל מטלות בית

  050-405-4477 -לפרטים 

 דיור נפרדת ומושכרת ברח' יח+ ' חד 1.8' למכירה קוטג '
 ₪  7.011.111. מבוקש פונה לנוף

 ש מפואר ביותר על מגרש חצי דונם פונה "למכירה דומ
 ₪  7.211.111דיור ענקית ' יח+ לנוף

  711,:, ר עם חצר גדולה"מ 01' חד :בנופית יחידת דיור ₪  

שיעורים פרטיים 

במתמטיקה 

תיכון , ב"לחט

והכנה לבגרות בכל 

 . הרמות

מורה פרטית 

, למתמטיקה בנופית

ידע , בעלת הכשרה

 .וניסיון רב בתחום

רותם : ליצירת קשר

181-1501112 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמ 
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
187-3115520  

חווופו ווו

  ועו ווו

 
 מוקד נופית
00-1108068 
 צוות ענבר

034-6155010 

 !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 

 034-4083104נייד , 00153058 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

 שעורי פסנתר
 

 מורה לפסנתר מנוסה

בוגרת האקדמיה 

 א“למוזיקה בת

מיישמת שיטת )

 (אלכסנדר

מלמדת במסגרת 

 המועצה

 03-3433234: מיכל

 050-3772473: נייד

 
 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

181-4100015 
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

 

181-702203: 
iDoarcitec@gmail.com 


