
  חייםקורות  –משה נובק 
  

  להוריו בצ'כוסלובקיה לאב מבית ציוני, אדריכל ורפורמאטור  1930משה נובק נולד בשנת 
  ולאם שתיבדל לחיים ארוכים, מבית מסורתי ושומר מצוות. עלה ארצה עם אחיו תאומו יוסי ז"ל, 

  , והקולות מבשרים מדינה שבדרך, 1934בשנת  4בהיותם בגיל 
 

  ). 1938 – 1945שמן (-התחנך בכפר הנוער בן
המקום והזמן שימשו לו מקור השראה וחממה בקידום ההישגיות ולאידיאות בתחום המרקם החברתי. 

עניינים שבהכרה וברוח, ותפישתו את החיים בדרכה של האמנות ותפישת עולם שמושתתת הייתה 
תנועת ונשארה על חירויות האדם, זכר למשנתו של הדר' ליהמן, מכונן כפר הנוער, ויסודות בראשית 

  העבודה ובבואתה משנות העשרים והשלושים של המאה הקודמת בחינוך להישגיות וערכים חברתיים.
  

  ולימים שרת במלחמת הקוממיות, בחטיבת גבעתי,  1945משה נובק שרת בארגון ה"הגנה" בשנת 
  .במצור מפקד הר הצופים ירושליםשימש  1949ובשנת 

 
  במפעל "דשנים וחומרים כימיים". שימש כמנהל אגף "ציפויי מגן" 1950בשנת 

  
היה בין יוזמי ובוני שיכון בנק לאומי לישראל על הר בכרמל ברחוב שמשון,חי, נושם, גר ויוצר בו עד עצם 

  היום הזה.
  

  של ישראל.  התעשייה הטרמופלסטיתנמנה עם האבות המייסדים של  1963מאז שנת 
  מרחביה, "פלרם" ברמת יוחנן, יזם וסייע בהקמת מפעל בתעשייה הקיבוצית "פלסים" ב

  "פלסאון" בקיבוץ גבת ומפעלים טרמופלסטיים אחרים בתנועה הקיבוצית.
  

  עסק בהחדרה וקידום המוצרים לכל ענפי הכלים לרבות חרושת (תעשייה ובניין)  1965משנת 
   אקטיבית,-למניעת קרינה רדיומפעלים פטרוכימיים ורבים אחרים, בתחום התעשייה 

  פכים מעל ומתחת לנוף וכיוצא בזה.הולכת מי הש
  

של  U.S.O.Mעיקר עיסוקיו בשנות דור היו קידום טכנולוגיות מתקדמות באמצעות המנהל לסיוע חוץ 
 1955ארה"ב באוניברסיטת מישיגן ארה"ב (מינהל לסיוע חוץ לארצות נחשלות). מדינת ישראל בשנת 

  היתה בקטגוריה של ארץ נכשלת !
  

נגטון לשינוי הסיוע לארצות נחשלות ובכללן ישראל ,כמעט הועף משם אולם נובק לחם ונאבק בוושי
  לבסוף צלחה דרכו  במאבק וישראל נמנית עד עצם היום הזה לארץ מתפתחת ומשגשגת.

  
כיועץ, מתכנן ומבצע תערוכות וירידי הפקה והוצאה לאור של ספרות בשנות השבעים שימש נובק 

  לה, לרבות תעשיות עתירות מדע בארץ וברחבי תבל.וספרות אמנותית, ענפי הכלכ מקצועית
   הוהקמת קריית המוזיאונים ע"פ פררוגטיב מנכ"ל מוזיאוני חיפהבשנות השמונים נקרא לתפקיד 

  של מועצת עיריית חיפה בראשותו של עו"ד יונה יהב, שממונה היה על תיק התרבות והאמנות.
  

עמדה לו הזכות לעצב ולבצע את תדמיתה של חברת התעופה "מעוף" נתיבי אוויר ברחבי אירופה 
  ובישראל. 

 



  שנה. 77, תושב העיר חיפה כמעט 2000הכרמל מאז שנת -חבר עמותת ועד הר
  
  

החל משנות השבעים המוקדמות , חבר באגודת הציירים והפסלים בישראל, הציג עשרות תערוכות יחיד 
  שטיחי קיר אמנותיים על נושאים תנ"כיים ו"שיר השירים".ץ ובעולם בנושא ברחבי האר

  
  

המושתתת על המאפיינים  "ארט נובק"הקים את סדנת היצירה לנעיצת שטיחים אמנות  1984בשנת 
כשאחיו המנוח יוסי ואימו. תיבדל לחיים ארוכים, לוקחים בה חלק פעיל מאוד. כך נולדה  הגילדות,של 

  המצויים בארץ וברחבי תבל. השטיחים בתנ"ךונוצרה העשייה סביב 
  

  עשרה עיקרי הרמב"ם שתרמו אף לעיצוב, תכנון וביצוע - מאמין הראשון מצא בשלוש -את האני
  קר כתבי הרמב"ם העולמי" על רכס הכרמל בחיפה במכון "לח קשתות ויטרז'ים קולאז'ים 12

  , יצירה שאין בלתה ברחבי עולם.1986בשנת 
  

  התמסר לתחום האמנות.  נובק  ואוצר, יוזם ומקדם תערוכות אמנותיות רבות לחבריו  1975מאז שנת 
  ים האמנים בחיפה והצפון. עיקר פעילותו מתרכזת סביב טיפוח האמנות של שלושת בתי החולים המרכזי

  "בית חולים כרמל" ,בית החולים והמרכז הרפואי בני ציון" והמרכז הרפואי רמב"ם. 
במרכז הרפואי "בני ציון" עזר בהקמת האכסדרה לקידום תערוכות אמנותיות. גייס משאבים כספיים 

לרווחת המבקרים  חוות פסליםובשיתוף עם הנהלות בתי החולים קיים תערוכות תכופות ואף הקים 
ולים ושוחרי אמנות. בנוסף, מכין נובק פרוספקטים וקטלוגים לתערוכות אין ספור ומממן את בבתי הח

  ההפקות מתרומות שאוסף בין חבריו ובעלי יכולת מכל ענפי הכלכלה בארץ.
  

נובק נשוי לידידת נעוריו, תקוה, ששימשה מרכזת ועדת המכרזים בעירית חיפה עשרות שנים, ולהם בן 
  ור, שרון וגל.מ –ובת ושלוש נכדות 

  
כרמל ועוספיה עד עצם היום הזה בנושא נעיצת -אל-מקיים סדנאות יצירה וגלריה בדלית 1986מאז שנת 

  שטיחי קיר אמנותיים נושאים תנכיים.
  

  תחום עיסוקייו העכשוויים, כשהוא נושק בשמונים, הם כדלקמן:
  מחקר עולמי מעמיק על הציור הנאיבי. .1
 השירים", גדול ממדים מודפס על קנבס.הפקת ספר מקורי "שיר  .2
  
 


