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 !אמא
יש לנו טיפת 
 חלב בנופית

 (חמודי )

 חברה יזמית עסקית בנופית
צ בשעה "אחה 25.2.10, ביום חמישי, למה ולמי מיועד כנס היזמים שיתקיים בנופית בשבוע הקרוב

, חברת הנוער, חברת הילדים: לדוגמא, חברות קטנות -בקהילת נופית יש תתי קהילות ?  17:30
הפעילות מגבשת את  -לכל אחת מהחברות האלה יש פעילות תוכן המתאימה לה . חברת הפנסיונרים

כנס היזמים הינו נסיון ראשוני לבניית חברה יזמית עסקית עם פעילות תוכן מתאימה . אותה חברה
 ?מיהו יזם, אבל, פונה ליזמים מנופית, כשמו כן הוא, הכנס. ומגבשת

. ישנם גם יזמים חברתיים ובסיום נאמר מילה גם עליהם. יזם הוא אדם הפועל למימוש רעיון עסקי
הם . היזמים הם מרכיב חשוב בצמיחת הכלכלה המודרנית שבה הצרכים הבסיסיים באים על סיפוקם

מוליכים את כולנו בדרך משופרת וחדשה לחיות את החיים ואגב כך מייצרים מקומות עבודה 
שפע , למרבה הצער. יזמים רבים הם אנשים יצירתיים שכל בוקר קמים עם רעיון חדש. נוספים

חלק . הרעיונות שלהם מבלבל ובולם אותם והם לעולם לא עושים את הצעד הפשוט שנקרא לבחור
מאלה שבחרו והפכו ליזמים יתעוררו בוקר אחד עם רעיון חדש ומבריק והרעיון הקודם יראה להם 

אין זה . אלה הם המכשולים הראשונים שעומדים בפני כל יזם. כבר קטן עליהם והם יפנו לו עורף
. תמיד יהיו לו מכשולים לעבור ולהתגבר ופסגות חדשות לכבוש, משנה באיזה שלב עסקי נמצא היזם

ליזם . יש אומרים שכשלון הוא הדרך הקצרה להצלחה, אגב, לפעמים הוא יפגוש בדרך את כישלון
מחכה לו בסבלנות ולצידה , היא נמצאת שם תמיד, שעמד בכל המכשולים והמבחנים מצפה הצלחה

 .מחכים גם כבוד ושפע
לא משנה באיזה שלב הם , כנס היזמים הוא נקודת התרעננות ואגירת כוחות לכל היזמים בנופית

מטי , א זבולון.מ, מאחורי הכנס עומדים מעברים בעמק. חבלי לידה או עסק חי ובועט: נמצאים
אנו קוראים בהמשך . ואני נמנה עליהם, הועד המקומי ומספר יזמים שהם גם יזמים חברתיים, חיפה

להפרות , בכנס נוכל להפגש. הגליון ליזמים נוספים מנופית לבא לכנס הראשון ביום חמישי הקרוב
 .אחד את השני ולחשוב ביחד על כיוון ההתפתחות של חברה יזמית עסקית בנופית

 אבי ברוך



 בענייני בטחון  

בעקבות האירועים האלימים בין ילדינו לילדי הכפרים השכנים, נקטנו מספר 
 להרגעת הרוחות ולהחזרת הבטחון: –צעדים חיוניים 

בוצע מפגש בין יו"ר הוועד )מולי( והמנכ"ל )ארנון(, עם ראש המועצה  .1
האזורית בסמת טבעון ונציג חילף במועצה. ראש המועצה ונציג חילף 

מודעים למצב וכבר נקטו בצעדי הסברה בקהילה ובבית הספר. בהזדמנות 
זו העלינו נושאים נוספים, הקשורים לשכנות: כביש הגישה, המואזין 

בחילף ועוד. האווירה חיובית ביותר והפגישות יימשכו. 
 בוצעו תגבורות שמירה: .2

 בציר בית הספר נופית ב'. – 1430 – 1300בין השעות  .א
  במגרשי המשחקים )דגש לנופית ב'(.– 1900 – 1630בין השעות  .ב
  סיור רכוב ביישוב למניעת פריצות.– 0700 – 0400בין השעות  .ג

 בקרוב יותקנו מצלמות בגן אביטל. .3
כדאי לדעת כי בשער היישוב מותקנות מצלמות, המאפשרות העברת תמונות 

של חשודים/ כלי רכב, כאשר מתרחש אירוע.  
 

איסוף גזם 
ארגזים –איסוף גזם מתבצע ביישוב מדי יום א'. לאחרונה, הכנסנו כפיילוט 

 – המונעים התפזרות הגזם ותורמים לאסטטיקה. עם זאת –לאיסוף גזם 
השמירה על נקיון ואסטטיקה הינה קודם כל בידי התושבים. כיצד?: 

 כך שלא ישהה זמן –את הגזם ראוי להוציא לפני ובסמוך ליום האיסוף  .א
רב ברחובות. 

 יש לרכז גזם בפינות האיסוף המסומנות בלבד. .ב

אין להוציא לפינות הגזם פסולת כלשהיא )קרטונים, גרוטאות וכו(.  .ג
הללו לא נאספים ע"י משאית הגזם ויש עבורם מיכלי איסוף במרכז 

המחזור שליד המכולת. 
במטרה לשפר את הנקיון, בדגש על סופי השבוע - ועוד בענייני נקיון - 

  בנופית הצעירה.1400 – 0600הוספנו עובד נקיון, אשר יעבוד בימי ו' 
 

ובענייני חברה ורווחה 
איטה פינצ'בסקי המקסימה, אשר לוותה את היישוב כעובדת סוציאלית, 

 עו"ס תושב האזור. תודה –מסיימת את תפקידה. מחליף אותה נבו פיק 
. 8478115/6ובהצלחה לאיטה ולנבו. המחלקה לשירותים חברתיים במועצה: 



 ₪  52 -ילדים/תספורת גברים
 ₪  09פאן +תספורת נשים 

 ₪  02/59 -ארוך /פאן קצר
 צבע  פסים  גוונים 

תסרוקות / איפור ערב 

+צבע מבצעים
תספורת 

 בלבד₪  071-פאן ב+
אפשרות למנוי מיוחד לצבע לשיער

 
מנוי פאנים 

 !בלבד₪  051מתנה  0+ 01

 ‘ ה-‘פתוח א

 טבעון ' ק 1ככר בן גוריון 
 04-9534484פקס /'טל

 משקפי ראיה ועדשות מגע

 מאיר טולידאנו 
 אופטומטריסט מוסמך

 מומחה למשקפי מולטיפוקל

 נופית - מירי ארנהלט

 מחירים מיוחדים 
 לתושבי נופית 

ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי
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רו
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  שימוש במצלמת אינפרא אדום -איתור נזילות 
 (טיפול שורש בבעיה), איתור ופתיחת סתימות בביוב ובמרזבים 

 האיתור באמצעות מצלמה חדישה 
 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני אינסטלציה 

 יעוץ והחלפת מסנני מים לבית 

 שעות ביממה 24  

 מסנן מים לבית
עם חומר לריכוך 
המים והגנה על 

דוד השמש , הצנרת
 והמדיח

 !חובה בכל בית

 052-3237505דודי      050-7679905יעקב  
 !שירות מכל הלב



 66:12מהשעה  21.2.2262יום שישי 

מגוון ! כל אחד יכול להיות להטוטן

פלאוור , דיאבולו, פויז, כדורים  -של כלים
צלחת , סטיק
סטאף , סינית

גם ההורים (. מוט)
מוזמנים 

 ! להתנסות 

בועות סבון ענקיות

! 

 -"עשה זאת בעצמך"

 -אגלינג'סדנה להכנת כדורי ג

כל משתתף מכין לעצמו 

  !להתאמן בבית , כדורים
! להרגיש על הגובה

 סדנה להליכה על קביים

 הולכי  קביים

 .מהמדשאה ליד המרכולית 44511תצא בשעה העדלאידע 
 ! שימו לב

כדי לאפשר לכולם לקחת , ביום זה מוקדם מהרגיל יום הלימודים במערכות הגנים יסתיים 
 . חלק בחגיגה היישובית



 04-8459272פקס |  04-8459431טלפון 
 Www.nry.co.ilאתר |  nag@ry.org.ilל “דוא





 

 כרעיים
6199 

 חזה עוף
2299 

 כבד עוף
6199 

 עוף שלם
6199 

 04-9930004הזמנות בטלפון .  מהמרכולית ומהאטליז חינם משלוחים 

 6:00-20:45: פתוחה לשירותכם בין השעות המרכולית

Bon Jour  Nofit 
 ! בקרוב
 ור במרכולית‘פינת אפיה של בונז



 .34521בשעה   43.2.3141שישי 
 ועדת תרבות. במזכירות₪  01כרטיסים  במכירה מוקדמת 

 95-0009999: במזכירות נופית ₪  59כרטיס 

 5ועדת תרבות מזמינה למפגש שלישי בסדרה

 הנשיות בשיאה

 44.2.41  יום חמישי 
הנשים באופרה מייצגות את הנשיות 

, מתעבות, הן אוהבות. במלוא עוצמתה
 . ומשגעות את הגברים כולם, נוקמות

 . הן גם משלמות על כך בחייהן
הרצאה מרתקת על כוחן המוסיקלי 

  .באופרה והדרמתי של נשים

מתי בפעם  
האחרונה  

היתה אצלך  
 ?כַנֵרת בבית 
הַכנֵרת של 

, ההרכב
,  שלישיית עתר
צריכה  פתרון 

. לינה לשבת
אפשרי יחידת 

דיור במחיר 
 . סמלי

 ? מוכנים לארח
‘ אנא פנו לטל
9535055 .

 !תודה





 מרפאת הכללית החדשה בנופית
 

 לידיעת  תושבי נופית 
 
 "טיפת חלב"מוזמנים לקבל שירות  –מכל הקופות כל התינוקות בנופית *
 

 . על ידי האחיות במרפאת כללית החדשה בנופית וללא תשלום טוב זמין 
 
 
  -כל תושבי נופית  המשתייכים למרפאות הכללית באזור*
 
 . יכולים  מוזמנים וזכאים  לבצע בדיקות מעבדה במרפאת הכללית בנופית 
 
 0.88-0.88: ראשון:הבדיקות בימים  
 

 0.88-0.88:שלישי                         
 

 0.88-0.88:רביעי                          
 
 
 . אין צורך בהזמנת תור מראש 
 
 
מטופלים הנזקקים לייעוץ רפואי בשעות בהן *

 המרפאה סגורה
 
 *0088מוזמנים לפנות לקבלת הדרכה וייעוץ למוקד אחיות  
 
 המוקד יכול במידת הצורך לפקסס הפניה למיון   
 
 . מ"או להמליץ על פנייה למר 
 
 *1686" ביקור רופא"לפנות למוקד  -אפשרות נוספת 
 
 
 

 !!!לשירותכם  תמיד
 

 . צוות מרפאת  הכללית החדשה בנופית

 !אמא
יש לנו טיפת 
 חלב בנופית





 

  "  :     5331       36001 :       04-9931301:     9931454 :      nofsheat@012.net. 

 
 

כ   סל 
בשני המשחקים האחרונים ניצחה קבוצת הילדים שלנו )כיתות ב'(. 

 78:51את הפועל נשר בתוצאה: 
 82:36ואת מכבי חיפה בתוצאה 

 
כ ל  ה כ בו ד !                               

 
 

  

בדי ות רפואיות 

           23.2.2010                                

 .                                         ,                 

 .                                           

 :               60    

                                                         

      14:30    16:30 

 

חוגי ילדים בחופ ת פורים 

 לא ית יימו חוגי ילדים  1.3.10 ו-28.2.2010בתאריכים 

 

 



 020-6212934: ‘             4  צ    ן 

 40-3608089: ‘אזור התע ייה רכסים טל
 02-6211990: ‘            96 צ      ‘   

 כלי אירוח מהודרים וחד פעמיים 

                     

            ן

               

 

 במחל ת האפייה

                 

              ן

  צ      

 

 

 כלים מתכלים ל מירת הכדור

           צ              

           צ          ן     

צ                          

       

 יום הולדת

                  

       

 ז      

            

http://www.hacol-lamesiba.co.il 

 ל“    שילחו כל תמונה 
lamesiba@walla.co.il 

 ואנו נדפיס עבורכם

           :90:00-00:00 



כפר חסידים נגד  15:00בשעה  1‘ משחק מס
 רמת יוחנן
 נגד יגור ‘ נופית ב   16:00בשעה    2‘ משחק מס 

 15:00בשעה  - 3-4משחק על מקומות 
 2‘ נגד מפסיד משחק מס   1‘ מפסיד משחק מס 

 ל“טכס לזכרו של ערן נאור ז - 16:00בשעה 
  1-2משחק גמר על מקומות 

נגד מנצח  1‘ מנצח משחק מס 16:15בשעה 
 2‘משחק מס

 טכס חלוקת גביעים - 17:15

 נופשיבוקר      נופשיבוקר     נופשיבוקר
  

בבוקר נקיים יום בישול צמחי בר  4.21בשעה  32.13.41ביום שלישי 
רון הפיסגה ' בהנחיית תמי יוסילביץ את יום הבישול נקיים בבית משפ

 ח לאדם "ש 21נופית עלות  421

מי שמתכוון להגיע ויש , לצורך קיום יום הבישול אנו זקוקים לגזיות
יקבל כל  בסוף היום.ברשותו גזיה מאוד יעזור אם יביא אותה

  נא להרשם במייל שלהלן. חוברת הסבר ומתכונים  משתתף

 -במוזיאון תל אביב מתקיימת תערוכה של הפסל צדוק בן דוד5 דבר נוסף
התערוכה . אנו מנסים לארגן נסיעה במידה ויהיו נרשמים. טבע האדם

ח "ש 13ח לגימלאי ו"ש 34-עלות כניסה לתערוכה. 32.13.41נסגרת ב
 במידה וניקח אוטובוס תתווסף עלות האוטובוס. למבוגר

 41.11-33.11'יום ה5 האפשרויות לביקור

 541.11-41.11יום ו                              

 541.11-33.11 יום שבת                             

אם משהו מעוניין נא להחזיר מייל כדי שנדע אם אפשר לקיים את 
 5gmail@hanna.ron.com הנסיעה המייל 

  להתראות צוות נופשיבוקר            

mailto:ron.hanna@gmail.com


    טיפול משולב 
 ג גוף 'מסא+ טיפול פנים מלא 

 ...שעתיים שכולן הנאה ופינוק 

 שוודי רפואי בהזמנה מראש‘ מסאג
( אלסטו+ שרף )הורדת שיער בשעווה 

 מוצרי קוסמטיקה  לרכישה
 קבעי עכשיו תור ובואי 

 .להנות מטיפול נפלא וקפה מוכן

 טיפול פנים איכותי ומפנק 

 !  הגיע הזמן שלך לעצמך

 101- 0244124–5  גלית רז נייד
  11- 4424244 5בית

 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם

 מכירת כל סוגי השטיחים
 -עבודת יד, מקיר לקיר, מודרניים, קלאסיים

 . פרטיים, ים‘אפגניים בלוצ
 סי ופרקטים.וי.מכירה והתקנת פי

 מפעל לניקוי תיקון וחידוש 
 כל סוגי השטיחים

 ניקוי וטיפול אומנותי 
 בשטיחים פרסיים וסיניים

 דיל נשר -בין שיש אלוני לשופרסל , 30המסילה  ‘ רח 

, 10-1310113, 31300127 ‘טל
 310-1300121 ‘פקס

 קוסמטיקאית מוסמכת

 שנה 51עם נסיון של  
 טיפולי פנים 

 איפור מקצועי וקבוע 

 עיצוב גבות 

  שעווה בכל הגוף 

 פדיקור מניקור 

 מול מסעדת סמיר אמיס—כפר זובידאת

 210-1901292: לתאום

 המלצות חמות מלקוחות מנופית

 דרך נופית
 עד הלילה  17:00: ‘ה-‘א: שעות פתיחה

 ועד הלילה 12:00: שבת,    17:00 - 12:00: שישי



נדידת 
 החרקים  

מודעים בדרך , בני האדם
לנדידת הציפורים , כלל

אך מודעים פחות לנדידת בעלי , החולפות מעליהם
נעשה מעקב אחר , בשנים האחרונות. חיים אחרים

על ידי מספר אוניברסיטאות , נדידת החרקים
עוזבים , מסתבר שרוב החרקים באירופה. בבריטניה

נודדים דרומה , בסתיו את האזורים הקרים בצפון
ושבים באביב , לאזורים החמימים ליד הים התיכון

כדי , החוקרים השתמשו ברדאר מיוחד. צפונה
רוב הפרפרים והרפרפים עפים . לעקוב אחר החרקים שעפים בגובה של מאות מטרים מעל לפני הים

החרקים שעפים נמוך , לעומתם. ש"קמ 100המגיעה ל , גבוה ומנצלים את זרמי הרוחות לתעופה מהירה
 . כי הרוחות פחות חזקות בגבהים נמוכים, מהירותם קטנה

למרחקים , המאפשר להם לנדוד לשני הכיוונים באביב ובסתיו, הוכח שלחרקים יש חוש ניווט מפותח
גם חרקים מזיקים . החוקרים עקבו אחר שני מיליארד חרקים בנדידתם דרומה ובחזרה. מ"של אלפי ק

מעקב אחר . ותוקפים יבולים בכל מקום שאליו הם מגיעים, נודדים לאזורים חמימים בסתיו, לחקלאות
 . ולהיערך להגנת יבולי החקלאים מפניהם, עשוי לאפשר חיזוי מראש של זמן הגעתם, נדידת המזיקים

רוב החרקים חיים זמן . חיפושיות ושפיריות, רפרפים, פרפרים, החרקים העיקריים הנודדים הם ארבה
שדור אחד נודד בסתיו , מכאן יוצא. ואינם יכולים להשלים את הנדידה בשני הכיוונים ההפוכים, קצר

הפרפר הידוע במיוחד בנדידתו הארוכה הוא פרפר . נודד באביב צפונה, ודור חדש שרק בקע, דרומה
שם הוא מבלה , עד מרכז מקסיקו, שנודד מדרום קנדה בסתיו, (Monarch Butterfly)  הדנאית 

 . באקלים נוח עם שפע של צוף פרחים, בלהקה גדולה את החורף

. עד לדרום טקסס, ב"הפרפרים עוזבים את מרכז מקסיקו ועפים צפונה לכיוון ארה, בראשית האביב
הן מטילות ביצים על צמחי , הנקבות מופרות על ידי הזכרים, באזורים אלה של טקסס וצפון מקסיקו

. הניזונים מצמחי החלבלוב הנפוצים כאן, מהביצים  בוקעים זחלים. והפרפרים מתים, החלבלוב
הנודדים צפונה עד לדרום , (דור שני)ומהם יוצאים פרפרים , הזחלים אוכלים וגדלים עד שמתגלמים

עד , מ"יודעים לנווט את דרכם למרחק של אלפי ק, גם פרפרים אלה שמעולם לא היו בקנדה. קנדה
 .     למחוז חפצם שם בצפון

קיימים בעולם קרוב למיליון . בין היצורים החיים אל פני כדור הארץ כיום, החרקים מהווים רוב המינים
בתחילת . מיליון שנה 380שכבר הופיעו לפני , מכלל בעלי החיים בטבע 808המהווים , מיני חרקים

אלה הם חסרי החוליות . ובמהלך הדורות פיתחו כנפיים ועפו באוויר, הם היו חסרי כנפיים, דרכם
היא של , (Insecta)הסדרה הגדולה ביותר במחלקת החרקים . היחידים המצוידים בכנפי תעופה

, סדרת הדבוראים מונה למעלה ממאה אלף מינים. הכוללת קרוב לחצי מיליון מינים, החיפושיות
סדרת הפרפרים כוללת כמאה שבעים אלף . הצרעות והנמלים, וכוללת בתוכה את משפחות הדבורים

, הפשפשים מונים ארבעים אלף מינים, הזבובים והיתושים ביחד כוללים מאה עשרים אלף מינים, מינים
 . התיקנים שלושת אלפים מינים והפרעושים אלפיים מינים

 קונדיטוריה דובדבן
http://duvdevan.meydalle.info 

 עוגות מוס גבינה
 עוגות יום הולדת עם תמונה 

 מוצרים ללא  גלוטן
 :טלפון בקונדיטוריה

 04-9531738  
 050-4231909/7: נייד

 שעות פעילות
 כל ימות השבוע  

 09:00-21:00בין השעות 

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע
ek.meydalle.info 



 מוסמך טכנאי שירותירון  
 תיקון מוצרי חשמל ביתיים

 
  מזגנים  מקררים 

מייבשי כביסה   מכונות כביסה 

 תנורי אפיה מדיחי כלים 

 !א מ י נ ו ת   א ח ר י ו ת   ו מ ק צ ו ע נ ו ת 

2 5 0 - 1 22 0 0 0 6   

 חגי טכנאי מוסמך
, טכנאי מקררים

, מכונות כביסה, מזגנים
תנורי , מייבשי כביסה

 אפייה ודודי שמש

450-9391193 

 שש שנים לפטירת יקירנו

 ל“פאר אהרון ז

נתייחד עם זכרו ביום שישי 
בבית  03301בשעה  31.3.01

 .העלמין בקיבוץ שער העמקים
נקיים , 00301בשעה , בהמשך

 מפגש לזיכרו בביתנו 
 פאר ‘ בית משפ

 נופית, 011הגליל ‘ רח

 המשפחה

 !למופע יום העצמאות דרושים כוכבים מכל הגילאים
או במזכירות  com.gmail@azmaut.nofitכל המעוניינים מתבקשים להירשם במייל 

 .ועבור ילדים שמות ההורים והכיתה, מייל וטלפונים שם נא להשאיר. 9930001נופית 
מבוגרים למערכונים וקטעי , (נכדים-או סבים)ילדים -אנו זקוקים במיוחד למשתתפים לשיר הורים

ילדי מקהלת בית הספר מוזמנים )המעוניינים להופיע בקטעי השירה ' ו -' וילדים מכתות ב, קישור
 . תאריכי החזרות יפורסמו בהקדם(. במיוחד

 ועדת תרבות, תודה

mailto:nofit.azmaut@gmail.com


 ZONE 3פרוייקט האוטובוס של  
נדירות הפעמים בהן אני . כבר למעלה משנתיים שאני כותב טור קבוע בדפי נופית

. אלא אם הם פרוייקטים התנדבותיים לחלוטין, כותב על פרוייקטים שאני עושה
הפעם אחרוג מעט ממנהגי ואספר לכם על מיזם חדש שאני עובד עליו עם השותף 

ביולי האחרון חזרתי מאיירונמן אוסטריה עם החלטה לחזור לאמן . שלי בימים אלה
החלטתי להקים גוף מקצועי חדש שיסייע . ספורטאי סבולת לתחרויות ארוכות

למעשה לא המצאתי שום . לספורטאי סבולת להתכונן לתחרויות בהן הם משתתפים
בישראל קיימים לא מעט גופים מקצועיים המעניקים שרותי אימון . דבר חדש

החידוש היחיד אם כן היה בהחלטה להתמקד בתחרויות ארוכות . לספורטאי סבולת
אני אישית יותר אוהב את התחרויות האלה בכל . בלבד כגון מרתונים ואיש הברזל

 . מקרה וגם מסחרית הייתי חייב למצוא משהו חדש שיבדיל אותי קצת משאר הגופים המתחרים
. והמטרות הספורטיביות שלו, המגבלות שלו, כל מתאמן מקבל תוכנית שבועית בהתאם לאורח חייו

מלבד זאת אנחנו מקיימים אימונים קבוצתיים ברחבי הארץ בהתאם לתוכנית המקצועית ולשיקולים 
לפני כל תחרות חשובה מתקיים מחנה אימונים מרוכז שמאפשר לנו להיות מקצוענים . הלוגיסטיים
 . לכמה ימים

. לצד שרותי האימון המקצועיים לספורטאי סבולת חובבים החלטתי גם להקים סגל ייצוגי של הקבוצה
ספורטאי סבולת צעירים ומבטיחים וביחד עם השותף שלי תפרנו להם חבילת חסויות  5קיבצתי 

חימשנו אותם במיטב , משקפיים, שעוני דופק, תזונת ספורט, קסדות, נעליים, אופניים. מכובדת למדי
פיזיוטרפיסט , מעסה, הציוד ודאגנו להם גם למעטפת רפואית רחבה למקרה הצורך כולל תזונאי

 . ואורטופד
ההרשמה . מדי קיץ יוצאים עשרות רבות של ישראלים חובבי סבולת לתחרויות איש הברזל בארופה

במסגרת . המקומות בכל תחרות 2500-3000מתחילה שנה קודם לכן ותוך מספר שעות נתפסים כל 
במקום . החיפוש שלנו אחרי יוזמות ורעיונות חדשים החלטנו ליצור את פרוייקט האוטובוס של הקבוצה

החלטנו לארגן משלחת חצי רשמית , ורכב שכור, מלונות, לטיסות, שכל אחד ידאג לעצמו להרשמה
כן זו לא . 2011התחרות שנבחרה הינה איירונמן פרנקפורט שתערך ביולי . לתחרות ארופאית נבחרת

במקום זה יצרנו . התחרות שתערך ביולי הקרוב כבר מזמן מלאה ולא ניתן עוד להירשם אליה. טעות
כל ספורטאי יגיע . הרעיון הנו פשוט. כרטיסים לשנה הבאה 50קשר עם המארגנים וביקשנו מהם לקנות 

כולם . הכל, מלונות, הסעות, טיסות. ימים לפני התחרות ומאותו רגע מישהו ידאג לכל צרכיו 4ג "לנתב
וכולם יתחרו בחליפות מיוחדות עליהן , אותם משקפי שמש, עם אותם תיקי ספורט, בתלבושת אחידה

 . יתנוסס לו בגאווה דגל הלאום
יומיים לפני התחרות יצרפו המשפחות לחגיגה בשני . אבל האוטובוס של המתחרים הוא לא כל הסיפור

במקום להתחרות במקום זר מבלי שאף צופה מכיר אותך נוכל סוף סוף לשלב . אוטובוסים נוספים
כל אחד יוכל לסיים בריצה עם יקיריו . התארגנות ממוקדת ושקטה לתחרות עם חוויה משפחתית כוללת

יום אחרי התחרות יתערבבו כולם בשלושת האוטובוסים ויצאו לטיול של . ולחגוג איתם על קו הגמר
 . יומיים באזור לפני השיבה הביתה

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
www.bonk.co.il 

 !צא לדרך, אם כן -? יש לך רעיוןיזם 
 בנופית פלוס פרסם

 + מעטפות מודפסות  0,555+ פליירים  0,555:  חבילת פרסום מורחבת קבל

 .במחיר מיוחד והכלתמיכה ויעוץ , ממשק ניהול, דומיין ייחודי, אתר אינטרנט

 50-5000500: ‘הבית של היזמים טל -נופית פלוס  -“ מידע”

http://www.bonk.co.il


 
 פ ר ש ת   ת ר ו מ ה 

 16:58-18:07: זמני השבת 

i שבת שלוםi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
 ן"י י ע ו ץ   ו ת י ו ו ך   נ ד ל 

 (ת ו ש ב   נ ו פ י ת )! ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל 
0ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 2 - 2 2 5 3 7 7 7  

 :משרדנו מטפל בנכסים באזורים הבאים
-ישובי הסביבה  -רמת ישי  -טבעון  -נופית 

 אם ברצונכם לקבל.     מגדל העמק
 הערכת מחיר או עצה טובה  

 קויופונווו ונו ו ו
 קמינים ותנורי ארובה 

 יעוץ תכנון ומכירה
 טיפולים ותיקונים  , התקנה 

 לכל סוגי הקמינים
 נפט וגז, קמין עץ

11-4133021 103-1133244 
 הכן ביתך לחורף עם קמין סנטר

  יופו ווווו ופופופו ו ווו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  103-0010113 54022013 טלפון

דרושה לשכירות  

דירה מרווחת בת 

, חדרים לפחות 2

רצוי לשכירות 

 . ארוכה

 5טלפונים

 11-4421110 

 1033-430442 

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 רוח בנופית-נפש-מרכז גוף
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

 050-7832003: לפרטים והרשמה
www.ima-adama.co.il/home/sandra 

2ieliash@012.net.il 

בכמה כסף :  ילמה של ה  ים
ת /ה הע מ /נ כל לתמ ך ביל 

יש ל  ? להתחתן  ק נה  י ה
 אחי ת/ע   אחים



יופונופופווווו

 פופו וןווו ונו

 מ נ ו פ י ת   ו ט ב ע ו ן 
נסיעות לכל 
 חלקי הארנ

נסיעות מיוחדות 
ג"לנתב  

 שירות אישי
052-5320005 

  ו וקו ו ופונו

, מעבדת שרות
 תיקון ומכירה

, וידאו, טלויזיות
 מיקרוגל, סטריאו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -ו   
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 2ככר בן גוריון 

  5902359: טל
  490-0009302: נייד

 !מ ב י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הו ו ופוןווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
492-9355244 
40-5903594 

 Homefix שילדקראוט
 לוקחים אחריות על הבית שלכם

 ביצוע עבודות אינסטלציה 

 ופתיחת סתימות

 איתור נזילות 

 בעזרת מצלמה טרמית

 פתרונות איטום מתקדמים

 ביצוע עבודות חשמל

 תיקוני תריסים

 תיקון והתקנת דודים

 שיפוצים כלליים

0נ ת ן    5 2 - 2 7 9 0 9 7 8   

  נופית 92תבור 

 מסגרית אריק
 סורגים  שערים  מעקות  
 שערים חשמליים וסככות רכב 
   ריהוט מתכת  פרגולות 

  הגדר הלבנה 

 054-4915804נייד , 9835031. טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

נ ן נ ו ו א     א   

מגוון , עוגיות, עוגות
גדול של קישים ולחמים 

עוגות יום , מיוחדים
 הולדת ועוד

עד  משלוחים חינם 
 הבית בנופית כל יום

 להזמנות ומשלוחים
0523822430אסנת   

בערב  049535779  
048320626  

 ק ו נ ד י ט ו ר י ה 

 פודו ווווובופו ו ופונו

 
 יהודה מדינהאחראי ביטחון בנופית 

490-5900423 
 054-4930818סיירת נופית  

 490-5900400השוטר הקהילתי  
 490-5900409דני ינטנר  –ש "רב


