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 עתיד תנועת הנוער בנופית
הנוער )ל “הנוע, בשנים הקודמות התשובה היתה ברורה? מי תהיה תנועת הנוער בישוב בשנה הבאה

בישיבה של הועדה האסטרטגית לנוער שהתקיימה . ולמעשה השאלה כלל לא נשאלה, (העובד והלומד
נתקבלה החלטה שלקראת  שנת הלימודים הבאה יערך מעין מכרז בין תנועות  16.3.10ביום שלישי 

תפעל באופן בלעדי , הנוער השונות הפועלות בישראל והתנועה המתאימה ביותר לישוב נופית שתיבחר
 .בישוב

הועדה מונתה . מטרת הועדה האסטרטגית לנוער הינה בניה של תוכנית אב חמש שנתית לנוער בנופית
הועדה החלה את פעולתה  . י המועצה האזורית זבולון והועד המקומי“י הועד המקומי וממומנת ע“ע

מנחה מחברה ליעוץ , י אירית ברק“הועדה מונחית ע. בתחילת פברואר ועד כה התקיימו ארבעה ישיבות
, עצמונה גלעין, לילך פרבשטיין: בישיבה ביום שלישי שהוקדשה לנושא תנועת הנוער השתתפו. ארגוני

אבי , דגנית לוקס, (רכזת הנוער בנופית)זהר גרוס , (ל“רכזת קן הנוע)משי , (ל הישוב“מנכ)ארנון רוזמרין 
ענת טנא ( מנהל מחלקת הנוער והספורט במועצה)דני אלימלך , רן-גלית לב, (הכותב שורות אלה)ברוך 

 (.ל“רכז הצפון של הנוע)עדי גרינשטיין , טלי גור, ניר מנור, (מחלקת הנוער והספורט במועצה)מלכין 
נמצאת בשנת נסיון בישוב שהחלה ( ל“הנוע)תנועת הנוער העובד והלומד , פ החלטה קודמת“ע

סיכויו לזכות במכרז יגדלו , ל בנופית יצליח לעמוד בצפיות בשנה זו“במקרה שקן הנוע. 2009בספטמבר 
‘ בשכבה ט: חלק מהצפיות הן. אם מביאים בחשבון גם את נושא ההמשכיות שיש לו בנופית, מאד

, שהשנה היא שנת בר המצווה עבורם‘ לבנות קבוצה בשכבה ז, צים“חניכים לקורס מד 10-15להוציא 
ל תגבר לאחרונה את נופית בקומונרית “הנוע(. אין כלל פעילות‘ בכיתה ו)להגדיל את השכבה הצעירה 

ת או שנת שירות המוגבלת “בניגוד לקומונרים הבאים במסגרת חל. בוגרת צבא, מעין, (שלישית)נוספת 
, ‘ל בנופית ואחת ההצלחות היא שכבה ח“יש גם הצלחות לנוע.  למעין אין מגבלה כזו, לשנה אחת

משי . תולים תקוות גדולות להדרכה בעתיד‘ בשכבה ח. ל“בהדרכת ליר גינוסר מנופית וכפיר מהנוע
ל אומרת שההצלחה של קן נופית תלויה רבות בשיתוף הפעולה עם ההורים ועם זוהר “רכזת קן הנוע

 .רכזת הנוער
עצמונה גלעין אומרת שכל תנועה שתעבוד בישוב זקוקה לחיבוק גדול ועזרה מהישוב ומההורים כתנאי 

ניר מנור שואל ובצדק מדוע יש מערך כפול של הדרכה בחינוך הבלתי פורמלי . הכרחי להצלחתה
ובאיזה ? האם הכרחי שלכל שכבה יהיו גם מדריכי נוער וגם מדריכים בתנועה: ואני מוסיף כאן? בישוב

דני אלימלך מספר שמסתמנת הובלה ברורה של תנועת ? מידה שתי המערכות צריכות לשתף פעולה
כפר חסידים , תנועת מחנות העולים פועלת ברמת יוחנן. מחנות העולים בישובי המועצה האזורית זבולון

גם הלוגיסטיקה קלה יותר , המועצה יכולה לסייע ביתר קלות וביד רחבה יותר לתנועת נוער אחת. ויגור
דני ממליץ על מחנות העולים אך מסתייג ואומר שקשה לדעת אם . כאשר עובדים מול תנועה אחת

 .התנועה הזו תתאים לנופית
ל בפרט אני רואה בצער את ירידת מרכזיותה של “באופן אישי כחבר לשעבר בתנועת הנוער בכלל והנוע

ועל , הזמנים השתנו. אך הצער הזה הוא רגשי בעיקרו. תנועת הנוער בחיי החברה של הנוער בישראל
המרחב , הטלויזיה רבת הערוצים: שעות הפנאי של הנוער יש מתחרים רבים וחזקים הרבה יותר מאי פעם

עדיין נשאר מקום לתנועת הנוער אלא שהמקום הזה הולך . החוגים והתחביבים, האינסופי באינטרנט
אך תנועת הנוער צריכה להצטייד , להורים ולישוב יש השפעה גדולה. ומצטמצם  והמגמה הזו תמשך

 .בכלי עבודה מתאימים להתמודדות הזו
 אבי ברוך

 משלוחים
40-9776559 

 פיצריה מסעדה

 משלוחים עד הבית 

40-3399349 

  9.4.10העלון הבא יתפרסם ביום שישי 



 תגבור שמירה במהלך החג

חג החרות, מזמן גם חרות מופרזת לגנבים ושאר מריעין בישין. לפיכך אנו 

מתגברים את השמירה בשעות הלילה. רכב הסיור יסייר ללא הפסקה במהלך 

הלילות. אם זיהיתם גורמים חשודים וכל סוגי טרדות, התקשרו ישירות לרכב 

. 054-4930818 –הסיור 

 

פעילות מזכירות היישוב במהלך החג 

 המזכירות תהיה סגורה. – 28.3 יום ב' –בערב החג 

 - המזכירות פעילה חלקית. 4.4 – 31.3 א' – ימים ד' –במהלך חוה"מ 

. 054-6833024, ארנון 054-6833026 חומי –למצוקות ותקלות 

 

נקיון, פינוי אשפה וגזם 

 אין שינוי בימי פינוי אשפה וגזם. –במהלך החג 

 ביום א'. – בימים א' ו ד', פינוי גזם –פינוי אשפה 

 כולל ביום ב', ערב החג. –עובדי הנקיון של היישוב יעבדו כרגיל 

 כמויות האשפה והגזם "תופחות" בדרך כלל. למען שמירה על יישוב –אבל 

 אנא הקפידו על הכללים הבאים: –נקי ונעים יותר 

  'למכולת גרוטאות ליד המכולת, –פינוי קרטונים, אביזרי בית וכו 

בכדי לא לסתום את הפחים. אנא הקפידו על פחים סגורים. 

  בכדי שלא – אנא הוציאו לנקודות הפינוי בסמוך ליום הפינוי –גזם 

ישהה ברחובות ימים ארוכים. 

 

חג שמח לכולם !!! 
 



 ילדים/תספורת גברים
 ₪  34פאן +תספורת נשים 

 ₪  93/04 -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 
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 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

החלפת קווי ביוב ומרזבים ללא , חדש בארץ
פתרון מתקדם לבעיית   -חפירה וללא הרס 

 חדירת שורשים ובעיות נוספות בקווי הביוב
  שימוש במצלמת אינפרא אדום -איתור נזילות 

 האיתור באמצעות מצלמה חדישה 
 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני אינסטלציה 

 פתרון מתקדם לבעיות בקווי ביוב ומרזבים, חדש בארץ
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  רושים   חיפות
לע ו   ק וע  -  נערים ונערות 

  לע ו  15מעל  יל 
  שכולות   נים נופית 
נ  ל תקשר לשרי 

04-9930105 054-6833028 



 04-8459272פקס |  04-8459431טלפון 
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 לקראת יום הזכרון
 ומפגש עם יוצר הסרט, הקרנה מיוחדת של הסרט גחליליות

 14.4.2010יום רביעי 
  20:30בשעה  

, השתתף גילי מייזלר בחיפושים אחרי אחיו גיורא, פעמיים בעבר
חיפוש פיסי עם משפחתו : נעדר מפורסם ממלחמת יום כיפור

וכעבור עשר שנים במזרח , בסיני ובישראל בזמן המלחמה
כעת הוא יוצא למסע השלישי כדי . הרחוק במסע אישי מתעתע

 . לסכם ולהירפא משני המסעות הטראומטיים הקודמים, להיזכר
 24צעיר בן , 12ילד בן , הסרט גחליליות הוא סיפורו של גילי

, 19שנשאר בן , גיורא, שיוצא לחפש את אחיו, 44ומבוגר בן 
מרגש ומטלטל על , אמיתי, זהו תיעוד אישי. במלחמת יום כיפור
השוזר , כוכב נופל וגחליליות, סמים והזיות, משבר נפשי ושכול

נפאל ומה , סיני, בירושלים, אהבה ותקווה, מציאות ודמיון
 .שביניהם

 
הוקרן .  2009הקרנת בכורה  בפסטיבל הקולנוע בירושלים 

 .ב בסל תרבות"י-'נכלל בהיצע האמנותי והוא מומלץ לצפייה לכיתות י,  8במוצאי יום כיפור בערוץ 
בתקשורת , בעיתונות הכתובה, הופעות בערוצי טלביזיה, הסרט עורר עניין רב בתקשורת בתכניות הרדיו 

 .הדיגיטלית ועוד 

 לקראת יום השואה
 אמיר גוטפרוינדמפגש עם הסופר 

 שואה שלנובעקבות ספרו 
  20:30שעה  8.4.10יום חמישי 

בן , 1963נולד בחיפה בשנת .  מהחשובים והמרתקים בדור החדש של סופרי ישראל, אמיר גוטפרוינד
ביחידה העוסקת , שירת בחיל האויר כעשרים שנה, התגייס לצבא כעתודאי. להורים ניצולי שואה

 . במהלך השירות השלים תואר שני בטכניון. במחקר מתמטי והשתחרר בדרגת סגן אלוף

 . בפרס בוכמן' יד ושם'זכה מטעם ( 2000, זמורה ביתן)ספרו שואה שלנו 
 . עומד להופיע בספרדית  והולנדית. אנגלית וצרפתית, הספר תורגם לגרמנית

בה הגיע ( המוזרה)על הדרך , בהרצאתו  מספר על ילדותו כבן לניצולי שואה
 . עבור המחבר ועבור כל אדם, ועל רלוונטיות השואה לימינו, לכתיבת הספר

 .2007זכה  בפרס בתיאטרונטו ', שואה שלנו'על פי ', איש הברזל משכונת כצנלסון, 'מחזה יחיד

 . צעירים בתיכון ומבוגרים, ההרצאה מיועדת גם לאלו שעדיין לא קראו את הספר



  סרפוב מירית –ר הרשמן "ד מאתהעיקר הבריאות 

 מרפאת הכללית החדשה בנופית, רופאת ילדים
 

 אלרגיות האביב 
 ,להורי וילדי נופית שלום רב

. אנו עדים להתעוררות האלרגיה העונתית, ויחד עם שמחת הפריחה והלבלוב, עם בוא האביב
מהווים גורמים , נבגי פטריות, גרגרי אבקת פרחים ועצים: כגון, החומרים המרחפים באוויר

פלח האוכלוסייה המגיב לאבקת צמחים מגיע . אלרגניים ידועים להתפתחות התגובה האלרגית
התגובה האלרגית יכולה להתבטא בצורות שונות ובדרגות חומרה . מתושבי ישראל 151-לכ

 .ובהתאם למידת הרגישות של החולה, בהתאם לגורמי האלרגיה ולכמותם, שונות
היחשפותו של הילד הרגיש  . הינה תופעה שכיחה בקרב תינוקות וילדים" נזלת אלרגית"

נזלת שקופה , "סתום"אף  מנוזל ו: לחומרים האלרגניים הסביבתיים גורמת לתגובה מיידית של
שעול טורדני המחמיר , כאבי גרון, אודם וגרד בעיניים, אף מגרד, התעטשויות חוזרות, מרובה

רבים מהילדים נושמים . ולעיתים עד כדי התקף אסטמטי, היצרות דרכי הנשימה, בלילה ובבוקר
 .מתחת לעיניים" מעגלים שחורים"ולחלקם יהיו , בעיקר דרך הפה

אלא את , שכן התסמונת אינה כוללת רק את הנזלת עצמה, מטעה"  נזלת אלרגית"המונח 
וחשיפה ממושכת לאלרגן יוצרת תהליך דלקתי אשר בהזנחת , הבעיות הנוספות המתוארות לעיל

התעבות כרונית , סנוסיטיס כרונית, הטפול בו עלולה להביא למצב של דלקת לחמיתית כרונית
, האף, אנו מבינים היום שמערות הפנים, למעשה. של ריריות האף ושינויים תפקודיים

חייב , ועל כן טפול באסטמה למשל, הסימפונות והריאות הן מערכת אחת ואותו נתיב אויר
 . להתחיל בטפול בנזלת האלרגית המתלווה אליו

 : ההשפעה העיקרית של הנזלת האלרגית היא על איכות החיים של החולה 
קשיי הנשימה , קוצר הנשימה, קינוח האף הבלתי פוסק, העיניים הדומעות, האף המנוזל והסתום

לחוסר , גורמים לעייפות מצטברת, כל אלו משפיעים לרעה על איכות השינה -בלילה
, לחוסר תאבון, לפגיעה בחוש הטעם והריח, לפגיעה בהישגים, להיעדרות מהלימודים,ריכוז

 ..לבעיה חברתית ועוד
אך מאחר ודרך זו לא תמיד , הצעד הראשון בטיפול הינו ללא ספק הימנעות מגורמי האלרגיה

 .הדרך לטיפול הינה תרופתית, ובמיוחד באלרגיה העונתית, קלה או אפשרית
המשפיעים בעיקר על תופעות , במקרים קלים יחסית משתמשים בתכשירים אנטיהיסטמינים

או , התכשיר ניתן מקומית כתרסיס אף או כטיפות עיניים.העיטושים והנזלת המימית, הגרד
, נעזרים בסטרואידים אפיים, או הכרוניים, במקרים הקשים יותר(. סירופ או טבליה)פומית 

 .נזקקים לשילוב של כמה תרופות, ולעיתים במקרים יותר קשים
מומלץ לנקוט , ובמיוחד עבור ילדים בחופשה, מאחר ולא מעשי להימנע מיציאה לסביבה

 :במספר צעדים היכולים לצמצם את החשיפה לאלרגנים
 שמירה על חלונות הרכב והבית סגורים למניעת היחשפות לאבקנים ואלרגנים  .1
ביתית במהלך היום  בזמן שבו פיזור האבקנים הינו הגבוה -הימנעות מפעילות חוץ .2

 (.מפורסם בעיתונות יומית)למשל מוקדם בבוקר בעונת האביב , ביותר
 .להשתמש במייבש או תליית כביסה בבית, לא לתלות כביסה לייבוש בחוץ .3
 .ולמנוע בעיות בשינה, העשויה לעזור בשטיפת האלרגנים, מקלחת יומית בערב .4
בטרם החשיפה העונתית לאלרגן , ליטול את הטיפול התרופתי המומלץ לילד כמניעה  .5

 .ולהמשיכם על בסיס יומי לכל אורך העונה, והתגובה האלרגית הצפויה החלה
 !!בברכת חג שמח אביבי ובריא לכולם....( ולא את האף)ונקנח 

 . סרפוב מירית–ר הרשמן "ד



 !צא לדרך?   יש לך רעיוןיזם 
 בניית אתר אינטרנט 

 ממשק ניהול, דומיין ייחודי 
 0,555  פליירים 

 0,555  מעטפות מודפסות 

  תמיכה ויעוץ 

 פרסום ושווק באנטרנט 

 אופטימיזציה של אתרים 

 במחיר מיוחד ו כל!!! 
 

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

 לטקס יום הזיכרון

אנו זקוקים לתמונות מחיי 
 הנופלים

 ל “ניתן להעביר תמונות בדוא
 drorfima@gmail.comלדרור פימה    

למי שאין חומר דיגיטלי יעביר אלינו 
תמונות מודפסות  וחוברות זיכרון 

 .לסריקה
 054-8184804דרור 

 

http://images.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.oz.gov.il/SiteCollectionImages/articles_news/yom_hazikaron_Rashi.jpg&imgrefurl=http://www.oz.gov.il/NewsAndArticles/Articles/Pages/YomZikaron.aspx&usg=__OzHCw0Lz2151HJZf76_Ret-S7KM=&h=155&w=160&sz=12&hl


 נופית יוזמת עסקים
 קידום ופיתוח הקהילה היזמית בנופית

 מעברים בעמק ומטי חיפה מציגים
 תוכנית עבודה שנתית ליזמי נופית

 ! כדאי לכולנו, כדאי לך.  נופית יוזמת עסקים
  0507580965אירית ארז מנהלת יחידת היזמות מעברים בעמק  : לפרטים נוספים. 

עלות לתושבי  תוכנית  העבודה
 נופית

מספר 
 מפגשים

 חונכויות עסקיות
 ייעוץ אישי בהתאם לצרכי היזם

  

    

 קורס הקמה וניהול עסק
  

 9 (₪  1200במקום ) ₪  900

 שיווק עסקי ברשתות החברתיות באינטרנט
  

 3 (₪  500במקום ) ₪  390

פרויקט יחודי לבעלי   –קידום עסקים באינטרנט 
 עסקים

  

    

מפגשי רישות )  מפגשי בוקר   –קבוצת מניפה 
 (עסקי 

  

    

מפגשי רישות )  מפגשי ערב   –קבוצת מניפה 
 (עסקי 

  

    



!   פ ת ו ח  ! !  פ ת ו ח ! ! !   פ ת ו ח ! ! !  פ ת ו ח ! ! !פ ת ו ח ! ! ! 

 ב

 מיצים סחוטים
 אשכולית / תפוז 

 גזר/ תפוחים 
0011  ₪ 

 שייקים בטעמים 
 מפירות העונה
 על בסיס חלב

0011 ₪ 

 !!!והרבה אווירה טובה -שתייה קרה  -גלידות  -קפה  

15  ₪ 



 

 04-9930004הזמנות בטלפון .  מהמרכולית ומהאטליז חינם משלוחים 

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

 צוות מרכולית נופית

 מאחל

 חג שמח וכשר

 לכל בית נופית

 ...הכי טוב לקנות בבית

 פתוח בחול המועד כרגיל



 תודה לתושבי נופית על תרומתם לכפר הנוער רמת הדסה
אבקש להודות לתושבי נופית שתרמו ברוחב לב לטובת פרויקט חבילות , בשם הנהלת רמת הדסה

פרויקט זה מאפשר לנו להביא אור ושמחה לבתי חניכינו שמצבם . המזון המתקיים בכפר מדי שנה
בזכות התרומות . הכלכלי אינו מאפשר להם לרכוש את מוצרי המזון הנדרשים לקיום מצוות החג

ובעזרת אנשי צוות ומתנדבים ארזנו את , הרבות הצלחנו לרכוש את מוצרי המזון הנדרשים
 .וחילקנו אותן למשפחות מכל רחבי הארץ, החבילות

 ..."הם מלח הארץ וטנאם מלא תמיד, הם המאמינים בחיים, יש הנותנים את כל המעט אשר להם"
 רותי דונג

חולקו , לקראת חג הפסח, השבוע
משפחות  50-חבילות מזון ל 50

-החבילות יצאו עם כ. באזורנו
עלות  סלי . רכבים מנופית  15

ועד כה נאספו ₪  13,500המזון 
עדיין . תרומות₪   9,500בנופית 

נכון ליום חמישי )זקוקים לעזרתכם 
25.3.10.) 

. המשפחות התלהבו מעצם הנתינה
משפחות שאחרת לא הייה להם 

כסף לקנות את המצות או את העוף 
ברק של שמחה אצל ילדים . הבודד

שהיו יושבים לחגוג את חג החירות 
על   ללא פריטים מינימאליים

רק מי שראה משפחה " .שולחנם
יבין [ 1]המתלהבת מעוף אחד 

 "דלות וחוסר מה הוא
, המחלקים, התורמים, אם הצלחנו

הבוגרים והנוער לגרום לאדם 
אם גרמנו . שימחה בערב החג

לעצמנו ולילדינו להבין שיש דלות 
לא רק במקומות רחוקים ובעיירות 

 .אז דיינו, פיתוח
  יהודה יזרעאלי

 חבילות הגיעו על משטחים  50

 החלוקה התבצעה בעזרת בני הנוער והורים

 מבצע נוסף של מעשים טובים



קונדיטוריה 

 דובדבן
http://duvdevan.meydalle.info 

 עוגות יום הולדת עם תמונה  

 מוצרים ללא  גלוטן 

 04-9531738  

 050-4231909/7: נייד

 פתוח  כל ימות השבוע  

09:00-21:00בין השעות    

 אילן תיקונים
 :א ל ו מ י נ י ו ם 

, החלפת רשתות קרועות, החלפת רצועות לתריס
הרכבת , החלפת גלגלים לחלונות ודלתות הזזה

מוטות וחבלים , משאבות סגירה לדלתות כניסה
תיקון ,סגרים וידיות לחלונות ודלתות, לכביסה

 , כל תיקוני האלומיניום, והחלפת חלונות שבורים
 (.חדר אטום)ד "מומחה לחלונות ממ

 :   ח ש מ ל 
, מנורות, מתגים, קיבוע והרכבת שקעים

תנורי , קטורים לחצר'פרוג, פלוריסנטים 
הוספת נקודות בבית , מאווררים, ונטות, אמבטיה

 .ובחצר

 :א י נ ס ט ל צ י ה 
החלפת חמם מהיר , ניאגרות, הרכבת ברזים

, פתיחת סתימות ביוב, ( דוד שמש) לבוילר 
מיחזור מים אפורים , הוספת נקודות מים

 .להשקיה

  (לא בשבת. ) 052-5577555:  טלפון

 יינות וליקרים

 מייצור עצמי

 איתמר רון

 40-6634399‘ טל

 490הפסגה ‘ רח

 נופית



 ?איפה יש עוד אנשים כמו האיש הזה
 

, במאמר הקודם כתבתי על השפה של אנשי העסקים
חג "בערב . ששונה לעיתים משפת הלקוחות שלהם

אני רוצה לכתוב על עסקים שיצאו מעבדות " החירות
, הלקוחות, וכיצד אנחנו, מפחד לאור גדול, לחירות

עסקים אלו הפנימו את . יכולים למצאם ולזהותם
, הוא המביא להם פרנסה, שהלקוח שלהם, העובדה

. הוא הממליץ הכי טוב שלהם בפני לקוחות חדשים
ברור להם שיהיו להם קניות , כי הם הוגנים עם לקוחותיהם, הם לא מפחדים מה יקרה בחודש הבא

 .שמנהל הבנק מצלצל אליהם רק לאחל חג שמח, ברור לבעלי עסקים אלו. חוזרות
בעברית )במידה ולא מצאתי כל מידע . אני פונה לאינטרנט, או ספק חדש, כשאני מחפש מידע על מוצר

מוצר שאין עליו . כי כדאי לי לא לקנות את המוצר, אני יכול להניח בשקט, על המוצר( או באנגלית
הוא מוצר שכנראה לא , או אינו קיים למכירה באתר כל שהוא על פני הגלובוס, או השמצות, המלצות

 .לקנותו" שפן הניסיונות"נחשפו אליו דיי אנשים ולא כדאי שאהיה 
כל . הרבה זמן וידע בסינון מידע, מה שנחוץ זה ידיעת אנגלית, ל"כשאנו מחפשים מוצר שנמכר גם בחו

, אני נוכח מחדש כי סבלנות וחקירה מעמיקה, עבורי או עבור לקוח, פעם שאני מחפש מידע על מוצר
המחפש מגבש לעצמו , עם הזמן. כמות המידע הקיימת ברשת לגבי מוצרים היא אדירה. מובילה למידע
" גורו"ה זקוקים להמלצה על אתר /במידה ואת. שלו לכל נושא ונושא" הגורו"שהם , רשימת אתרים
 . אל תהססו לפנות ואעזור לכם, למוצר מסוים

, זאפ-כגון ההמלצות ב, המלצות אלו. מוצר טוב ילווה בהרבה סקירות הנכתבות על ידי משתמשים
חייבים " גורו"גם אתרי . יש למצוא חיזוקים לכל המלצה והמלצה. צריכות להילקח בעירבון מוגבל

שנדיר שחברה תצליח ליצור דעה לגבי מוצר לא , אם כי כמות המידע כל כך גדולה, להיקרא בזהירות
מוצר שמופיע בהרבה אתרים למכירה ואינו מלווה בסקירת . כשיר ולהפוך אותו למוצר ששווה קניה

 . או מוצר לא מוצלח,  לקוחות הוא מוצר חדש
לאחר עשרים דקות של חיפוש ננעלתי על אתר . לאחרונה חיפשתי עבור לקוח טייפ מנהלים דיגיטאלי

שהופיעו בזאפ הופיעו גם , רוב הדגמים. שעורך בדיקות לכל טייפ מנהלים חדש המופיע בשוק, "גורו"
ובכך עזרו "  גורו"ההערות של המדרגים בזאפ היו שונות מהדירוג המקצועי של אתר  ה". גורו"באתר ה

שהדירוגים סיפקו מידע מועיל , ניתן לציין. לי להחליט על הדגמים המומלצים לשימושו של אותו לקוח
 .מהשטח על השימוש בטייפ המנהלים שנקנה לבסוף

בפורומים מתרכזות כל . פורומים הם המקור היחיד כמעט למידע על ספקים ונותני שירות בארץ
מופיעות חוות דעת של , ובעקבות תלונות אלו( כקטנים)התלונות על תפקודם של ספקי שירות גדולים 

, לדידי מומחים הם גם נאמני צרכנות, (בנוגע למומחים)בכוונה לא כתבתי במירכאות . מומחים
, נאמנים אלו מכירים את החוק. ולאחרונה מתפתחת בארץ קהילה הולכת וגדלה של נאמני צרכנות

 . הנהלים הצרכניים והמקובל בבתי המשפט
פנו ואעזור , או לא מבינים כיצד לתפעל, עומדים לקנות, במידה ואתם זקוקים למידע על מוצר שקניתם

 .בשמחה
 .ובהזדמנות זו ברצוני לאחל חג שמח וכשר לכל בית נופית

 .אשמח לענות על שאלותיכם במדור זה או אישית
 www.tovana4u.co.ilאו דרך האתר    yehuda@tovana4u.co.ilל "ניתן לפנות אלי בדוא

www.tovana4u.co.il 

המשפחה -כלכלת. וצרכנות" המשפחה-כלכלת"-המייעצת ב" תובנה"הוא בעל חברת יהודה יזרעאלי 
תכנון העתיד המשפחתי , יומית-משפרת את ההתנהלות היום". תכנון פיננסי משפחתי כולל"עוזרת ב

, בצד הצרכני(.  רפואי ופנסיוני)ובייעוץ להגנות ביטוחיות משפחתיות ( חגיגות, טיולים, לימודים)
כגון התחברות לחברה סלולארית ללא הפתעות בחשבון , מטפלת בבעיות צרכניות מכל סוג" תובנה"

 .או שירות/טיפול באי הבנות עם ספק סחורה ו, התנתקות מהכבלים ללא דחיות, החודשי

mailto:yehuda@tovana4u.co.il
http://www.tovana4u.co.il/
http://www.tovana4u.co.il/


 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם

 מכירת כל סוגי השטיחים
 . פרטיים, ים‘אפגניים בלוצ -עבודת יד, מקיר לקיר, מודרניים, קלאסיים

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

? 
 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

  לקנות/רוצה למכור

התקשר ברגע זה ותקבל 
מענה שיתאים לצרכים שלך 
 והכול באמינות ובמקצועיות

 !נשמח לעמוד לרשותכם

 050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 

 פינת אמן באירועים
סדנאות אומנות מותאמות 

 במיוחד לאירוע שלך

 כולם יוצרים 

 כולם נהנים

 באווירה קסומה 

 9890<?>-0;0גבריאלה קיים 
galakayam@gmail.com 

 חוויתי  ייחודי  קסום

                 
                      -ש                      -    ב                     
450 -2545052    h a l omo t k s um im@wa l l a . c om 



 יום המים העולמי  
עד לבוא , לחודשים רבים, אנו נפרדים מהמטר, בחג האביב

הגדלים באביב ( ללא השקיה)גידולי בעל . היורה בסתיו
אך , תלויים במשקעי החורף כדי לתת את תנובתם, ובקיץ

 1992בשנת . מונעת את גידולם, התמעטות הגשמים
, לבעיות המים בעולם( במרץ 22ב )ם להקדיש יום בשנה "הוחלט באו

המטרה היא  .(World Water Day)" יום המים העולמי"שיקרא 
השנה . לבעיית המים הזמינים לשתייה ולחקלאות ברחבי העולם, להעלות את מודעות האנשים
, זה מחייב חיסכון במים. ולבריאות האדם, לאיכות הסביבה, יום זה מוקדש לאיכות המים

 . מחקרים ועוד, התפלת מים מלוחים, השקעה במחזור שפכים, שמירת איכותם

ממאגרים תת  651, (המצטמקת)מצריכת המים המתוקים מגיעים מהכנרת  201, כיום בישראל
,  96.51המים המלוחים בכדור הארץ מהווים . ממים מותפלים 151וכן , (אקוויפרים)קרקעיים 

נמצאים , מהמים המתוקים 701. לצרכיו 0.31שמהם מנצל האדם ,  3.51והמים המתוקים רק 
ורק , נמצאים באקוויפרים בעומק האדמה 291, בקרחונים בהרים ובקטבים, במצב צבירה מוצק

נמצאים , מהמים המתוקים שעל פני היבשות  871. נמצאים על פני האדמה, מהמים 11
מכלל  201, נוסף על אלה. זורמים בנהרות ובנחלים 21ורק , בתוך ביצות 111, באגמים

 30המשתרעת בין , בפרט בחגורת המדבר העולמית, היבשות בעולם הם אזורים מדבריים
מ "מ 200מגדירים מדבר כאזור שבו יורדים פחות מ . מעלות דרום 30מעלות צפון לבין 

 .  משקעים

התופעה הנקראת הידרוטרופיזם , הייתה ידועה כבר מהמאה התשע עשרה, לחוקרים בעולם
(Hydrotropism)  , כלומר יכולתו של הצמח לשלוח את שורשיו לעבר מקורות המים

שבהם יש , בהנדסה גנטית( טרנסגניים)מנסים לייצר זני צמחים , במכוני מחקר שונים. בקרקע
, לאחרונה התגלה גן בצמחים. המסוגלת לגלות כל טיפת מים בקרקע ולנצלה, מערכת שורשים

ומנסים לשלבו בתאי הגידולים , (משיכת השורשים למים" )הידרוטרופיזם"האחראי על תופעת 
, ישפר את סיכויי השורשים להגיע לכל טיפות המים בקרקע, שילוב זה. החקלאיים ובצמחי הנוי

 . בגידולי שלחין בקיץ, ויאפשר חיסכון במי השקיה

ומתפשטים , (נפחם קטן)מתכווצים בדרך כלל בטמפרטורות נמוכות , החומרים בטבע
שבה , אנומליה של המים היא תופעה ייחודית. אך לא המים, (נפחם גדל)בטמפרטורות גבוהות 

יש , עם ירידת הטמפרטורה של המים(. מים)וקטן במצב נוזל , (קרח)נפחם גדל במצב מוצק 
הם , צ"צ ומטה עד לקיפאון באפס מ"מארבע מ. עד לארבע מעלות צלזיוס בלבד, ירידה בנפחם

צף על , הקרח שמשקלו הסגולי קטן יותר מהמים, כתוצאה מכך.  101מתפשטים ונפחם גדל ב 
אפשר לפרק , בהידרוליזה. וקוביות קרח בכוס מים, כמו הקרחונים בקוטב הצפוני, פניהם

 . ואת החמצן לצרכים אחרים, לנצל את גז המימן לאנרגיה, לחמצן ומימן  (H2O)מולקולת מים

. כי המסה העיקרית שלהם מורכבת ממים, לא יתקיימו בכדור הארץ ללא מים, יצורים חיים
וגוף ,  781צפרדעים ,  801( שלשולים)תולעי האדמה , מים 991מדוזה מורכבת מ : למשל

 951בעלים של חסה יש . מאשר בבעלי חיים, בצמחים יש יותר מים. מים 651האדם מורכב מ 
 . מים ועוד 781בתפוח  901בגזר ,  901בכרוב ,  951בעגבנייה , מים

 

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע
ek.meydalle.info 



  
 
 
 
 
 

40-5909499 
 נופית, 440תבור  
 
 
 

 משחקי חשיבה
 ואסטרטגיה 

 לא רק לילדים

 פרגולות וגדרות הדס
 אפריל -מבצע היכרות לחודשים מרץ

  ר"למ₪  180גדר עץ מחוטא* . 
  גדרP.V.C.  ר"למ₪  220לבן* . 
  330( דק)רצפת עץ מחוטא לחצר  ₪

 . *ר"למ
 1,200₪מקומות  10ל גדול "שולחן קק 
  הרכבת נדנדה מסיבית מעץ לילדים על

 .₪  300פרגולה קיימת 
  300למזרן מלא יחיד ( משטח)בסיס  ₪ 

 ₪ 500זוגי   
 

 ר"מ 20מינימום הזמנה * 
 

 חג פסח שמח וכשר, עבודה עברית
 

  050-4149043:     טלפון
 נא לא להתקשר בשבת 

 

 מאפייה

     ש         

 פ י צ ה , ל ח מ נ י ו ת , פ י ת ו ת 

04-9536356 
 משלוחים עד הבית

 , עוגיות, בורקס, זעתר
 חלות לשבת

    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

 474- 7791479–:  גלית רז נייד
  40- 9971599 :בית



 תסמונת הרבע השני
בתחילת העונה הנוכחית של מכבי תל אביב בארופה כתבתי 

אולם לדעתי הסיכוי של הקבוצה להצליח , כאן שאשמח לטעות
. שורות אלה נכתבות בבוקר יום רביעי. העונה הוא לא גבוה

שעות אחרי ההפסד של הקבוצה במשחק הראשון בסדרה מול פרטיזן  12-פחות מ
. אין לי דבר או חצי דבר נגד מכבי תל אביב. בלגרד ויום לפני המשחק השני

מועדונים כמו מכבי חיפה בכדורגל ומכבי תל אביב בכדורסל מצעידים את . להיפך
 .הספורט הישראלי הרבה קדימה לדעתי

, עם היררכיה לא ברורה, כתבתי שהקבוצה לא תצליח לדעתי כי מדובר באוסף של שחקנים די טובים 
 7-8טענתי שההצלחות הכי גדולות של המועדון הגיעו כשהיו . ובלי שום שחקן שהוא מניה בטוחה

ישראלים  2-3מתוך השחקנים הדומיננטיים היו לפחות . שחקני אימונים 4שחקנים דומיננטיים ועוד 
ואפילו לתרבות הישראלית ולא ראו בקבוצה , לקהל, שהנהיגו את הקבוצה או זרים שהתחברו למועדון

 . תחנת מעבר בדרך למקום אחר
אפילו ההצהרות של קברניטי . מי שיטען שעצם העליה לשלב הזה היא הצלחה הוא נאיבי לדעתי

מכבי הוא לא מועדון . המועדון כאילו עליה לפיינל פול תחשב להצלחה כבירה לא משכנעות אותי
 . מליון דולרים מהארנק 20בטח לא אחרי שמוציאים . לא בארץ ולא בארופה. שמשחק על המקום השני

אבל מעבר להצלחה של מכבי מה שעניין אותי במשחק הראשון בסדרה מול פרטיזן היה האופן שבו 
נקודות בכדורסל הארופי היה נחשב לבלתי מחיק גם  20עד לפני מספר שנים הפרש של . הוא התפתח

לחלק את הדקות בין השחקנים כדי , קבוצות היו נוטות להרים ידיים. אם הוא הושג במחצית הראשונה
פתיחה חזקה ויצירת הפרש משמעותי כבר בתחילת . ולהתחיל לתכנן המשחק הבא, שלא יתעייפו

השחקנים הטובים . המצב שונה מאז ומעולם NBA-ב. היו אסטרטגיה מקובלת ויעילה, המשחק אם כן
פסק "אבל ברבע השני המשחק נכנס למעיין . ביותר בקבוצה אומנם פותחים את המשחק ברבע הראשון

שחקני החמישיה יורדים לנוח לקראת המחצית השניה ואת מקומם תופסים . דקות 12וירטואלי של " זמן
את אף אחד לא , נקודות 30אלא אם מדובר בהפרש של . שחקני הספסל והצעירים שצריכים להשתפשף

רק , במידה מסויימת המחצית הראשונה משוחקת לפרוטוקול בלבד. ממש מעניינת התוצאה במחצית
 . כדי שאפשר יהיה להגיע כבר לחלק המעניין

-בשנים האחרונות אופן התפתחותם של המשחקים בליגה הארופאית הפך דומה מאוד לזה המקובל ב
NBA.  פעם אחר פעם הוכח כי גם פער דו ספרתי גדול הוא לא משהו שבגללו צריך להרים ידיים

הובלה מוקדמת בפער  -עד כמה שזה נשמע מוזר אולי אפילו ההיפך הוא הנכון. ולוותר על המשחק
 . כפי שקרה אתמול. גדול היא ערובה להשוואת התוצאה במחצית השניה ואולי גם למהפך

לשלוט במשחק ", "לשבור אותם"מאמנים נוטים לחשוב שכדאי להוביל בשלב מוקדם על מנת 
של פלרם  18לפני שבועיים כתבתי כאן על הנצחון של קבוצת גילאי ". ליצור מומנטום" "מהתחלה

לקבוצה היריבה ובכל זאת  4-2התוצאה במחצית הייתה . זבולון בגמר הפלייאוף בליגת הכדורמים
הוא עלול לגבות מחיר יקר , אם כדי להוביל בשלב מוקדם אתה נדרש למאמץ מיוחד. הקבוצה ניצחה

 .בהמשך המשחק וייתכן ולא תוכל להחזיק מעמד
משחק ולא /כשאני עובד עם ספורטאים וקבוצות אני מלמד אותם להתקדם שלב אחרי שלב בתחרות

המשחק : "אני מניח שגם פיני גרשון אמר לשחקנים במחצית משפט כמו. לחשוב קדימה יותר מדי
. מאמן ופסיכולוג נמצאים לפעמים בבעיה דומה". מתחיל מחדש עכשיו ואסור לנו להרפות מהדוושה

לשניהם משלמים כדי לדבר ולהביע את דעתם ושניהם מרגישים לא בנוח כשהם לא עושים את זה 
מילים כמו .  גם אם מקבלים עבורה הרבה כסף. אבל לפעמים השתיקה היא הדבר הכי נכון. ושותקים

הן מילים שאני מלמד מאמנים להימנע מהן כי לדעתי הן הרבה פעמים " מוכרחים" "אסור", "חייבים"
 . יוצרות לחץ מיותר אצל הספורטאי

לשמור על ההובלה הוא מתחיל " חייב"אם ספורטאי מוביל ומתחיל לשחק באופן לא טבעי כי הוא 
סבירות , אם ספורטאי מתחיל לחשוש שלא יצליח לעשות משהו. לחשוש שלא יצליח לעשות זאת

 .נקווה שבמשחק השני מכבי ינצחו. גבוהה שהוא אכן לא יצליח לעשות את זה

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
www.bonk.co.il 

http://www.bonk.co.il


 
 פרשת צו

 18:25-19:34: זמני השבת 

i שבת שלוםi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קרי   מ נ  ומועיל  
  לקור ים

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

 מאחל לכל תושבי נופית
 חג פסח שמח

  מופו ווווו ופופופו ו ווו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום

 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  470-7767009 9777709: טלפון

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

  יתיים
 מז נים  מקררים 

מכונות כ יס   
מיי שי כ יס   
 מ יחי כלים

 תנורי  פי  
 מינות  חריות 

 !ומקצוענות
052-6008871  

 להשכרה
ח רי  : יר  
 סלון+שינ 

 מרפסת   ול 
 כניס  נפר ת
 רח שקט
 נןף

 לטווח  רוך
 לרציניים

4<;;>:;;::  
il.co.roneng@ronen 

 2+ זוג 
מחפשים 
/ לשכור בית 

  יחידה בנופית
החל , רצוי מרוהט

כשנשוב , 2010מיוני 
,  ב"משהות בארה

 :ל“ליצירת קשר בדוא
einatvax 

com.yahoo@ 

 צומופועופווועו ופווו ופועו ופו

 מכירת צמיגים חדשים מכל הסוגים
 תיקון תקרים

 
 כפר זו י  ת  קר ת  טליז סמיר  , רמת ט עון 
 4;><?>?-4>4ניי   A4;-@?:>489 טלפקס

 הנחה מהמחירון 501

 ברומר אורי

 הדברת מזיקים
 שירות הדברה מקצועי

 אמינות, יחס אישי
 התאמת פתרון לכל לקוח

 !שימוש בחומרים ידידותיים 
 0;<0 -‘ רשיון המשרד לאיכות הסביבה מס

 אשמח לעמוד לשירותכם

;=0:>::-0;:  ,;=0:?::-0;: 
 נופית, >0רמון ‘ רח

Uri.brumer@gmail.com 

mailto:מיילronen@roneng.co.il
mailto:einatvax@yahoo.com
mailto:einatvax@yahoo.com


מופונופופווווו

 פופו וןווו ו ו

 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 ורו ו ופו ו

, מעבדת שרות
 תיקון ומכירה

, וי  ו, טלויזיות
 מיקרו ל, סטרי ו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -ו   
 תיקון מחשבים

 ט עון. ק 9ככר  ן  וריון 

  ?=<A@<:9 טל
  A4<;-;::<>:9 ניי 

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו' ותונוצו

 הו ו ופוןווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמי ים
 תיקון תקרים
 יזון  ל לים 
  לקטרוני

 

 כיכר כפר ז י  ת 
4<9-?>==944 
4;-@?:>@?4 

 Homefix שילדקראוט
 לוקחים אחריות על הבית שלכם

  יצוע ע ו ות  ינסטלצי  

 ופתיחת סתימות

  יתור נזילות 

  עזרת מצלמ  טרמית

 פתרונות  יטום מתק מים

  יצוע ע ו ות חשמל

 תיקוני תריסים

 תיקון ו תקנת  ו ים

 שיפוצים כלליים

0נ ת ן    5 2 - 2 7 9 0 9 7 8   

  נופית 9?ת ור 

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

  הגדר הלבנה 

 054-4915804נייד , 9835031. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי 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 

 פועו ווווו ופו ו ופו ו

 
 י ו   מ ינ  חר י  יטחון  נופית 

4<;-=?::49> 
 054-4930818סיירת נופית  

 ;;4::?=-;>4 שוטר  ק ילתי  
 >;4::?=-;>4דני צנטנר  –ש "ר 


