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 שואה זכרון ועצמאות
ב יערך “הטקס בהפקת שכבת י, טקס יום הזכרון לשואה ולגבורה ייוחד השנה לנושא דיאלוג בין הדורות

יערך טקס יום הזכרון שהופק , שבוע לאחר מכן. בנופשית 20:00בשעה ‘ ביום א, בתחילת השבוע הקרוב
בטקס יופיעו גם בני נופית שבגרו ועזבו את קן  , י מיטב הכוחות המקומיים מתושבי נופית“ויבוצע ע

על הבמה המרכזית בנופשית  , ובערב יום העצמאות. ובאים במיוחד לבמת הטקס, הוריהם בנופית
שירים ומערכונים , שחקנים וכולם תושבי נופית, זמרים, הורים, ילדים: “מדינה קטנה”המופע המרכזי 

 . מפירותיהם של להקת כוורת ויוצאיה בהפקה מקומית מיוחדת במינה
את שלושת הטקסים שהם גולת הכותרת , מזה ימים רבים, עשרות תושבים עובדים במלוא המרץ ומכינים

ב נרכין את הראש ונזכור את “יחד עם נוער י. של החיים התרבותיים והקהילתיים שלנו כאן בנופית
הפשע האכזרי והנרחב ביותר שידעה האנושות , הטראומה הגדולה ביותר שחווה העם היהודי לדורותיו

המחיר הכבד מנשוא , חללי מלחמות ישראל, יקירנו, יחד נמחה דמעה על בני משפחה. מאז ומעולם
היא הסוכריה המתוקה של ערב יום העצמאות אותה “ מדינה קטנה”, ולמחרת. לתקומת מדינת ישראל

 <<<. הכל הרבה יותר קל—יחד, נשמח, נשיר, נשכח, נצחק. נמצוץ ביחד עד תום
 ועוד בגליון

מה חשוב יותר לקבוצה מקצוענית כמו . א הודחה מהיורוליג“מכבי ת, ליאור זך מאור מצטער שהוא צדק
 <<<.אני מודה שהתשובה הפתיעה אותי? לכידות חברתית או לכידות משימתית, א“מכבי ת

אותו צמח עם הפריחה הכדורית , השיטה המכחילה. גם בטבע קיימים מינים עם מרפקים ואופי דורסני
על השיטה של . הצהובה שהובא לישראל כדי להתמודד עם תופעת החולות הנודדים הוא אחד מאלה

 <<<רשימות מהטבע, השיטה המכחילה בפינתו של אהוד קלפון

מסתבר .  Dבבדיקת דם שעשיתי לאחרונה במרפאת הכללית החדשה בנופית נמצא שחסר לי ויטמין 
  Dעוד על ויטמין . שהחוסר הזה שכיח מאד באוכלוסיה ושמדובר בתופעה בריאותית כלל עולמית

 <<<רופאת המשפחה של מרפאת הכללית החדשה בנופית, ר דפנה נדיב“בפינה העיקר הבריאות מאת ד
אז למה הם . שיטת מצליח. תובנה להתנהלות כלכלית נכונה מנסיונו האישי של יהודה יזרעאלי 

 ? <<<ממשיכים לנסות

 <<<כל הפרטים כאן בהמשך הגליון. לא מעט? מה קורה בנוער נופית
 <<<ההשתתפות במחיר סימלי,  מזמינה למפגשי  רישום מודל , רות שצמן מסטודיו אטמוספירה

 <<<לקרוב לבבות ולהפחתת העוינות בין העמים, סיוע הומניטארי לילדים פלשתינאים חולי סרטן
 <<<כל זאת ועוד

 אבי ברוך, קריאה מועילה ומהנה

 משלוחים
40-9776559 

 פיצריה מסעדה

 משלוחים עד הבית 

40-3399349 

 בנופשית 20:00שעה  11.4.10יום ראשון 



 אירועי יום השואה, יום הזכרון ויום העצמאות. 

 במתחם נופשית.  –, יערך טקס יום השואה 20:00 בשעה 11.4.2010ביום א' 

 דקות. 45הטקס יתקיים בחלק הדרומי של נופשית והוא ימשך כ- 

 והמאחרים 19:55 –, שער הכניסה הראשי ייסגר ב 19:15 –השערים יפתחו לכניסת קהל ב 

 יופנו לשער החירום הדרומי/מזרחי.

 

 במתחם נופשית. –, יערך טקס יום הזכרון 20:00 בשעה 18.4.2010ביום א' 

 דקות. 45הטקס יתקיים בחלק הדרומי של נופשית והוא ימשך כ- 

 והמאחרים 19:55 –, שער הכניסה הראשי ייסגר ב 19:15 –השערים יפתחו לכניסת קהל ב 

כביש הבריכה יהיה סגור לתנועת רכב, רק נכים עם יופנו לשער החירום הדרומי/מזרחי. 

חדר הזכרון )באולם( יהיה פתוח החל מ אישור יוכלו להגיע עם רכבם לחניית גני החובה. 

, וכן לאחר הטקס. עם סיום הטקס, יתקיים ערב שירה בציבור באולם. 1830

החניה באזור מרכז הישוב מוגבלת, לכן אנו ממליצים לכל מי שיכול, להגיע לטקס ברגל. 

 

 במתחם נופשית. –, יערך טקס יום העצמאות 20:30 בשעה 19.4.2010ביום ב' 

 כולו יגודר והכניסה אליו תתבצע בשני שערים: םמתחם האירועי

 בעל מספר מסלולים יהיה בכביש הבריכה בצד הצפוני של נופשית. 1שער 

  בעל מספר מסלולים יהיה בכביש הבריכה בצד הדרומי של נופשית.2שער 

, בכל שער יהיו מאבטחים וסדרנים שיבדקו את 19:45 –השערים יפתחו לכניסת קהל ב 

הנכנסים.  אנא קבלו זאת בהבנה והמתינו בסבלנות. הישיבה בטקס על כיסאות. 

לשטח הטקס אסור להכניס: כלבים, כיסאות, סכינים, חומרים מסוכנים, קצף, ספריים 

לסוגיהם וכל חפץ חשוד אחר. לא תתאפשר רוכלות מסוג כלשהוא במתחם החגיגות.  

 שלא לרכוש מוצרים או מזון מרוכלים פיראטיים, המוכרים מרכולתם –אנו פונים גם לציבור 

בניגוד לחוק וללא אישורי בריאות/ בטיחות. אביזרי יום העצמאות  ומזון אשר ימכרו כדין 

 הינם מבוקרים ומאושרים בהיבטי בטיחות ובריאות.   –בתוך המתחם ובאישור המארגנים 

 

 נארח טיול של שבט צופי קציר המטיילים באזור. –היום, יום ו' 

המטיילים  יטו אוהליהם בשטח המדורות, בסמוך למועדון הנוער. 



 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 



      
 

 

כיתות )דגלנים , רקדנים, כל הזמרים, כולל דגלנים כל המשתתפיםחזרה גנרלית כוללת את * 

 .התעמלות מכשירים ואקרובטיקה וחבורת הזמר, פאנקי ביט,  ('א

מומלץ להביא משהו ( טרום גנרלית וגנרלית)לחזרות הממושכות . מומלץ להצטייד בבגד חם* 

 .חטיפים לילדים והרבה סבלנות, לאכול

, (בשל המספר המצומצם של חזרות כל חזרה קריטית)נא להשתדל לא להחסיר חזרות * 

 ולהקפיד על הגעה בזמן 

   (לכיוון גני החובה)ניתן להיכנס לנופשית דרך הכניסה האחורית * 

 

 מקום משתתפים תאריך ושעה

 במה ו –כתות ב  19:00 -18:00( 'ג) 13.4

 במה שיר הורים ילדים 20:00 - 19:00( 'ג) 13.4

 במה מבוגרים 21:00 – 20:00( 'ג) 13.4

 במה פאנקי ביט בשעות הצהריים( 'ד) 14.4

 במה ('כיתות א)דגלנים  16:00-17:00( 'ה) 15.4

, ילדי המקהלה)חזרה טרום גנרלית  21:00 – 18:00( 'ה) 15.4
 (פאנקי ביט, מבוגרים, הורים ילדים

 במה

 במה נבחרת אקרובטיקה 18:00 – 17:00( 'ש) 17.4

 במה תלבושות+ כולם  :חזרה גנרלית 21:00 – 18:00( 'ש) 17.4



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

 ב

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

10  ₪ 

 מרכולית 40-5909499: להזמנות‘ טל
 מזנון 40-5109384

  40-5109384מזנון  40-5909499מרכולית : להזמנות‘ טל



 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 

 טכס יום השואה מוקדש השנה
 לדיאלוג בין הדורות 

 

 בנופשית 20:00שעה  11.4.10יום ראשון 
 הציבור מוזמן

 ב “שכבת י 



  ר דפנה נדיב"ד מאתהעיקר הבריאות 

 מרפאת הכללית החדשה בנופית, רופאת משפחה

 " הויטמין של השמש" Dויטמין 
 ". כויטמין של השמש"היה ידוע מאז ומתמיד  Dויטמין 

הויטמין הפעיל  נוצר בגוף לאחר .  הוא נוצר בעור בהשפעת אור אולטרה סגול או מתקבל בתזונה
 . שעובר עיבוד ופועל על אברי מטרה כהורמון

 . הנושא נמצא בכותרות  -לאחרונה
מה תורם . שכיח ביותר  באוכלוסיה ומייצג בעיה בריאותית כלל עולמית Dנמצא שחסר ויטמין 

 ?Dלרמה נמוכה של ויטמין 
החשיפה המוגבלת . היכולת ליצור את הויטמין בעור בהשפעת החשיפה לשמש יורדת עם הגיל

יש למצוא איזון בין שמירה על . )לשמש והשימוש בקרם הגנה מקטינים עוד יותר את הייצור בעור
 (. רמת ויטמין תקינה לבין העלאת הסיכון לסרטן העור

בשר אדום ומזונות , חלמון ביצה, דגים שמנים . )Dיש גם מעט מקורות  מזון טבעיים לויטמין 
 (. מועשרים 

 

חסר קשור  בסיכון . מצויות  בקשר ישיר עם מאזן הסידן החיוני לבריאות העצם Dרמות ויטמין 
 . לאוסטיאופורוזיס נפילות ושברים בעיקר שברי ירך

 

ירידה בצפיפות  העצם ושינוי , אוסטיאופורוזיס היא ירידה בכמות המינרלים ליחידת נפח של עצם
 . כל אלו גורמים  לירידה בחוזק העצם והיארעות מוגברת של שברים –. בארכיטקטורה שלה

 . מעודד את המינרליזציה התקינה של העצם ואת קצב ספיגת הסידן וניצולו Dויטמין 
, מניעת סרטנים: יש עבודות מחקריות המראות על חשיבות הויטמין גם במערכות  גוף אחרות 

 הויטמין קשור גם לכאבים בלתי ספציפים והפרעה בתפקוד השרירי עצבי . מחלות לבביות וסוכרת 
שיפור תנועתיות הגוף והכוח בגפים , מביא לשיפור כוח וחוזק השריר Dכך ששיפור ברמת ויטמין 

 .   התחתונות ועל ידי כך מניעת נפילות ושברים הנלווים לנפילות
 . ולגבי הטיפול בו Dישנן המלצות שונות וסותרות בחלקן לגבי בדיקות שגרה של רמות ויטמין 

בדם אלא רק  Dשגרה לרמת ויטמין /מסיכום ההמלצות  עולה שלא צריך לבצע בדיקת סריקה
, חשיפה לשמש)במטופלים  עם סיכון גבוה לשבר ושבהם יש חשד שהצריכה היומית לא מספקת 

 . ההמלצה לטיפול בהם תהא לפי מידת החסר שתימצא בבדיקת הדם(. מזון 
 ליטר/ננומול  75האופטימלית  בדם לבריאות העצם היא מעל  Dרמת ויטמין 

 ליטר/ננומול  50היא מתחת ל –רמה הנחשבת נמוכה  לכל הדעות 
 .75ל 50היא בין –( עדין לא חסר)רמה הנחשבת בלתי מספקת 

 

יחידות ליום לכל  D--800-1000מג ליום  וויטמין   1200מומלץ טיפול מונע של תוספי סידן 
 . לתת מינון גבוה יותר בהתאם -כשמוכח חסר. ובקבוצות סיכון  50המבוגרים מעל גיל 

הטיפול חשוב במיוחד בחולי אוסטיאופורוזיס ובעיקר כשמטופלים בתרופות ממשפחת 
 (. אקטונל, פוסלן)הביפוספנטים 

והיות ומסיס בשומן רצוי אך לא הכרחי , יחידות  200יחידות או בטיפות של  400ניתן בכדורים של 
 . שיילקח בנוכחות מזון שומני

 . 

 !!!בברכת בריאות טובה וחשיפה מושכלת לשמש
 

 . מרפאת הכללית החדשה -ר דפנה נדיב"ד



 

, יום שני
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 בדיוק

 מדינה קטנה
 חוגגים עצמאות עם שירי כוורת ויוצאיה

 
 מדינה קטנה” -מופע מרכזי“ 

 זיקוקי דינור 

 הרקדה עם ניסים בן עמי 

  ביתני הפעלה 

  מתקנים מתנפחים לילדים 

 אגלינג‘ג 

 מרוציות 

  נינטנדו ווי 

  פעלטון 

  סדנת בלונים 

 מאפרת 

  דוכני מזון 

 6 לתשומת לבכם
לא תתאפשר הקמת דוכנים 
     פרטיים במתחם האירועים



 סיוע הומניטארי לילדים פלשתינאים חולי סרטן
 לקרוב לבבות ולהפחתת העוינות בין העמים

, מסיעים ילדים פלשתינאים חולים, בניהם מספר חברים מנופית, אנו קבוצת מתנדבים
  .ם"ח רמב"מהמחסומים בצפון לבה, בעיקר חולי סרטן

טיפולים , טיפולים כימותרפיים והקרנות, אישפוזים, הילדים מוזמנים לצורך בדיקות
 .אשר אין באפשרותם לקבל בתחומי הרשות הפלשתינית

 .משפחות הילדים מצויים במצוקה כלכלית ואין באפשרותם לממן נסיעות אלה
ומחזיקה את התקווה לקירוב לבבות  נעשית מתוך מניעים הומניטאריים פעילות זו

 .ולהפחתת העוינות בין העמים
 .אנו זקוקים למתנדבים נוספים ונשמח להענותכם 

 054-5433015   04-9930994 -למידע נוסף ניתן לפנות לטובה ויסמן 
  050-5281899-מרכז התוכנית, או ישירות ליובל רוט

בבוקרו של חופש פסח יצאנו משפחות אבות ובנים לחגוג בכיף את מצוות הנחת תפילין ועליה 
כל נער בתורו .חויה מרגשת שלא תשכח.נערי הבר מצוה ליד הכותל בירושלים.לתורה של ילדינו 

ראינו מהיכן הכול התחיל וצעדנו בנקבת .ביקרנו בעיר דוד .צעד עם ספר תורה מתוך שירה וריקודים 
בהזדמנות זאת ברצוננו להודות למארגן הטיול הרב מכאל קישון על היוזמה והרוח החיה .השילוח 

 .משפחת משה.שמוסיף נשמה לטקס בר המצוה 

 מסע בר מצווה



 ארוחת צהריים
 במחירים שלא כדאי לבשל

 !?!?מה קורה בנוער נופית
 ...  עדכונים ומבט קדימה, סיכומים

 :נפתח בסיכום חופשת הפסח
 . מועדון הנוער היה פתוח כל ערב והנוכחות הייתה יפה

 .ה לארוחה שכבתית/נפגשה עם המדריך( 'י-'ז)כל אחת מהשכבות הצעירות 
נקווה . עברו בהצלחה ובהנאה רבה( 'יב-'י)וטיול לילי ( 'ט-'ז)טיול גליל , יום הנער -פעילויות המועצה

זו ההזדמנות לציין את מחלקת הספורט . תהיה הרשמה גבוהה יותר לפעילויות מסוג זה, כי בחופש הבא
. אשר משקיעה רבות בתוכניות הפעלה לנוער ומסבסדת עלויות בצורה משמעותית, והנוער של המועצה

 !!מי שלא מנצל את ההזדמנות מפסיד וחבל
תחת הכותרת , הרצאה בהנחיית אלון קלדרון/ נפגשו ביום האחרון של החופש לשיחה', יב -'שכבות יא

נחשפו סיפורי תאונות מעולם הצבא והנהיגה אשר רובן , במהלך ההרצאה". זה קורה לטובים ביותר"
מחוסר תשומת לב לפרטים הקטנים ומתוך מחשבה יהירה של , התרחשו כתוצאה מקלות דעת, ככולן

לי זה לא "המסר העיקרי היה לא להיתפס למחשבה או לאמונה כי . איכותיים ומקצועיים, אנשים טובים
 ! מלמד ומיוחד והנערים גילו הקשבה ועניין רב,  הערב היה מוצלח". יקרה

על הזמן והאנרגיה שהשקיע , אנו מבקשים להודות ברוחב לב לאלון קלדרון על היוזמה, בהזדמנות זו
אנו מבקשים לברך את שיתוף . בנו ועל תרומתו להעלאת העניין והעומק בפעילות הנוער של נופית

ובמיוחד , אנו מאמינים כי לכל אחד. הפעולה בין הורי הנוער לצוות ואת ההצטרפות לפעילות שלנו
ערבים מסוג זה הם הזדמנות נפלאה . יש הרבה מה לתרום לנו מן הידע והניסיון שלכם, לכם ההורים
להכיר מקרוב את בני הנוער ואת עולמם וגם לגלות את חשיבותה וכוחה של מערכת , לחזק קשרים
תודה רבה לאלון ואני מקווים לעוד יוזמות ברוכות שכאלה מצד תושבי נופית .            הנוער בישוב

 .וההורים
. למלא מחויבות אישית בתחום כלשהו' ס כרמל זבולון דורש מתלמידיו בשכבה י"בי -מחויבות אישית

ס מציע אפשרויות רבות ומבקש גם מן הישובים לייצר כמה מקומות השמה על מנת להגדיל את "בי
מתאפשר לנערים לבצע מחויבות אישית בצהרונים ובגנים וכן קיימת אפשרות השמה , בנופית. ההיצע

על ביצוע המחויבות . סובב נופית -במסגרת פרויקט שנתי שנבחר כל שנה להתבצע בשביל אוהד
אחראים מדריכי הנוער ובשנה האחרונה ביקשנו להוסיף שתי אפשרויות נוספות , האישית בשביל אוהד

פינת החי שהיתה . פרויקט פינת חי בישוב -הדרכה במועדון הנוער והשנייה, האחת -בתוך הישוב
התמקדנו בשתי , אמורה להיפתח בישוב נתקלה בקשיים אך עדיין מתוכננת לצאת לפועל ובינתיים

 . האפשרויות הנותרות שבאחריותנו
את המחויבות האישית שלהם ' הפעלנו שתי מסגרות בהן ביצעו נערי שכבת י, במהלך חופשת הפסח

 :מטעם בית הספר
. בו פורצים ומשמרים נערי השכבה קטע מהשביל בוצע בהצלחה, הפרויקט השנתי בשביל אוהד

יבחר פרויקט נוסף , לקבוצת הנערים הזו. מבני השכבה והוא הושלם בהצלחה 10 -בפרויקט השתתפו כ
 .וקטן יותר על מנת שישלימו את חובתם במלואה

פנתה קבוצה , לאור קשיים במערך תנועת הנוער הפועלת בישוב. הדרכה במועדון הנוער -פרויקט חדש
. וביקשה לאפשר להם להדריך שכבות גיל צעירות יותר בתוך מועדון הנוער' של נערים משכבה י

עברנו הכנה הכוללת הגדרת נהלים של , נערים 4המונה , נפגשנו עם הקבוצה, במהלך החופשה
פעילויות אותם העבירו נערי  3התקיימו , עד היום. התנהגות והתנהלות כמדריכים במועדון ויצאנו לדרך

אנו מברכים את היוזמה של בני הנוער . בהיענות גבוהה ובהנאה והצלחה רבה' לשכבה ז' שכבת י
דורשת ליווי צמוד מצד הצוות והרבה , ומבקשים להדגיש כי הפעלת מדריכים צעירים בתוך המועדון

אנו מקווים לאפשר בשנה הבאה את אופציית ההדרכה לקבוצה . בגרות ואחריות מצד הנוער, התמדה
למידה והנאה , המשך הצלחה.. ועד אז. גדולה יותר של נערים דרך תנועת הנוער שתפעל בישוב

 .לעוסקים במלאכה

 : אנו מבקשים להגיב על הערות שהגיעו אלינו בעניין המחויבות האישית לאחרונה, בהזדמנות זו
נדרשים לבצע מחויבות ' י-'ס כרמל זבולון אכן העלה את דרישותיו וכיום תלמידי שלוש השכבות ח"בי

, הכוללים בין היתר, ס מציע מקומות השמה רבים וטובים לבני הנוער"ידוע לנו כי בי, כמו כן. אישית
מערך הנוער . המוכרת רשמית ברמת המדינה, גם אפשרות להכשרה מקצועית בכל מיני תחומים

, רוב בני הנוער של נופית. מבקש להירתם למשימה ולהגדיל את ההיצע עבור בני הנוער, בנופית
אנו מבקשים .ס בשל קושי בסידורי הסעה למקומות ההשמה"בוחרים לא להשתמש בהצעות של בי

לומר כי איננו מוצאים בכך סיבה מספקת לויתור על ההזדמנות הטמונה עבור בני הנוער במקומות 
יכולים להתארגן כקבוצות ולהסיע באופן , הורים המעוניינים למצוא פתרון לילדיהם. ההשמה הללו

כמערכת הנוער של בישוב נשמח לעזור בארגון הקבוצות ואף בתיאומים , אנו. מרוכז את הנערים
 . למיניהם אך נדרשת גם מעורבות הורית בעשייה למען מתן הזדמנות אמיתית לבני הנוער

  -ולעניינים אחרים
למרות שדרשנו בחוזה , נאלצנו להתמודד עם עזיבה פתאומית של מדריכה את צוות הנוער, לצערנו

הצלחנו למצוא מענה  -סיימה את עבודתה בנופית אך לשמחתנו, סיון אשר. התחייבות לשנתיים עבודה
ואת עמית ' הולם תוך פרק זמן קצר ואנו קולטים בימים אלה את סער אלמקיאס כמדריך של שכבה יא

סער מכיר את הנוער בנופית מתוך עבודתו הפרטית . 'כמדריכים לשכבה ח'' קובי ובר נשרי משכבת יב
. עם קבוצת בנים במסגרת חוג כושר קרבי ואנו מאמינים כי תהיה זו הצלחה לשלבו במערך הנוער שלנו

אנו מאמינים כי ישתלבו , ומתוך הניסיון עם מיטל בשנה שעברה' אוטוטו מסיימים יב, עמית ובר
 !!בהצלחה לצוות החדש. והרווח יהיה של כולנו' במהרה בעבודתם עם שכבה ח

 -מה מחכה לנו בעתיד הקרוב -ולפני סיום
אנו מזמינים את כל . ובעזרת צוות הורים מסורים' י שכבת יב"מתוכנן ויועלה בנופית ע, ערב יום השואה

 .תושבי נופית ואת בני הנוער וההורים במיוחד להשתתף עמנו במעמד החשוב והמכובד הזה
שיספר ' י-ו' מדריך שכבות ז -נארח במועדון הנוער חבר עדי, לאחר הטקס היישובי -בערב יום הזיכרון

 .על חוויותיו האישיות ממלחמת לבנון השנייה ועל חברו הטוב שנפל בה
קבוצות גדולות של בני נוער שלנו , אירוע יום העצמאות בנופית עתיד להפעיל זו השנה השלישית ברצף

 :בכמה צורות
 .קבוצות ויחידים מקרב בני הנוער המשתתפים במופע המרכזי

אחראית על כל פעילות הביתנים באירוע וכן על דוכני אוכל ומכירת צעצועים קטנים של ' שכבת יב
 !עובדים כולם לאורך כל הערב בתפקידים שונים' בני ובנות יב... חג

העבודה מחולקת לשתי משמרות כך שלכל אחד . סוגרת את כל תפקידי הסדרנות והאבטחה' שכבת יא
האחת של הקמה ואבטחה  -בני ובנות השכבה יעבדו בשתי משמרות. יש חצי ערב ליהנות ממנו

שכבת יא אחראית על תפקידי אבטחה וסדרנות באירוע יום , כמו כן. והשנייה של אבטחה וחיסול
 .השואה ובאירוע יום הזיכרון

את ' אשר בגינם מקבלים בסוף יב, ירשמו כשעות קהילתיות לבני הנוער -כל התפקידים כולם
 .ל"ההשתתפות הכספית של ועד הישוב בנסיעה הקבוצתית לחו

 !!העבודה בשעות הקהילתיות אינה חובה כי אם זכות -חשוב להזכיר

, להערות, ונשמח כמו תמיד! תודה לכל המושיטים ידם לעזרה! בהצלחה לכולנו במשימות השונות
 .הארות ותגובות

 ,  בשם כל צוות הנוער

 , רכזת נוער נופית -זהר גרוס

 ר ועדת חינוך ונוער "יו -לילך פרבשטיין



 !?!?מה קורה בנוער נופית
 ...  עדכונים ומבט קדימה, סיכומים

 :נפתח בסיכום חופשת הפסח
 . מועדון הנוער היה פתוח כל ערב והנוכחות הייתה יפה

 .ה לארוחה שכבתית/נפגשה עם המדריך( 'י-'ז)כל אחת מהשכבות הצעירות 
נקווה . עברו בהצלחה ובהנאה רבה( 'יב-'י)וטיול לילי ( 'ט-'ז)טיול גליל , יום הנער -פעילויות המועצה

זו ההזדמנות לציין את מחלקת הספורט . תהיה הרשמה גבוהה יותר לפעילויות מסוג זה, כי בחופש הבא
. אשר משקיעה רבות בתוכניות הפעלה לנוער ומסבסדת עלויות בצורה משמעותית, והנוער של המועצה

 !!מי שלא מנצל את ההזדמנות מפסיד וחבל
תחת הכותרת , הרצאה בהנחיית אלון קלדרון/ נפגשו ביום האחרון של החופש לשיחה', יב -'שכבות יא

נחשפו סיפורי תאונות מעולם הצבא והנהיגה אשר רובן , במהלך ההרצאה". זה קורה לטובים ביותר"
מחוסר תשומת לב לפרטים הקטנים ומתוך מחשבה יהירה של , התרחשו כתוצאה מקלות דעת, ככולן

לי זה לא "המסר העיקרי היה לא להיתפס למחשבה או לאמונה כי . איכותיים ומקצועיים, אנשים טובים
 ! מלמד ומיוחד והנערים גילו הקשבה ועניין רב,  הערב היה מוצלח". יקרה

על הזמן והאנרגיה שהשקיע , אנו מבקשים להודות ברוחב לב לאלון קלדרון על היוזמה, בהזדמנות זו
אנו מבקשים לברך את שיתוף . בנו ועל תרומתו להעלאת העניין והעומק בפעילות הנוער של נופית

ובמיוחד , אנו מאמינים כי לכל אחד. הפעולה בין הורי הנוער לצוות ואת ההצטרפות לפעילות שלנו
ערבים מסוג זה הם הזדמנות נפלאה . יש הרבה מה לתרום לנו מן הידע והניסיון שלכם, לכם ההורים
להכיר מקרוב את בני הנוער ואת עולמם וגם לגלות את חשיבותה וכוחה של מערכת , לחזק קשרים
תודה רבה לאלון ואני מקווים לעוד יוזמות ברוכות שכאלה מצד תושבי נופית .            הנוער בישוב

 .וההורים
. למלא מחויבות אישית בתחום כלשהו' ס כרמל זבולון דורש מתלמידיו בשכבה י"בי -מחויבות אישית

ס מציע אפשרויות רבות ומבקש גם מן הישובים לייצר כמה מקומות השמה על מנת להגדיל את "בי
מתאפשר לנערים לבצע מחויבות אישית בצהרונים ובגנים וכן קיימת אפשרות השמה , בנופית. ההיצע

על ביצוע המחויבות . סובב נופית -במסגרת פרויקט שנתי שנבחר כל שנה להתבצע בשביל אוהד
אחראים מדריכי הנוער ובשנה האחרונה ביקשנו להוסיף שתי אפשרויות נוספות , האישית בשביל אוהד

פינת החי שהיתה . פרויקט פינת חי בישוב -הדרכה במועדון הנוער והשנייה, האחת -בתוך הישוב
התמקדנו בשתי , אמורה להיפתח בישוב נתקלה בקשיים אך עדיין מתוכננת לצאת לפועל ובינתיים

 . האפשרויות הנותרות שבאחריותנו
את המחויבות האישית שלהם ' הפעלנו שתי מסגרות בהן ביצעו נערי שכבת י, במהלך חופשת הפסח

 :מטעם בית הספר
. בו פורצים ומשמרים נערי השכבה קטע מהשביל בוצע בהצלחה, הפרויקט השנתי בשביל אוהד

יבחר פרויקט נוסף , לקבוצת הנערים הזו. מבני השכבה והוא הושלם בהצלחה 10 -בפרויקט השתתפו כ
 .וקטן יותר על מנת שישלימו את חובתם במלואה

פנתה קבוצה , לאור קשיים במערך תנועת הנוער הפועלת בישוב. הדרכה במועדון הנוער -פרויקט חדש
. וביקשה לאפשר להם להדריך שכבות גיל צעירות יותר בתוך מועדון הנוער' של נערים משכבה י

עברנו הכנה הכוללת הגדרת נהלים של , נערים 4המונה , נפגשנו עם הקבוצה, במהלך החופשה
פעילויות אותם העבירו נערי  3התקיימו , עד היום. התנהגות והתנהלות כמדריכים במועדון ויצאנו לדרך

אנו מברכים את היוזמה של בני הנוער . בהיענות גבוהה ובהנאה והצלחה רבה' לשכבה ז' שכבת י
דורשת ליווי צמוד מצד הצוות והרבה , ומבקשים להדגיש כי הפעלת מדריכים צעירים בתוך המועדון

אנו מקווים לאפשר בשנה הבאה את אופציית ההדרכה לקבוצה . בגרות ואחריות מצד הנוער, התמדה
למידה והנאה , המשך הצלחה.. ועד אז. גדולה יותר של נערים דרך תנועת הנוער שתפעל בישוב

 .לעוסקים במלאכה

 : אנו מבקשים להגיב על הערות שהגיעו אלינו בעניין המחויבות האישית לאחרונה, בהזדמנות זו
נדרשים לבצע מחויבות ' י-'ס כרמל זבולון אכן העלה את דרישותיו וכיום תלמידי שלוש השכבות ח"בי

, הכוללים בין היתר, ס מציע מקומות השמה רבים וטובים לבני הנוער"ידוע לנו כי בי, כמו כן. אישית
מערך הנוער . המוכרת רשמית ברמת המדינה, גם אפשרות להכשרה מקצועית בכל מיני תחומים

, רוב בני הנוער של נופית. מבקש להירתם למשימה ולהגדיל את ההיצע עבור בני הנוער, בנופית
אנו מבקשים .ס בשל קושי בסידורי הסעה למקומות ההשמה"בוחרים לא להשתמש בהצעות של בי

לומר כי איננו מוצאים בכך סיבה מספקת לויתור על ההזדמנות הטמונה עבור בני הנוער במקומות 
יכולים להתארגן כקבוצות ולהסיע באופן , הורים המעוניינים למצוא פתרון לילדיהם. ההשמה הללו

כמערכת הנוער של בישוב נשמח לעזור בארגון הקבוצות ואף בתיאומים , אנו. מרוכז את הנערים
 . למיניהם אך נדרשת גם מעורבות הורית בעשייה למען מתן הזדמנות אמיתית לבני הנוער

  -ולעניינים אחרים
למרות שדרשנו בחוזה , נאלצנו להתמודד עם עזיבה פתאומית של מדריכה את צוות הנוער, לצערנו

הצלחנו למצוא מענה  -סיימה את עבודתה בנופית אך לשמחתנו, סיון אשר. התחייבות לשנתיים עבודה
ואת עמית ' הולם תוך פרק זמן קצר ואנו קולטים בימים אלה את סער אלמקיאס כמדריך של שכבה יא

סער מכיר את הנוער בנופית מתוך עבודתו הפרטית . 'כמדריכים לשכבה ח'' קובי ובר נשרי משכבת יב
. עם קבוצת בנים במסגרת חוג כושר קרבי ואנו מאמינים כי תהיה זו הצלחה לשלבו במערך הנוער שלנו

אנו מאמינים כי ישתלבו , ומתוך הניסיון עם מיטל בשנה שעברה' אוטוטו מסיימים יב, עמית ובר
 !!בהצלחה לצוות החדש. והרווח יהיה של כולנו' במהרה בעבודתם עם שכבה ח

 -מה מחכה לנו בעתיד הקרוב -ולפני סיום
אנו מזמינים את כל . ובעזרת צוות הורים מסורים' י שכבת יב"מתוכנן ויועלה בנופית ע, ערב יום השואה

 .תושבי נופית ואת בני הנוער וההורים במיוחד להשתתף עמנו במעמד החשוב והמכובד הזה
שיספר ' י-ו' מדריך שכבות ז -נארח במועדון הנוער חבר עדי, לאחר הטקס היישובי -בערב יום הזיכרון

 .על חוויותיו האישיות ממלחמת לבנון השנייה ועל חברו הטוב שנפל בה
קבוצות גדולות של בני נוער שלנו , אירוע יום העצמאות בנופית עתיד להפעיל זו השנה השלישית ברצף

 :בכמה צורות
 .קבוצות ויחידים מקרב בני הנוער המשתתפים במופע המרכזי

אחראית על כל פעילות הביתנים באירוע וכן על דוכני אוכל ומכירת צעצועים קטנים של ' שכבת יב
 !עובדים כולם לאורך כל הערב בתפקידים שונים' בני ובנות יב... חג

העבודה מחולקת לשתי משמרות כך שלכל אחד . סוגרת את כל תפקידי הסדרנות והאבטחה' שכבת יא
האחת של הקמה ואבטחה  -בני ובנות השכבה יעבדו בשתי משמרות. יש חצי ערב ליהנות ממנו

שכבת יא אחראית על תפקידי אבטחה וסדרנות באירוע יום , כמו כן. והשנייה של אבטחה וחיסול
 .השואה ובאירוע יום הזיכרון

את ' אשר בגינם מקבלים בסוף יב, ירשמו כשעות קהילתיות לבני הנוער -כל התפקידים כולם
 .ל"ההשתתפות הכספית של ועד הישוב בנסיעה הקבוצתית לחו

 !!העבודה בשעות הקהילתיות אינה חובה כי אם זכות -חשוב להזכיר

, להערות, ונשמח כמו תמיד! תודה לכל המושיטים ידם לעזרה! בהצלחה לכולנו במשימות השונות
 .הארות ותגובות

 ,  בשם כל צוות הנוער

 , רכזת נוער נופית -זהר גרוס

 ר ועדת חינוך ונוער "יו -לילך פרבשטיין



 

 

 81.0.84יום ראשון  
בדיוק  04:44בשעה 

 בנופשית
 

 . 89:87כניסת קהל מהשעה 

שער הכניסה הראשי ייסגר בשעה 

 .והמאחרים יופנו לשער החירום, 89:74

 
 

 
באולם הרב 

 :תכליתי

חדר הנצחה 
הקהל מוזמן לעבור 

בחדר הזיכרון לפני 

. הטכס וכן לאחריו

האולם יהיה סגור 

 .בזמן הטכס

 שירים לזכרם

שירים בצוותא החל 

   08:74מהשעה 

נבקשכם לדייק ולכבד את האירוע 
 בנוכחותכם

 אנו מזכירים להשאיר בבית הולכי על ארבע



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

  רישום ואטמוספירה
 

 00.74-ל 89.74בימי חמישי בין 

 נפגשים לרישום מודל
 מוסיקה וכיבוד קל

 כל המעוניין לרשום או להיות מודל

 מוזמן ליצור קשר

 470-6009104עם רות 
 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



? אז למה הם ממשיכים לנסות
 !כי הם מצליחים

מדוע הם : "לפעמים אני עוצר לרגע ושואל את עצמי
כי הם : "והתשובה הבלתי נמנעת היא" ?ממשיכים לנסות

אני מעוניין לשתף אתכם בשני מקרים !!!"  מצליחים
ולהכשיל , כדי שנלמד ביחד להיות ערניים, מהשבוע האחרון

כי , שתי הדוגמאות יכתבו ללא שמות החברות. את המנסים
 .המטרה היא ללמוד ולא להתנגח

כדי לשמוע על , נסעתי למרכז מכירה של חברה סלולארית
ותוכנית עם , מסרונים+תוכנית בנק דקות: שהציעה לי שתי תוכניות, ישבתי עם נציגת מכירות. תוכניות החיילים שלהם

 . עלות לדקה ועלות נפרדת למסרונים
לקחתי את סיכומי השיחות והמסרונים של ". לישון על זה"אלא החלטתי , לא חתמתי על שום מסמך, כהרגלי בקודש

כשאני לוקח בחשבון שינויים )ובחרתי בתוכנית הטובה לי , בניתי מודל לכל תוכנית באקסל, ביתי בחצי השנה האחרונה
 (.הצפויים בשנה הקרובה 505של עד 

שיש לי אפשרות , שעיין במחשב ואמר לי, הופניתי לנציג המכירות, לאחר שלושה ימים חזרתי למרכז המכירות
, סובב את המסך והראה לי, כשהבעתי פקפוק על תשובתו. להתחבר לתוכנית בנק הדקות ואין כל תוכנית אחרת מלבדה

הוא יברר אצל הבחורה שהבטיחה לי ובעוד , אבל אם אני רוצה, שהתוכנית שאני מדבר עליה מיועדת לקווים חדשים
. וניגשתי בשלווה לנציגת המכירות השנייה, שם לקחתי מספר חדש, יצאתי מחדרו ופניתי לכניסה.  שבוע יחזור אלי

 .את שתי התוכניות, כמובן, נציגת מכירות זו הציעה לי
האם : לפני לכתי שאלתי את נציגת המכירות. חתמתי וקיבלתי העתק, (הן על גבי המסך והן מודפס)לאחר קריאת החוזה 

 ".לא"תשובתה הבלתי מפתיעה הייתה ? את נתת לי תוכנית חיילים מיוחדת
, תתנו לי טוב יותר"כי כל שלוש השיחות לא נערכו תחת איום , כמובן שכשדיברתי עם אחראי המשמרת הדגשתי בפניו

 .ולכן לא ברור לי מדוע סירב הבחור למכור לי את התוכנית הטובה יותר, "או שאני עובר לחברת סלולאר אחרת
 

תמיד אפשר להתלונן . להישאר רגוע ולחפש תשובות במקום אחר, כתשובה סופית" לא"לעולם לא לקבל : תובנות
 .בסוף

 
מוצרי פסח מיוצרים ללא קמח ולכן מותרים לאנשים הרגישים . כדי לקנות דברי מתיקה, בדרכי הביתה עצרתי בסופר

 .אנו קונים בפסח מוצרים בכמות גדולה עבור כל השנה,  בשל רגישותן של שתיים ממשפחתנו לגלוטן(. צליאק)לגלוטן 
 21-קניתי לביתי כ. ח ללא הגבלת כמות"ש 10-ח ל"ש 15-שבסופר בו אני רגיל לקנות מחיר האפיפיות הורד מ, גיליתי

-חבילות כך שהפסדתי כ 6שהמחשב עשה הנחה רק על , על כוס קפה גיליתי, בבית. שילמתי  ונסעתי הביתה, חבילות
אני מתבקש לגשת לקופה , ולכשאשוב לסניף, שאני צודק, בפנייתי הטלפונית אמר לי מנהל הסניף. ח לערך"ש 83

 .ושם אזוכה, הראשית
" אז זה המבצע, 6המחשב אמר : "הקופאית הראשית לא הבינה מה אני רוצה. לאחר שבוע נגשתי לקבל את הזיכוי

למרות שידע על , רק לאחר שהבאתי לה את שלט המבצע והוכחתי לה שהמנהל שלה לא שינה את השלט. פסקה
 .והחזירה לי את הכסף, היא השתכנעה שהטעות במחשב, הטעות

 
 .כתשובה סופית" לא"לעולם אל תקבלו , וכמו קודם, (וגם החוק אומר זאת)השלט תמיד צודק : תובנות

 
 ?...אז מדוע הם ממשיכים לנסות

 
פרגנו לעצמכם ייעוץ . לניקיון כלכלי( של ההמחאות)נצלו את ההזדמנות והיפכו את הניכיון , לאחר הקניות של הפסח

 .הייעוץ שיגרום לכם להמריא כלכלית. כלכלי משפחתי
 

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

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/


? 
 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

  לקנות/רוצה למכור

התקשר ברגע זה ותקבל 
מענה שיתאים לצרכים שלך 
 והכול באמינות ובמקצועיות
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 שיטה ונזקיה 
מופיעה בר  ,(Acacia cyanophylla)שיטה מכחילה 

ונקראת כך בגלל גוון עליה , בטבע כעץ או שיח סבוך
הובאו לארץ לפני , זרעי השיטה המכחילה. הכחלחלים

והשתילים , הונבטו במשתלות ובשטחי מחקר חקלאיים, כשמונים שנה
 . הצעירים נשתלו לאורך החוף כדי לעצור חולות נודדים

לא נראו עצי שיטה בשום מקום , על גבעות רכס קשט, כאשר החלו לבנות את הישוב נופית
, השיטה( או שיחי)שבהן התפשטו עצי , שנים 23חלפו ( 2010)ועד היום  1987מאז . בסביבה

הם מייצרים כמות . ובצדי כבישים שנסללו, על ידי פיתוח ובנייה, בשטחים טבעיים שהופרעו
לאורך כביש הכניסה . הנפוצים לכל עבר ונובטים בקלות בימות הגשמים, גדולה של זרעים

ואין , שהשתלטו על סביבתם, יש מספר מקבצים של שיחים צפופים, לנופית ובתוך הישוב עצמו
 . צמחים גדלים בצלם

, בצפיפות רבה, מכוסים בשיחי שיטה מכחילה, רואים משטחי חולות, לאורך מישור החוף
משתנה אופיו של בית , כתוצאה מכך. ואינם מאפשרים לצמחייה המקומית להתפתח ולגדול

מגיעה לגובה של , השיטה המכחילה. ונפגע  המגוון הביולוגי של צמחיית חולות החוף, הגידול
ועליה שומרים על מאזן המים , יש לה מערכת שורשים מפותחת ומסועפת, שמונה מטרים

, כי אם פטוטרת שנעשתה שטוחה ורחבה, מבחינה בוטנית אין לה עלה אמיתי. באזורים יבשים
 ,( Phyllode)גלגול זה של פטוטרת לעלה נקרא פילוד . נראית כמו עלה ומתפקדת כעלה

 . יתר( טרנספירציה)ושומר על המים מדיות , שמבנהו קשיח

אפשר . בחודשי האביב, ובולטים בפריחתם הצפופה, הפרחים מסודרים בכדורים צהובים
מאחר . וגם לאורך גדות הנחלים, לשטחים חקלאיים, לראות שיחי שיטה שחדרו לפנים הארץ

מנסים להילחם בו על ידי כריתת ענפיו , ומסכן צמחים מקומיים, שזהו צמח פולש דומיננטי
מותחים , בשיטה זו". חיטוי סולארי"על ידי שימוש בשיטת , ולהיפטר מזרעיו הרבים, וגזעיו

קרני . ויוצרים חממה מעל לזרעים, סמוך לשיחים, יריעות פלסטיק שקופות על פני הקרקע
הפוגעת ביכולת הנביטה של , ומעלות את טמפרטורת הקרקע, השמש חודרות דרך הפלסטיק

 .       זרעי השיטה

ומשם הובאו לאזורים חצי צחיחים בדרום , נפוצים בדרום מערב אוסטרליה, עצי השיטה
בעיקר כדי , שיטה מכחילה הובאה לאזורים אלה. ובמזרח התיכון, בדרום אמריקה, אפריקה

אורך עלה . ושמירה על עצי מטע ופרדס מפני הרוחות, לייצב חולות נודדים לאורך החוף
, הן ניזונות מהצוף. בבסיסו יש בלוטות המייצרות צוף מתוק המושך נמלים, מ"ס 25השיטה כ 

הנמלים גם מעבירות את זרעי . הגוזרים את חלקיו וניזונים מהם, ומגנות על העלה מפני חרקים
 . ובכך הן עוזרות בהפצתם, השיטה לקניהן

לפני , שצריך לעצור אותו( בארץ ובעולם)נחשבת כצמח פולש מסוכן , השיטה המכחילה
עצי השיטה יוצאים מתחום . ויהווה מטרד בשטחים חקלאיים, שישתלט על בתי גידול טבעיים

, הם גדלים יפה ומהר. מזיקים" פליטי תרבות"והופכים ל, מתפשטים באופן עצמאי, גידולם
השיטה מגיעה מהר . ומתחרים בקלות עם הצמחים המקומיים, במגוון תנאים ובקרקעות עניות

גזעי השיטה . עד לנביטתם,  השורדים בתנאי אקלים קשים, מאוד לפריחה ועשיית זרעים
, רבים נלחמים בשיטה המכחילה. והזרעים נובטים גם לאחר שריפתם, צומחים לאחר כריתתם

 . ובודאי לא להכניעה, אך עדיין לא מצליחים לעצור את התפשטותה המהירה

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע
ek.meydalle.info 
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 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 
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 .₪  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

 םרא שםדי ארניא

 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- 7798479–:  גלית רז נייד
  40- 9978599 :בית



 "מכבי תל אביב? מכבי שלנו"
הנה הפסקא הכי קצרה שקראתם בשבוע האחרון על ההדחה 

 : של מכבי תל אביב מהיורוליג

 .חבל. צדקתי

במהלך החודשים האחרונים כתבתי מעל דפים . אמשיך עוד טיפה בכל זאת, טוב
אלה שלדעתי מכבי תל אביב בכדורסל לא תגיע השנה להישגים משמעותיים 

. מליון דולר הם לא מעט כסף 25אחרי הכל . בארופה למרות ההשקעה האדירה
כתבתי כאן ואכתוב זאת שוב שעל מנת להפוך לקבוצה מצליחה מכבי צריכה 

כתבתי גם שלהבדיל ממועדונים ארופאיים אחרים מכבי לעולם לא . לפחות ישראלי אחד דומיננטי
דווקא בעונות שבהן היו . הצליחה כאשר בקבוצה לא הייתה היררכיה ברורה לגבי מעמדו של כל שחקן

המועדון הגיע להישגיו הגדולים " משנה"שחקני  4-ו(ישראלים 2-3מתוכם )שחקנים דומיננטיים  8
-10המגמה בכדורסל הארופאי של השנים האחרונת הינה לחלק את עוגת הכסף באופן שווה בין . ביותר

במקום זה אני טוען שעדיף . במכבי לפי דעתי זה לא עבד ולא יעבוד גם בעתיד. שחקנים די טובים 12
 . ישראלים ישלימו את הגרעין לסגל 2-3כוכבים עם אופי קבוצתי שביחד עם  2-3-להשקיע ב

לפני שבוע העברתי הרצאה לפורום של מורים לחינוך גופני שעוסקים גם באימון של נבחרות בתי ספר 
לכידות חברתית הינה מערכת . ההרצאה עסקה בלכידות חברתית ולכידות משימתית. בענפים שונים

והאם המשפחות ? האם הם חברים גם מחוץ לשעות האימונים והתחרויות. היחסים בין חברי הקבוצה
לכידות משימתית מתארת את לכידות חברי הקבוצה סביב מטרה ? מכירות ונרקמו יחסי משנה בניהן

 . מוגדרת ואת הנכונות שלהם להקריב למען אותה מטרה

. אתן דוגמא. במידה מסויימת היא אכן כזו. בצדק. לכידות משימתית עלולה להישמע לכם אינטרסנטית
נניח שאני לא אוהב מישהו מחברי הקבוצה אבל אני יודע שעל מנת לנצח ולזכות באליפות אני צריך 

דקה אחרי שהאימון או המשחק הסתיים אנחנו פונים . לשתף עמו פעולה באופן יעיל על המגרש
גם הוא אולי לא ממש אוהב אותי אבל שנינו . לכיוונים שונים ואפילו אין לי את המספר שלו בנייד שלי

מה גם שאם נזכה באליפות קרוב לוודאי שתנאי השכר שלנו ישתפרו . מבינים שכדאי לנו לשתף פעולה
 .פלאים בחוזה של העונה הבאה

אין אינטריגות והצוות המקצועי זוכה לשקט . במכבי של העונה נדמה כי הלכידות החברתית מצויינת
אני מניח שאתם כמוני והייתם רוצים לקוות שקבוצות המאופיינות בלכידות חברתית . תעשייתי מבורך

המציאות מוכיחה ( לצערנו אולי)אבל . גבוהה יצליחו יותר מאלה בעלות הלכידות המשימתית הגבוהה
בלכידות חברתית כשהיא באה על חשבון לכידות משימתית תובן לכם אולי בדוגמא " סכנה"ה. אחרת
, אחד שהוא חבר שלי והוא די פנוי. אני מוביל התקפה מתפרצת ויש שני שחקנים שנמצאים לידי: הבאה

אם התשובה הינה . שאלה טובה? למי אמסור את הכדור. ואחד שהוא פחות חבר שלי והוא מאוד פנוי
 . לחבר הטוב שלי הרי שיש לנו כאן בעיה

אינטריגות . אם עדיין לא הצלחתי לזעזע אתכם אני מניח שהפסקא הבאה תעשה כבר את העבודה
לפעמים . ומשברים ביחסים בתוך קבוצות ספורט הישגיות ובין השחקנים למאמן הם לא תמיד דבר רע

לפני . עשוי להוות מפנה חיובי בהתנהלות הקבוצה, משבר ביחסים כשהוא מטופל נכון. אפילו להיפך
למרות שהיא , שבועיים התחילו דיבורים על משבר ועל יחסים עכורים במועדון מכבי חיפה בכדורגל

באחת הקבוצות . כדי להתעורר ולחזור לעצמה, בדיוק מה שהקבוצה הייתה צריכה. מובילה את הטבלא
שאני מלווה נוצרו בשבועיים האחרונים כעסים בין המאמן לכמה שחקנים על רקע החלטה מקצועית 

אבל הם התכנסו לשיחה ושקלו , השחקנים אומנם לא ניסו לחלוק או לשנות את ההחלטה. שהוא קיבל
יש צוות ? מי הם בכלל שיתערבו: "באופן טבעי יכולתי לכעוס ולהגיב במשפט הנדוש. כיצד לנהוג

הבעתי בפניהם את , במקום לכעוס על השחקנים, אבל". והם לא יתערבו בהחלטות המקצועיות, מקצועי
שמחתי לראות שהקבוצה חשובה להם וגם השחקן שנפגע . הערכתי הרבה על האכפתיות שלהם

כי הוא , באותו שבוע מישהו שאני מאמן לקראת תחרות ארוכה החליט לעזוב. מההחלטה המקצועית
, כתבתי לו שאני מכבד את החלטתו. כעס עלי בעקבות חוסר הסכמה על התנהלות אימון קבוצתי מסויים

גם לו אמרתי . אם כי אני מאמין שזה לא נכון לקבל החלטות פזיזות ולעזוב בעקבות משבר קטן ביחסים
  .שאני חושב ששנינו יכולים לצאת מהמצב שנוצר מחוזקים

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
www.bonk.co.il 

http://www.bonk.co.il


 
 פרשת שמיני

 5609.-6.4661 זמני השבת 
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 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים
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 ן"י י ע ו ץ   ו ת י ו ו ך   נ ד ל 
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דרושים בתים להשכרה לתקופות 
עבור לקוחות , קצרות ואו ארוכות

 !רציניים מאד

  מופו ווווו ופופופו ו ווו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום

 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  470-7767001 9777701: טלפון

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 

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
מייבשי כביסה  

 מדיחי כלים
 תנורי אפיה 

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

91.-299443.  

 אבדות ומציאות

נמצא נרתיק 

דיסקים כחול 

המכיל דיסקי 

מוזיקה ברחוב 

 תבור

04-9535175 

 מוניות רינה
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב

נסיעות לכל חלקי 
 הארץ

052-5100292 

 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 
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נסיעות לכל 
 חלקי הארנ

נסיעות מיוחדות 
ג"לנתב  

 שירות אישי
052-5320005 

  ו ורו ו ופו ו

, 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

9נ ת ן    1 . - . 3 5 9 5 3 4   

  נופית 92תבור 

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

  הגדר הלבנה 

 910-05.1490נייד , .2546196 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 ופו ו

 
 יהודה מדינהאחראי ביטחון בנופית 

490-5900423 
 910-05694.4סיירת נופית  

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


