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 גידי ודני לא יהיו שם
אבל תושבי נופית מוזמנים לחגוג 

 יחד את 

 יום העצמאות 
 :במופע

 מדינה קטנה
 .מחווה לשירי כוורת ויוצאיה בהשתתפות מיטב הכישרונות המקומיים

, ביתנים, ולאחר מכן הרקדה והפנינג הכולל מתנפחים, בסיום המופע זיקוקי דינור
 מרוציות ועוד, סדנת בלוני צורות, פינת איפור, אגלינג‘ג

 .בדיוק 20:30הקרוב ויתחיל בשעה ' המופע יתקיים ביום ב
 19:45פתיחת שערים בשעה 

 <<<פרטים נוספים בהמשך הגליון
 

עם , בדיוק 02:22יום ראשון הקרוב בשעה —טקס יום הזכרון לחללי מערכות ישראל 
בין .  שמעון אזולאי, ערב שירה בהנחיית שדר הרדיו תושב נופית, לאחריו. הצפירה

הקהל מוזמן  לקחת חלק  . השירים יוקראו קטעי שירה ומכתבים שנכתבו לזכר הנופלים
 <<<פעיל בערב 

 ועוד בגליון
 <<<דרושים מתנדבים להקמה ולפרוק. רשמו את התאריך ביומן, במאי 7, אוטוטו, ניווט אוהד זך

היה כאשר הנערים סיפרו על , לדעתי, אחד השיאים של הטקס. טקס יום השואה היה מרגש ומיוחד
 <<<זהר גרוס מודה לכל המפרגנים ולשותפים  בהכנת הטקס. החוויה האישית של כל אחד ואחת מהם

הצעתי לדורית לכתוב . דורית ברקאי הקימה את מכון אשכול בנופית במטרה לסייע בתהליכי הלמידה
על אחד הקירות במכון . מעט מהניסיון שהצטבר אצלה במסגרת לימודי המתמטיקה המועברים במכון

כל מכתב הוא סיפור של התמודדות עם מכשול  , תלויים חלק מהמכתבים הרבים שקיבלה מתלמידיה
במיוחד לאלה שעבורם , מומלץ לקרוא את דבריה של דורית בהמשך גיליון זה ובגיליונות הבאים. מסוים

מתמטיקה זה לא הצד : "בני גורן הוא מטרה לסיכול ממוקד או שהם מזדהים עם אחד המשפטים הבאים
 <<<.וכמובן להורים" אני שונא מתמטיקה", "אני מקרה אבוד במתמטיקה", "החזק שלי

נופשי בוקר מחדשת את פעילותה  <<< שחקני הכדורסל של נופשית זכו לעידוד יוצא מן הכלל
אהוד <<<  מ“ק 21, ליאור זך מאור לוקח אתגר נוסף חציית הכנרת אורכה<<<  בהרצאות וטיולים 

 <<<כל זאת ועוד בגליון זה<<<  קלפון  על השעורה והחיטה 
 אבי ברוך, קריאה מועילה ומהנה 

 משלוחים
40-9776559 

 קפה כרמי זיתי  פיצריה מסעדה
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 ם עד הבית 

 מרקייה מוסיקלית5
 <<<בימי חמישי



 אירועי יום הזכרון ויום העצמאות הבאים עלינו לטובה 
, 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 

יופנו לשער החירום הדרומי/מזרחי. בכל שער יהיה מאבטח וסדרן שיבדקו את הנכנסים, אנא 

כביש הבריכה יהיה סגור לתנועת רכב, רק נכים קבלו זאת בהבנה, הישיבה בטקס על כיסאות. 

 עם אישור יוכלו להגיע עם רכבם לחניית נופשית. 

, וכן לאחר הטקס. 1830חדר הזכרון )באולם( יהיה פתוח החל מ 

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

 

, 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 

כביש הבריכה יהיה סגור לתנועת רכב, רק נכים עם אישור לסוגיהם וכל חפץ חשוד אחר. 

 אנו מבקשים מכולם לא להגיע עם רכבם הפרטי , לאלו שחייבים יוכלו להגיע עם רכבם.

להגיע ברכב ניתן להחנות בדרך היורדת אל קן הנוער העובד והלומד ובתחילת רח' הגליל.  

 שלא לרכוש – במתחם החגיגות. אנו פונים גם לציבור לא תתאפשר רוכלות מסוג כלשהוא

מוצרים או מזון מרוכלים פיראטיים, המוכרים מרכולתם בניגוד לחוק וללא אישורי בריאות/ 

 –בטיחות. אביזרי יום העצמאות ומזון אשר ימכרו כדין בתוך המתחם ובאישור המארגנים 

הינם מבוקרים ומאושרים בהיבטי בטיחות ובריאות.  

 במתחם הטקס, מפריעים ופוגעים בכבוד הטקס, במאמצי המארגנים הכלבים המשוטטים

 אנא מנעו את התופעה באירועי יום הזכרון ויום העצמאות.  –ובכלל הציבור. בעלי כלבים 

 לא תתאפשר שמירת מקומות מראש.  הוסדרו מקומות לנכים ולמשפחות שכולות. 

יום עצמאות שמח לכל התושבים 



 ילדים/תספורת גברים
 ₪  09פאן +תספורת נשים 

 ₪  05/59 -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 
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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 



 

 

 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

 



 שרים לזכרם
בהנחיית שדרן , השנה ערב שירי הלוחמים יערך במתכונת מועדוני הזמר העברים

 . שמעון אזולאיהרדיו ותושב נופית 
בין השירים יוקראו קטעי שירה , מצורפת בזאת רשימת השירים שנבחרה לערב זה

 .ומכתבים שנכתבו לזכרם
כל מי שחפץ להוביל שיר מסוים בשירה או שמעוניין להקריא קטע מוזמן להירשם 

 .ג לוח שיוצב בכניסה לחדר הזיכרון"ע

( , כולל הדור הצעיר), אנו מזמינים את כל תושבי נופית ומשפחותיהם

 . להשתתף בערב שירה זה

 .21.30מועדון הזמר יפתח בשעה 
 

 רשימת שירים 

 זמר שלש התשובות
 טיול לילי

 הבתים שנגמרו ליד הים
 על ענפי שיטה
 שיעור מולדת

 היה לי חבר
 עוד לא תמו כל פלאייך

 סליחות
 פנס בודד

 לילה לילה
 רותי

 הקרב האחרון
 שיר ארץ

 (אם זר קוצים)כמו בלדה 
 בלדה לאישה

 פרח הלילך
 אני נושא עמי

 הימים הארוכים העצובים
 החול יזכור
 בית הערבה
 עם רדת יום

 יצאנו אט
 הרעות

 היה הוא אפור
 דודו

 בן יפה נולד
 מה אברך

 אחי הצעיר יהודה
 אנחנו שנינו מאותו הכפר

 יש פרחים
 החיטה צומחת שוב

 שירים עד כאן
 אנחנו לא צריכים

 גשם בוא
 לו יהי

 פרי גנך

 

 האיש ההוא
 גשם אחרון

 מישהו הולך תמיד אתי
 מישהו

 התשמע קולי
 מי שחלם
 הן אפשר

 הימים האחרים
 נחמה



 

, יום שני
91.4.91 
01:01 
 בדיוק

 מדינה קטנה
 מיטב כשרונות נופית מגישים 
 משירי להקת 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 

 לא תתאפשר שמירת מקומות מראש
     לא תתאפשר רוכלות מכל סוג במתחם האירועים
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 ב

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



 ועד מקומי נופית
החל מ ', ביום ה –אנו זקוקים לעזרה בהקמת אתר הניווט 

 .1200החל מ ' ביום ו –ולפירוקו   0800
 .054-6833024אנא פנו לארנון  –מתנדבים היכולים לסייע 



 net.012@nofsheat  0035010:פקס  0035365-60: טלפון  32665נופית  1335ד "ת: כתובת

 כדורסל

 .את מכבי ביאליק 20 – 50ניצחה קבוצתנו בתוצאה , בנופית 9.4.10במשחק כדורסל שנערך ביום שישי 

 .בהדרכת מירב שני, במשחק נערך הפנינג ענק בשיתוף להקת מעודדות

 חוג התעמלות פעוטות

 איילת רפאלי –בהדרכת 
, יתקיימו שעורי השלמה לחוג 25.4.10ביום ראשון 

  16:00-16:45קבוצה ראשונה 

 16:45-17:00קבוצה שנייה 

 

 !תזכורת
יום הזיכרון ' ערב יום הזיכרון וביום ב' ביום א

 .המתחם סגור
  7:30-17:00יום העצמאות  ' יום ג

 

 ! נופשית מאחלת לכל תושבי נופית חג עצמאות שמח                 

mailto:nofsheat@012.net


 !?!?מה קורה בנוער נופית
 ... אנחנו עוברים מדבר לדבר ומשתדלים להספיק הכל.. במרוץ די מטורף

כבר הכירו את השכבות ברמה הכללית ועכשיו עובדים על , המדריכים החדשים נמצאים בשלבי קליטה
 .בניה מחדש של שגרת פעילות שכבתית והרחבת מעגלי המשתתפים

לעבוד במסגרת השעות הקהילתיות שלהם אותם הם , במהלך ימי הזיכרון והעצמאות, מתחילים' שכבת יא
 .'צוברים על מנת לקבל את השתתפות הועד בנסיעה במיועדת לטיול שכבתי בסוף יב

ועתידים להפעיל את אירוע יום , עובדים על לסיים כל אחד את מכסת השעות לה הוא מחויב' שכבת יב
כל זאת בעוד בני ובנות יא יעבדו בשתי . דוכני אוכל ומכירות, הפעלות -העצמאות על כל תחומיו

 .בתפקידי אבטחה וסדרנות, משמרות
בגרויות  -ה נמצאים כבר עמוק בתוך מרתון המתכונות'החבר. אינה פשוטה לאיש -ההתארגנות לכל אלו

 . הגשות פרויקטי גמר במגמות ועוד', ובמקביל עובדים על הצגת סיום יב( 'גם יא וגם יב)
לאחל הצלחה לנערים במשימות הלימודים העומדות לפניהם ולכולנו הצלחה במשימות , לנו לא נותר אלא

 ..וניפגש אחרי החג בסיכומים!! החג
 

הערב הוקדש לעניין . את טקס יום השואה היישובי' ערכו בני ובנות שכבת יב, ביום ראשון האחרון
אנו . התגובות שהגיעו אלינו מן התושבים היו מפרגנות ואוהבות. הדיאלוג בין הדורות והיה מרגש ומיוחד

חשובות מאין , מרחיבות לב ומחזקות ידיים במסגרת העשייה, הזדמנויות כאלה! מודים לכל המפרגנים
 .כמוהן ולא יסולאו בפז

 -אנו מבקשים להודות לכל השותפים לעשייה
הוצאה , תכנון, חשיבה. אשר הובילה את כל תהליך העבודה על הטקס מתחילתו ועד סופו, לחגית שחר

 .לפועל והעמדה על הבמה
אשר השתתפו בסרט וחשפו את כולנו לסיפורי המשפחות , נחום ליפשיץ וחגית שחר, לשמעון פרבר

 .האישיים שלהם
 !מרמת התכנון ועד רמת ההוצאה לפועל -לליאורה נשרי ודגנית לוקס על התפאורה

בצוותים ובתפקידים שונים ולאלו  -שעבדו על הטקס' לבני ובנות יב -ואחרונים חביבים והכי חשובים
 !!אין כמוכם... והיה לא מעט קושי... למרות הקושי. שהשתתפו בערב עצמו
 .על הריקוד -ספיר ליפשיץ ונגה טננבאום. על קטעי המוזיקה -עדי שחר ורוני ארנהלט

 .וארגון כללי, על כתיבת טקסטים -עמית קובי וקרן סידר. על התפאורה -שי פרבר
כתבו קטעים , ולכל הנוספים אשר השתתפו בטקס. על צילום ועריכה של הסרט -צוף אברהם ושי וגנר

ליר , לוטם שוורץ, דנה שניידר, גבע שינוולד, בר נשרי, אופק שור, אוהד בר: או שיתפו מיומנם/אישיים ו
 .  תומר אריאל ותומר לוינגר', שרון ברקוביץ, שון שוורץ, ערן וילנר, ניר ברקאי, גנוסר

 

ראויה ונכונה , היא טובה, מובילה את הטקס' בה שכבת יב, זאת הזדמנות לומר כי אנו מאמינים שהשיטה
אנו מקווים ומייחלים להמשך שמירה על מסורת . לישוב קהילתי השולח את נעוריו למסע לפולין

 !!הערכים החינוכיים והחברתיים העולים ממנה הם עצומים. מתפתחת הזו
 

אשר התשנו בשל שינוי בצוות , ז המועדון החדש לפי הימים השכבתיים"אנו מפרסמים את לו -לסיום
 :בנוסף מפורסמים שמות המדריכים הנמצאים במועדון בכל יום. ההדרכה

 (וזהר, עדי) 21:00 -בשעה -'שכבת יב.  19:30 -בשעה' שכבת ז -'יום א
 (עמית ובר) 19:30בשעה ' שכבת ח -'יום ב
 (עדי וסער, יעל. )21:00בשעה ' שכבת יא. 20:00בשעה ' שכבת ט  -'יום ג
 (בר ועדי, עמית)כולם מוזמנים ... מועדון חופשי  -'יום ד
 (עדי וסער, יעל) 20:30בשעה ' שכבת י -'יום ה

מי ייתן ולא ישא עוד גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד  -נברך, בבוא יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
 !!ולקראת יום העצמאות חג שמח לכולנו" מלחמה

  054-6833022. נופית, רכזת נוער, זהר גרוס -בשם כל צוות הנוער





 נופשיבוקר                      נופשיבוקר                   נופשיבוקר
  

לצוות הצטרפה שרה . נופשיבוקר מחדשת את הפעילות לאחר הפסח
 המשך פעילות נופשיבוקר מותנה בהגעת משתתפים. גולדנברג

  

בבוקר בחדר הצפוני בנופשית  84.44בשעה  05.40.84  ביום שלישי
 הרצאתו של ליכמנוב משה

 
 יהדות סין: נושא

  
על שימור , משה יליד חרבין סין ירצה לנו על יהדות סין ועל טיול שורשים בעיר חרבין

. על המהפכה המערבית והקפיטליסטית נוסח סין. י השלטונות"האתרים היהודיים ע
 ההרצאה מלווה במצגת

  

 בבוקר בנופשית  84.44בשעה  88.47.84ביום שלישי 
 עפרה קינן' הרצאתה של דר

  

 סבתא מטיילת בהודו: נושא                               
  

 בבוקר בנופשית  84.44בשעה  07.47.84ביום שלישי 
 הרצאתו של משה אלפרט

  

 לחיות עם זאבים כולל צילומים: הנושא                       
  
החל משה להופיע עם סיפור חייו עם הזאבים בפני קהלים , בעקבות פניות רבות, לאחרונה.

כשהוא משלב בסיפוריו קטעים מצולמים מחייו המשותפים בחברת החיות  , שונים
 .וגם מקרין סרט טבע בהשתתפותם , המיוחדות האלה

  

 עם המדריך חנוך וייזר  לרמלה לוד  נצא לטיול 4.06.10ביום שישי 

 נצא לטיול ערב בעכו עם המדריך עבדו מתא  1.07.10ביום חמישי 
  

ברגע שתהיה לנו כל   פרטים לגבי הטיולים נמסור בנפרד
 ח כולל כיבוד קל"ש 84כניסה לכל ההרצאות  האינפורמציה

  

  להתראות צוות נופשיבוקר



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    

  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

 

250-4888883 
 עיצוב שיער 

 פן 

 פסים, צבע 

 תספורת 

 המספרה נמצאת סמוך לכיכר זבידאת

 פתוחה כל ימות השבוע פרט לשבת

 מחירים עממיים



 ! ?אפשר לאהוב מתמטיקה
המתמטיקה מגלה את סודותיה לאלה שמתייחסים אליה " 

האם זה יכול להיות ( ס"לפנה 212 – 287ארכימדס " )באהבה
. ובעיקר בני נוער, רבים האנשים שלא אוהבים מתמטיקה? הדדי

שאת המצב הזה אפשר , וכשאני אומרת למי שסובל ממתמטיקה
המצב . חושבים שאני הזויה -לשנות ושהם יתאהבו במתמטיקה 

יש  אנשים שפשוט לא מתחברים למקצוע שנקרא : הוא ברור
: שלא לדבר על כך שרבים אף משתמשים במשפט. )מתמטיקה

 !!!"( אני שונא מתמטיקה "
השתייכה לקבוצה שממש , בת אל מהקריות, אחת התלמידות

היא לא . היא הייתה מאוד מיואשת, שנאה מתמטיקה וייתרה מכך
. גם לא במושגים הפשוטים ביותר -האמינה שאי פעם תצליח לדבר בשפה שנקראת מתמטיקה 

במכתב . לאחר מספר מפגשים הגיעו ההצלחות המדהימות שלה שהפתיעו אותה ואת סביבתה
“ מיואשת וחסרת בטחון, אבל מאד, הייתי מאוד”: היא כותבת בין השאר, שכתבה לאחר המבחנים

. “!אחרי שיעור או שניים הבנתי עד כמה אני אוהבת את המקצוע מתמטיקה”: ובהמשך הדגישה
ישנם אנשים שאוהבים , נכון. שזה משפט שכמעט כל הורה וכל מורה רוצה לשמוע, אני מניחה

 . אך לעומתם מספרם של אלו המתייסרים  ממנה עצום, מתמטיקה באופן מולד
וזה אפשרי , כן ? אז האם אפשר להתאהב במתמטיקה אחרי שלעיתים נראה שהדרך היא ללא מוצא

בעיקר נוכח העובדה שהמקצוע שנקרא מתמטיקה יוצר טראומה , ההתאהבות במתמטיקה! בקלות
היא תוצאה של איך המדריך מציג את הדברים ותוך כדי כך מקנה ראייה חדשה , בעיני אנשים רבים

הם , שאם אתה לא אוהב לאכול משהו, שפים טובים יודעים(. לאו דווקא מתמטיקה)ונכונה למקצוע 
. י כך יגרמו לך לטעום ואפילו לאהוב"ימצאו את הדרך להגיש לך אותו באופן שונה ממה שהכרת וע

ליצור , לקחת את המרכיבים  העיקריים, פירושו, להיות שף מומחה בחינוך, ובדרך הזו אנו פועלים
 .ולהגיש אותו לאותם תלמידים שפשוט לא אהבו אותו עד הרגע הזה" תבשיל אחר"

, ובמיוחד שיעורי בית –וגם לא לאהוב מתמטיקה ', לא לאהוב ללמוד'כמי שחוותה את החוויה של 
זה ,  "בכמה שניות 100 –ל  0 –מ !  "ובגדול  –יכולה להיות העדות הישירה לכך שזה בר שינוי 

.                                                 משפט שאפשר לומר  לא רק על מכונית אלא גם על מתמטיקה ומקצועות אחרים
...                                 על כך בפעם הבאה? חייבים לתרגל הרבה, כדי להצליח במתמטיקה, האם, יתר על כן
 !בהצלחה

 דורית ברקאי 

ניתן לראות את מכתבה המלא של בת אל ואת הסרט בו היא מופיעה באתר מכון 
 .www.eshkol.org.il:אשכול
 .בת אל בקשה שאציין את שמה המלא בכתבה: הערה

( M.Sc)דורית ברקאי 
ממכון אשכול מתגוררת 

בנופית ועוסקת מזה שנים 
, רבות בתחום יעוץ אירגוני

ניהול ופיתוח כישורי 
את המקרים . למידה

המיוחדים בנושאים 
הקשורים בלמידה נביא 

 .כאן כחומר למחשבה

www.eshkol.org.il 
 שמשית, קריות, נופית: סניפים

 052-8736505נייד , 04-9534238בנופית ‘ 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

 

 !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 והכל!!! 
 

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

  לך תודה

 הרב מכאל קישון
הסבת לנו נחת כששמענו את 

הראל קורא את הפרשה 
 .בעליתו לתורה

תודה על החויה המדהימה 
שנטעת בבנינו היקר שתתווה 

 .לו את הדרך לחיים
לאשר , רבי‘תודה לרב שלום ג

לאברהם ברקת ולגדי , סבג
 .אשל על הארגון והשמחה

 !!יישר כוח  
 באהבה

 ממשפחת משה 



 קציר שעורים וחיטים
, מבשילה השעורה( פסח" )חג האביב"ב

, (שבועות" )חג הקציר"וב, ומוכנה לקציר
וחג הקציר ביכורי מעשיך . "נקצרת החיטה

שבעה שבועות (. "ז"ט, ג"שמות כ" )אשר תזרע בשדה
הכוונה לתחילת קציר , (ט, ז"דברים ט..." )תספור לך מהחל חרמש בקמה

 . פעמים 32המוזכרת במקרא , השעורה בראשית האביב

. הגדלה כמעט בכל אזורי הארץ, היא צמח חד שנתי ממשפחת הדגניים, (Hordeum)שעורה בר 
בטמפרטורות גבוהות ובקרקעות , מגדלים שעורה תרבותית באזורים חצי צחיחים עם מעט משקעים

שעורה וחיטה נתקפות לעתים במחלות . בניגוד לחיטה הזקוקה ליותר גשמים וקרקעות משובחות, דלות
ובצקה אינו , "לחם עוני"בעבר שימשה השעורה לאפיית . פחמון הגרגרים ועוד, קימחון, שונות כגון

ולהאבסת בעלי חיים , בירה, היום היא מנוצלת בעיקר לתעשייה אטריות. כי יש בו מעט גלוטן, תופח
בחפירות מצדה ובמקומות , שנה 5000נמצאו גרגרי שעורה בפירמידות במצרים מלפני . במשק החקלאי
וממנה , (הנפוצה באזורנו)יתכן שהאדם הקדמון אימץ קודם את שעורת התבור . אחרים באזורנו

 . עוד לפני שאימץ את זני החיטה, התפתחו זני השעורה

מתפרקת השיבולת עם , בשני דגני הבר. מינים 30ובעולם יש , בארץ מצויים שישה מיני שעורה
הקומביין מפרק את השיבולים ומפריד את , בדגני התרבות. והזרעים מתפזרים באדמה, הבשלתה
, אך היום מחליפים גידולים, הנהיגו בעבר שנת שמיטה, כדי שהאדמה תמשיך לתת את יבולה. הגרגרים

 .       ומוסיפים דשנים לאדמה, שנים 5עד  3במחזור זרעים של 

פרחיה ערוכים בתפרחת (. Gramineae)היא צמח חד שנתי ממשפחת הדגניים , (Triticum)חיטה 
לכול שיבולית יש . שמשני צידיו יושבות שיבוליות לסירוגין, הבנויה מציר פחוס, הנקראת שיבולת

, לכול פרח יש שלושה אבקנים. וכן גלומה עליונה וגלומה תחתונה, שני חפים, שניים עד חמישה פרחים
גרגר החיטה . ונעשית על ידי הרוח, האבקת הפרחים היא עצמית. ועלי אחד בעל שתי צלקות מנוצות

, (שבחלקו גלוטן)המכיל עמילן עטוף בחלבון (  808)ומורכב מאנדוספרם , מבשיל באביב, (הפרי)
הוחדר גן מחיטת הבר , בשנים האחרונות(. 178)המכיל שומן ועשיר במינראלים וסובין ( 38)עובר 

 .     ומקצר את זמן הבשלתה, המעשיר אותה בחלבונים ומינראלים, לחיטה תרבותית

באזור , וזה היה דגן חשוב בכלכלת האדם, החל לפני אלפי שנים, טיפוח החיטה וגידולה כצמח תרבות
שאותם אסף , משערים שמקורם של מיני החיטה הוא בצמחי בר בעלי גרגרים גדולים. הים התיכון

אבד גן משמעותי , במהלך אלפי שנים של אימוץ צמחי הבר וברירתם. האדם הקדמון וזרע בסביבתו
 . שהעשיר את החיטה בחלבונים

אך היא , על ידי אהרון אהרונסון בגליל ליד ראש פינה 1906התגלתה בשנת , (חיטה בר" )אם החיטה"
יש קרוב לעשרים מינים שתרמו לפיתוח הזנים , לסוג חיטה. גדלה בר גם בחלקי הארץ האחרים

אך היום , החיטה הקשה הייתה הגידול העיקרי בחקלאות המסורתית בארצות הים התיכון. התרבותיים
, היא החיטה הרכה, החיטה שממנה אופים היום לחם. ולא לאפיית לחם, היא משמשת בעיקר בתעשייה

ג "עד לארבע מאות ק, ג לדונם בשנות החמישים"ק 150יבוליה הלכו וגדלו מ . הנפוצה יותר בעולם
 .          לדונם בשנת אלפיים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע
ek.meydalle.info 



 

 מאפייה

 אבו שאדי ובניו

 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

  
 
 
 
 
 

40-5909499 
 נופית, 440תבור  
 
 
 

 משחקי חשיבה
 ואסטרטגיה 

 לא רק לילדים

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 14.00 -9.00' ה –' א
 

 20:00בימי חמישי 
 מרקייה מוסיקלית

 22/4/10השבוע 
 פגישה לאין קץ –בסימן עצמאות 

 .אלתרמן קצת אחרת
 צביקה גפןבשיר ואומר בהנחיית 

 

 בהזמנה מראש
שוש ואהוד יונאי 
0525671293/4 



 תצאו בבקשה מהמים, משוגעים
 ההחלטה', פרק א-חציית הכנרת לאורך

, ישראמן בחורף. הייתה שנה מאוד עמוסה עבורי 2009
מחכים לכל "פרוייקט , איירונמן אוסטריה בקיץ

הקמת מסגרת , והכי חשוב אולי, כמה אולימפיים על הדרך, "אחד
החלטתי  2008בנובמבר . מקצועית חדשה המתמחה במרחקים ארוכים

לפרוש מהמסגרת הקודמת שבה עבדתי ולהתרכז בעבודה שלי 
בחודשים הראשונים סירבתי בנימוס לכל הפניות שקיבלתי ונותרתי . כפסיכולוג ספורט

אומנם עמוק בפנים התגעגעתי לקשר עם הספורטאים ולאימונים . נאמן להחלטתי
הזרעים הראשונים . הקבוצתיים אבל בפועל לא הייתה לי כל כוונה לעשות מעשה
בנסיעה חזרה מאתר . למסגרת החדשה נזרעו במהלך השבוע שבו שהינו באוסטריה

כשהגעתי הביתה . התחרות לכיוון וינה כבר התחילו לרוץ לי מחשבות קונקרטיות בראש
אחריה הרמתי טלפון לשני חברים טובים בכדי , ישבתי עם אדוה לשיחת התייעצות קצרה

 . והעסק התחיל לזוז תרתי משמע, לשמוע את דעתם על הרעיון
, אחר כך לחודשיים, המנוחה התארחה לחודש, במקום לנוח שבועיים אחרי התחרות כמו שתכננתי

מצאתי עצמי חובש את כל הכובעים .  ולמעשה במידה מסוימת היא נמשכת עד היום, ארבעה, שלושה
כדי שלא יהיה . ומנהלות, אימונים, עבודה כפסיכולוג ספורט, נגל בין משפחה'ומנסה במקביל לג

בקושי ישנתי . בתהליך ארוך ומייגע BONKמשעמם התחלנו לעבוד על האתר שאני שותף בו בשם 
, לא חג, לא שבת, חוזר בלילה, יוצא מוקדם בבוקר. דקות פנויות להיות עם המשפחה 10ובקושי היו לי 

החלטתי לא להתחרות בישראמן ולמעשה החלטתי לוותר על . על אימונים לא היה מה לדבר. מלחמה
הפכתי , ואחוז שומן חד ספרתי, כושר לא רע, שנים של אימונים סדירים 12-אחרי יותר מ. לגמרי 2010

הרגשתי רע בכל בוקר . כלום אמיתי, נאדה, אפס. היו שבועות שלא עשיתי כלום. כמעט לבטטת כורסא
בדיוק בשלב שבו התחלתי לחשוש . אבל היה לי ברור שאני עושה את הדבר הנכון והייתי שלם עם עצמי

צרפתי שותף שלקח , שבקרוב מאוד כולם יצטרכו לחכות לי באימונים ואצטרך לרכוש מלתחה חדשה
אחרי מספר חודשים מוטרפים לחלוטין סוף סוף היה לי . על עצמו את הניהול השוטף של המסגרת

זה לא שיכולתי לחזור להתאמן באופן סדיר אבל לפחות הייתה לי אפשרות להזיז את . טיפה זמן לנשום
הייתי צריך משהו שיגרום לי להנות ולחייך שוב כשאני מזיע והפור נפל על . עצמי קצת מפעם לפעם

ויצאתי לכבוש את הגבעות מסביב לנופית כמו  29התחמשתי בקנונדייל עם גלגלי . אופני הרים חדשים
אין כמו קצת בוץ וכמה מעברי מים בנחל ציפורי בכדי להזכיר לי למה אני כל כך אוהב . בימים הטובים

 . את מה שאני עושה
אומנם החלטתי לא להתחרות השנה אבל בכל חיפשתי משהו שיגרום לי לריגוש שאני כל כך אוהב 

 21)כשגדי כץ סיפר לי על התוכנית שלו לחצות את הכנרת לאורכה . כשאני מתכונן לאירוע סבולת ארוך
כמה שבועות חלפו וחוץ . התחלתי להשתעשע ברעיון להצטרף, ביום הכי ארוך בשנה( מ בקו אווירי"ק

עד שהגיע המייל של אחת המתאמנות שלי לגבי התוכניות . מלחשוב על זה לא עשיתי שום דבר מעשי
שלחתי מייל לגדי והוא השיב שהוא עדיין לא . על הפרק הייתה חציית הכנרת עם גדי. שלה להמשך

למחרת . יודע אם תהיה קבוצה מהירה בלבד או שתיווצר גם קבוצה שניה איטית יותר שתתאים לה
 . הייתה קבוצה איטית, והפוך דל קטן, אספרסו כפול אחד, אחרי חצי שעה. פגשתי אותה לקפה

חשבתי . האמת ששחיה ממש לא הייתה בראש שלי עד ההחלטה להצטרף לאתגר חציית הכנרת
-4להתמקד ברכיבה על אופני הרים ולבנות בסיס טוב של ריצה בנסיון לחזור ליכולת הריצה שלי מלפני 

המחשבה על . אבל אני אוהב אתגרי סבולת ארוכים שנמשכים הרבה שעות ולא יותר מיום שלם. שנים 5
אף . זינוק בקצה אחד של הכנרת לפנות בוקר וסיום בקצה השני מתישהו אחר הצהריים עשתה לי את זה

כל הפרוייקט הזה היה נראה לי . מ באימון אחד וחשבתי שהגיע הזמן לנסות"ק 5-פעם לא שחיתי יותר מ
 . תצאו בבקשה מהמים, משוגעים. ומשהו הזוי זה בדיוק מה שאני צריך עכשיו. הזוי

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
www.bonk.co.il 

http://www.bonk.co.il


 
 פרשת תזריע מצורע

 18:40-19:50: 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  

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

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
מייבשי כביסה  

 מדיחי כלים
 תנורי אפיה 

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

052-6008871  

 דואר נופית
ערב יום 

העצמאות 
19.4.10 

אין קבלת 
 קהל

  דבורה 

 מוניות רינה
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב

נסיעות לכל חלקי 
 הארץ

052-5100292 

 צומופועופווועו ופווו ופועו ופו

 מכירת צמיגים חדשים מכל הסוגים
 תיקון תקרים

 
 כפר זובידאת בקרבת אטליז סמיר  , רמת טבעון 

 4;><?>?-4>4נייד  A4;-@?:>489 טלפקס

 הנחה מהמחירון 508

 ברומר אורי

 הדברת מזיקים
 שירות הדברה מקצועי

 אמינות, יחס אישי
 התאמת פתרון לכל לקוח

 !שימוש בחומרים ידידותיים 
 0581 -‘ רשיון המשרד לאיכות הסביבה מס

 אשמח לעמוד לשירותכם

8415555-185  ,8415655-185 
 נופית, 01רמון ‘ רח

Uri.brumer@gmail.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

, וידאו, טלויזיות
 מיקרוגל, סטריאו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -ו   
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 9ככר בן גוריון 

  ?=<A@<:9 טל
  A4<;-;::<>:9 נייד

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו' ותונוצו

 הו ו ופוןווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
4<9-?>==944 
4;-@?:>@?4 

 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 9?תבור 

 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

 
 יהודה מדינהאחראי ביטחון בנופית 

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

 ;;4::?=-;>4השוטר הקהילתי  
 >;4::?=-;>4דני צנטנר  –ש "רב


