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 משלוחים
40-9776559 

 פיצריה מסעדה
 מוניות הקריה

 טבעון
נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
 שעות ביממה 42

42-3099349 
404-9388293 

 ארגון למופת, שטח מופלא, (0202)מפה חדשה 
 הזדמנות גם לחובבנים להתנסות בניווט

 !בואו להיות שותפים בארוע הניווט השנתי
 !!!יהיה מקסים

 7:30-10:00זינוקים 
 תכנון מסלולים מתן נפתלי

 בקרת מסלולים אבי בר מסדה
 : מסלולים

 עממי 
  מ“ק 3קצר 
  מ“ק 4.5בינוני 
  מ“ק 6ארוך 
 מסלול ניווט רכוב 
 

 .פ השילוט“ע -פניה שמאלה מעט לפני בית לחם הגלילית: הגעה

 !לא להחמיץ

 יום שישי   05.5.7 –אלונים  -ניווט אוהד זך 

 נופית מתבקשת להקטין את גובה הלהבות. ג בעומר"היום ל

 :ועוד בגליון זה
  הזמרים הגדולים בעולם, שערוריית כרמן -סדרת האופרה המבוקשת חוזרת עם . 
 סיפורים לצלילי הקשת מבית היוצר של תיאטרון הקרון: הצגה מוסיקלית לילדים. 
 ליאור זך מאור על יום ספורט בעמק המעיינות 
 אהוד קלפון מציין את יום כדור הארץ 
 לימודי אנגלית בנופית -ל“הכן ילדך לנסיעה הבאה לחו 
  יהיה חם. החלה עונת הקייטנות!!! 

 ק ר י א ה   מ ה נ ה 



 ....בעומר הבא עלינו לטובה' לקראת לג
 :אנא קראו והקפידו על ההנחיות הבאות, בכדי שאמנם יבוא עלינו רק לטובהו

 . יש למנות מבוגר אחראי –נוער / בכל מדורת ילדים .1
פוגעת בסביבה ועשויה לגרום , מדורה גדולה היא מסוכנת לסובבים!!! הגודל לא קובע .2

וכל מה שאנו .... שירים, משחקים, מפגש, מדורה צנועה יותר מאפשרת גם התכנסות. לדליקות
 .ג בעומר"מצפים מל

 : בדגש על, בעיקר לפני האירוע, כדאי לעזור לילדים .3
 .חומרים דליקים ומכשולים אחרים, בחירת אזור הנקי מעשבים . א׳
 .אמצעי כיבוי לצד המדורה/ הכנת מים . ב׳
 .הכנת מדורה מבוקרת שאינה גדולה מדי . ג׳
 .שימוש בעצים נקיים ממסמרים ומחלקי מתכת . ד׳
 .בקבוקים למדורה/ להמנע מנפצים ואביזרים דומים ומזריקת קופסאות . ה׳
 .כיבוי קפדני ומוחלט של המדורה בתום האירוע . ו׳

עשו  –אם ברצונכם לפרוק ציוד במתחם . אסורה תנועת רכב במתחם –בעת קיום המדורות  .4
השער יסגר (. שער חדש ליד מועדון הנוער" )גבעת המדורות"דרך שער , 1845זאת עד השעה 

 1900בשעה 
  .אנא שמרו על הנקיון באזור המדורות ואספו את האשפה בסיום האירוע .5

 

 פקח לענייני כלבים 
 . תחדש המועצה את פעילותו של פקח הכלבים, בזמן הקרוב

( גם ללא לכידת הכלב)להטיל קנסות על בעלי כלבים משוטטים ( ומוטיבציה)לפקח סמכויות 
 .וכן קנסות בגין הפרשות כלבים בשטחים הציבוריים

וגם כלב !!! כלב משוטט הוא כלב רע... אין כלב טוב וכלב רע, חשוב להבין  כי בעבור הפקח
  .ההולך לצד בעליו ללא רצועה הינו כלב משוטט על פי החוק

הרשמה לקייטנות הקיץ של 

 הצהרונים

 'ג-'ב-'כיתות א, גני חובה

 כל חודש יולי -מחזור ראשון 

עד אמצע  -מחזור שני 
 אוגוסט

 

 
 

 

 



 ילדים/תספורת גברים
 ₪  34פאן +תספורת נשים 

 ₪  90/24 -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 



 
 

 סיפורים לצלילי הקשת
 מופע סיפורים מוסיקלי

 
 גפנן-נילי ויסברג  :סיפור ושירה, משחק

 יודן מיבר: מפוחית, מלודיקה, כלי מיתר, שירה
 דירק קונש :תיבת צלילים, כלי נשיפה, שירה

מובילים את הקהל למסע , שחקנית ומספרת סיפורים בשיתוף שני מוסיקאים

.קסום בעולם  

לכל כלי  הסיפור . המסע מתחיל בהיכרות עם כלי מוסיקה מיוחדים מרחבי העולם
בהמשך המסע המופלא מאזינים . הצלילים המיוחדים לו, וכמובן, השם שלו, שלו

המגלמת לסירוגין את הדמויות המשתתפות , מפי נילי" סיפור עם"הילדים ל
 .בסיפורים והן את תפקיד מספרת הסיפורים

 .מעצימים את חווית הסיפור, כלי המוסיקה המלווים את הסיפור לכל אורך המסע
 

 . 35:44בשעה  37.7.34יום חמישי 

למלווה ₪  34לילד ₪  04כרטיסים במכירה מוקדמת  
 .ניתן לשלם באשראי. 40-9974443במזכירות היישוב 

 34 – 0לגילאי 





 : תגובות המשתתפים

, הרצאה קולחת, מעשיר, מהנה
ברורה ומעניינת שהאירה נקודות 

 .כה רבות שלא שמנו לב אליהן

, התרשמנו מאד מהרצינות

 .המקצועיות וההקפדה על כל פרט 
אירועים . איזו מרצה שופעת

 !ייחודיים

 !!!רוצים המשך. מסבירה מצויין

 לבקשת הקהל שני מפגשים נוספים בסדרה 

 

 

 

 
 

 !לא מה שחשבת? אופרה
 מרב ברק: מרצה

 לחובבי ולחוששי אופרה

 שערוריית כרמן
 37.7.34חמישי 

 04:74בשעה 

כאשר הוצגה לראשונה במאה , האופרה כרמן היתה לשערוריה

ובכל זאת הפכה לאופרה המבוצעת , בפריס, התשע עשרה

מה הפך אותה לאופרה האהובה והפופולרית בכל . בעולם

זכתה לביצועים , שאתם בטוח מכירים, כרמן? הזמנים

בקצב הפלמנקו , הרצאה חושנית. מפתיעים בקולנוע ובמחול

הזמרים הגדולים 
 בעולם

 תחילת יוני

הביצועים היפים ביותר של זמרי הטנור וזמרות הסופרן 

ההרצאה משלבת סיפורים ואנקדוטות על גדולי . המובילים

לצד קטעי האופרה המוכרים והאהובים ביותר , הזמרים

 . מאולמות הקונצרטים ובימות האופרה המובילים בעולם

  40-9974443כרטיסים במזכירות נופית 
 ₪ 04הרצאה בודדת 

 הנחה לרוכשים כרטיסים מראש  לשתי ההרצאות



? 
 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

 י ללמוד לטפל בעצמך ובאחרים/בוא
 ...בדרך הפשוטה והטבעית ביותר

 הנחת ידיים עדינה
 Reiki 1סדנת רייקי 

מקל על , רייקי משפר את בריאותך
מחזק את מערכת החיסון של , כאבים

 ...מאזן ומרגיע, גופך
 01.5.12-מתקיימת ב 1סדנת רייקי 

בכפר " רגעים קסומים"ב
 .חסידים

 : לפרטים והרשמה
 מאסטר רייקי  - חלי פודה

 תחומית -ומטפלת הוליסטית רב
250-5056525  www.chellypo.co.il 



 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 



  

 nofsheet.com אתר nofsheat@012.net: דוא"ל 9931454  פקס:04-9931301  טלפון: 36001 נופית 5331כתובת: ת"ד 

 

 

לימוד שחייה 
 

החלו לימודי שחייה בנופשית. מיועד לבוגרי גן חובה ומעלה 
 דקות. 45 מפגשים. כל מפגש 12משך הלימוד: 

 
מדריכות: טניה גרינברג, עפרה דיין. 

הרשמה: במשרדי נופשית. 
  

 
 
 

ביום א' ל"ג בעומר יתקיימו חוגי מבוגרים בלבד 
 

שעות פעילות נופשית בשבועות: 
 יתקיימו חוגי בוקר בלבד. 5:30-16:00( ערב שבועות: 18.5.10ביום ג' )
  לא יתקיימו חוגים.7:30-18:00(  חג שבועות:  19.5.10ביום ד' )

 



!   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  

04-9835210 

0035 ₪  

 תוספות
 ₪  003 זיתים
 ₪  003  בצל

 ₪  005  טונה
 ₪  005 בולגרית
 ₪  005 פטריות

 בין השעות
17:00-21:00 

!בקרקבקבקבקקקבק ק ק קבק ק ! ! 
 ק קבקדקקק ק ק קבקדקקק
 בק קיק קתקתק קבקדק

!בקרקבקבקבקקקבק ק ק קבק ק ! ! 
אבב בדקרב בת הק
   פ דתבד



 

 04-9930004הזמנות בטלפון .  מהמרכולית ומהאטליז חינם משלוחים 

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

Bon Jour  Nofit 
 נופיתור ‘בונז

 
 
 
 

 דברי מאפה טריים

 עכשיו במרכולית נופית

 יום יום טרי

 האפייה במקום

 ור‘והתוצרת בונז



ABC  FUN  מרכזי העשרה ופנאי
 לשפה האנגלית 

 ולי יעל אליאסטם'בהנהלת ג
 

ABC FUN  הוא מרכז ללימוד העשרה ופנאי בשפה האנגלית ,
, תושבת כפר המכבי, ולי יעל אליאסטם'גי "שנים ע 6הוקם לפני 

ילידת דרום אפריקה ובוגרת אוניברסיטת לונדון , אם לשלוש בנות
 .בלימודי תרפיה באומנות

עוסקת בתחום לימוד אנגלית כשפה , יעל היא יוצאת צוות בידור
נוער ומבוגרים ואנגלית עסקית ושימושית לצוותי , שנייה לילדים

כמו כן ליעל ניסיון . שנה 18הנהלה בארגונים בינלאומיים מזה 
בעבודה עם ילדים החל מהגיל הרך וכלה בנוער צעיר במסגרות 

 .שנה 22חינוכיות שונות מזה 
 BRITISH -שנים באיטליה לימדה ב 9במהלך שהות של 

COUNCIL שם הוכשרה כמורה לאנגלית כשפה שנייה והמשיכה ללמד ב- INLINGUA  בית
 .ספר בינלאומי לשפות
, ל עסקה בעיקר בהוראת אנגלית שימושית ועיסקית לנוער ומבוגרים"במסגרת העבודה בחו

לנוער   study groups-ל ו"או שהייה בחו/יצרה סדנאות לימוד אינטנסיביות לקראת מבחנים ו
 .לשיפור כישורי השפה

 
גם היום יעל . חלקיכם ודאי מכירים אותה משנים עברו מפעילות חוגים לגיל הרך בנופשית

יעל מפעילה חוגי אנגלית לילדים . מפעילה במסגרת הצהרונים בנופית וסדנאות בחגים ובקיץ
בגני ילדים בחיפה קריות והסביבה ובמקביל פותחת מרכז למידה לילדים ונוער בזכרון יעקב 

השנים  10-העוסקת אף היא בהוראת אנגלית ב, עולה מאנגליה, בשיתוף עם קייט ברסלו
 .האחרונות

 
STUDY GROUPS לנוער 

לנוער   study groups-במהלך חמשת השנים האחרונות פותחו תוכניות לימוד לילדי יסודי ו
שנותנים מענה לצורך אמיתי שהולך וגובר בקרב בני הנוער לקראת לימודי שפה מתקדמים 

 .יותר בחטיבות הביניים והתיכון
 

לצערינו במסגרת בית . אין ויכוח שהדרך הטובה ביותר ללמוד שפה היא פשוט להשתמש בה
תוכנית הלימודים מוכתבת על פי צרכים של בחינת הבגרות ועל כן אין די , הספר הזמן קצוב

התנאים העומדים לרשותם , גם אם המורים ממש רוצים. זמן להפוך את השפה לשימושית
תוכנית מוכתבת , אין מספיק שעות אנגלית בשבוע, כיתות גדולות מדי)אינם מאפשרים זאת 

, כתוצאה הילדים נותרים עם אוסף חוקים שלרוב מבלבל יותר מאשר מועיל( של משרד החינוך
גם . ושיעורים פרטיים הם מוצר יקר ולרוב מסתכמים בתגבור החומר הנלמד בבית הספר

אך השפה בה משתמשים היא , שאמנם חושף את הילדים והנוער לאנגלית, האינטרנט
לרוב לא נכונה מבחינה דקדוקית וודאי שלא מעודדת שיחה ושימוש בשפה , כתובה, מקוצרת

 .המדוברת
 

מטרת המפגשים האלה אם כן היא לעשות סדר בבלאגן על ידי שימוש נכון ואינטנסיבי בשפה 
 .מהנות ורלוונטיות לבני הגיל המיועד והכל באנגלית, מכוונות, באמצעות פעילויות מובנות



 סוף סוף הזדמנות להשתמש בשפה האנגלית ולהבין איך היא עובדת

 ?ולמה לא להתחיל את שנת הלימודים הבאה ברגל ימין, דקה לפני הבגרויות, הרגע הוא קריטי

 לעשות סדר בבלאגן  ולהתחיל לדבר באמת, זאת ההזדמנות ליישם את כל החוקים שלמדתם

הכל נראה הגיוני ובעיקר מתחילים ליהנות מכלי , כי ברגע שהשפה הופכת להיות שימושית

 אמיתי שישמש אתכם לאורך זמן

 ? ABC  FUNאת מי עוד אנחנו מלמדים במרכזי 
 

 .14ועד גיל  4ילדים מגילאי 
 .תוכניות מותאמות וייחודיות לילדים עם לקויות למידה והפרעות קשב וריכוז

 .פעילות משותפת לפעוטות עם הוריהם
 ילדים דוברי אנגלית אשר רוצים לשמר ולהעשיר את השפה 

 ל"שליחות לחו –קורסים אינטנסיביים לילדים לפני רילוקיישן 
All English study groups יב אנגלית שימושית-לנוער ט 

 

 ABC FUNתוכניות הלימוד של 

ABC baby FUN 
ABC FUN 
ABC fairy tale FUN  
ABC alphabet FUN 
ABC fantasy FUN 
Let's Rock 

 2.5-3פעילות משותפת הורים ופעוטות גילאי   
  3.5-7מיועד למתחילים גילאי  –שנה ראשונה ושנייה 

  6-7ושירי עם  גילאי , אגדות ילדים
  7-10גילאי 
   11-14גילאי 

 15-17תוכנית נוער גילאי 

ALL ENGLISH STUDY GROUPS 
 !!!בנופית

 יב -קבוצות לימוד לכיתות ט

 !!!לימוד אנגלית הופך לכיף אמיתי -ל "ממש כמו בחו
 (על פי דרישה)הפעילות תתקיים פעם או פעמיים בשבוע 

 !זול יותר משיעור פרטי והרבה יותר יעיל
 

  לאנגלית מדוברתכאשר שעה ראשונה מיועדת  שעה וחצימשך הפעילות 
 .על פי הצרכים האישיים של כל אחד ואחד לתגבורומחצית השעה הנותרת 

 .תתפלאו לראות כמה ניתן ללמוד כשנהנים

 !התחלת הפעילות מיידית

 למעוניינים להירשם או לקבלת פרטים על פעילות לקבוצות גיל צעירות יותר *
  470-0579957 -נא ליצור קשר עם יעל ב 

הבנת הנשמע , משחקי תפקידים, כתבות, שירים, הפעילות משלבת משחקים
 והבנת הנקרא ובעיקר אנגלית שימושית

 (טבעון והסביבה, פתוח לתושבי נופית)

 משתתפים 0
למפגש ₪  94 

 למשתתף

 משתתפים 7
למפגש ₪  04 

 למשתתף

 משתתפים 0-6
למפגש ₪  54 

 למשתתף



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    

 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

 נופשי בוקר     נופשי בוקר    נופשי בוקר
 

 תזכורת

  33.47.34ביום שלישי 
 בבוקר בנופשית  34.44

 עפרה קינן' הרצאתה של דר

 סבתא מטיילת בהודו: נושא 
 
  07.47.34ביום שלישי 

 בבוקר בנופשית  34.44
 הרצאתו של משה אלפרט

 לחיות עם זאבים : הנושא 
 

יום שישי אנו יוצאים  0.46.34
לטיול לרמלה לוד שם הטיול 

  להוציא פנינים מעפר



 בנופשית I funקייטנת 

 017.7.4 – 07.7.4בתאריכים   

 ניר גרוטס : מנהל הקייטנה
 יוסי אברמוביץ –כדורגל : מאמנים מוסמכים

 ראובן כץ –כדורסל                          
 שני מירב -פנקי ביט                         

 

 www.funtime.org.il: כתובתנו באינטרנט

 'כיתה א + לימודי אנגלית לגן חובה   – חדש 

 מסלול כדורגל   - חדש 

 מסלול כדורסל  – חדש 

 או אומנויות לחימה /מסלול קראטה ו  – חדש 

 ביט  –מסלול פנקי   –חדש  

  .המסלול נופש פעיל ויציר בנוסף  



 חג לכוכב ארץ
הוכרז ( 1970)שנה  40באפריל לפני  24ביום ה 

, ב"בארה" יום כדור הארץ"לראשונה על 
היא , מטרת יום זה. מדינות 180ובמהלך השנים הצטרפו 

להביא  למודעות האדם על הסכנות המאיימות על איכות 
 . חייו ועל קיום מיני החי ולצומח בכדור הארץ

. המשפיעים על תושבי כל העולם, בשמירת הסביבה והאטמוספרה, זהו יום של חשבון נפש כלל אנושי
כבר בשנות השישים צצו מנבאי שחורות על העתיד הצפוי למין האנושי מזיהום מקורות מחייתו 

 . וסביבת חייו

. נחקקו חוקים רבים והשתנו דפוסי חיים, מאז שמנהיגי העולם הפנימו שחייבים לשמור על הסביבה
כדי להציל , המחייבים לשמור על אוצרות הטבע ומשאבי הקיום, מים ואוויר, חוקים נגד זיהום סביבתי

 .  את האדם מפני עולם פגוע וזועף

הקינון , הנדידה, במועדי הפריחה, בטמפרטורות, אנו עדים לשינויים שחלים לנגד עינינו במשקעים
, עקב התגייסות מדינות ובני אדם רבים לשמירת הסביבה, אך יש עדיין קרן אור לאופטימיות. ועוד

 . וחיפוש אנרגיות חלופיות, תלות יורדת בדלקים פוסיליים, מחזור חומרים ומים

והיקפו בקו המשווה , מ"ק  12,756קוטר כדור הארץ בקו המשווה : צריך להכירו כדי לדעת לשמרו
על כן  הוא , צבעו נראה כחול מהחלל, שלושה רבעים משטחו מכוסים מי אוקיינוסים. מ"ק  40,000
נמצאים  709הם מים מתוקים שמהם  2.59ורק , מהמים הם מלוחים 979". הכוכב הכחול"מכונה 

 . במצב של קרח

ושנתו בת ( זמן סיבוב עצמי)שעות  24יממתו בת , מ מהשמש"מיליון ק 150נמצא במרחק של " ארץ"
, נוגה, כוכב חמה)הוא אחד מארבעת כוכבי הלכת המוצקים (. זמן הקפה אחת סביב השמש)ימים  365
 (. ונפטון, אורון, שבתאי, צדק)בניגוד לארבעת כוכבי הלכת הגזיים , (ומאדים, ארץ

המוחזקת , פחמן דו חמצני ועוד 0.039, חמצן 219, חנקן 789הוא עטוף באטמוספרה המורכבת מ 
, מ מעל פני כדור הארץ"ק  30ל  25בגובה שבין . בכוח משיכה רב ואינה נעלמת בחלל כמו בכוכב חמה

עונות . העוצרת את הקרינה האולטרא סגולית המזיקה המגיעה מהשמש – 03נמצאת שכבת אוזון 
שהוא מישור )מעלות ממישור מילקה  23.5השנה נגרמות עקב נטיית ציר סיבוב כדור הארץ בזווית של 

 (. מסלול כדור הארץ בתנועתו מסביב לשמש

 3.5החיים בכדור הארץ נוצרו לפני . מיליארד שנים 4.5נוצרו לפני , (כולל פלוטו)תשעת כוכבי הלכת 
כדור הארץ היה מורכב , מיליון שנים 180עד לפני . מיליארד שנים כיצורים חד תאיים בסביבה מימית

שנדדו , והתחילו להיווצר יבשות, אז התבקעה היבשה. ואוקיינוס אחד, מיבשה אחת בשם פנגיאה
המרוחק , יש ירח אחד" ארץ"לכוכב הלכת . התרחקות זו נמשכת גם כיום. והתרחקו אחת מהשנייה

היא , השכבה שמתחת לה. מ"ק  50ל  10נע בין , עובי קליפת כדור הארץ המוצקה. מ"ק  384,000ממנו 
והחלק , החלק החיצוני של הליבה נמצא המצב נוזלי.  והליבה עשויה מברזל וניקל, אלסטית וצמיגה

 .  הפנימי כולו מוצק

 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- 7793479–:  גלית רז נייד
  40- 9973599 :בית

  
 
 
 
 
 

40-5909499 
 נופית, 440תבור  

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 14.00 -9.00' ו –' א
 

 20:00בימי חמישי 
 מרקייה מוסיקלית

  6/5/10השבוע 

 רועי אביטל  
זמר ויוצר בשירה מקורית 

  .ועברית ובליווי גיטרה

 בהזמנה מראש
שוש ואהוד יונאי 
0525671293/4 

 י ע ל י   י פ ה 
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 בעמק המעיינות" יום ספורט"
חיפה זה על . יש מקומות שאתה לא יכול לטעות לגביהם

קצרין ברמת הגולן ונהלל זה בעמק . צפת זה בגליל. הכרמל
איכשהו בשנתיים האחרונות יצא לי לבלות לא מעט . יזרעאל

לבקעת "עמק יזרעאל "באזור שנמצא למרגלות הגלבוע ואיפשהו בתפר שבין 
. ותעזבו אותי מהחלוקה למועצות אזוריות? איפה בדיוק עובר הגבול". הירדן

ולפני . כולנו יודעים שיש סלט שלם בין הגאוגרפיה לחלוקה המוניציפאלית
אומנם בקיץ חם . שמישהו ייעלב אקדים ואכתוב שאני מאוד אוהב את האזור הזה

, אבל יש משהו מאוד מיוחד וישראלי בכביש הפנימי המוביל מבית השיטה דרך חפציבה. שם גהנום
אולי אלה המעיינות וזרמי , אולי זה הגלבוע הפרוס במלוא עוצמתו מעל העמק. וניר דוד, בית אלפא

ואולי זה פשוט הגן גורו שכל ביקור בו זורק אותי למקומות נעימים שכיף לי להיזכר , המים הקרירים
 .בהם

אחת מן המסקנות המקצועיות שהסקתי בעקבות תחרות הישראמן שהתקיימה בינואר באילת הייתה כי 
על ". מים פתוחים"אצל הרבה ספורטאים שאני מאמן יש פער גדול בין יכולת השחיה בברכה ליכולת ב

מנת לצמצמם את הפער הזה הכנסו אימון קבוע בים תיכון ושמנו את המשחים הרשמיים על גרף 
 . התוכנית הקבוצתית התקופתית

משחה נדב הוא ארוע חדש שהתקיים בפעם הראשונה בשנה שעברה לזכרו של נדב שנל שהיה שחיין 
והוא היישוב הראשון " תל עמל"קיבוץ ניר דוד נקרא במקור )המשחה מתקיים בנחל עמל . ומאמן

מדהים אותי בכל פעם מחדש לראות איך במדינה יבשה . הזורם בתוך קיבוץ ניר דוד"( חומה ומגדל"ב
. כמו שלנו יש קיבוצים כמו ניר דוד ודפנה שזורם בהם נחל כאילו אנחנו בסלובניה ולא בישראל

" מים פתוחים. "המשחה מאורגן על ידי חבריו של נדב ובשיתוף איגוד השחיה וועדת המים הפתוחים
הקפות של  8מ שזה בערך "ק 10המשחה במשחקים האולימפיים הוא למרחק . הוא ענף אולימפי חדש
 . מ בלבד"ק 5מ ו "ק 2במשחה נדב המרחקים הנם . ברכות בנופשית 400רחוב הגליל בנופית או 

עמוסים בצידנית . בבוקר 7-על שחיה נפגשנו בניר דוד כבר ב" הורגים שבת"מכיוון שעם כל הכבוד לא 
אחרי תדריך קצר יצאנו . והרבה אוכל הגעתי עם לירון גסול לפתח הקיבוץ ופגשנו את שאר החברים

מפעם לפעם הסתובבנו ושינינו כיוון לפני שמישהו . לריצה של שעתיים במסלול מעגלי בשדות הקיבוץ
אין כמו ריצת בוקר טובה עם . יחשוב לגייס אותנו להיות ניצבים בסרט ההמשך לאקספרס של חצות

העמסנו את הצידניות וירדנו לגדת הנחל שם כבר היו פזורים . חברים בשדות העמק כדי לפתוח את היום
ה הצעירים מתכוננים 'הדבר הכי יפה בארוע כזה הוא לראות את החבר. מאות משתתפים ומלווים

 . הלוואי עליי. ומה שעוד יותר מדהים זה לראות את הקצב שהם שוחים בו. ויוצאים למקצה שלהם
עם משה שטייף בכתף אחת . אחרי המתנה לא קצרה ולא מעט לחמניות הגיע תורנו לזנק למקצה הארוך

ריצת הבוקר נתנה ברגליי את אותותיה והרגשתי כיצד . ולירון גסול בשניה הרגשתי ממש כמו בנופשית
לאורך . השחיה בנחל בתוך הקיבוץ הייתה חוויה מיוחדת במינה. הן מאיימות להתכווץ ולהתפס

באחת הפעמים הצלחתי לזהות את אדוה . גשרים להולכי רגל שהיו מלאים במעודדים 3המסלול פרוסים 
 .נופפתי להן לשלום והמשכתי. מעודדות, הבת הקטנה שלנו, ומואה

. מטרים בחזרה 500מטרים במורד הנחל ו 500. סבבים בני קילומטר כל אחד 5 -המשחה היה בנוי מ 
מ "ק 21ומי שהגה את צליחת הכנרת לאורך   TIהבעלים של חברת)התיישבתי על הרגליים של גדי כץ 

פעמיים באמצע המשחה עצרתי . והרפתי מהן רק כשסיימנו( ליוני 21-שבה אני עומד להשתתף ב
בכדי להרוות את צמאוני פשוט שתיתי מעט מים מהנחל בכל . ל אנרגיה'למספר שניות על מנת לבלוע ג

 .כמה דקות
. קצת יותר משעה וחצי אחרי הזינוק היה כיף להסיר את משקפי השחיה מהעיניים ולעמוד על גדת הנחל

לירון הגיע מרוצה ואז שטייפי הגיע ומואה . פעמים ברצף חשבתי לעצמי 4יהיה לא קל לעשות את 
, גם רופא. וואלה בן אדם רב פעלים. בתקווה שיתן לה הדרן בלייב" יויה אני תואל: "התחילה לשיר לו

 .הסתיים לו יום ספורט בעמק המעיינות. וגם שחיין, שחקן/גם זמר

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
www.bonk.co.il 

http://www.bonk.co.il


 פרשת 

 ֱאֹמר 
 18:50-20:01: 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

 !ללא עמלת תיווך, רציניים מאד

  מופו ווווו ופופופו ו ווו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום

 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  470-7767000 9777700: טלפון

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
מייבשי כביסה  

 מדיחי כלים
 תנורי אפיה 

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

052-6008871  

 מחשבים 
תיקון ומניעה של 
 כל סוגי התקלות

 שירות בבית הלקוח
 

מחירים  
 אטרקטיביים

 

computech.nofit@g
mail.com 

 

052-2796920 
 

 052-8993305   

 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 509

 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

 
 אלון שריגאחראי ביטחון בנופית 

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

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


