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, בניווט האחרון השתתפו אלפי אנשים מנופית ומכל רחבי הארץ. תריסר ניווטים נערכו עד כה
. ואפילו הזאטוטים מהגנים, במועצה האזורית זבולון ומחוצה לה, ל שונות ובתי ספר“יחידות צה

הניווט לזכרו של אוהד .  פסיפס מורכב של אנשים שבאים ליהנות מספורט עממי מיוחד במינו בטבע
זך הפך עם השנים לאחד מנכסי צאן ברזל של החיים הקהילתיים בנופית והשפעתו התרבותית ניכרת  

ובמועדוני הניווט טכניון כרמל , גם באיגוד הניווט. גם במועצה האזורית זבולון השותפה לפרוייקט
 .מבחינת מספר משתתפים, יש לניווט הזה מקום מכובד כאירוע הגדול ביותר בשנה, ויזרעאל

היה לי העונג השנה ללוות את בני דרור : דוגמא מיוחדת עד כמה הניווט נכנס לנו בנופית לנשמה
. נדהמתי לראות את חוש ההתמצאות שהוא פיתח. בתחרות הניווט במסלול הקצר( ‘תלמיד כיתה ו)

את כל . ובמיוחד את הדבקות במטרה, את האופן שבו הוא טועה ומתקן את עצמו לאורך הדרך
כאשר סיימנו . הדברים הללו הוא למד מסרחיו פישמן מדריך החוג לניווט בנופשית בשנים האחרונות

, כמובן, אז,  אלון, גם שם יש לי נציג , לשטח הכינוס והחלו לנווט‘ את המסלול הגיעו ילדי כיתה א
השתתף , ‘ס כרמל זבולון כיתה ט“תלמיד ביה, בני הבכור, תומר. שהמשכתי איתם לסיבוב שני

ישנם משפחות . בבוקר 0:66הייתה בשטח מהשעה , אשתי, גנית. בניווט במסלול התחרותי הקצר
אפשר אף לומר  שכמעט לכל משפחה בנופית היה לפחות . רבות נוספות שהגיעו לניווט בהרכב מלא

 .נציג בניווט
מערכת החינוך תעניק חינוך איכותי שיבטא את . מערכת החינוך מהווה חלק בלתי נפרד מהקהילה”

תוכנית האב האסטרטגית , “0606נופית “מילים אלו נכתבו ב“ מסורתו ותרבותו, אופי היישוב
. זוהי אחת מתוך חמש מטרות העל שהוגדרו בתוכנית לנופית, ליתר דיוק.  0662שהתפרסמה בינואר 

. מפעם לפעם ראוי לעצור ולבחון את מיקומנו ביחס לתוכנית האסטרטגית ולמטרות שהצבנו לעצמנו
עשה מאמץ גדול .  נפצע בידו הכותבת, אבל עדיין איש, אומנם ברזל, איש הברזל, ליאור זך מאור

אני , עד כמה שזה מצער. להוציא כהרגלו את הטור השבועי שלו ולדון בסוגייה זו מזוית אישית
את תגובותיכם “ נופית פלוס“נשמח לקבל ל? מה איתכם. בהחלט מזדהה עם עיקרי הדברים שכתב

 ?<<<של מי אתה, ילד: לאחר שתקראו את רשימתו
 אבי ברוך

 נכס צאן ברזל

 :ועוד בגליון זה
  כיצד אזורים סמוכים לנו הנמצאים בעבר הירדן זוכים לכמויות גשם  -“ צל גשם”תופעת

גדולות ורבות משלנו באופן דרסטי ועל היחסים המורכבים שהיו לנו בעבר עם המואבים 
 <<<מגילת רות בשדות הבר: אהוד קלפון ברשימה מיוחדת לחג השבועות. ששכנו שם

 בתכנית. 81.5.86יום שלישי , חגיגת שבועות יישובית תיערך בערב החג, חג שבועות בפתח :
, ומופע מוסיקלי לכל המשפחה עם חגי“ ביכורי תינוקות נופית”, י ילדי היישוב“קבלת חג ע

, ואנדריאה, “רימון”המיתולוגית ומבוגרי “ עשב בר”יוצא להקת , חגי. אנדריאה וילדיהם
שירים , בוגרת האקדמיה למוסיקה יביאו מניחוחות החג בצד מוסיקה גלילית מקורית

 <<<!מומלץ. ישראליים ופולקלור אירי

 ק ר י א ה   מ ה נ ה   ו מ ו ע י ל ה 
 
 
 
 
 כדאי להוציא ללטש ולהעביר לועדת , אם כתבת שירים ושמת במגירה. שבוע הספר מתקרב

את קולם ורשימותיהם של ( ולחשוף)תרבות שלקראת שבוע הספר השנה מבקשת לשמוע 
 <<<תושבי נופית שלמילה הכתובה מקום חם בליבם

   הזמרים הגדולים בעולם, שערוריית כרמן -סדרת האופרה המבוקשת חוזרת עם . 
 להשיג במרכולית , עיבודים מקוריים  וביצוע על טהרת נופית, דיסק מטכסי יום הזיכרון

 .ובמזכירות היישוב בעלות סמלית 
  יהיה חם. החלה עונת הקייטנות!!! 



  !!!תודה
 ...לרוכבים, למנווטים, למטיילים –לאלפי המשתתפים , לעשרות המתנדבים

 .אירוע הנווט הגדול בישראל –" נווט אוהד זך"אשר לקחו חלק ב
כמיטב  –רחב היקף ומאורגן למופת , היה מעולה – 80בשנתו ה , "נווט אוהד זך"

 . המסורת והסטנדרטים הנהוגים בו
ניווטו וצלחו את כל , טיילו –ס היסודי "גני החובה וביה, ילדי נופית מהגנים הבוגרים

 .למרות החום הכבד, משימות הניווט
 .יישר כח ולהתראות בשנה הבאה

הרשמה לקייטנות הקיץ של 

 הצהרונים

 'ג-'ב-'כיתות א, גני חובה

 כל חודש יולי -מחזור ראשון 

 עד אמצע אוגוסט -מחזור שני 
 054-6833817ליאת :  לפרטים

 

 
 

 

 

 נופשיבוקר  נופשיבוקר  נופשיבוקר  נופשיבוקר
 יום שישי אנו יוצאים לטיול לרמלה לוד 0.60.86

 עם המדריך חנוך וייזר  “להוציא פנינים מעפר” 
  06.66בבוקר ליד המכולת חזרה משוערת  6..2יציאה בשעה 
 כמו כן בנעליים נוחות מים וכובע. נא להצטייד באוכל לכל היום. לא כולל אוכל,  ₪ 866עלות הטיול 

 "מי שיהיה רעב יוכל להשלים "כמו כן נעצור בשוק ברמלה ו. במהלך הטיול תנתן אפשרות לאכול 
 .הרשמה לטיול במשרדי הישוב אצל קרן

ברכת -המגדל הלבן-הכנסיה הפרנסיסקנית-הכנסיה האורתודוכסית-המסגד הגדול: אתרי הביקור
 .  גשר הגינדאס-כנסית סנט גורג-בית הקברות הבריטי-הקשתות

נבקר בשתי ,י הערבים"נגלה ביחד שתי ערים עתיקות מפתיעות ומרגשות נתחיל ברמלה שהוקמה ע.
נחווה את ,נשוט בברכה תת קרקעית,נעלה לראש המגדל הלבן לתצפית נהדרת על הנוף,כנסיות מרשימות

 ונסיים בלוד בשני אתרים מיוחדים וחשובים,היופי של בית הקברות הבריטי
 סדר הביקור עשוי להשתנות

 נא לא לחכות לרגע האחרון 02.65.86הרשמה עד 

 ועד מקומי נופית



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

 פתרון מושלם לבעיית השורשים בקווי הביוב 
 עם אחריות לשנים רבות

 החלפת קווי ביוב ומרזבים ללא חפירה וללא הרס , חדש בארץ
 הדבקת צינור חליפי פנימי באמצעות לחץ אוויר וחומרי הדבקה יעודיים

 שימוש במצלמת אינפרא אדום-איתור נזילות 
 האיתור באמצעות מצלמה חדישה 

 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני אינסטלציה 



 קבלת חג שבועות בזמר ובמחול

 בנופשית צ““אחה 81.5.81יום שלישי  

  83:61*התכנסות

 80:11תחילת האירוע 

 חגי ואנדריאה כובש -מופע מוסיקלי
וקטעים מקוריים בנגיעה , בשירים ישראליים בעיבוד מקורי

 אירית

 <<<פרטים על המופע בעמודים הבאים

 

הורים לתינוקות שנולדו מחג שבועות 
 שעבר ועד שבועות זה 

 40-9271487נא פנו ללימור טואג 
 
 

 
 האירוע ברחבת בית הקפה . 
 בית הקפה יעמוד לרשות באי האירוע  בתשלום. 



חגיגת שבועות 
 ש "בקונדיטוריה אייל נו

מגוון עוגות גבינה לחג 
 (מתוק ומלוח)ס 'בלינצ, קישים

 לחמים , מאפים מלוחים
 ....ועוד הפתעות 

 

   048320626טלפון להזמנות בחנות 
  0523822430אסנת 

 

 משלוחים עד הבית בנופית חינם כל יום 
  חג שמח וטעים

 . ש“נו, חגיגת שבועות בקונדיטוריה אייל. ש“נו, חגיגת שבועות בקונדיטוריה אייל

 . ש“נו, חגיגת שבועות בקונדיטוריה אייל. ש“נו, חגיגת שבועות בקונדיטוריה אייל

 .רכישת הדיסק במרכולית ובמזכירות נופית

 נופית שרים זיכרון



תוכניתם המוסיקלית מורכבת . חגי ואנדריאה הינם מוסיקאים שחיים בצפון

מקטעים מקוריים שנכתבו , משירים ישראלים בעיבוד אינסטרומנטלי מקורי

 .בהשראת נופים בגליל וממוסיקת פולקלור מאירלנד ומאזור האיים הבריטים

נולדה באנגליה ושרה מגיל צעיר  -מנגנת בגיטרה ובכלי הקשה, זמרת, אנדריאה

אנדריאה מביאה את קטעי . בוגרת אקדמיה למוסיקה בירושלים. במועדוני פולק

 .שירים אותם ספגה בילדותה, אנגליה וסקוטלנד, הפולקלור מאירלנד

חלילית , נאי, טנור, אלט, סופרן, צד)מנגן על חלילים שונים , נגן כלי נשיפה-חגי 

עשב "וניגן שנים רבות בלהקת , ס רימון"בוגר בי. רידו וסקסופון סופרן'דיג( אירית

חגי מביא את הקטעים המקוריים בתוכנית וכן את השירים הישראליים אותם ". בר

 .ספג בילדותו

העולמות המוסיקליים של חגי ואנדריאה משתלבים ביחד לתוכנית  אמנותית 

 . ומגוונת

לנופית יגיעו חגי ואנדריאה בהרכב נגנים מורחב הכולל את 

 .ילדיהם בתכנית מיוחדת לכל המשפחה לכבוד החג

 . צ בנופשית“אחה 12.7.14יום שלישי , ערב חג שבועות

 !הכניסה חופשית

 .בית הקפה יעמוד לרשותכם בתשלום

 

 שבועות בנופית 



!   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  

60-01.5086 

66.5 ₪  

 תוספות
 ₪  .66 זיתים
 ₪  .66  בצל

 ₪  665  טונה
 ₪  665 בולגרית
 ₪  665 פטריות

 בין השעות
82:66-08:66 

!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



 

 
 .....מילים מילים

לקראת שבוע הספר השנה אנו מבקשים לשמוע את קול תושבי נופית 

 .שלמילה הכתובה מקום חם בליבם
. אנו נרכז את כל החומר הכתוב לחוברת שתופץ בין בתי האב בישוב לקראת החג

מאמרים , מילדים ומבוגרים, כמובן שהמלצות על ספרים? אז מה אנחנו מחפשים
נשמח לפרסם : העיתונאים שבינינו. קריאת ספרים וכתיבת ספרים, על ספרים

: הגננות ואנשי החינוך, מורי הספרות. מאמר פובליציסטי שלכם הנוגע לספרים
. כתבה קצרה על סופר אהוב וספריו. מאמר על חשיבות הקריאה לילדים וקשישים

גם אם זה ספר , נשמח לקרוא על כך-אם יש בנינו מי שזכה להוציא לאור מכתביו
 .כמובן שנשמח מאוד לפרסם סיפורים קצרים פרי מקלדתכם. שירה או בישול

 

את החומר יש להעביר לועדת תרבות לעצמונה 
[gatsmona@gmail.com] 

 לבקשת הקהל 

 : תגובות המשתתפים

ברורה ומעניינת , הרצאה קולחת, מעשיר, מהנה
 .שהאירה נקודות כה רבות שלא שמנו לב אליהן

המקצועיות וההקפדה , התרשמנו מאד מהרצינות
 .על כל פרט 

 !אירועים ייחודיים. איזו מרצה שופעת
 !!!רוצים המשך. מסבירה מצויין

 מרב ברק: מרצה! לא מה שחשבת? אופרה

 לחובבי ולחוששי אופרה

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

 ₪ 04הרצאה בודדת   40-9974441כרטיסים במזכירות נופית 



 

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

  
 
 
 
 
 

40-5909499 
 נופית, 440תבור  

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים
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 20:00בימי חמישי 
 מרקייה מוסיקלית

  20/5/10והשבוע 

 אז 'פניני ג

קונטרבס  –ימירסקי 'אודי קז
  קלידים –אופיר טל 

 שוש ואהוד יונאי, בהזמנה מראש 
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 !ת ו ד ה 

 !למשפחת ניווט אוהד זך על יום נפלא המאורגן למופת

 תודה 

 דני אלימלך, למנהל מחלקת הספורט, דב ישורון, לראש המועצה

 למועדון יזרעאל ולמועדון הטכניון אשר על הפן המקצועי, לאיגוד הניווט

 ג ולמדעטק“לרט, ל“לקק

 בתפעול ובפירוק , בני נוער ומבוגרים שעזרו בהקמה-לכל המתנדבים 

, משפחות, מילדי הגנים: לקהל הרב במסלולים העממיים והתחרותיים
 .נוער וחיילים שנווטו ביער אלונים

   
 

 !כל הכבוד
 

נבחרת האופניים של הטכניון בהדרכה לפני 
 היציאה למסלול

 טכס הסיום והענקת מגינים 

 !בחגיגת הניווט בשנה הבאה להתראות



 !ת ו ד ה 

 !למשפחת ניווט אוהד זך על יום נפלא המאורגן למופת

בסיום מסלול תחרותי כל משתתף 
 מקבל בקבוק מים

  -בנות כרמל זבולון  
 מנעימות את זמן ההמתנה לטכס בשירה

 “מדעטק”נידת המדעים   -ניצני מדע

 טכס הסיום והענקת מגינים 

 !בחגיגת הניווט בשנה הבאה להתראות



כמו .  הניף עמוס כרמלי את הדגל בטקס יום העצמאות של ילדי הגנים, לפני קצת יותר משנתיים
הוא , יחד עם חברים מנופית, באותם ימים. היה לו קשר מיוחד עם ילדי הגנים, שאתם רואים בתמונה

,  ובין יום העצמאות לחג השבועות, הגורל תיכנן לו משהו אחר. תכנן את אירועי חג שבועות הישובי
 . נפטר עמוס כרמלי במהירות הבזק והשאיר אחריו חור בליבנו

 קשר מיוחד עם ילדי הגנים ובני הנוער—שנתיים למותו של עמוס כרמלי

 :ברכות
ס כרמל “ב בביה“תלמידי י, יוחאי עיבל ושי ווגנר, לנטע בלום

ל "יח 5בתחרות ארצית של עבודות גמר , זבולון על זכיתם במקום ראשון
 (. רובוטיקה) במכטרוניקה

לבדוק ולעדכן , בקטרים שונים, התלמידים פיתחו רובוט היודע לטפס בצנרת
ידי מצלמה הנישאת בראשו של הרובוט וניקוי -על על הימצאותן של בעיות

, כולל רפואיים, שימושים שונים לרובוט.  סתימות המתגלות בתהליך הבדיקה
 .אותם הסבירו התלמידים במהלך התחרות

שזכה במדליית ארד באולימפיאדת לגבע שיינוולד 

בהצלחה באולימפיאדת הפיזיקה . הפיזיקה האסיאתית
 !הבינלאומית שתתקיים בקיץ



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

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

 (טבעון והסביבה, פתוח לתושבי נופית)

למעוניינים להירשם או לקבל פרטים אודות עלויות וקורסים לגילאים הצעירים 
 470-0579957:יותר נא ליצור קשר עם יעל בטל

 משתתפים 8
למפגש ₪  94 

 למשתתף

 משתתפים 7
למפגש ₪  24 

 למשתתף

 משתתפים 0-6
למפגש ₪  54 

 למשתתף

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 להשכרה בבלעדיות
  0,666וילה מדהימה בנופית  ₪ 
  8,166חדרים  0יחידת דיור  ₪ 
  666.חדרים  0יחידת דיור  ₪ 

  8,066,666חדרים  0‘ קוטג  למכירה

קיימים מגרשים ונכסים 
   אטרקטיבים בטבעון

 050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

קונדיטוריה 

 דובדבן
http://duvdevan.meydalle.info 

 בורקס ,  עוגיות , עוגות  

 עוגות יום הולדת עם תמונה  

 מוצרים ללא  גלוטן 

 60-05.82.1  
 656-00.806022: נייד

 פתוח  כל ימות השבוע  

09:00-21:00בין השעות    



 מגילת רות בשדות הבר 
, בעת רעב, מתארת קורות משפחה מבית לחם יהודה, מגילת רות

יחד עם בניהם מחלון , אלימלך ונעמי אשתו. בתקופת השופטים
ועברו מזרחה , עזבו את ביתם ושדותיהם הקמלים, וכליון

רבים נדדו , בתקופת המקרא ולאורך ההיסטוריה. למואב כדי לשבור שבר

אלא בנילוס , כי שדותיה אינם תלויים בחסדי מטר, מכנען למצרים בשנות רעב
שם היה שפע , אלא הלכה עד ארץ מואב הקרובה, משפחת אלימלך לא הרחיקה נדוד עד מצרים. השופע

כי האקלים בשני צדי , זה אפשרי?  הייתכן שתבואה תצמח במרחק כה קצר מאזור מוכה בצורת. בר
כי , הרי מואב ואדום משופעים במעיינות ונחלים זורמים, מצד אחד. בקעת הירדן וים המלח הוא שונה

על המורדות , מ גשם בשנה"מ 5.יורדים רק , ומהצד שכנגד, מ גשם בשנה"מ 56.יורדים בהם  
וחשים , "צל הגשם"הנמצא ב, שדות בית לחם יהודה גובלים בספר המדבר. המזרחיים של הרי יהודה

ומשתרעים , נמצאים מזרחית לה, שדות בית לחם ומרחבי כרמיה, גם היום. את צריבתו בשנות בצורת
ותמות רחל ותקבר בדרך אפרתה היא בית "בית לחם במקרא נקראת גם אפרת . עד גבול מדבר יהודה

 (.  80,ה"בראשית ל" )לחם

בעונת . והושפעו ממנו, היו קרובים לגבול צל הגשם וספר המדבר, יתכן ששדות השעורה של אלימלך
הוא עולה במורדות המערביים של הרי יהודה , רווי אדי מים מזרחה, כאשר נע אוויר ים, הגשמים

אך ברדת האוויר במדרונות המזרחיים הוא . ומטר רב יורד עליהם, אדיו מתעבים, בעקבות זה. ומתקרר
כי הם בצל , ים המלח ובקעת הירדן, ועוצרים את מטרם על מדבר יהודה, העבים מתפזרים, מתחמם

האדים , מתקרר, שגובהם כאלף מטרים מעל פני הים, אוויר לח שעולה בהרי מואב, מאידך. הגשם

 . וממטירים גשמים פי עשר מאזור מדבר יהודה, מתעבים

וגבלה עם ארץ אדום , לבין נחל יבוק בצפון, השתרעה בין נחל ארנון בדרום, ארץ מואב המקראית

ותקופות של , בין ישראל למואב היו תקופות של מאבק. ויהודה במערב, ארץ בני עמון בצפון, בדרום
ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב שמונה עשרה : "בספר שופטים אנו קוראים. שיתוף פעולה

מצבת "נמצאה , במואב(. 85, 80פסוקים ' פרק ג" )להם מושיע את אהוד בן גרא' ויקם ה". "... שנה
לנצח את , (מישע)שעזר למלך מואב , שעליה נכתבו דברי שבח לאל כמוש, שהיא אבן בזלת" מישע

וקשרי משפחה בין , אנו קוראים על שיתוף ואחווה בין העמים, במגילת רות לעומת זאת. ממלכת ישראל
 . בני יהודה לבני מואב

גם שני הבנים , במהלך השנים. בשם רות וערפה, ושני בניו נישאו לנשים מואביות, אלימלך מת במואב

, היא הפצירה בשתי כלותיה להישאר במואב. שהצמיחה שדות קמה, ונעמי החליטה לשוב לארצה, מתו

עמך עמי ואלוהיך , ובאשר תליני אלין, כי אל אשר תלכי אלך: "אך רות דבקה בה ואמרה

שם ליקטה , בעת הקציר, רות הלכה עם נעמי לבית לחם יהודה(. ז"פסוק ט, פרק א, מגילת רות" )אלוהי

נוהגים . והביאו לעולם את שושלת בית דוד, רות ובועז הקימו משפחה. שיבולים בשדהו של בועז

, כמוכן נוהגים לקרוא את מגילת אסתר בפורים, שהוא חג השבועות, לקרוא את מגילת רות בחג הקציר

 .וקהלת בסוכות, איכה בתשעה באב, שיר השיר בפסח

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע
ek.meydalle.info 



 בנו שית I fun ייטנת 

 257.7.4 – 07.7.4בתאריכי    

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

 ראובן כץ –כדורסל                          
 שני מירב -פנקי ביט                         

 

 www.funtime.org.il: כתובתנו באינטרנט
  0.2727.-450  002204.-450: ‘ט 

 '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  

  2+ זוג 
מחפשים לשכור 
בית או יחידה 

 בנופית
 רצוי מרוהט
/ החל מיוני 

  2010יולי  
ליצירת קשר 
 :בשעות הערב

 אבישי

 052-3226199 
einatvax@yahoo.com 

2דרושה דירה 
יחידת דיור בת 

חדרים  .
 בנופית

! לא בחנייה  
 . ללא ריהוט

 רונית
650-0280800 

 חגית
650-1882808 

 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 



 "?של מי אתה, ילד"
, ג בעומר"ל, על הקשר בין מחנה אימונים

 למושב חרות 16ויומולדת , ניווט אוהד זך
בערך חודשיים אחרי ששבנו . 0662את הטור הראשון בדפי נופית כתבתי בנומבר 

-זה אמור היה להיות מאורע חד פעמי אבל איכשהו זה הפך ליותר מ. מאוסטרליה
. בעקביות לא רעה ועם מעט מאוד פספוסים. טורים בשנתיים וחצי האחרונות 866

גם בגלל שאולי לאנשים כבר נמאס . אני מודה שבחודשים האחרונים היו לי לא מעט הרהורי פרישה
יש ימים בהם אני שמח שלא פרשתי . וגם בגלל לחץ מטורף בעבודה, לקרוא את מה שיש לי לכתוב

 . והיום הוא אחד מהם

גם בגלל שנפצעתי ביד במחנה האימונים של הקבוצה וגם . בשבוע שעבר לא התפרסם הטור הקבוע שלי
בשישי לפני שבועיים ירדנו . נתחיל מהפציעה. בגלל ההכנות לניווט אוהד זך שהתקיים בשישי שעבר

ש גדוש באימונים לקראת טריאתלון עמק "לסופ( אחלה אירוח כפרי אגב)לקיבוץ אשדות יעקב איחוד 
מ של ריצה "ק 86, קילומטרים של רכיבה לארוחת בוקר של שישי 866. הירדן שיתקיים בעוד שבוע

 .לא פלא שאף אחד לא שרד לארץ נהדרת. מ של שחיה לארוחת ערב"ק 0.5ו , לצהריים

הזנקתי את כולם לשחיה לפנות בוקר כמו . לקראת התחרות" הדמיה"בשבת בבוקר יצאנו לאימון  
בערך שעתיים מאוחר יותר ליוויתי את ראשוני המתאמנים בקילומטרים . בתחרות והפעלתי את הסטופר

בכניסה לשטח ההחלפה המאולתר שהקמנו בחניית בית בנדל . האחרונים של הרכיבה ולקראת הריצה
גלשתי . הבטתי ימינה לעבר אחד המתאמנים במקום להסתכל ישר על הכביש, סמוך לצומת צמח

אחרי . מצאתי את עצמי זרוק על האספלט החם, במהירות נמוכה ועוד לפני שהספקתי להבין משהו
למעלה מעשור של רכיבה בכביש ובשטח מיומנות הרכיבה שלי היא לא רעה והופתעתי מהנפילה 

בשני . ברגע הראשון כל מה שעניין אותי היה לבקש מהמתאמנים שלי להמשיך באימון כרגיל. המיותרת
רק בשלישי הסתכלתי על הגוף לאמוד את . דאגתי לאופניים החדשים שקיבלתי רק לפני שבועיים

אבל אז גל השותף שלי שבא לעזור לי לקום . שום דבר רציני. טיפה שפשופים חשבתי לעצמי. הנזקים
. וואללה? שאל אותי האם הסתכלתי על האצבעות שלי וראיתי שהן עקומות( למרות מה שביקשתי)

טוב אז ירדתי . לא זכור לי שככה היא הייתה תמיד. מעלות 06-במיוחד זו שמונחת ב. באמת קצת עקומות
בדרך התקשרתי לשטייפי רב הפעלים והשארתי לו הודעה שאני צריך את (. לפוריה)ועליתי ( מהאופניים)

, צילום, קיבוע חצי גבס, מניפולציה אגרסיבית קלה, הרדמה מקומית, צילום, אופטלגין נוזלי. עזרתו
. היו כאלה שידעו שנפלתי. ה מסיימים את הריצה'ויאללה לצמח לפני שהחבר, מכתב שחרור, טטנוס

אבל היו כאלה שהופתעו לראות אותי ממתין להם על קו הסיום עם גבס על היד שעה אחרי שראו אותי 
בתור . התקשרתי לאדוה ואמרתי לה שתתכונן לשטוף כלים במקומי בשבועות הקרובים. רוכב כרגיל

 .  סרבן מדיח עקבי זה בדרך כלל התפקיד שלי

הודתי לשטייפי על העזרה פנים אל פנים והלכתי . ג בעומר"הגעתי הביתה בדיוק בזמן למדורות ל
אדר הסבירה לי שלאצבע הרביעית קוראים . עם יד אחת קשורה מאחורי הגב' לעשות פיתות על הסאג

היה יפה לראות שוב את ההתארגנות של תושבי נופית וערמת המדורות . קמיצה ונזפה בי על הבורות
אורן הוד תפס אותי לשיחה קצרה על ריצת מרתון ושאל מתי . שניקדה את השטח הפתוח בכניסה ליישוב

 . יש אנשים שתמיד ישימו יד כדי לעזור? ואיפה להיות ביום ההקמה של הניווט

 <<<המשך
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 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

 יחידת דיורלהשכרה 
 מרוהטת קומפלט

 ליחיד או לזוג
650-2026000 

 מ ס פ ר ת   ל ו ב נ ה   
 ל נ ש י ם   ו י ל ד י ם   
 צ ב ע   ו ג ו ו נ י ם   

  (chi)י   ‘ה ח ל ק ה   צ , ח ד ש 
 פ ת ו ח   כ ל   י מ ו ת   ה ש ב ו ע 

5ב י ן   ה ש ע ו ת    4 4-8 4 4 4 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
478 -7798005 

 !צא לדרך? יש לך רעיוןיזם 
 בניית אתר אינטרנט 

  דומיין ייחודי 

 ממשק ניהול עצמי 
 00555  פליירים 

 00555  מעטפות מודפסות 

  תמיכה ויעוץ 

 פרסום ושווק באנטרנט 

 אופטימיזציה של אתרים 

 במחיר מיוחד והכל!!! 
 

 נופית פלוס  -“ מידע”
 הבית של היזמים 

    50-5000500:  ‘טל



 <<<המשך מעמוד קודם<<<

ביום ההקמה של הניווט החלו להגיע לאוזננו שמועות על פיהן 
מנהלת בית הספר המקומי פנתה לחדר המצב של משרד החינוך 

או )על מנת לקבל מהם אישור לצאת לניווט במזג האוויר הצפוי 
או שאולי ? לגיטימי נכון(. ?אולי על מנת לא לקבל מהם אישור

אני חושב שזה היה בערך יומיים לתוך השבעה כשהחלו הדיבורים ? לא
אהבת : "מושגים כמו. הראשונים על ניווט כארוע הנצחה לזכרו של אוהד

תושבי , חיילים, תלמידים. נזרקו לחלל האוויר הטעון" ערכים"ו" טבע", "הארץ
היו הקהל אליו כוון הניווט הראשון שהתקיים זמן קצר אחרי , נופית והמועצה

במיוחד . בשבועות שקדמו לניווט עבדנו קשה וביום הארוע עמדו לכולנו דמעות בעיניים. שאוהד נהרג
התרגשנו לראות את ילדי נופית הצעירים לבושים בחולצות הלבנות אוחזים בידיהם מפות ודוהרים 

 . כולנו הרגשנו שהמאמץ היה שווה. לא היינו צריכים להגיד כלום. בעקבות נקודות הציון שפוזרו בשטח

בשלב מסויים אחת המתאמנות סיפרה . שעות 1-יום אחרי הניווט ניהלתי את האימון הקבוצתי שנמשך כ
הן התווכחו בניהן האם פציעות הן חלק בלתי נפרד . לי על דיון שהיה לה עם מישהי אחרת לגבי פציעות

לבין פציעות טראומה ( עומס יתר ושחיקה)אמרתי לה שחשוב להפריד בין פציעות כרוניות ? מהספורט
אבל מצד . "אמרתי, "צריך לעשות כל מאמץ לצמצם את הפציעות למינימום. "כמו השבר באצבע שלי

 . המשכתי ומיד חשבתי על הניווט" שני מי שלא רוצה להסתכן בפציעת ספורט שיישב בבית

וכמה סכינים , יוטיוב, חוץ מפייסבוק. הכי קל זה להשאיר את הילדים בתוך חדר ריק עם ארבעה קירות
ונישן  We don't need no educationר ווטרס לשיר את 'ניתן לרוג. קפיציות זה נראה לי די בטוח

חודשים לפני שחזרנו מאוסטרליה ביקשנו מההורים של אדוה שיחפשו  .. אבל רגע. סבבה. בשקט
למרות שהיה הרבה יותר הגיוני לגור במרכז ובמיוחד . זה היה רעיון שלי. עבורנו יחידת דיור בנופית

ובמיוחד , המיקום, השילוב של הנוף. במושב שבו גדלתי אמרתי לאדוה שאני רוצה שנגור בנופית
 . הקונספט הקהילתי שבו את ליבי

אמרו לי שהם עושים . אחד הדברים שהטו את הכף היה הדברים הטובים ששמעתי על הגנים ובית הספר
ולפני שמישהו מאשים . ולא רק פותרים משוואות עם נעלם וחצי, מחנכים לערכים, מטיילים, פעילויות

שנים במוסדות אקדמאיים בארץ  0אותי בזלזול בלימודים פורמאליים אזכיר כי בשנים האחרונות ביליתי 
אחרי חודשיים אדר כבר ידעה יותר שמות של פרחים . כשהגענו ליישוב גיליתי שזה בדיוק כך. ובעולם

, חג המעלות, תנועת נוער. סימנתי וי ליד הגנים וחיכיתי שהיא תגיע לבית הספר. ועצים ממני והייתי גאה
ערכים . הם הדבר שהופך סתם יישוב ליישוב קהילתי, פעילויות חברתיות, מסיבות, חגים, טקסים

הם אלה שהופכים סתם בית ספר לבית ספר של , פרוייקטים קהילתיים והתנדבותיים, טיולים, חינוכיים
 . תמיד אפשר לשבת בבית. לא חייבים להסתכן בפציעה. וכמו בפציעות ספורט. יישוב קהילתי

במשך שעה וחצי הציגו המושבניקים חזית אחידה . של מושב חרות 16-בשבת בערב נסענו לחגיגות ה
לקראת הארוע שאלו . תאמינו לי אני יודע. באחד ממפגני הצביעות הגדולים ביותר שנראו בשרון אי פעם

תשובתו הייתה שאלה ? את אחד מבני הדור השלישי מהו המשפט שמאפיין את המושב באופן הכי טוב
, במועדון החבר, במחסן הטכני, זו הייתה השאלה הכי שכיחה בצרכניה" ?של מי אתה, ילד: "בעצם

והיו כאלה . השואל תמיד היה מבוגר שלא לומר מאוד מבוגר וקצת סנילי. או בברכת השחיה, בבית העם
 .הרבה במושב באותם ימים

. המטרה לא השתנתה. שניים עשר ניווטים קיימנו עד היום. השאלה הזו זרקה אותי שוב בחזרה לניווט
, הפרה רוצה להניק הרבה יותר ממה שהעגל רוצה לינוק, אבל התחושה שבמקרה של בית הספר נופית

 . העסיקה אותי כל הדרך במעלה ההר לכיוון היישוב הנהדר שלנו

 ?של מי אתה, ילד
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 פרשת 

 במדבר
 19:01-20:13: 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  

  גינה  ,מתוכנן מצוין, חדרים מסודר ומפואר 0דו משפחתי
 ₪  66.,5 !!לטווח ארוך , גדולה ומטופחת

  לזוג , ר"מ 06 ,חדרים .יחידת דיור מפנקת ביותר
 ₪ 0,556קמין עצים , מיזוג, עיצוב מהמם ,צעיר

  מופו ווווו ופופופו ו ווו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום

 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  478-7767002 9777702: טלפון

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 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

650-5866000 

 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 565

 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 

 להשכרה



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


