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004-9388293 

 אנשים טובים באמצע הדרך
ארבע הבנות בתמונה הן 

מטיילות בשביל ישראל שחנו 
לחניית לילה בנופית אצל 

הן לא . משפחת ברנס בנופית
. הכירו את הברנדסים לפני כן

הבנות פשוט התקשרו 
וביקשו ללון אצל הברנדסים 

את הטלפון . זמן קצר לפני כן
מלאכי ”הם מצאו באתר 

וכך היה כתוב “  שביל ישראל
 : שם

. על השביל -נופית ”
לינה על הדשא עם 

, כביסה. נוף מדהים
, אינטרנט, מקלחת

שתיה חמה ותמיכה 
 .“ברוך וסיניה, כללית

עברו מתחת לחלון , בשעות בין הערביים, לפני כמה חודשים, ובכן? מתי נרשמו ברוך וסיניה באתר
מיד ידעתי אלה מטיילים משביל ישראל שסטו . שלי שני צעירים עם תרמילים ענקיים על הגב

אפשר לעזור : יצאתי אליהם והתעניינתי באמצעות השאלה הכי בנאלית. ממסלולם לחנייה בנופית
הסברתי להם איך מגיעים למרכולית ? איפה יש כאן מכולת -והם עצרו מהליכתם ושאלו ? לכם

בדקתי עם .  ליד המרכולית, בגן, בדשא, מסתבר שהם מעוניינים לישון כאן בנופית. והמשכנו לפטפט
עדכנתי . שלא פותחים מים  ומשקים את הדשא הלילה( שבדק עם הגנן), איש האחזקה בנופית, חומי

מנהל נופשית  שזה , הצעתי להם מקלחת בנופשית לאחר שוידאתי עם ניר. ל הישוב“מנכ, את ארנון
הם הקימו . ניר ביקש שאני אתלווה אליהם  אבל הם סרבו להטריח אותי והעניין ירד מהפרק. בסדר

ששכנע אותם , בעלה של סיניה, אבל אז הם פגשו את ברוך ברנדס, אוהל בדשא והתארגנו ללינת לילה
נרשמו הזוג ברנדס באתר , לאחר המפגש הזה עם המטילים הצעירים. לבוא לישון אצלם בחצר

ולא רק , יש עוד רבים כמותם לכל אורכה של הארץ, הם לא לבד שם באתר. “מלאכי שביל ישראל”
ללא , אלא יש כאלה שמוכנים לבוא לאסוף מהשביל ברכב, כמונו בנופית, כאלה שממש ליד השביל

עוד , וגם אתם תוכלו להיות, הירשמו, “מלאכי שביל ישראל”חפשו את אתר . כל תמורה כמובן
 . מלאכים, בחייכם

 ברנדס ‘ ארבע מטיילות בשביל ישראל לאחר לינת לילה אצל משפ

 אבי ברוך

 >>>כולם באים לצפות בשידורי המונדיאל על מסך ענק במזנון בנופשית



 
 מערכת הפעילויות הקיץ של צהרוני גני חובה וכיתות א', ב', ג'

 ........קצת על הפעילות

 ABC FUN- באמצעות אביזרי . לימודי אנגלית בצורה חוויתית ומהנה

משחקים ופעילויות , שירים בליוווי ריקודים, המחשה שונים ומגוונים

 .יצירתיות

המשלבות תכנים מהעולם העתיק , הפעלות וסדנאות יצירה -רשות העתיקות 

 .'ג',ב',והתנסות אישית לילדי הגנים וכיתות א

ניתן ללמוד ". חידע"הינה פינת חי ניידת המגיעה עד אלינו בעזרת  -" חידע"

 .וליהנות ממפגש עם בעלי חיים

 .אומנות קיפול הנייר בעקבות סיפורי ילדים -אוריגאמי 

 .מבית היוצר של יוסי וייס, מציגי תיאטרון האור -הצגות 

 .מתיאטרון אורנה פורת" תל אביב שלי"הצגה      



 ילדים/תספורת גברים
 ₪  30פאן +תספורת נשים 

 ₪  90/20 -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 

 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 



 פותחים את הקיץ במופע מקסים לכל המשפחה 
 
 
 
 

 .על הדשא בנופשית 0:44.בשעה  7757.4ש “מוצ
 !!!לא להחמיץ!!!! הכניסה חופשית

ערב להקות , יותר פעילויות, והשנה יותר סרטים -חוזר ובגדולמחמימפמתמ מחמ מפמ

 !  יש למה לחכות. צ בגן אביטל“מדי יום חמישי אחה....  צעירות ועוד ועוד

מימפמ מקמממ מ מפמ מ . .  ....עדיין לא מגלים... ש... ש.

 ....    בימי רביעי י גתפםמי ספגמ אפתפמממשיכים עם 

מ מ  מ  מ  מי ממ מ  מפ מ  מ  ממ מם מפ מק מפ מ  מפ מא מפ ממ מ  מפ מק מ  מ  מ  ממ מק מ  מת ממ מפ מפ מק  !פ

 !תודה
על ההיענות לסקר ולצוות הנוער על הפעילות + 99מודה לתושבי , צוות אסטרטגי מבוגרים

מי שעדיין לא השלים את מילוי הסקר מוזמן לעשות כן ולהשאירו . המצוינת לחלוקתו
 . או במזכירות, בתיבה במרכולית

לילדונת בת 
' שנה בנופית א

דרושה 
 מטפלת

ימים  4-5
משעות , בשבוע

עד  הבוקר
 .שעות הצהריים
052-374-2611 

 משרי

 מ א פ י י ת   ה כ פ ר 
 בכפר זובידאת ליד שלדג

 חלות, לחמניות, פיתות
לבנה : מאכלים תוצרת בית

 7חמוצים ועוד, ריבה, עיזים
אוכל מוכן בסופשבוע 

, עלי גפן: ובהזמנה מראש
 עוגיות ועוד, סלטים, קובה

470-00.0650 

  נפתפוות פ 

 מחירון פרסום
 ₪ 90משבצת לחודש 

 ₪ 140משבצות לחודש  2

 ₪ 180רבע עמוד לחודש 

 ₪ 360חצי עמוד לחודש 

 ₪ 720 עמוד מלא לחודש



 

 אוטומטי+ רגיל
 איסוף מהבית בנופית

 שיעור מתנה -חבר מביא חבר
 עזרה וליווי בלימוד התיאוריה

 ! המבצע לעשרה הראשונים

 “ זמן מתנה”מבצע  
 האיסוף מנופית

 השיעור מתחיל ברכסים 

 תושבת נופית

ומידע נוסף הנכם מזמנים לבקר באתרנו בכתובת  לקבלת יעוץ מקצועי

www.coolmax.co.il 470-7070099, או להתקשר לאייל  

http://www.coolmax.co.il/


  7757.4שבת 
  0:44.בשעה 

 !הכניסה חופשית
 

למה ? אני קטן או גדול
אח שלי הוא יצור כל כך 

איך אפשר ? מעצבן
? לראות אם הדגים בוכים

הוא אחד " ילד פעם"
מאלבומי הילדים היפים 

שיצאו בשנים 
 !!!!!מומלץ... האחרונות



 

 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 

 777שעתיים 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- 779.479–:  גלית רז נייד
  40- 997.599 :בית

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 14.00 -9.00' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת 
 קבלות פנים

 שוש ואהוד יונאי

052-5671293/4 



 

 ב

 משחקי המונדיאל על מסך ענק 
 ברחבת המזנון בנופשית

 ועד סוף המונדיאל 00:22ש בשעה “החל  ממוצ



 משחקי המונדיאל על מסך ענק  
 ברחבת המזנון בנופשית

 ועד סוף המונדיאל 00:22ש בשעה “החל  ממוצ



 
       

 : לכבוד
 תושבי נופית

 מכתב גלוי לתושבי נופית בנושא תנועת הנוער בישוב: הנדון
 

החלטה . לפני כחודשיים וחצי החליט הצוות האסטרטגי להוציא למכרז את תחום תנועת הנוער בישוב
 .ואכן הגשנו את מועמדותנו למכרז, זו התקבלה במשותף עם נציגנו בישוב

שהייתה רצופה נסיונות שונים לשיפור הפעילות בישוב היוותה עבורנו שלב חשוב בלמידה , שנה זו
שלנו את עקרונות הפעילות הנדרשים לפעילותה של תנועת נוער חזקה ושוקקת בישוב קהילתי בכלל 

 .ובנופית בפרט
, עם הפנים קדימה אל עבר הקיץ והשנה הבאה, למודי נסיון והבנה, אנו נמצאים לקראת סיום השנה

שינוי תדמית התנועה , תוך הבנה כי  האתגרים המרכזיים הניצבים מולנו הם שינוי אופני הפעולה
 .בישוב ודבקות בתוכניות הפעילות

קיבלנו במשותף החלטה כי יש להקפיא את פעילות , אותו ערך הצוות האסטרטגי, בראיון אליו זומנו
מציאת כח האדם , זאת לטובת הבראת הפעילות', וט' מלבד שכבות ח, התנועה בשכבות השונות

. כלומר יצירת מרחק מסויים לשם התקרבות, המתאים למשימה והתאמת תוכנית פעולה יחודית לישוב
י הצוות "יבחנו ע, במקביל. נוכל לחולל את מהלך הבראת פעילות התנועה בישוב, אנו מבינים, רק כך

 .האסטרטגי התנועות הנוספות
 . 'בוגרי כיתות ט, צים פתוח בפני בני ובנות הנוער בנופית"הינה כי קורס המד' ההחלטה לגבי שכבה ט
 :להחלטה זו שני טעמים

צים של הנוער העובד והלומד הינוי הקורס האיכותי ביותר מבין קורסי ההדרכה השונים "קורס המד
שנות נסיון בהכשרת מדריכים והקורס מהווה  67לתנועת הנוער העובד והלומד . המוצעים לבני הנוער

, על כן. בוגרי הסמינר יעידו כי מדובר בחוויה שאין שניה לה. חוויה בלתי נשכחת של פעם בחיים
ללא התחייבות מוקדמת להדרכה בשנה , ההרשמה לסמינר פתוחה בפני כל המעוניין להתנסות בה

 .הבאה
ירכשו כלים מתאימים לטובת משימה חשובה זו של , בוגרי הסמינר יוכשרו במהלכו להדרכת קבוצה

תוענק לכל , בנוסף. נוער מדריך נוער ויפתחו את כישוריהם בתחום ההנהגה החברתית והחינוך הערכי
בהדרכת , לממש את היכולות שרכש, אם יבחר, צים תעודת הדרכה איתה יוכל"בוגר סמינר המד

 .'ולהדריך במסגרות אחרות כדוגמת קייטנות וכו, קבוצה בתנועה בישוב
ובקיץ , הינה כי הקבוצה המבוססת הקיימת כיום תמשיך את פעולתה כרגיל' ההחלטה לגבי שכבה ח

 .'אליה מוזמן כל בוגר שכבה ח, תשתתף יחדיו בפעילות הקיץ בתנועה
עד להודעה , הפעילות כאמור נעצרת -במהלך חודש יוני ובקיץ ; בנוגע לפעילות שאר השכבות

 . חדשה
המעוניינים לשלוח את ילדיהם לקייטנת הקיץ הייחודית של התנועה בקרית ' ו-'הורים לבוגרי כיתות ג

המעוניינים ' הורים לילדים בוגרי כיתה ז, כמו כן, "הקייצת" –הכוללת קייטנת קיץ ומחנה , טבעון
אך פעילות בתוך הישוב , מוזמנים לעשות זאת באופן עצמאי, לשלוח את ילדיהם למחנה העפלה

 .לשכבות אלו לא תתקיים
 .שאלות והערות יתקבלו בברכה. אשמח לעמוד בקשר עם כל המעוניין

 
 ,בברכה

 עדי גרינשטיין
 הנוער העובד והלומד –רכז מחוז צפון 

Adi-g@noal.org.il  *054-6738616  

 ע"ז סיון תש"כ  

 2010יוני  09 

mailto:Adi-g@noal.org.il


 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 למכירה 
 2,000,000₪חדש  240/500קוטג ‘ בנופית ב  

  1,6000,000₪חדרים  6קוטג דו משפחתי 

 להשכרה   
  חדרים במחירים  2-4יחידות דיור בנות

 אטרקטיבים
  6,200₪חדרים מפואר  6קוטג 

 050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 נופית, 437תבור  37 2868388 
 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם משחקי חשיבה ואסטרטגיה 

 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

 בנופית -בחודש יולי , סדנאות של חמישה ימים
 ומעלה 9מתאים לגילאי 

 

 שלושה מחזורים 
0.0..4.4-0.0..4.4 
...0..4.4-.1.0..4.4 )*( 

.0.0..4.4-...0..4.4 
 

 0:44.-0:44שעות פעילות 
 

 054-2490603ענת סטולר 
 

 פתיחה מותנית במינימום נרשמים
 

 .'ויום ו', עד ד' ימים א –במחזור שני )*( 

... וכיף סדנת אפייה

 .בנופית

 !ימים של חוויה טעימה 8
 (47 – 43לגילאי )

(3 'ה –' א)שני מחזורים 

72025343 – 31230253434 

 4423025343 – 48230-5343 

 3שעות פעילות

31363 – 46333  

 (כולל ארוחת בוקר)

פרטים אצל מורן 

 3851888360  'בטל
 משתתפים מוגבל' מס

(הנרשמים' פתיחת הסדנא תלויה במס)   



 מטמון כנעני בתל קשיש 
החליטו , "חברת נתיבי גז"בשיתוף עם  " רשות העתיקות"

לפני , לבצע חפירת הצלה ארכיאולוגית ליד תל קשיש
החפירה . למפעלי המפרץ, הנחת צינורות להזרמת גז
הסתיימה , של התל, (השטוח)שנעשתה במורד הצפוני 

 .ונתגלו בו ממצאים רבים,  2010באמצע יוני 

שבה נתגלו כמאה כלי חרס שלמים שחלקם נעשו פה וחלקם , נחשפה מערה קטנה, במהלך החפירה
וכלי שמן עדינים שיוצרו , פסל פני אישה, כלי אוכל ושתייה, גביעים, נמצאו קערות. הובאו מאיי יוון

 . שנה 3500ששימשו כנראה לפולחן במקדש הכנעני מלפני , באי מיקנה

יתכן שאנשי , נהרסו בחלקם על ידי שריפה, ואולי עוד תלים אחרים בסביבה, מאחר שתל יוקנעם הסמוך
, מגוון הממצאים. בתוך מערה עד יעבור זעם המלחמה, מהרו להחביא את אוצר מקדשם, תל קשיש

נשארו חבויים במערה מהתקופה הכנענית עד , שחלקם שימשו בפולחן אלים מקומיים במקדשים
 .  זוהי תקופה היסטורית שקדמה במאה שנה לכניסת בני ישראל לארץ כנען. שנמצאו בימים אלה

, שר צבא יבין מלך חצור, אנו קוראים על סיסרא, (שנה 3200לפני )בתקופת השופטים , מאוחר יותר
שהתאספו לרגלי )לפני צאתו לקרב נגד ברק בן אבינועם ודבורה הנביאה , שחנה בחרושת הגויים

היו . בעת ההיא  היה מעבר הדרגתי מתקופת הברונזה לתקופת הברזל. והוכנע על גדות הקישון, (התבור
כגון , וליצור כלי מלחמה ורכב ברזל, בטמפרטורה גבוהה, עמים שידעו להתיך עפרות ברזל בתנורים

עדיין לא היו ,  שבטי ישראל ועמים קטנים במרחב, ולעומתם, (הפלשתים)הכנענים וגויי הים , המצרים
 .  שם

תל )תל מעמר , כמו תל מבורך שליד בית חנניה, בדומה לתלים קטנים אחרים, מעריכים שתל קשיש
היו מיושבים על ידי אנשי , תל חלי ליד נחל ציפורי ואחרים, (למי'בצומת ג)ליד שער העמקים ( גבע

הדרכים הראשיות , מאידך. ששמרו על דרכי המעבר ועל הכפרים החקלאיים שמסביבם, משמר
כגון תל , מבוצרים וחזקים בהרבה, היו מוגנות על ידי תלים גדולים, שהובילו אל תוך עמק יזרעאל

 . תל מגידו ותל יזרעאל, יוקנעם

שחשפו שרידים מתקופות היסטוריות ופרהיסטוריות , רואים חפירות ארכיאולוגיות, על פסגת תל קשיש
, על מנת להגיע לתל קשיש. שבה התגלו  ממצאים רבים מעניינים, וחפירה חדשה לרגלי התל, שונות

על פסגתו רואים עמדת ביטון . ומשם הולכים מעט ברגל ועולים על התל, נוסעים עד קריית חרושת
, במטרה לאבטח את תנועת כלי הרכב בכביש, קטנה ששמשה את אנשי ההגנה במלחמת העצמאות

 . שחיבר בין חיפה לישובי עמק יזרעאל

שם על פי המסורת היה העימות בין אליהו , מראש התל רואים בצד מערב את המוחרקה על רכס הכרמל
כי נחל הקישון הזורם לרגליו , תל קשיש הוא מקום קדוש, על פי האמונה הנוצרית. הנביא ונביאי הבעל

בדרום . 40ח "י' כמו שכתוב במלכים א, ך בהמשך לעמידה של אליהו על אמונה באל אחד"מוזכר בתנ
משתרע , ממזרח. ומעבר לו רואים את רכס הר אמיר שבצפון השומרון, רואים את רכס הרי מנשה, מערב

הכוללים את המורדות הדרומיים , כשבשוליו הצפוניים נמצאים הרי הגליל התחתון, מישור עמק יזרעאל
 . של הרי נצרת וגבעות טבעון

כביש : שיפצל את התנועה לשני כיוונים, מתכננים לבנות מחלף גדול של כביש שש, ליד תל קשיש
ויגיע עד צומת , וכביש הפונה לצפון מערב, ויגיע עד ראש פינה וקריית שמונה, הפונה לצפון מזרח

 .צומת כברי והגליל המערבי, אחיהוד

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 



נופשית שמחה לארח את 
 תלמידי בית ספר נופית

 לרגל סיום שנת הלימודים
 עקב אירועים אלה הבריכה תיסגר 

 02:22 01.6.42ביום חמישי 
 41:22- 2::0 01.6.42   ביום שישי

 (פתוח כרגיל 41:22החל מהשעה ,שישי)
 חדר כושר וחוגים כרגיל

 שעות פעילות הבריכה
 הבריכה תפעל ברצף 04.6.42-החל מ
 40:22-00:22'            יום א
 2-00:22::1'      ה –' ימי ב

7:30-18:00ימי שישי שבת    

 חוג שחייה בקיץ
' ב-'לבקשת הורי כיתות א. ההרשמה בעיצומה

אנא . להמשיך את חוגי השחייה גם בחודש יולי
 .הירשמו בהקדם במשרדי נופשית

 פתיחת החוג ביולי מותנה במספר המשתתפים

 הזאטוטים מוזמנים להשתכשך, נפתחה בריכת הפעוטות



כמה נקודות קרדיט צברת 

 ?במונדיאל
. אחת השאלות הכי מרכזיות בקרימינולוגיה עוסקת בענישה 

האם כל אדם שביצע עברה מסויימת צריך לזכות בענישה זהה או שיש לשקול 
אלה . וכדומה, תרומה לקהילה, השכלה, העיסוק שלו, את ההיסטוריה שלו

הטוענים שצריך להביא בחשבון את המטען שאיתו מגיע האדם שעבר את 
יש כאלה שטוענים שצריך להקל על .  העברה מתחלקים גם הם לשתי גישות

, יצרן, לדבריהם דווקא מי שהוא איש משכיל. ויש כאלה שטוענים להיפך" חיובי"אנשים עם רקע ועבר 
צריך להענש יותר בחומרה על עברה כלשהי גם כיוון שהוא היה מודע למשמעות , ובעל עמדה והשפעה

בקבוצות ספורט ". חלשה"וגם כיוון שהוא אמור להוות דוגמא ומופת לאוכלוסייה , של מה שביצע
 . קיימת דילמה מאוד דומה לגבי עברות משמעת

כלומר . מעיין כרטיס אשראי אחד גדול. במציאות היום יומית החיים של כולנו הם משחק של קרדיטים
מה שאתה עושה היום משפיע על איך . של אלה הסובבים אותנו" ההיסטוריה"אנחנו כן שוקלים את 

במשחק הקרדיטים כולנו עושים פעולות מודעות ובלתי מודעות . שיתייחסו אליך בעתיד לטוב או לרע
באשראי ולא נגיע " נקודות"כלומר שתמיד יהיו לנו . כלפי האחרים" פלוס"כדי לוודא שאנחנו במצב 

 . למצב אפס
צברתי -הורדתי מהשולחן בבוקר. אין ילד שלא משחק את משחק הקרדיטים הבלתי מודע עם הוריו

אין .   הפסדתי את נקודת הקרדיט שצברתי בבוקר-לכלכתי את הספה בצהריים. נקודת קרדיט וירטואלית
הורדתי את הילדים בגן ביום שהוא . זוג שלא משחק את משחק הקרדיטים הבלתי מודע בינו לבין עצמו

אבדתי את -שכחתי לאסוף את הילדים מהגן ביום שהוא תורי. צברתי נקודת קרדיט וירטאולית-תורך
 . גם אם נכחיש ונסרב לקבל את המציאות כפי שהיא. ככה זה. נקודת הקרדיט שצברתי

בכל תקופה בחיינו יש זמנים שבהם אחד מבני הזוג מעוניין לקבל נקודות קרדיט רבות ברצף ובאופן 
כלומר הוא רוצה להפר את המאזן באופן בוטה בטווח הקצר ומקווה שבין הזוג . בלתי הוגן לכאורה

המונדיאל הבא עלינו לטובה הוא חגיגת . השני יאפשר לו לעשות את זה תוך הנחה שהוא יפצה אותו
מכיוון שבמרבית המקרים הפרת המאזן הצפוייה איננה מתרחשת (. תרתי משמע)קרדיטים אחת גדולה 

 . בן הזוג המפר יכול לצבור קרדיטים כבר מראש, במפתיע
מי שהביט לעבר הקרטוניה של נופית בימים האחרונים יכול היה לראות את האינלפציה בכמות 

חלק מהקרטונים הכילו טלוויזיות חדישות כהערכות לחגיגת . הקרטונים הגדולים של מכשירי החשמל
אבל חלק מהקרטונים הכילו מוצרי חשמל אחרים שנועדו למלא את בנק הקרדיטים . הספורט הגדולה

אתה , אם אתה רוכש לאשתך את המקרר שתמיד רצתה. הצפויה מהבית" העלמותם"הגברי לקראת 
מה גם שאתה תמיד יכול להגיד שבזכות זה קיבלת את הפלזמה . מסודר לפחות לשלב הבתים בטורניר

 . לפני שלב הנוק אאוט כבר תחשוב על משהו. בחצי מחיר
הוא מוציא מכל גבר מעונב ומהוגן את הקוף . כדורגל הוא אחד מענפי הספורט הגבריים ביותר שקיימים

 .נשים מצטרפות בדרך כלל לחגיגה רק אם הולנד על המגרש או כריסטיאנו רונאלדו. הקדום שטבוע בו
רעיונות לקרדיטים שהן עשויות לצבור במהלך  5אז לקראת המונדיאל הכנתי עבור הנשים מדגם קצר של 

ל עם "חופשה בחו ,חופשה בארץ עם חברות, יום כיף עם חברות: הטורניר ולדרוש במהלכו או אחריו
פטור לכל , (גם אם האישה לא דורכת במטבח היא זו שתמיד רוצה לשפץ אותו)מטבח חדש , חברות

 (או לפחות עד למונדיאל הבא)החיים מכביסה וכלים 
אל תהססו ואל תמתינו למצב שבו ייגמר לכם האשראי . כמובן שרעיונות אלה טובים גם עבור הגברים

 .אם זה מגיע ביוזמתכם הניקוד של הקרדיט מוכפל, זכרו שבמסגרת ההסכם הבלתי כתוב. באופן סופי
כפרים היו , במלחמות של פעם. לפני מספר שבועות אדוה ואני היינו בגרסא החדשה של רובין הוד

. הגברים לא נמצאים. אז אם מישהו רוצה לתקוף את נופית זה הזמן. מותקפים כשהגברים לא היו באזור
 .הם רואים כדורגל בטלויזיה וצועקים על השחקנים והמאמן

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
il.co.bonk.www 

http://www.bonk.co.il


 פרשת 

  ֹקַרח 
 19:17-20:32: 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 ץ   ה נ ד ל 
0ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 2 - 2 2 5 3 7 7 7  

, ר"מ 600בנופית א בית בודד ומפואר על מגרש למכירה 
 ₪  2,500,000מטבח מסודר וקומת מסד גדולה , גינה מטופחת 

מטבח , חדרים מסודר ומרווח 6בנופית ב דו משפחתי למכירה 
!! כניסה מיידית, מיזוג בכל הבית וגינה פסטורלית, מושקע

1,950,000  ₪ 
עבור משפחה רצינית מנופית בית מסודר להשכרה לתקופה של דרוש 
 !!ללא עמלת תיווך , שנה 

  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

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  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
052-6008871  

להשכרה
 בית בנופית 

 חדרים  1
סטנדרט גבוה 

 במיוחד
, מטבח, מזגנים

 ארונות עץ מלא
 לתקופה ממושכת
49.-005005. 

 0:44.-להתקשר החל מ
 לרציניים בלבד

  

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב

נסיעות לכל חלקי 
 הארץ

052-5100292 

 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 4-0 4 4 4 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
470 -7790005 



מופונופופווווו

 פופו וןווו ו ו

 מ נ ו פ י ת   ו ט ב ע ו ן 
נסיעות לכל 
 חלקי הארץ

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 .ככר בן גוריון 

  590.010: טל
  .490-000900: נייד

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הו ו ופוןווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
49.-0011.44 
40-5000504 

 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 .0תבור 

 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 

 פודו ווווובופו ו ופו ו

 
 אלון שריגאחראי ביטחון בנופית 

490-10004.0 
 054-4930818סיירת נופית  

 490-1000400השוטר הקהילתי  
 490-1000409דני צנטנר  –ש "רב


