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404-9388293 

 " גן רימון"ספסל  אקולוגי של 
רצינו לספר לכם על הצטרפותנו 

של , "לגן ירוק"לתוכנית  הסמכה 
המועצה  האזורית  זבולון 

במידה , שבסיומו, ומשרד החינוך
תו "נקבל , ונעמוד בקריטריונים

 .לגן רימון" ירוק
במסגרת התכנית ובראיה לעתיד 

החלטנו בגן להתמקד , ירוק יותר
 :ולפעול בשלושה  נושאים

אנו , מיחזור–טיפול בפסולת .1
, משטחי דגנים,  משתמשים בנייר

לשימוש חוזר בעבודות יצירה 
שקיות בד לכביסה . של הילדים

. החליפו את שקיות הניילון
איסוף למיכלי מחזור בקבוקים 

את שאריות הירקות . וסוללות
והפירות מהמטבח אנו זורקים 

 .לקומפוסטר
אנו בגן מקנים –חסכון במים . 2

הרגלים לשימוש וחסכון במים
 .{"בינתיים! סוגרים את המים -גם שמצחצחים שיניים"}
כבר ראינו שהגיעו .  הקמנו בחצר הגן פינת האכלה לציפורים ואנו עוקבים אחרי ציפורים –ח "טיפול בבע.3

 .ותולעי טוואי המשי, כמו כן בגן מטפחים ומאכילים בתורנות דגי זהב. שבאו לאכול, צופית וגם חרגול , עורב
על מנת לאתר מקום אותו נטפח ". פרויקט קהילתי" -פעילות למען הקהילה והסביבה , ישנו  גם קריטריון נוסף 

נעמי המליצה על הקמת פינת ישיבה  מוצלת במדשאה בין עצי האלונים . נעמי זך"  ונפתח יצרנו קשר עם גב
וכך במהלך השנה יצאנו לבקר {, וכיום חדרי הצהרונים –מאחורי המרפאה הישנה }ליד מגרשי המשחקים 

 .וכמובן דאגנו  שהוא יהיה תמיד נקי, לשבת בצל  ולקרוא  סיפורים, לרוץ, לשחק, באתר
הילדים גלגלו  . ההורים והצוות לפעילות חוויתית ומגבשת, כל   ילדי גן רימון,  נפגשנו 10/06 -וביום חמישי 
בנינו ספסל , וכך בשיתוף פעולה של הילדים וההורים, וההורים סידרו אותם לצורת הספסל, צמיגים לאתר

ונטענו עץ רימון בתוך צמיג , את הספסל ציפינו בבטון. {פסולת מחזור}אקולוגי  שעשוי מצמיגים ובקבוקים 
וכשנסיים זו תהיה פינת ישיבה  , נמשיך בשבוע הקרוב, עדיין לא סיימנו. אך מהנה, היה מעייף. ק  וצבעוניע נ 

או את כל המשפחות , או את ילדי הצהרונים בשעות הצהריים, מוצלת ונעימה  שתשרת את ילדי הגנים בבקרים
 .אנו מתכננים לקיים בו מפגשים חווייתיים  וספרותיים.  בערבים

, על הרעיון להקמת הספסל ומיקומו  שכל כך נגיש לכל הקהילה, לנעמי זך: ילדי גן רימון והצוות רוצים להודות
ההירתמות  , וכמובן להורים על ההיענות , על העזרה והתמיכה בהקמת הפרויקט, חומי  ומילחם  הגנן, לארנון

 .ושיתוף הפעולה שלכם להקמה והצלחת הפרויקט
 .נשמח לקבל מכם הקוראים רעיונות נוספים לפיתוח וטיפוח המקום

 .והילדים" גן רימון"צוות , סמדר

 העבודות יסתיימו בקרוב -פינת ישיבה  מוצלת ונעימה  

 .או במזכירות, נא  שלשלו לתיבה במרכולית,  השלמתם את הסקר,  + 55סקר  



 
 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
 ₪  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 

ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
 
  
 

 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 



לילדונת בת 
' שנה בנופית א

דרושה 
 מטפלת

ימים  4-5
משעות , בשבוע

עד  הבוקר
 .שעות הצהריים
052-374-2611 

  שרי

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

 חלות, לחמניות, פיתות
לבנה : מאכלים תוצרת בית

 .חמוצים ועוד, ריבה, עיזים
אוכל מוכן בסופשבוע 

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

470-0760650 

  נפתפוות פ 

 מחירון פרסום
 ₪ 90משבצת לחודש 

 ₪ 140משבצות לחודש  2

 ₪ 180רבע עמוד לחודש 

 ₪ 360חצי עמוד לחודש 

 ₪ 720 עמוד מלא לחודש

 !ב כ ת     

 ה ו   ת ה     ב ת כ ל ו ע   ת   ו ע ה   ס     ר ם   ה   ו     ב   ו             ע     ה ע ר כ ו     

     ה   ס   ל   

  -חמזמ מ מממ חמממימתמ מחמ מימ

ערב להקות צעירות ועוד , יותר פעילויות, והשנה יותר סרטים
 !  יש למה לחכות. צ בגן אביטל“מדי יום חמישי אחה....  ועוד

 וס  רם  —אירוע פותח

   רם   עו  סתס ה שר ה 
 
 

מומלץ להביא . הישיבה על הדשא בנופשית 67:44בשעה  7.5.64ש “מוצ
 ! הכניסה חופשית. שמיכות

.     ר ם   ה   ו    .  ....עדיין לא מגלים... ש... ש.

 !ש ר ם   ה ר   ם           ו כ   ם ו     ס   ו       ה   ה 



 

 אזטזמטי+מ גיל
 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/


 : מן העיתונות
נוצר על ידי מוסיקאים רציניים שהשקיעו ' ילד פעם'"...

ונתנו ביצירתם בעלת הניחוח ,במה שהם אוהבים באמת
נגה משל..." הנוסטלגי הרבה כבוד לילדים וגם להוריהם

 . 2009יוני ,מגזין סגנון-

( וצוהל יותר, ונמוך יותר)בנמל תל אביב היה ארוך יותר  3התור שהשתרך בכניסה למועדון רדינג 
הוא מוצדק ". ילד פעם"יפה לראות את הביקוש ל. מאשר בהופעות הרגילות שמתקיימות במועדון

בראשות לי )שהוציאה לפני כמה חודשים חבורה של מוסיקאים צעירים , האלבום הזה. מאין כמוהו
נוגד פסטיגלים , הוא אחד מאלבומי הילדים היפים שיצאו בשנים האחרונות, (גאון ואורי וינשטוק

למה אח ? אני קטן או גדול)טקסטים אינטליגנטיים שמדברים בהומור על מה שמעסיק ילדים . מקסים
כמעט מורכבים , ולחנים טובים( ?איך אפשר לראות אם הדגים בוכים? שלי הוא יצור כל כך מעצבן

שילדים עם כישרון מוסיקלי ייהנו לעקוב אחרי הדקויות שלהם וילדים עם כישרונות , אבל לא באמת
 .2010ינואר , עכבר העיר  -בן שלו.  אחרים ייהנו לזייף בקולי קולות

טומן בחובו , שנוצר בעקבות אלבום שירי הילדים הנושא את אותו השם,"ילד פעם"המופע 
מורה )את הפרויקט הגו לי גאון. בלחנים ובאופן הגשתו, ניחוח נוסטלגי הן בטקסטים

השניים החלו את התהליך הארוך והמוקפד (. מוסיקאי)ואורי ויינשטוק( למוסיקה לילדים
ליצור  –כאשר גילו כי הם חולקים את אותו חלום , במהלך שירותם המשותף בלהקה צבאית

האלבום נוצר מתוך געגוע אל אותם ימים תמימים של לפני . אלבום מוסיקלי לילדים
התפרצות העידן הטכנולוגי ומנקודת מבט המתייחסת אל קהל הילדים כקהל מאזינים איכותי 

 . וביקורתי לא פחות מהוריהם
תו וכלי , במהלך שלוש שנים השקיעו השניים את מלוא האהבה ותשומת הלב לכל מילה

משתתפים  7גם המופע הכולל הרכב מוסיקלי של  –באותה הרוח . נגינה בכל אחד מהשירים
 . בתוספת קטעי קישור קלילים , השרים ומנגנים את כל שירי האלבום

המופע כולו נוצר תוך דגש על הסתכלות מגובה העיניים של הילדים ומכיל בתוכו נגיעות 
 . חושך ועוד, שיעורים, שכנים, הורים, אחים -ברוב הנושאים הבוערים בעולמם העדין 

, שירה: גבי סידון, שירה: לי גאון, שירה ופסנתר: אורי וינשטוק: חברי ההרכב
 חליל: אודי ורזגר, בס: גיא ברתור, תופים: מתן אפרת, גיטרות ושירה: לידור לוי



 

 מאפייה

 אבזמתאדימזבניז

 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- 7796479–:  גלית רז נייד
  40- 9976599 :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 



 ?אז מדוע אני עצובה -מזל טוב ילדתי
התינוק נושם את נשימותיו הראשונות ועל , הלידה הסתיימה. סוף כל סוף הגיע הרגע המאושר

 .כבר בחדר הלידה את אמורה מיד להתאהב בו, פי המיתוס המקובל
 ?למה לא, בעצם

בדרך כלל . אבל לא תמיד, לעתים בחדר הלידה אכן מתרחשת ממבט ראשון  התאהבות
את יכולה לחוות מגוון  ,אחרי הלידה .ההתקשרות לתינוק היא תולדה של תהליך שכרוך בזמן

 .מאהבה גדולה ועד חוסר עניין :של רגשות
עד שאינן פנויות לקלוט ולעכל , יש אמהות שמרגישות כל־כך עייפות ומותשות ממאמץ הלידה

אחרות . ושיעזבו אותן בשקט, אמהות מספרות שאחרי הלידה הן רצו רק לנוח. מה עובר עליהן
תחושות של . מספרות שהביטו בתינוק הזעיר והתקשו להתחבר לתחושה שזהו התינוק שלהן

 . אחריות גדולה וכבדה וחששות יכולות גם הן להופיע, דאגה
 ?רומז על מערכת היחסים הצפויה" חוסר עניין ראשוני"האם 

מעידה על איכות הקשר שיתפתח ובוודאי שלא  מהירות ההתקשרות לאו דווקא. ממש לא
 .אמא טובה  תהיי אומרת האם

 

 ? מותר לי להרגיש גם עצובה ומאוכזבת

על פי הסרטים שראית בקלונוע , עכשיו. והגעת עמו הביתה, ילדת בשעה טובה תינוק בריא
אמנם  .אולם החיים הם לא סצנה מתוך סרט ,את אמורה להיות רק שמחה ומאושרת ,ובטלוויזיה

יהיה לך . ואלה לא הרגשות היחידים שילוו אותך אבל לא כל הזמן, שמחה ואושר  תרגישי
להרגיש גם רגשות שהם   אם תדעי שמותר וצפוי, הרבה יותר קל לקבל את מה שקורה לך

 . כל אלה הם רגשות לגיטימים גם עכשיו. כעס או אכזבה, כמו עצב, לכאורה שליליים
 

 ?מה עובר עליי. בא לי לבכות

אפשר לומר שהחיים משתנים . לידת תינוק היא גם סימן למשבר, על אף שמדובר באירוע משמח
ואת ובן הזוג צריכים לגייס את המשאבים הפנימיים שלכם ואת העזרה שאתם , בכל התחומים
 . כדי להסתגל למצב החדש, יכולים לקבל

מאישה . אך רובם נסתרים, חלקם נראים לעין, אם טרייה עוברת שינויים מהותיים
. קטן וחסר אונים שתלוי בך לחלוטין את מתחברת ליצור ,שאחראית לעצמך בלבד עצמאית

על החיים שהיו ולא יהיו עוד כמו , מופיעים רגשות של עצב ואובדן, כשההכרה הזאת מחלחלת
 .ברגישות גבוהה למה שנאמר או נעשה ובנטייה לבכי, תחושה זו יכולה להתבטא בחרדה .בעבר

 צביה האחות מאתהעיקר הבריאות 

 אחות מרפאת הכללית החדשה בנופית



 ?"דיכאון לידה"האם מדובר ב

אחוזים מהיולדות  80עד  50: ואת לא לבד( Baby blues)חשה דכדוך לאחר לידה  את כנראה. לא
תחושת בדידות , רגישות יתר, עצב ודכדוך, המתאפיינת בשינויים במצב הרוח, חוות את התופעה

אמהות . הקושי וציפייה שהכול יהיה מושלם ונהדר גוררים תחושות של אשמה ובושה. ונטייה לבכי
 ? אולי אני לא אמא מספיק טובה? אולי אני לא בסדר שואלות את עצמן 

, אם אכן מדובר בדכדוך לאחר לידה התסמינים יתחילו ביום השלישי רביעי לערך לאחר הלידה
את מסוגלת לטפל בתינוק  ,למרות הדכדוך והתחושות הקשות. ויחלשו במידה ניכרת ביום העשירי

הדכדוך מתמשך  ,אחוזים מהמקרים 20בכ־  (.גם אם לא כל הזמן)להתקשר אליו וליהנות ממנו , שלך
 .אחרי לידה  דיכאון: ומתפתח מצב בעייתי יותר, ומתעצם

 
 ?איך מונעים התפתחות כזאת

לצידו , כשיש אושר גדול. אושר וכאב מעורבבים יחד, כמו הרבה פעמים בחיים, בלידה ובהורות
אבל אפשר ומומלץ מאוד , עצם הידיעה שכך המצב יכולה להקל. אפשר להרגיש גם כאב גדול

 :ולרכך ככל האפשר את המסע לאמהות  לעשות דברים נוספים כדי להקל על ההסתגלות
 

 

בעיקר , למרות הקושי. יש לספק ככל האפשר גם רווחה גופנית, כדי לשמור על רווחה נפשית 
כדי ליישם . כדי לישון או לאכול, חשוב שתנצלי כל רגען פנוי,בשבועות הראשונים אחרי הלידה

. הוא כל זמן בו התינוק ישן" זמן פנוי"צריך לפעמים לערוך שינוי מחשבתי ולהבין ש, המלצה זו
 .ניקיון ועוד עבודות מזדמנות, שינה ואכילה דוחים קיפול כביסה, כלומר

הוא גורם סיכון , חוסר תמיכה לאחר לידה. ואפילו מותר לך בקש אותה, מותר לך לקבל עזרה 
 . משמעותי להתפתחות דכדוך שלאחר לידה

העולם שלך יכול להיראות מאוד   .צפוי שתתרכזי רק בתינוק ובעצמך, בשבועות הראשונים 
 . אבל ככה זה וזה לא לנצח ,מצומצם

בתקופה זו האם ". מחלה בריאה"מוגדרים כתקופה של   השבועות הראשונים לאחר הלידה 
כשתרגישי שאת   .ולא מתעניינת כמעט בעולם שמחוץ לה ולתינוק, שקועה כולה בתינוק שלה

, למשל בקבוצות או חוגים של אמהות ותינוקות, כדאי לך ליצור קשרים עם אמהות נוספות, מוכנה
 .או סתם בגינה שקרובה לבית

את מטען החוויות   ושתמצאי מישהי שתוכלי לחלוק עמה, חשוב שלא תרגישי בודדה 
תוכלי להיעזר בנשים אחרות . המסע רק מתחיל בלידה. והרגשות שאת חווה במסע לאמהות

ולאמץ לך מה שמתאים , אך בסופו של דבר תצטרכי לבחור את דרכך, בספרים, שעוברות את המסע
  .לך כאישה וכאם

http://newmail.walla.co.il/HE-IL/Women/pregnancy/post_natal/articles/postpartum+depression.htm
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 !אנא הזדרזו להירשם

 משרדי נופשית עומדים לרשותכם במשך כל השבוע
 ניתן להירשם גם טלפונית
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 המוציא גז מהים

אנו עדים בארץ על מאמצים לעבור לשימוש באנרגיה , לאחרונה
מנסים להגביר את השימוש . במקום דלק ופחם, נקייה לסביבה

במפעלי , וכן שימוש בגז בתחנות כוח, באנרגיה סולארית
, הדלקים שבהם משתמשים היום. במכוניות ועוד, תעשייה

התכסו בשכבות , שחיו לפני מיליוני שנים, מקורם מחומרים אורגניים של יצורים
האנרגיה האצורה (. בלי נוכחות חמצן)אירובי -והתפרקו בתהליך אנ, חול ואדמה

אל היצורים , שקלטו אותה בתהליך הפוטוסינתזה, ועברה מצמחים ירוקים, מקורה בשמש, בגז ובדלקים
, והתוצרים הסופיים, נעשה על ידי מיקרואורגניזמים, פירוק החומר האורגני ביצורים אלה. מעולם החי

 (.CH4)הם שמן אדמה וגז מיתן 

כי , הולכים ואוזלים, שמקורות האנרגיה הטבעיים כמו פחם נפט וגז, מומחים בתחום זה בעולם טוענים
באה , רוב האנרגיה שהם צורכים, באיסלנד למשל. באים מהם, מהאנרגיה שצורך האדם היום 909

. מים ועוד, רוח, בדומה לאנרגיה סולארית, שאינה מתכלה, כאנרגיה גיאותרמית, ממעמקי האדמה
( שנוצר מצמחים קדומים)ופחם , 2100גז טבעי עד שנת ,  2030מעריכים שנפט גולמי ייגמר עד שנת 

 .  2300יגמר עד שנת 

קיסריה , מול חופי אשקלון, אך לאחרונה התגלו מאגרי גז בים התיכון, ישראל ענייה באוצרות טבע
אולי מאותו , גם בחופי מצרים ורצועת עזה התגלו מאגרי גז גדולים. הנראים מבטיחים בכמותם, וחיפה
היא תוצאה של סחף עשיר , הסיבה להימצאות גז טבעי בים התיכון מול חופי עזה וישראל. המקור

שקע לאורך , החומר האורגני שמקורו ביצורים חיים. הזורם מהנילוס כבר מיליוני שנים, בחומר אורגני
עד לבניין סכר אסואן על הנילוס . התפרק והפך לגז מיתן שהתגלה לכוד בעומק קרקע הים, חופי הארץ

והיום הם שוקעים ברובם באגם , זרמו מיליוני טונות של חול לים התיכון שנערמו בחופי הארץ, במצרים
, חומרי המשקע הזורמים עם מי הנילוס. לים ולחופינו, כשרק אחוז קטן מגיע לדלתת החוף, נאצר

 .)Clay )339 -וחרסית, Silt (409 ) -טין , ( 279)ומורכבים מחול קוורץ , מקורם בהרי אתיופיה
פחתה עקב עצירת החול , על חופינו ועל בתי גידול רבים בים, ההשפעה של נהר הנילוס על הדלתה

בגלל גודל )הים היה נמוך יותר , שהסתיימה לפני כעשרת אלפי שנים, בתקופת הקרח האחרונה. בסכר
סמוך , הגיעו רחוק צפונה, ומי הנילוס עם הסחף, חופי הארץ השתרעו לתוך הים, (הקטבים הקפואים

ובעירתו אינה מזהמת את הסביבה כמו פחם , דליק מאוד, מיתן הוא גז חסר צבע וריח. לחופי ישראל
 . ודלקים

הקמת תחנות כוח . מזוט או פחם, גבוהה יותר מזו שמפיקים מסולר, כמות האנרגיה שמפיקים ממנו
מאחר . ואינן זקוקות לחוף ים, נדרש זמן מועט להקימן, זולות יותר, הפועלות על גז, להפקת חשמל

חייבים להניח רשת צינורות להובלתו מהאסדה בים עד , שאי אפשר לאחסן כמויות גדולות של גז
ש , פליטת מיתן לאוויר מוסיפה נדבך לגזי החממה, בזמן שהשימוש בגז יותר ידידותי לסביבה. לצרכן

 59ו ,  (תחמוצת חנקן) NO  59, (מיתן) CH4 159, (פחמן דו חמצני( CO2מהם מורכבים מ  759
 40עד  20הנמצאת בגובה שבין , באטמוספרה( O3)גזים אלה פוגעים בשכבת האוזון . גזים אחרים

חוסמים , גזי החממה. המגנה מפני קרינת שמש אולטרה סגולית( O3)ומפרקים את המולקולה , מ"ק
על , אלא שגז מיתן. והטמפרטורה עולה כמו בחממה, חלק מקרינת החום הנפלטת מכדור הארץ לחלל

גז . ומכאן סכנתו הגדולה, CO2מחלקו של גז  20מחזיר גלי חום לקרקע פי , אף ריכוזו הנמוך באוויר
ונפלט מדרכי , נמצא במכרות ובמעמקי האדמה, נוצר על ידי חיידקי הביצות, מיתן משתחרר מהרי געש

קולטים גלי אינפרא אדום , שגזים אלה ואידי המים שבאוויר, מאידך אפשר לומר. העיכול של צאן ובקר
בניגוד , וכך נשמרת טמפרטורה אופטימאלית לקיום החיים על פי כדור הארץ, ומחזירים אותה לארץ

 . ליתר כוכבי הלכת של מערכת השמש שלנו

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 בית שמאי ובית הילל
 מחנה אימונים לקראת תחרויות איש הברזל

כולם מתחילים לזרום לחניה של וילה . בבוקר 7יום חמישי  
אחרי . חמושים במיטב האופניים והציוד, בבית הילל' ויטראז

שעות במסלול קשה מאוד  4. שעה בערך מתחיל התדריך ויוצאים לאימון ראשון
ד סביר "שומרים על דופק ארובי וסל. כמעט ואין קטעים מישוריים. ברכס רמים

מסיימים בצהריים בדיוק בזמן כדי לאכול . אבל מתישהו גם מתחיל להיות די חם
ריצה . אקוזי והגיע הזמן להתארגן לאימון ריצה'כמה דקות בג, צ קצר"שנ. משהו

מסלול נהדר . ה רצים ואני מלווה על אופני ההרים'החבר. ארוכה עם הגברה אחרי שעה לקצב תחרות
תהיה "ה מברכים אותי בברכת 'בסוף האימון החבר. שטוח אבל לא מונוטוני ולא קל. לאורך הירדן

הזה כי זה " מחנה עינויים"אחד המתאמנים אומר שהוא לא מאמין איך התפתה לבוא ל. הצינית" בריא
על פי הפרצוף שלו עושה . אני מנחם אותו בזה שמחר יהיה יום יותר קל. היה ברור לו שככה זה יהיה

 . רושם שאיבדתי אצלו את האמינות שלי והוא לא קונה את זה

מ בקצב "ק 80עולים בכלי הרכב ליישוב מסעדה בגולן ויוצאים להקפה של . אבל למחרת באמת יותר קל
אחרי צהריים יוצאים לאימון . אקוזי'צ מסורתי אחרי הג"יורדים בזמן לארוחת צהריים ושנ. קל בדבוקה

תדריך קצר ומתחלקים לקבוצות שחיה קטנות לתרגול . שחיה ארוך בחלק הפחות גועש של הירדן
אני שוחה עם קבוצה אחרת בכל . המים קפואים ומזל שאנחנו מצויידים בחליפות מיוחדות. דרפטינג

מדי פעם אני מציק להם קצת וחותך . וכדומה, נושם, יושב על רגליים, מסתכל איך כל אחד מנווט. פעם
ומפריע , נותן מכה קטנה בגב או בראש, תופס ברגליים. אותם לרוחב כמו שקורה לפעמים בתחרויות

 . ותדריך מפורט לקראת סימולציית התחרות מחר, ארוחת ערב שישי, עיסוי יומי לכל משתתף. בגריפה

כל הלילה הגוף שלי פלט . השעון המעורר מצלצל אבל לא מעיר אותי כי לא ישנתי. בבוקר 4יום שבת 
כולם כבר ערים . שותה משהו והולך לארגן את כל הציוד לסימולציה. חום ונרדמתי אולי לשעתיים

אני שורק . כולם על קו הזינוק בתוך המים 5:59 -ב. התזונה והכל, החליפות, ומארגנים את האופניים
. בנתיים אני עושה להם קצת באלאגן בציוד בשטח ההחלפה. ומפעיל את הסטופר וכולם יוצאים לדרך

למרות הבאלגן כולם . זה עלול לקרות גם בתחרויות הכי מאורגנות בעולם וצריך ללמוד להתמודד עם זה
אני מעמיס את חליפות השחיה על הרכב ועומד לצאת לדרך . עושים החלפה מהירה ועולים על האופניים

היא מפרקת את . ר'פנצ. חוזרת עם גלגל אחורי בלי אוויר, 50-סבתא בת יותר מ, כשאחת המתאמנות
דקות  5אחרי . מוציאה את הפנימית הישנה ושמה במקומה חדשה, מפרידה את הצמיד מהחישוק, הגלגל

 .כבוד. איזה שדה האישה הזאת. היא בתנועה בלי שעזרתי לה אפילו טיפה

ממתין להם בפניות . אני יוצא בעקבות המובילים ומוודא בדרך שכולם בסדר ונמצאים על המסלול
איש הלוגיסטיקה מתקתק את תחנת השתיה ואין לאף אחד סיבה לעצור . חם. הקריטיות וחוזר מהר למזגן

אחד המתאמנים מדווח לי שהוא תקוע עם בעיה בגלגל האחורי . שניות פעם בשעה וחצי 20-ליותר מ
שטח ההחלפה . משאיר כמה בקבוקי מים אחרונים ויוצא בחזרה לבית הילל בעצמי. ואני יוצא לכיוונו

עושים החלפה , ה מגיעים'החבר. השני פרוס ומאורגן ואני הולך להתחמש באופני ההרים לקראת הריצה
אני דולק בעקבותיהם ונותן מים לאחד המתאמנים . ויוצאים לריצה עם חגורות ותיקי שתיה, מהירה

שעות רצופות של אימון  7. בסוף זה נגמר. שנתקע לו קרח בצינורית של תיק השתיה שהוא סוחב על הגב
. שעות אימונים בסוף שבוע ארוך אחד 17. כולם נזרקים על הדשא עם כוס קולה קרה. סימולציה לא קל

 .קשה אבל נעים

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
il.co.bonk.www 

 !תודה
על ההיענות לסקר ולצוות הנוער על הפעילות + 55מודה לתושבי , צוות אסטרטגי מבוגרים

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

http://www.bonk.co.il


 פרשת 

ת    ֻחקַּ
 19:20-20:34: 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 

  470-7767007 9777707: 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


