
 נופותופווווותו ופו ו

 3202.9.9ע  “תש , ז תמוז “יום שישי כ   983גליון  

4: טלפון. “מידע”י  "מופץ ע" נופית פלוס"  0 - 5 9 0 9 4 9 9  a_barouc@zahav.net.il  

 משלוחים
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42-3099349 
404-9388293 

ילד ”מאות מתושבי נופית בכל הגילאים הגיעו בשבת האחרונה לנופשית להופעה של חבורת 
ההופעה פתחה באופן רשמי את החופש . איכותי ונעים לאוזן לכל המשפחה, תוכן מקורי -“פעם

. נכון לרגע כתיבת שורות אלה מתקיימת המשחקיאדה בגן אביטל במסגרת החמישפחתי. הגדול
תן  -שוק קח, משחק ניווט לכל המשפחה שיתקיים בשבוע הבא, סרטים, על המפגשים הבאים

מי . נארח להופעה בנופית אמן ידוע 30.7.10ביום שישי .  ועוד תוכלו לקרוא כאן בהמשך הגליון
תודה לכל העונים על החידות מן השבועות . פתרו את החידה המתפרסמת בגליון זה? זה

להיכנס להגרלה ואולי , לשלוח, לפתור, כדאי להתאמץ! החידה הפעם קלה במיוחד. הקודמים
 !קיץ נעים ופעיל לכולם. לזכות בכרטיס כניסה למופע



 פרידה מאראלה הגננת 

השבוע נערך ערב פרידה חגיגי לאראלה - גננת בגן החובה "איריס", הפורשת 
 שנה והיא הגננת הותיקה ביותר במועצה. 20לגמלאות, לאחר שעבדה בנופית כ- 

גננות, סייעות, ריפי רכזת הגנים במועצה ולילך יו"ר ועדת חינוך, העלו את 
תרומתה של אראלה לילדי נופית. אהבת מולדת, דרך ארץ ולמידה הם הערכים 
שהנחו את אראלה כל השנים ואותם ספגו הילדים הרבים בגן במשך השנים.   

היה ערב מרגש ומחמם את הלב לכולנו.הודינו לאראלה, בהערכה רבה והוקרה על 
השנים הרבות, בהן הייתה כאן איתנו ובשביל ילדנו. 

נאחל לאראלה הרבה בריאות והצלחה בהמשך דרכה. 
                                                                                         ועדת חינוך 

 
 באשכולות הגנים של נופית מחפשים מטפלות

 המעוניינות סטודנטיותכמו כן . לשנת הלימודים תשע"א למשרה מלאה/חלקית
  9930105 , 054-6833028לפרטים: שרי ,  לעבוד בתקופת הקיץ באופן חלקי.

 
 14.7, ד' 12.7' ב ימיםשיבושים באספקת המים, 

  :1400 - 0800, בין השעות 12.7ביום ב הפסקת מים  –עקב שיפורי תשתיות
רח' כרמל, רח' הגליל ממגדל המים ועד צפרירים )כולל גנים, צהרונים(. 

 : רחובות הפסגה, געש, סער.1400 – 0800 14.7ביום ד' 

 

 לכל העוברים דירה או סתם מאווררים את הבית
!!! יש אנשים שזקוקים להם, אנא אל תזרקו דברים שאינכם רוצים עוד

...אז  
ליד המזכירות" מכולה"ל, בבקשה, בגדים הביאו  

חפצי נוי וכלי בית שימו בחניה של הבית שצמוד לגן , ספרים, צעצועים
  185 רחוב הגליל, המשחקים שמאחורי מזכירות נופית

0544974766או תתאמו עם דבורה   
השקיעו קצת מאמץ ומחשבה על הזולת   

 תודה
 

אפשר גם , במזכירות נופית‘ כרטיסים למופע החל מיום ג
04-9930001 –טלפונית לקרן  



 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 



 54.;.59חמישי 
 
 

 18:30 –18:00הסבר וחלוקת מפות , רישום
 ( הורה/ ילדים צעירים בליווי אח בוגר) 18:30 –זינוקים מ

 נושא פרסים לפעוטות -מסלול מיוחד 
 בין המסיימים מסלול ניווט ללא פסילה יוגרל כרטיס למופע

סרט  -לסיום הערב... ואחרי הניווט
 האי של נים

 Nim's Island, (2008)ב "ארה
 ילדים, הרפתקאות< אנר 'ז   96< משך זמן סרט

 
, רארד באטלר'ג, אביגייל ברסלין, ודי פוסטר'ג< שחקנים

 רונדה דוייל, כריסטופר בייקר, מייקל כרמן
 

ילדה המתגוררת על אי בודד עם אביה , נים .הסיפור
החברים שלה (. אמא שלה מתה כשהיתה תינוקת)המדען 

בעיקר את ספרי  -והיא קוראת המון , הם חיות
יום אחד אביה יוצא . ההרפתקאות של אלכס רובר

היא , הוא מתעכב בגלל סערה. להפלגת מחקר בת יומיים ומשאיר את נים לבד
ובמקביל יוצרת , נאלצת להתמודד עם ספינת תיירים שרוצה להשתלט על האי

 .האליל שלה, קשר במייל עם אלכס רובר

 <החדשות הטובות
 !אתה בכוון הנכון

 <החדשות הרעות
 !אתה אחרי



 

 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

 

 בדיקות רפואיות
 

  62.3.61יתקיימו ביום שישי 
 61:11-60:11בין השעות 

 המעוניינים מתבקשים להתקשר 
 למשרדי נופשית

  10-0006016: טלפון  02116נופית  1006ד "ת: כתובת

 net.012@nofsheat.: אמייל 0006010:פקס

mailto:nofsheat@012.net


 
 
 
 

 ,בשנקל  -שוק ילדים
 ‘עבודות יצירה וכד, חפצים משומשים
 צ “אחה 22.7.10יום חמישי 

 
 

  12.7.10יש להירשם מראש עד לתאריך  
  ניתן להביא את החפצים ביום השוק בלבד 
 ניתן להירשם כבודד או כקבוצה 
 הרשמה אצל נציגות ועדת תרבות: 

 . 050-7300222אדווה , 050-8673326לימור  

 ! שימו לב
ת להפעיל דוכן חייב להירשם /ה שמעוניין/כל ילד
 !מי שלא ירשם מראש לא יוכל להשתתף! מראש

 

 
 :לסיום...ואחרי השוק

 והפעם , סרט לכל המשפחה

 מדגסקר

 !!!!! שימו לב....... קהל נכבד... חברים וחברות

 !נדחה למועד אחר



 

 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

 494- =547=97–<  גלית רז נייד
  48- ==;75== <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 



 

 

הייתי חבר בכמה .  מעבד ומלחין, חלילן, פסנתרן, אני זמר

 .הרכבים מנכסי צאן הברזל של המוסיקה הישראלית

, הספקתי להוציא אלבומי סולו, במהלך הקריירה הארוכה שלי

, אריק איינשטיין: כמו גם לעבוד עם מוזיקאים רבים ובהם

 .ועוד, גידי גוב, יצחק קלפטר, יהודית רביץ, אסתר עופרים

יכול , שיר של אחרי המלחמה: בין השירים המוכרים שלי 

, בלדה לאיו, בלילות הסתיו,  הנסיך הקטן, להיות שזה נגמר

 .עוד נפגש, משקפיים ורודות, דון קישוט, שובי לביתך

אני מנגן  גם קטעים אינסטרומנטליים מקשת ,  ועוד משהו

ממוסיקה מזרח . רחבה וצבעונית של סגנונות ושל מלחינים ממחוזות שונים

 .תיכונית דרך מוסיקה צוענית בלקנית ועד באך הקלסית
 

 בין הפותרים נכונה יוגרלו כרטיסים למופע 

 .בנופית 54.;.74בשישי 

 .54.;.56ל למערכת נופית פלוס עד לתאריך  “פתרונות בדוא
 

מכירת כרטיסים מוקדמת תחל ביום  

 .31.7.31‘ ג

 . ניתן להזמין כרטיסים טלפונית

 10-0011113מזכירות נופית 



 נפתחת קבוצה 
 לחיזוק כישורים חברתיים

 באמצעות אמנות

'לבוגרות כתה ו  
הקבוצה נערכת 

בסטודיו לטיפול רגשי 
 באמצעות באמנות

אלונים בטבעון' ברח  
העבודה בקבוצה קטנה 

(משתתפות 4-6)  

אשמח למסור 
פרטים נוספים 

052-6768899. בטל  

 פזית כרמון
 טיפול רגשי באמצעות אמנות

מבוגרים, מתבגרים, ילדים  

pazit.carmon@gmail.com 

 

 תינוקיה ופעוטון 
 בהנהלת  סיגל ולידיה

 שנה 15וותק מעל , מטפלות מוסמכות
עם ,מתן יחס אישי,אווירה ביתית ומשפחתית

 (כולל בשרי)מגוונות,ארוחות חמות.חיוך וחיבוק

 ( 1.8.10אפשרות החל  מ )1.9.10הפתיחה ב 

 <החלה ההרשמה
  שנים 3 –חודשים 3גילאי 

  6צהרון  עד גיל 
 לפרטים 

 052-2473353לידיה  
  052-2847158סיגל   

 (חילוני)כפר חסידים 
 מעבר דרך קיבוץ יגור

 קורס תכשיטנות לנערות
 44<44-57<54ה -ימים א ;.66-;.>5' מחזור א
 44<44-57<54ה -ימים א   >.56->.>' מחזור ב

 ?מה בקורס
, טבעות, שרשראות< עיצוב כל סוגי התכשיטים*

 תליונים, עגילים, צמידים
 ..צמידי רגליים ועוד, סיכות שיער< עיצוב אביזרי אופנה*
 סריגה ורקמת תכשיטים, חריזה< לימוד טכניקות שונות*

 ₪ 894עלות הקורס 
 .הקורס מצומצם ומספר המקומות מוגבל

 .למידע ופרטים נוספים אשמח לעמוד לרשותכם

 שרון שילדקראוט
  052-5456223, נופית,  82תבור 

 קייטנת תכשיטנות
  ויצירה לילדות 

 44<44-57<>ה -ימים א ;.=6-;.69' מחזור א
 44<44-57<>ה -ימים א     >.9->.5' מחזור ב

 ?מה בקייטנה
 עבודות יצירה מגוונות , סדנאות תכשיטנות 
 בישול ואפייה, פיסול בחומרים מהטבע 
 ועוד המון הפתעות, יום תסרוקות... 

 ₪  94:עלות הקייטנה 
 . 8-12הקייטנה מיועדת לגילאי 

 .חלוקה לקבוצות בהתאם לגילאים
 .הקייטנה מצומצמת ומספר המקומות מוגבל

 שרון שילדקראוט
 052-5456223, נופית,  82תבור 

 ז"מחירים נוחים ועמידה בלו, עבודה אמינה, צביעת בתים

 7;498-86898 -נופית,  הדר שרוני!  משאיר נקי



!   ח ד ש  ! !  ח ד ש ! ! !   ח ד ש ! ! !  ח ד ש ! ! !ח ד ש ! ! ! 

 ב

מחקרים מראים שאלה 
שקוראים הפוך הינם בעלי 

אינטליגנציה גבוהה 
 נסו את כוחכם. במיוחד

VVV 



 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

  חדרים עם  6דו משפחתי ‘ קוטגלמכירה
 ₪  1,800,000  מרפסת פונה לנוף

 חדרים מפואר חצר  6  דו משפחתי למכירה
 ₪  2,200,000  יחידת דיור+גדולה במיוחד 

  
 חצר   ‘מ 120  יחידת דיור גדולהלהשכרה

 ₪  2,700גדולה 
 מרפסת פונה +חדרים  2יחידת דיור להשכרה

 ₪  2,500לנוף מקסים 
 חדרים מרווח חדש מפואר  5בית להשכרה

 גינה גדולה במיוחד₪   5,000

 050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 5909399 30  
 נופית, 430תבור 

 סדנאות
 ומשחקי 
חשיבה 

 ואסטרטגיה
 לא

 לילדים 
 בלבד 

 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

קבלן עבודות גמר  בעל 
נסיון רב מאזור המרכז 

 . הגיע לצפון
עבודה ברמה גבוהה  
 ובאיכות ללא פשרות

רשתות חנויות : המלצות
, (ZIP, הלפרין, רנואר)

 מכללות ובנקים, וילות



 חיידקים קדומים בסלע
בסלעי כדור הארץ השתמרו מעט מאוד מאובנים של חיידקים 

אך לאחרונה התגלו בגבון באפריקה , ומיקרואורגניזמים חד תאיים
שחלקם , יצורים אלה. מאובנים זעירים מהקדומים ביותר בעולם 250

לפני כשני , חיו בחוף ים רדוד, חד תאיים וחלקם רב תאיים
החוקרים שבחנו . והשתמרו במצב מצוין בסלעים, מיליארד שנים
" Nature" פרסמו את ממצאיהם בכתב העת , את המאובנים

 . 2010באחד ביולי 
ללא החומרים , המעיד על קיומו של יצור קדום שהשתמר כאבן, מאובן הוא שריד

מתקבל , ותפיסת מקומו המדויק על ידי מינראלים, בתהליך פרוק החומר האורגני. הרכים שהיו בגופו
, שיניים, משתמרים חלקים קשיחים כגון קונכיות של רכיכות. תעתיק מדויק של אותו אורגניזם שהתאבן

או , תדפיסי קליפה חיצונית שהטביעה חותמה במשקע רך שהתקשה, עצמות שלד של בעלי חוליות
 . השומר על צורת הגוף במאובן, מילוי חלל פנימי

ורב תאיים שהופיעו על פני כדור הארץ לפני , נמצאו יצורים חד תאיים, בתוך מגוון המאובנים של גבון
שינו את דעת  החוקרים ביחס לזמנים הגיאולוגיים שבהם הופיעו , ממצאים אלה. כשני מיליארד שנים

לפני תקופת , הם חשבו  שיצורים רב תאיים לא התקיימו בכדור הארץ. היצורים השונים בעולמנו
 .כי רק אז החלה עלייה מהירה בכמות החמצן בהרכב האוויר, מלפני כחצי מיליארד שנים, הקמבריון

וחוקרי תחום זה עם חוקרי , הוא מדע העוסק בחקר מאובנים(  Paleontology) פליאונטולוגיה 
(  Prokaryotes) המכונים פרוקריוטה , שאורגניזמים חד תאיים חסרי גרעין, משערים, הגיאולוגיה

זמן רב אחרי הופעתם על פני כדור . מיליארד שנים 3.5הופיעו במים רדודים כבר לפני , כגון חיידקים
)המכונים אוקריוטה , בעלי גרעין, הופיעו יצורים חד תאיים גדולים ומפותחים יותר, הארץ

Eukaryotes  .) 
, נוצר מגוון ביולוגי רב של יצורים חד תאיים חסרי גרעין, בזמן הרב שחלף עד לתקופת הקמבריון

, היצורים החד תאיים הזעירים. ורב תאיים שהתפתחו מהם, שאליהם התווספו חד תאיים בעלי גרעין
ומהם התפתחו יצורים רב תאיים תוך שינויים , החלו לשתף פעולה ביניהם, שחיו במים רדודים

 . שחלו במהלך הזמן, ואדפטציות
, ( Cyanobacteria) נמצאו מאובני חיידקים מהסוג ציאנובקטריה , במקומות שונים בעולם

נמצאו גם מאובני . ומבנה גופם דומה לחיידקים מאותו הסוג שעדיין חיים היום, שהשתמרו בסלע
שצורתם המורפולוגית לא השתנתה במשך ( Oscillatoria)יצורים חד תאיים בשם אוסצילטוריה 

 . כמיליארד שנים
 

) הם מהסוג  מגנטובקטריה , חיידקים אחרים שהשתמרו בסלעים מלפני כשני מיליארד שנים
Magnetobacteria   ) בסלעים רבים בעולם ובנגב. בתוכם( תחמוצת ברזל)היוצרים גבישי מגנטיט ,

בעלי , ( Foraminifera)פורמיניפרה  –בשם חוריריות , השתמרו יצורים חד תאיים ימיים זעירים
 .  הדומות לקונכיות, מעטפות חיצוניות קשיחות

, על ידי השוואת מאובנים מאותו מקור, בעזרת מאובנים אפשר ללמוד על התאמת חלקי יבשות ונדידתן
, כמוכן. למשל המאובנים שהתגלו במערב אפריקה ובמזרח דרום אמריקה די זהים. בשתי היבשות

, מתאימה לשקע של מזרח דרום אמריקה, הבליטה של אפריקה המערבית לתוך האוקיינוס האטלנטי
ליבשת הקדמונית האחת של כדור הארץ  . מיליון שנים 270עד לפני , שהיו פעם יבשת אחת מחוברת

 . קראו פנתלסה, קראו פנגיאה ולאוקיינוס האחד שהקיף אותה
בסלעים יש בדרך כלל . נעשית בעיקר בעזרת חומרים רדיואקטיביים, בדיקת גיל הסלעים והמאובנים
לכן  מסתמכים על הימצאותם כדי , בכמות מזערית שאפשר למדוד, מינראלים רדיואקטיביים שונים

, בקצב ייחודי, המינראלים הרדיואקטיביים מתפרקים באופן טבעי.   לקבוע את גיל האבן והמאובן
למשל מודדים את היחס בין אורניום . ואפשר למדוד אותו, שהוא נתון קבוע אצל כל מינראל

 .וכך יודעים בן כמה הסלע, רדיואקטיבי לבין עופרת שנוצרה כתוצאה מהתפרקותו

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 



 הרקדת ילדים לכל  הגילאים  19:00-20:00
 ריקודי מעגל מתחילים 20:00-20:30

 והלאה הרקדת מבוגרים  20:30
  

!זה מסוכן מאוד לרוקדים -הימנעו מנסיעה באופנים וכדומה על המגרש , בבקשה   

 !הרקדות הקיץ עם אלעד חוזרות
 !מומלץ 
הרקדות אנרגטיות לילדים ולמבוגרים , בכל יום רביעי במשך הקיץ

 (.בין המעון לבית הכנסת)במגרש הספורט ברחוב גולן 



 ישראל גרמניה הוואי
אני יושב על . יום שלישי האחרון שש בערב שעון ישראל

המטוס בדרך הביתה ובוהה במהדורת החדשות המרצדת על 
ההורים של גלעד שליט ישובים . המסך מעל שורת המושבים

. בשורה הראשונה במשהו שנראה כמו קונצטרט עם זובין מהטה ושלמה ארצי
הסקרנות והישראליות מנצחת את העייפות ואני מניח את האוזניות על האוזניים 

שלמה ארצי מצייר לב וירטואלי גדול ואני . ומרגיש איזו חצי דמעה בזווית העין
בסך הכל חולצה של קבוצת . מביט על דגל ישראל המוטבע על החולצה שאני לובש בדיוק מעל הלב

אבל יום קודם כששני אנשי ברזל ישראליים עמדו על במת . טריאתלון ישראלית עם מעט פטריוטיות
 . הטקס שהתנשאה מעל אדמת גרמניה לדגל הזה הייתה הרבה משמעות בעיני

עד כמה שזה נשמע מוזר גדלתי בבית שהיו בו יחסים אמביוולנטיים . לא גדלתי בבית של ניצולי שואה
ההורים של אבי הגיעו לארץ לפני המלחמה והתיישבו בקיבוץ רמת הכובש לפני שעברו . לגרמניה

סבתא שלי נהגה בחיפושית של חברת פולקסוואגן עוד לפני שמישהו מבני דורה בכלל . למושב חרות
. כשהמצב הכלכלי אפשר כל מוצרי החשמל בבית היו גרמניים. הסכים לומר את המילה גרמניה בקול רם

בכל פעם . פעמיים בכל שנה היא הייתה נוסעת לבקר את אחיה בפרנקפורט וחוזרת עמוסת חווית ומתנות
ג הישן ממתינים לבואה ומפנטזים על מכנסי הריצה של אדידס "שהיא חזרה היינו נעמדים על גדרות נתב

 . ועל השוקולדים הגרמניים

וואללה כבר היה יותר טוב להישאר בגהנום של מישור . הגענו לפרנקפורט ביום רביעי והחום היה נוראי
בזמן הפנוי . ימים של הרבה הכנות לוגיסטיות וטכניות והמון מנוחה בחדר במלון 3. החוף בישראל

. מאפיות ובנקים. שהיה לי יצאתי לשיטוטים ברחובות המרכזיים וגיליתי עיר אפורה ומשעממת למדי
שוב דבר שהזכיר את הסיפורים של סבתא שלי ושל אבא שלי שהמשיך לנסוע . עוד מאפיות ועוד בנקים

הדבר הכי מעניין בעיר היה לראות אותה מתארגנת . לפרנקפורט גם אחרי שסבתא שלי כבר לא יכלה
חצי שעה לפני המשחק התמקמנו מול המסך הגדול בפאב . לקראת משחק רבע הגמר מול ארגנטינה

חוץ מהשוטרים שהתפזרו ברחובות נדמה שלא נותר אדם אחד מפוכח בכל . מקומי והצטרפנו לחגיגה
 . ארוחת ערב מוקדמת ולישון מוקדם לפני התחרות. איזו חגיגה. העיר אחרי המשחק

במקום להיות . הלילה שלפני התחרות עבר עלי כרגיל בשינה מאוד חלקית, למרות שלא התחרתי בעצמי
חלקם היו איתי בגרמניה וחלקם . ה שאימנתי'מתוח מהתחרות שלי הייתי מתוח מהתחרות של החבר

במיוחד הייתי מתוח מהתחרות של נינה . התחרו באותו היום באיירונמן אוסטריה שהתקיים במקביל
שהגיעה לתחרות בגרמניה על מנת לנסות להשיג את הקריטריון , אלופת ישראל בטריאתלון, פקרמן

לפנות בוקר  3-ב. הדרוש להשתתפות באליפות העולם באיש הברזל המתקיימת בכל אוקטובר בהוואי
מצאתי את עצמי מול המחשב בלובי של המלון מחכה שארוחת הבוקר המוקדמת תהיה מוכנה 

אם . היה בוקר מאוד ארוך שהסתיים ביריית זינוק אחת בדיוק גרמני מפחיד. ה ירדו מהחדרים'ושהחבר
 . יהודים רצים על אדמת גרמניה זו סיטואציה שעלולה להישמע לא טוב/יריה והרבה ישראלים, תרצו

במרבית תחרויות איש הברזל בעולם מותר להשתמש בחליפות מיוחדות בגלל טמפרטורת המים 
אבל גל החום בשבועות ובימים שקדמו לתחרות גרם . גם בפרנקפורט בדרך כלל זה המצב. הנמוכה

לעליה משמעותית בטמפרטורת המים באגם המלאכותי והמארגנים הודיעו בתדריך שהשימוש בחליפות 
הרכיבה התבצעה על הכבישים . נינה יצאה מהמים במקום מעולה ושניה מבין כל הישראלים. ייאסר

משתלבות ( לא)כולל קטע על אבנים . קילומטרים כל אחת 90המקיפים את העיר בשתי הקפות בנות 
מ "ק 10.5הקפות בנות  4-הריצה התבצעה לאורך הנהר החוצה את העיר ב. שובר שיניים ומפרק אופניים

כללי והשיגה את הקריטריון לאליפות  10שעות נינה חצתה את קו הסיום במקום  9:47אחרי . כל אחת
דגל ישראל התנוסס על המרקע מעל בימת טקס הסיום ואנחנו . העולם המתקיימת מדי אוקטובר בהוואי

 . עמדנו שם עייפים וגאים

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
il.co.bonk.www 

http://www.bonk.co.il


 פרשת 

ּטוֹת  ְסֵעי -מַּ     מַּ
 9:99.-..:3.: 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 
9ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 . - . . 5 9 0 0 0  

  מרווח ' חד 6להשכרה דו משפחתי
, גישה נוחה, ומתוכנן מצוין גינה גדולה מהסלון

 ₪  5,500, לטווח ארוך
 מטבח , מטופח וממוזג, למכירה דו משפחתי

 ₪  1,700,000, מסודר

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
95.-199880.  

מעוניינים 
לקנות בית 

 בנופית
 052-

3300777 
052-

2531733  

דרושה 
 מטפלת 

 ילדים 3ל 
בשעות הצהריים 

 צ“עד אחה
 ‘ה-‘בימים א

 רכב חובה

054-
7224605 

 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 

;ב י ן   ה ש ע ו ת    4 4-6 4 4 4 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
496 -97=688; 

 חוג פלדנקרייז
פלדנקרייז היא שיטת תרגול שמחדשת 

יכולות שהזמן וההרגלים לימדו אותנו 
התרגול מעורר בגוף רעננות . לשכוח

 .והתרוממות רוח
 בבוקר  03:8ימי שישי בשעה 

ל בנופית ֵּ  במרכז ַהל 
תושב , איציק ריפשטיין3 על המורה

עובד ברפאל ומורה מוסמך בשיטת ,נופית
 .פלדנקרייז שחוקר ומיישם אותה

 3 לפרטים והרשמה

 890-0975153, :355:839 איציק



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 

 או ורוןו ופו ו

, מעבדת שרות
 תיקון ומכירה

, וידאו, טלויזיות
 מיקרוגל, סטריאו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -וְ  
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 2ככר בן גוריון 

  5902359: טל
  490-0009302: נייד

 !מ ב י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הואו ופוןווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
492-9355244 
40-5903594 

 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

9נ ת ן    5 . - . 0 3 9 3 0 8   

  נופית 92תבור 

 מסגרית אריק
 סורגים  שערים  מעקות  
 שערים חשמליים וסככות רכב 
   ריהוט מתכת  פרגולות 

  הגדר הלבנה 

 950-03.5890נייד , .2389599 טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי 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 ווווובופוןו ופו ו

 
 אלון שריגאחראי ביטחון בנופית 

490-5900423 
 950-03998.8סיירת נופית  

 490-5900400השוטר הקהילתי  
 490-5900409דני ינטנר  –ש "רב


