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42-3099349 
404-9388293 

נערכה  9.7.2010בתאריך 
אליפות ישראל "תחרות 

במכון " בשחייה למאסטרס
בתחרות השתתפו . וינגייט

שחיינים  400-למעלה מ
וביניהם גם שחיינים מנופית 

השוחים בחוג מאסטרס 
בהדרכת המאמנת עפרה 

, מבין המשתתפים בחוג. דיין
' מ 200שחו אורי מלינה 

, חזה' מ 200-ו 100,  מעורב
' מ 50-ו 100נמרוד בכר 

גב  200' יובל סולאז, פרפר שזיכה אותו במקום השני' מ 200-ו 50-מעורב ו' מ 200ינוביץ 'יורם צ, חתירה
גם . חזה במקום הראשון' מ 200-חזה במקום השני ו' מ 50-ו 100במקום השני והמאמנת ששחתה 

 !!! מחכים לתחרות הבאה. המשפחות הגיעו לעודד והתרשמו מההישגים המרשימים

יורם , נמרוד בכר, אריה מלינה: בתמונות מימין לשמאל
 והמאמנת עפרה דיין‘ יובל סולאג, צינוביץ

 תופעה מרגיזה במקומותינו
מדובר על תופעת , בדף הועד המקומי תוכלו לקרוא על אחת התופעות המרגיזות שהיא מנת חלקנו

בני , פ משטרת טבעון“ע. התבור‘ פריצות לבתים ברח 2בימים האחרונים ארעו . הפריצות לבתים
ניתן בקלות , שכולם מכירים את כולם, בישוב כשלנו. מיעוטים אשר עובדים  בישוב משמשים כמודיעים

המשטרה מבקשת לדווח על כל רכב כזה למוקד . לזהות רכבים  בהם נוסעים אנשים לא מקומיים חשודים
ש “רב, דני צנטנר. דיווח כזה מנופית הביא ללכידת חולית פורצים, בעבר הלא רחוק. 100: ‘בטל

טוען שבהשקעה  לא גדולה ניתן להחזיר את השומר לשער הישוב ולקיים סיור ממונע ברחבי , המועצה
 .הישוב פעילויות המהוות יסוד הרתעתי בסיסי

ולכל אלו שלא זכו . פתרון החידון ושמות הזוכים בהמשך הגליון
 !תודה על השתתפותכם, ולאלו שניסו אך לא הצליחו לזהות, הפעם



  נופית יוזמת עסקים   

משה יערי, העורך האחראי על עיתון ואתר האינטרנט של המועצה האיזורית 
זבולון מקדם בברכה פרסום בעלי עסקים מנופית באתר המועצה. משה מספר 

שאתר המועצה עומד לעבור שדרוג במהלך החודש הבא ולשנות את מראהו.   
בעלי עסקים מנופית המעוניינים להתפרסם באתר המועצה מתבקשים להעביר 

אליו את שם העסק, לוגו של העסק, וכתובת האתר. את הנתונים ניתן לשלוח אליו 
.                   צוות "נופית יוזמת עסקים". MOSHE@zvulun.co.ilבדוא"ל: 

 
 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.

 
 20.7, ג' 19.7' ב ימיםשיבושים באספקת המים, 

  :1600 - 0800, בין השעות 19.7ביום ב' הפסקת מים  –עקב שיפורי תשתיות
בכל נופית הותיקה )כולל גנים, צהרונים, נופשית(. כולל רח' איתנים החדש, 

העמק, חרמון, רמון וגולן )מצומת חרמון ועד לכניסה לישוב(. 
: רחוב הגליל )בין מגדל המים ועד צומת רח' הפסגה(, 1600 – 0800 20.7ביום ג' 

רחובות הפסגה, סער, געש, וסופה. 
 

בטחון... ואיכות חיים 
 לאחרונה, בעיקר כאשר בעלי פריצות לבתיםעדיין לא גל... אבל אנחנו חווים 

 מתבצע – 0700 ועד 2400הבית בחופש. תגברנו את מערך השמירה, כך שמהשעה 
 054-6833027 אנא הודיעו לסייר –סיור רציף ברחבי היישוב. על כל תנועה חריגה 

 במצפורים ובגנים הציבוריים. – התכנסויות בני הנוער אנו חווים –עם בוא הקיץ 
למיטב בנינו אין כוונות רעות, אך התכנסויות אלו לעולם רועשות ולעולם בשעות 

 הפרעה לאחר – מפריעות מאוד לשכנים. אנא דברו עם ילדיכם –הקטנות ולפיכך 
 הינה בניגוד לחוק ופוגעת בשכנות הטובה ובמרקם הקהילתי. 2300השעה 

יש לנו בשעה טובה מועדון נוער וישנם שטחים בהם ניתן להתכנס, ללא הפרעה 
  למשל בגבעת מדורות בסמוך למועדון הנוער.–לשכנים 

 
 

 



 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מכירת כרטיסים מוקדמת החלה 

 ניתן להזמין כרטיסים טלפונית 

 00-0000001מזכירות נופית 

, בלבד₪  00כרטיס במכירה מוקדמת 

 (שתייה קלה/ יין/ בירה)כולל משקה ראשון 

חידון שמשך משתתפים “ נופית פלוס“בשבועות האחרונים פורסם ב

, זה לא דני סנדרסון ולא יוני רכטר, ובכן... והפתרון. רבים

 :בקרוב יגיע למופע בנופית. לא מתי כספי ולא  שלמה גרוניך



 

 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

 !הקיץ הגיע ואיתו עונת המנויים החדשה
יש להסדיר , כדי ליהנות מקיץ מרענן בבריכה
  0202-00את המנוי לשנת המנויים 

 , משרדי נופשית עומדים לרשותכם כל השבוע
 20-0030320: ניתן להירשם גם טלפונית

  60-0035365: טלפון  32665נופית  1335ד "ת: כתובת

 net.012@nofsheat.: אמייל 0035010:פקס

mailto:nofsheat@012.net


 15.7.10משחק הניווט שתוכנן לחמי שפחתי ! שימו לב
 . יתקיים במועד אחר בשבועות הקרובים

בין הפותרים נכונה את החידונים שפורסמו בשבועות האחרונים עלו בגורל 
 :הזוכים הבאים

,  גל כץ, שרון פרבר, בר מנור, דור חצרוני, מירי חסקל, אורנה מיק, רן גולדשטיין
 .מתי ארז, אלעד אספיס, קרופניק‘ משפ

 ! ברכות לזוכים
 .אנא פנו למזכירות לקבלת כרטיס למופע, הזוכים

 .תודה על השתתפותכם -ולאלו שלא זכו הפעם

 הגברת הראשונה במדינת טעיתי
היא מגיעה למדינת . הגברת הראשונה במדינת צדקתי מחליטה לצאת לחופשה

 .נתקלת במלצר שנוהג לטעות בלי בושה , במסעדה, טעיתי ושם
קצת צדק ומעט , הצגה על שתי מדינות שכנות

 . טעויות
 , אגלינג'משלבת ג, (4מגיל )ההצגה לכל המשפחה 

  40-אז נוסח שנות ה'מוסיקת ג, הומור
 .וטקסט שנון על האפשרות שבטעות

 
 ואורנת למפרט' יונתן סולאג:שחקנים יוצרים

 
 –ההצגה הועלתה לראשונה במסגרת חגיגדא 

  2009פסטיבל חנוכה במוזיאון ינקודאדא 
 .2010ובמסגרת פסטיבל הצגות ילדים בחיפה  

 אגלינג‘לאחר ההצגה התנסות בג

 90:44בשעה  09.5.94יום חמישי 



 

 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- 7799479–:  גלית רז נייד
  40- 9979599 :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 



 
 

 
 

 
 

 צ “אחה 22.7.10 -חמישפחתי בגן אביטל
 :למשתתפי השוק

 !!!!!!!!!!!!!!!תודה לכל הנרשמים
 .גן אביטל... השוק יתקיים ב –כמו שאתם זוכרים 

 .להתארגנות)!(  13:70ות הדוכנים להגיע בשעה /על בעלי
 .עליכם לקשט ולייחד את הדוכן שלכם, עלינו השולחנות לדוכנים

 .00:11השוק יפתח לקהל בשעה 

ניתן = ספריה קהילתית " מחלקת"נפתחה  –לכל המעוניינים 

ספרים שקראתי ולא אשוב אליהם  –ספרים ביניכם " לתמיד"להחליף 

 . . .  עוד יהפכו לאוצר של הקורא הבא 

 : ולכל באי השוק

כסף קטן ומצב רוח טוב ליהנות , שמיכה/ מומלץ להגיע עם מחצלת

 ...קניות בשוק ולקינוח, מפיקניק משפחות

 האי של נים  -סרט לכל המשפחה
 

 
אמא שלה )ילדה המתגוררת על אי בודד עם אביה המדען , נים

והיא קוראת , החברים שלה הם חיות(. מתה כשהיתה תינוקת

יום אחד . בעיקר את ספרי ההרפתקאות של אלכס רובר -המון 

הוא . אביה יוצא להפלגת מחקר בת יומיים ומשאיר את נים לבד

היא נאלצת להתמודד עם ספינת תיירים , מתעכב בגלל סערה

ובמקביל יוצרת קשר במייל עם אלכס , שרוצה להשתלט על האי

 .האליל שלה, רובר



 נופית, 430תבור  30 5909399 
סדנאות ומשחקי חשיבה 

 ואסטרטגיה לא לילדים  בלבד

 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
 94:44-97:44ה -ימים א 90.5-00.5' מחזור א
 94:44-97:44ה -ימים א   0.0-90.0' 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*

 ₪ 074עלות הקורס 
 .הקורס מצומצם ומספר המקומות מוגבל

 .למידע ופרטים נוספים אשמח לעמוד לרשותכם

 שרון שילדקראוט
  052-5456223, נופית,  82תבור 

 קייטנת תכשיטנות
  ויצירה לילדות 

 0:44-97:44ה -ימים א 07.5-09.5' מחזור א
 0:44-97:44ה -ימים א     9.0-7.0' מחזור ב

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

 ₪  674עלות הקייטנה 
 . 8-12הקייטנה מיועדת לגילאי 

 .חלוקה לקבוצות בהתאם לגילאים
 .הקייטנה מצומצמת ומספר המקומות מוגבל

 שרון שילדקראוט
 052-5456223, נופית,  82תבור 







 

אחד , חלילן וזמר, מלחין -טוב לוי -שם

, היוצרים החשובים והמעניינים בארץ

:  יבצע שירים ויצירות מתקופות שונות

צליל ", "קצת אחרת" -שירים מההרכבים

שירים מתקליטים , "ששת", "מכוון

לאריק ושירים שהלחין , אישיים

 .אינשטיין

בלילות ,  הנסיך הקטן :בין השירים

שיר אחרי , דון קישוט, שובי לביתך, יכול להיות שזה נגמר, הסתיו

 ...ועוד, עוד נפגש, מלחמה

וכן יצירות מקשת רחבה וצבעונית של סגנונות ושל מלחינים ממחוזות 

ממוסיקה מזרח תיכונית דרך מוסיקה צוענית בלקנית ועד באך . שונים

עבדול , החלומות-ככר, יד ענוגה, קטע שמי, ריקוד ההוביטים:  הקלאסי

 .גורן ברגוביץ ועוד, וואהב

 
 קלידים חליל ושירה -טוב לוי-שם

 גיטרות -גדי בן אלישע
 כלי הקשה  -יוחאי כהן

 
 ברחבת הקפה בנופשית 22:00בשעה  30.7.10שישי 

  04-9930001כרטיסים במזכירות נופית 

 .כולל משקה ראשון, בלבד₪  60מחיר כרטיס במכירה מוקדמת  

 .הישיבה באווירה אינטימית סביב שולחנות

 נופית -ועדת תרבות



 מבצעים באטליז נופית
 טרי יום יום

כרעיים 
 עוף

חזה עוף 
         22 90  פרוס

!   פ ת ו ח  ! !  פ ת ו ח ! ! !   פ ת ו ח ! ! !  פ ת ו ח ! ! !פ ת ו ח ! ! ! 

 ב

04-9835210 

0035 ₪  

 תוספות
 ₪  003 זיתים
 ₪  003  בצל

 ₪  005  טונה
 ₪  005 בולגרית
 ₪  005 פטריות

 בין השעות
17:00-21:00 

90 16 

 04-9930004: ‘להזמנות טל. משלוחים מהאיטליז ומהמרכולית חינם



 קניית דירה 
 "רצון"מול " צורך"

 

" רצון"קניית דירה או בית מעצימה את ההבדלים בין 
ולכן חשוב שנבין את ההבדלים בן שני " צורך"-ל

 .המושגים
ללא כל אחד מהדברים המוזכרים לא נוכל לחיות . מים הם צורך, אוכל הוא צורך. חמצן הוא צורך/אויר

 . או לא נוכל לחיות בצורה סבירה
 

רצון הוא כל מוצר שנקנה . אינץ היא רצון 60טלויזיה , טלפון נייד יוקרתי הוא רצון, אוכל מוכן הוא רצון
לבלות , נוכל עדיין לחיות" רצון"-ללא המוצרים המוגדרים כ. לצריכה שוטפת בגלל שאנחנו רוצים אותו

-הרי טלפון ב, (וגם על זה יש שיחלקו)שהרי ברור לכולנו שגם אם נגדיר טלפון נייד כצורך . ולא לסבול
אינץ לסלון יסכימו  60ונראה לי שגם הקונים מסך . שקל 2400-שקל יעזור לנו לשוחח כמו טלפון ב 200

 .אינץ ולא יקרה כלום 32סרט אפשר גם לראות במסך של /שאת החדשות
 

כל אדם מתכנן את תקציבו . מוצרים שהם רצון חשובים הם וכבודם במקומו מונח, שלא יובן לא נכון
קניית מוצר שהוא רצון מעשירה . נהפוך הוא, ואין כל פסול בכך" רצון"ויכול לשים בצד כסף למוצרי 

 .את האדם ואסור לזלזל בזה כלל וכלל
 

בסביבת נופית אין מספיק , ובכלל)דירה למגורים היא צורך מכיוון שלא מצפים מאיתנו לגור במערה 
הערך הכלכלי , אינץ 60כשאנו קונים אייפון או פלזמה ". רצון"-מול ה" צורך"-ומכאן הדיון ב( מערות

גם משפחה מעוטת אמצעים לא תיפול כלכלית בגלל שגיאה . של הרצון שלנו הוא מספר אלפי שקלים
וכל טעות משנה את , נושא הדיור שונה(. מסכי פלזמה 3-טלפונים ו 5אלא אם כן המשפחה קונה )כזו 

במקרה זה עלינו לשים לב לכל החלטה והחלטה כדי , לכן. שנה ויותר 25, 20, 10אורח חיינו למשך 
 .שהרצון ישאר ברמה סבירה והצורך הכלכלי המשפחתי יגבר

 

מיקום ליד , מיקום ליד ההורים, מיקום יוקרתי: של זוגות ויחידים הקונים דירה הם" רצונות"דוגמאות ל
 .גודל הדירה הנקנית וכו, מיקום כמו החברים, מיקום ליד חברים, ספר יוקרתי-בית

או /עלות המשכנתא ו, מגורים ליד ההורים עוזר בשמירה על הנכדים אבל אם ההורים גרים בדניה
 .הריבית גבוהים ממונית מיוחדת על בסיס יומי לדירה מרוחקת יותר

משפחה ללא ילדים או עם ילדים קטנים יכולה להתפשר על מיקום שרחוק מבית הספר ולשפר דיור 
 (.?דירה לכל החיים או אבן רחיים לכל החיים)מאוחר יותר 

זוג צעיר רוצה דירה גדולה אבל הרצון חייב להתחלף בצורך בדירה עם מעלית בגלל העגלות של הילדים 
 .והצורך בעליה וירידה פעמיים עד ארבע פעמים ביום

אבל " יש לנו את אותם הכנסות"הרבה טוענים , מעציב/ מיקום כמו החברים הוא הרצון הכי מצחיק 
 .שכחו לספר לכם על המתנה מסבתא או הירושה מהדודה וחבל( בצדק אישי כמובן)החברים 

 
נפנים את , (עד המאמר הבא)נצא להפסקה קצרה , "רצון"-ל" צורך"לאחר שראינו את ההבדל בן 

 .ההבדלים ונהייה מוכנים להמשך הדיון בקנית בית חלומותינו
 

המשפחה -כלכלת". צרכנות"ו" המשפחה-כלכלת"-המייעצת ב" תובנה"יהודה יזרעאלי הוא בעל חברת 
תכנון העתיד המשפחתי , יומית-משפרת את ההתנהלות היום". תכנון פיננסי משפחתי כולל"עוזרת ב

יהודה בעל (. רפואי ופנסיוני)ובבדיקת קיום הגנות ביטוחיות משפחתיות ( חגיגות, טיולים, לימודים)
בייעוצים יהודה משלב את כל התחומים על מנת (. פטנטים)ומשפטי ( MBA)כלכלי , (Bsc)רקע הנדסי 

 .כלכלי/ שהלקוח יתקדם קדימה ויממש את הפוטנציאל האישי 
yehuda@tovana4u.co.il  ,www.tovana4u.co.il 0775-4357-63: או לטלפון 

www.tovana4u.co.il 

mailto:yehuda@tovana4u.co.il
http://www.tovana4u.co.il/
http://www.tovana4u.co.il/


 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

 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



 תמנון חכם 
 

שניחש את תוצאות , בעקבות הפרסום הרב שלו זכה התמנון
מעניין להכיר את תכונותיו ויכולותיו , משחקי המונדיאל

טוענים שמוחו של התמנון מפותח יותר , חוקרים רבים בעולם ובארץ. השכליות
, ומפותח יותר גם מבעלי חוליות מסוימים, מהיצורים השייכים לחסרי החוליות

לפתור בעיות , לזכור, להבחין בצורות גיאומטריות, שיש לו יכולת ללמוד, הם גילו. כגון דגים וזוחלים
 . ואינו חוזה עתידות, אך אינו מבחין בצבעים, פשוטות אחרי תרגול וחזרות

לאחרונה התפרסם . נעשים מזה שנים בעשרה מכוני מחקר בעולם, מחקרים על מוחו ויכולות זכרונו
שבו הם עוסקים בשאלה כיצד מוחו  ,  Current Biologyמאמר על ידי חוקרים ישראלים בכתב העת 

 500הם טוענים שיש . ומהן יכולות הזיכרון של המוח המרכזי, של התמנון מפקח על שמונה זרועותיו
היחס בין משקל (. אצל חסרי חוליות אחרים מספרם לא רב)וריכוז גדול במוחו , מיליון תאי עצב בגופו

מיליון תאי  50בכל זרוע  יש . עולה על זה הקיים גם אצל חלק מבעלי החוליות, מוחו של התמנון לגופו
הכניסו מזון אהוב על התמנון לתוך , באחד הניסויים. המאפשרים להפעילה באופן עצמאי, עצב

ולבסוף , התמנון ניסה בכל דרך לפתוח את המכסה. וכיסו אותו במכסה עם הברגה פשוטה, אקווריום
הצליח , וכבר בפעם השלישית, הם חזרו על הניסוי שלוש פעמים. פתח את ההברגה והגיע לאוכל

 . והגיע למזון, ללא טעות, התמנון לסובב את ההברגה בכיוון הנכון

גילו עשרים תמנונים נעים על , חוקרים אוסטרלים שעקבו אחר פעילות התמנונים בקרקעית הים
והשתמשו , רוקנו את תוכנם, התמנונים אספו שני חצאי קוקוס. עם קליפות קוקוס, הקרקעית סמוך לחוף

החוקרים טוענים שפעולות אלו , על סמך תצפיות אלו ואחרות. בקליפות הקעורות להגנה על גופם הרך
, הם ראו שיש סיבה לאיסוף הקוקוסים. מתאימות להגדרה של עשיית כלים ושימוש בהם, של התמנונים

 .והחזקת חצאי קוקוס ריקים לשימוש מאוחר, להסרת התוכן וזריקתו

, שייך לממלכת חסרי החוליות ,( Octopus vulgaris)תמנון מצוי ? מיהו תמנון ולאן הוא שייך
הוא . הכוללת את הסוגים דיונון ותמנון, רגליים ולסדרת הדיונונים-למחלקת ראש, למערכת הרכיכות

שבעזרתם הוא , שריריות וגמישות ועליהן כפתורי הדבקה, מצויד בשמונה זרועות צייד שוות באורכן
ולסתות קרניות חזקות וחדות , יש לו ראיה טובה. וטועם את מזונו, מחזיק את הטרף, נצמד לסלעים

ויש מינים , הוא חי כשנתיים. ופיצוח קונכיות וצדפות, סרטנים ורכיכות, המשמשות אותו בטריפת דגים
גופו חסר . מטרים  300סביבות מחייתו הם חופי ים סלעיים עד לעומק של  . שחיים עד ארבע שנים

של אברים ( התחדשות)ויש לו יכולת רגנרציה , הוא מחליף את צבעו במהירות, כיסוי קונכייה או צדפה
וכך הוא , שהוא משחרר דרך צינור אחורי, נעשית בעזרת סילון מים, תנועתו המהירה. שנפגעו ואבדו

התמנונים מגיעים בגודלם עד לארבעה . על קרקעית הים הוא נע לאט בעזרת זרועותיו. מזנק ונע קדימה
 . והדיונונים עד שמונה עשר מטרים, מטרים

כאשר אוכלוסיית האמוניטים , שלטו התמנונים והדיונונים במי האוקיינוס, מיליון שנים 100לפני 
ורק חלקם מתועדים במאובנים , הם מנו כעשרת אלפי מינים שנכחדו. הייתה גדולה מאוד( רכיכות)

לחלק מהתמנונים יש בלוטות . היום נותרו רק כארבע מאות מינים ברחבי הימים והאוקיינוסים. שנמצאו
ובמים קרים , קטנים בגודלם, תמנונים שחיים במים חמימים. רוק רעילות לשיתוק הטרף לפני אכילתו

בדרך . ומעכירה אותם, לדיונון יש שקית דיו המתרוקנת במים בעת צרה. הם מגיעים לגדלים מרשימים
נקבת התמנון מטילה כמאה אלף ביצים בקרקעית . זו הוא מצליח להתחמק מטורפים שאינם מבחינים בו

 . ועוברת מהעולם, עד לבקיעתן, (כחודש ימים)בלי לחפש לעצמה מזון , שומרת עליהן ברציפות, הים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 



  נפתפוות פ 

 מחירון פרסום

 ₪ 90משבצת לחודש 
 ₪ 140משבצות לחודש  2

 ₪ 180רבע עמוד לחודש 
 ₪ 360חצי עמוד לחודש 

 ₪ 720 עמוד מלא לחודש

19:00-20:00  
 הרקדת ילדים לכל  הגילאים 

20:00-20:30  
 ריקודי מעגל מתחילים

 והלאה  20:30
 הרקדת מבוגרים 

  

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

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

 (.בין המעון לבית הכנסת)במגרש הספורט ברחוב גולן 

תיקון 
 מחשבים

  כל סוגי
 המחשבים

 עד לבית הלקוח 
  מחירים

 אטרקטיביים
052-2796920 
052-8993305 

 במהירות ובאיכות

04-9535055 
ימי עיון וסדנאות 

לחברות 
 .ולקבוצות

 
לא   -משחקים

 !לילדים בלבד



 ה'מדד בואנ
אני . בחודש האחרון היה לנו מונדיאל ואני בקושי כתבתי עליו

, מונדיאל, משחקים אולימפיים. אוהב ארועי ספורט גדולים
. הכל הולך, אליפות העולם בשחיה או באתלטיקה, טור דה פרנס, ליגת האלופות

כמו הרבה . האווירה והיצרים הם לפעמים יותר חשובים מענף הספורט עצמו
אחרים חיכיתי למונדיאל הזה בקוצר רוח ופינטזתי על ערבים מענגים של כדורגל 

 .ואבטיחים עם חברים

אני מרגיש בר מזל . לפני מספר חודשים כתבתי כאן שאנחנו דור של בני מזל במושגים של ספורטאיי על
ליגת האלופות של השנים . ופלפס, וודס, ארמסטרונג, ורדן'ג, שנולדתי בעיתוי הנכון לחזות במראדונה

רובם משחקים . המון שחקנים מצויינים משלל מדינות. האחרונות מספקת לנו כדורגל אכותי מאוד
 . ספורט מקצועני במיטבו. איטליה ואנגליה, בספרד

כן אני מכיר את הטיעון על העייפות של . באופן טבעי אפשר היה לצפות למונדיאל סופר אכותי
וכן אני יודע שבאלאק ועוד כמה אחרים נפצעו בשבועות , השחקנים מהעונה הארוכה שאך הסתיימה

. וקרים ולערבב אותה מחדש'המונדיאל הוא כמו לקחת חבילת קלפים עם המון ג. שקדמו לטורניר
אז נכון . וקרים'הקלפים שלך יהיו שונים אבל בכל מקרה סביר להניח שתמצא בערמה שלך כמה ג

, אבל זה לא הפריע לארדילס. שהנבחרות לא מתאמנות ביחד מספיק והתאום בין השחקנים לא מושלם
 . להביא את הנבחרות שלהם לביצועים חלומיים הרבה לפני עידן הפלזמה, ומראדונה, פאולו רוסי

בימים האחרונים שמעתי וקראתי אין ספור ניתוחים והערכות של מומחי כדורגל שניסו לענות על 
חלק מהפרשנים התחמקו ובמקום לענות הם " ?האם קיבלנו מונדיאל אכותי: "השאלה המתבקשת

אני טוען שיש שיטה מאוד פשוטה למדוד את האיכות של ". תלוי על פי מה מודדים את האיכות:" אמרו
הרי בסופו של דבר אנחנו מודדים ". ה'מדד בואנ"לשיטה הזו קוראים . כל ארוע ספורטיבי משמעותי

משחקים שבסופם אתה לא מצטער שוויתרת על . שהיו בו" מדהימים"מונדיאל על פי כמות המשחקים ה
ובכן ? "משחק מדהים"אבל איך קובעים אם משחק ראוי לתואר המפואר . שעת שינה וחרגת מהדיאטה

כולנו יודעים מה קורה כששני גברים ממוצעים נפגשים יום אחרי . ה'כאן מגיע ההסבר על מדד בואנ
 " ?ה ראית את המשחק אתמול'בואנ: "השיחה בניהם יכולה להתחיל רק בדרך אחת. משחק מדהים

כלומר התקרב למקום שבו אני " גש הלום"משמעו " בוא הנה"אבשלום קור וודאי היה מסביר כי הצרוף 
, "ה איזה קטע ענק'בואנ. "מסמל שמשהו משמעותי קרה" ה'בואנ"רגון הישראלי הגברי 'אבל בז. נמצא

. ה שווה להקשיב'בואנ-אם המשפט מתחיל ב. וכדומה" ה אתה לא מאמין'בואנ", "ה זה גדול'בואנ"
-עכשיו תחשבו בכמה בקרים בחודש האחרון אתם או החבר שפגשתם התחלתם את השיחה בינכם ב

אם זה קרה הרבה פעמים כנראה שהיה לנו מונדיאל . ה כשדברתם על משחק שהתרחש ערב קודם'בואנ
 . ה כנראה שכמעט ולא היו משחקים מדהימים'אם בקושי אמרתם בואנ. טוב

אגב אני אישית חושב שהדבר שהכי מייצג את המונדיאל הזה הוא שהיו בו בעיקר שני סוגים של קבוצות 
וכאלו . כאלו שהיו להם שחקנים מעולים אבל למרות זאת שחקו גרוע כקבוצה. שהגיעו לשלב הבתים

המנצחת בטורניר  שייכת לדעתי . שהיו להם שחקנים בינוניים אבל למרות זאת שחקו מצויין כקבוצה
 .     לקטגוריה הראשונה

 

בהצלחה ללירון גסול ובועז ריבק מנופית שמתחרים ביום ראשון 
 . הקרוב בתחרות איש הברזל בגרמניה

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
il.co.bonk.www 

http://www.bonk.co.il


 פרשת 

ָבִרים   דְּ
 19:18-20:30: 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  

  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

  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  

מעוניינים 
לקנות בית 

 בנופית
 052-

3300777 
052-

2531733  

צביעת 
 בתים 
עבודה אמינה 

מחירים נוחים 

 ז"ועמידה בלו

 !  משאיר נקי

הדר שרוני  

 נופית

 470-0007057 

 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 -וְּ  
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 2ככר בן גוריון 

  5902359: טל
  490-0009302: 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 
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

0נ ת ן    5 2 - 2 7 9 0 9 7 8   

  נופית 92תבור 

 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 

490-5900423 
 054-4930818סיירת נופית  

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


