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 מפת ניווט מורחבת לנופית
שכללה רק את  התקיים ניווט נופית הראשון על מפת ניווט,  ליתר דיוק בראש השנה שעבר, לפני שנה

הרחבת  את עוזי אבנר השלים הממפה ,11.9.2010, לקראת ניווט נופית השני שיערך בשבת. היישוב עצמו
 .מזרח ומערב, נופית לכיוון צפון מפת הניווט של

,  ראש המועצה האזורית זבולון, דב ישורוןהרחבת מפת הניווט התאפשרה תודות לשיתוף פעולה בין 
מפת הניווט המורחבת . ל הישוב נופית “מנכ, ארנון רוזמריןלבין  מזכיר המועצה מצד המועצה, וארז ארד

והיא תשמש את המתחרים באירוע ואת חניכי , עומדת בשורה אחת עם מפות הניווט הטובות ביותר בארץ
 . זה שלוש שנים נופשיתחוג הניווט המופעל על ידי 

יש לציין שתושבי נופית יוכלו להשתתף בניווט ללא 
תשלום ויהיו בו גם מסלולים המתאימים 

ר "דלמשפחות וילדים אותם הכין תושב נופית 
 !ההנאה מובטחת. דרור מלמד

 , שי רם
 רכז מועדון הניווט טכניון כרמל

  

יסייעו בהורדת הילדים , בכל בוקר יעמדו מספר הורים תורנים לאורך מפרץ ההורדה
 <<<. מהרכבים למדרכה בבטחה וישחררו את ההורים המסיעים לדרכם במהירות

 פתיחת מחנה נופית



 פותחים שנה.  "המחנות העולים"      

אנו שמחים להודיע על פתיחת מחנה נופית. 

את תחילת הפעילות נחגוג  בקרנבל פתיחה מטורף 
 ועד השקיעה. 1630 החל מ –,  בגבעת המדורות 6.9ביום ב' 

  בכל הגילאיםהיישובתושבי מיועד לכל הקרנבל  .
 .פעולות ראשונות יתקיימו בשבוע שאחרי ראש השנה 

  צוות מחנות העולים.–להתראות פרטים נוספים בהמשך.   
 

  פרויקט "סע לשלום" יוצא לדרך!

כולנו, גם מי שאינם הורים בבית הספר, מכירים את לחצי התנועה ליד שער בית 
הספר מדי בוקר של יום לימודים. המצב לא רק גורם עיכובים לנהגים אלא בעיקר 
מסוכן מאוד: ילדים יורדים היישר אל הכביש ומפלסים דרכם בין מכוניות חונות 

בחודשים האחרונים התקיימו  ונוסעות. לא אחת נמנעה תאונה בשניה האחרונה.
פגישות עבודה רבות בהם היו שותפים גורמי בטיחות ותנועה מקצועיים, הנהלת 
בית הספר, וועד ההורים, משרד החינוך, ועד היישוב, המועצה האזורית ועמותת 

אנחנו שמחים לבשר  אור ירוק. כולם חברו יחד כדי למצוא פתרון למצב המסוכן.
 כי פרויקט "סע לשלום" של אור ירוק ייצא לדרך מיד לאחר החגים. 

 
מטרת הפרויקט הינה להבטיח את שלומם ובטיחותם של ילדינו בהגיעם לבית 

הספר ולייעל את זרימת הרכבים. 
פרויקט זה, המופעל בהצלחה בבתי ספר רבים, מבוסס על תורנות הורים מדי בוקר 
בכניסה לבית הספר. בכל בוקר יעמדו מספר הורים תורנים לאורך מפרץ ההורדה, 
יסייעו בהורדת הילדים מהרכבים למדרכה בבטחה וישחררו את ההורים המסיעים 

 לדרכם במהירות. 
 

ניתן לצפות בסרטון הסברה על הפרויקט באתר אור ירוק: 
http://www.oryarok.org.il/?p=2451  

בתחילת השנה נערוך מפגש הורים בו נמסור פרטים מלאים על הפרויקט ודרך 
יישומו. לוועדת הפרויקט דרוש הורה מרכז מכל כתה, המעוניינים מתבקשים 

  .galitlr@gmail.comלפנות אל גלית לב-רן באימייל 



 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 



 net.012@nofsheat.: אמייל 0035010:פקס  0035365-60: טלפון  32665נופית  1335ד "ת: כתובת

 קה -הקראטה והקראטה
קה הרבה דרכים לביטוי -הקראטה מציע לקראטה

המתמיד באימונים המפרכים , בכל דרך. עצמי
מגיע להכרה שהקראטה הוא , ובמשמעת הנוקשה

הרבה יותר מספורט של מגע גופני כמו אגרוף או 
בעמקי עומקה דומה אמנות זו למעמקי . היאבקות

 ,Funakoshi)צלולה ורגועה  –האוקיאנוס 

1973 .) 
פן אחד שלו הוא אמנות של . לקראטה פנים רבות

ישנם אנשים המחשיבים פן . טכניקות להגנה עצמית
, איפא, טבעי. זה בתור הפן היחידי של הקראטה

שאנשים המדגישים רק את הפן הפיזיולוגי של 
ואשר מעמידים את הניצחון בתחרויות , הקראטה

? הקראטה , אם כן, מהו. לא רואים בקראטה דרך לחינוך ולעיצוב האופי, בראש רשימת המטרות שלהם
 ?( דרך=DO) ומהי דרך הקראטה 

במשך מאות . הקראטה עבר במשך אלף שנה גלגולים רבים עד שהגיע להיראות כפי שהוא נראה כיום
– JITSUשנים היחס אל אמנות הלחימה היה כאל 

(. KARATE-JITSU, לדוגמה)טכניקת לחימה 
המיר , אבי שיטת הקראטה המודרני, ין'פונקושי גיצ
, לדוגמה)דרך  – DOבמילה  JITSUאת המילה 

KARATE-DO – השינוי מ(. דרך היד הריקה- 
JITSU ל- DO  התרחש גם באומנויות הלחימה

בכך טמון כל שינוי התפיסה של . היפניות האחרות
מהות הקראטה מעיסוק שמטרתו הייתה התמקדות 

בטכניקות לחימה לעיסוק שמטרתו התמקדות 
 .בקראטה כדרך חיים

פרסם פונקושי את המהדורה הראשונה  1935בשנת 
הספר בנוי כמקור לבניית האישיות (.  KARATE-DO KYOHAN Funakoshi, 1973לספרו 

המורה , תלמידו הבכיר של פונקושי. הנפשי והחינוכי של הקראטה, ומכיל הסבר על התוכן הרוחני
)השלים את תוכנם של ספריו של פונקושי והתאים אותם לזמן המודרני , הדגול מוסוטשי נקיאמה

Nakayama, 1966  .)הדבר שהניע אותו לפרסם ספר המבהיר את גישתו של , לדבריו של נקיאמה
נקיאמה . שקראטה זוכה לפופולריות דווקא כספורט( לדעתו)מורו ורבו פונקושי היה העובדה המצערת 

המטרה הנעלה של הקראטה צריכה להיות . יש להשקיף על הקראטה מעמדה הרבה יותר רחבה: "כותב 
המטרה היא (. Nakayama, 1966" )רכישה והתפתחות של אופי מוסרי דרך אימונים קשים והתמדה

 (. DO)הדרך , האימונים והטכניקות הם רק האמצעי. פיתוח האופי

mailto:nofsheat@012.net


 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם תושבי נופית , מומחי נדלן

 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

 משופץ   חדרים 6קוטג דו משפחתי  למכירה
 ₪  1,750,000  כחדש

  מגרש . חדרים 6דו משפחתי ‘ קוטגלמכירה
 ₪  2,200,000+יחידה מניבה +גדול 

 

  כניסה   חדרים 3בבלעדיות יחידה  להשכרה
 לתקופה ארוכה₪  2,000,  מציאה, נפרדת

  6, מפואר בסטנדרט גבוה‘ קוטג להשכרה 
 מיידי₪  6,000, חצר מטופחת, חדרים

 **מבחר בתים להשקעה בטבעון וברמת ישי **

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





    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

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 אירועי החודש בכרמי זית
עד  17:00ספטמבר  2מ: חגיגת שי

אריזת מתנות עצמית עם , ערב החג
 .מוצרי המשק ושפע מארזים

למשפחות וילדים  חגיגת מסיק
לספטמבר  26-28)מ סוכות "בחוה

כיבוש , מסיק עצמי(: 10:00החל מ
 . פינות יצירה, פיתה בטאבון, זיתים

דירת אירוח לזוג או : בקתה בכרם
 .משפחה בחצר כרמי זית

 שוש ואהוד יונאי

052-5671293/4 





 יין ליקרים וגבינות -איתמר רון
 פריטים עיצובים לבית ולחדרי ילדים -סטודיו בורבולטה

 עוגיות ופרלינים, עוגות -חנה רון
 כלי קרמיקה  בעיצובים מקוריים -ציפי דקל

 תכשיטים סרוגים משולבים עבודת צורפות -סיניה ברנדס
 וכלים בשיטת פיוזינג‘ חפצי נוי מויטראז -אילנה לויאן

 09.9.3מציגה רק ב  -עיצוב ותפירת בגדי נשים בגזרות ובדים נוחים -ורד פימה

 01989.3 –מציגה רק ב -עיצוב תכשיטים -שרון שילדקראוט

 

04-9535055 



לקראת החגים נקראים התושבים להעדיף קניית מתנות  
להלן רשימה חלקית של האמנים והיוצרים  . תוצרת מקומית 

 .בחגים קונים תוצרת נופית . המשתתפים בפרויקט 







 מקבלים הזמנות לחגים  -לא לילדים בלבד -משחקי חשיבה

 04-9535055וגינג למוח ‘ג, בנופית 104להשיג בתבור 

PENTAGO 

MULTIPLAYER 



 הרשמה לצהרונים שנת תשע"א      

אנו פותחים את שנת תשע"א עם ארבעה צהרונים:  

 .שני צהרונים לילדי גן חובה - המלווים בגננות וסייעות 

 .צהרון לכיתות א' - המלווה ע"י גננת/מורה וסייעת 

  צהרון לכיתה ב'-ג' - המלווה ע"י מורה וסייעת )ישנה אפשרות לפתוח שתי קבוצות - תלויי במספר

הנרשמים(. 

עלויות: 

  ₪.  כולל הפעילות בחופש פסח וחנוכה.910 - 16:00צהרון עד השעה 

  ₪.  כולל הפעילות בחופש פסח וחנוכה.1120 - 17:00צהרון עד השעה 

רישום לצהרונים בהסדר ימים בודדים אינו מזכה בהנחת אחים או הנחה בקייטנות. 

דרכי תשלום 

 צ'קים דחויים מחודש ספטמבר עד וכולל יוני, או באמצעות הוראת קבע 10הרישום לצהרון באמצעות 

 תשלומים בכרטיס אשראי.  ניתן להעביר פרטי כרטיס אשראי בשיחה טלפונית 10בבנק או באמצעות 

. 04-9930001לליאת או לקרן בטלפון שמספרו 

. 19/8/10יש להסדיר את התשלום עד לתאריך   

 לידי ליאת או באמצעות 9930002 למס' פקס 19/8/10אנא שילחו את הטופס המצורף עד לתאריך 

 . www.nofit.org.ilטופס רישום בדף הצהרונים באתר הישוב - 

 לא נוכל להבטיח את מקומם של ילדים, שרישומם יעשה לאחר המועד האחרון לרישום.

 054-6833017לכל שאלה, אנא פנו לליאת 

 

 

 
שם הילד ___________        גן / כיתה  _______________ 

 
שם הילד ___________        גן / כיתה  _______________ 

 
שם ההורה  _______________         מס' טלפון / סלולרי _____________  

 
 דרך התשלום ___________________

 

 

 



 ב

04-9835210 

0035 ₪  

 תוספות
 ₪  003 זיתים
 ₪  003  בצל

 ₪  005  טונה
 ₪  005 בולגרית
 ₪  005 פטריות

 בין השעות
17:00-21:00 

 הודעה מאיטליז נופית
 החל מהשבוע ובמשך השבועות האחרונים של חודש אוגוסט 

 כלומר בימים רביעי חמישי ושישי, איטליז נופית  פתוח בסופשבוע
 איטליז נופית סגור בתחילת השבוע בימים ראשון שני ושלישי



 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 לא משימה פשוטה  –צילום משפחה וילדים 
המקצוענים את , החובבים מצלמים את המשפחה שלהם. כולם מצלמים את המשפחה

ומה שנראה כמו מטלה פשוטה וספונטנית נגמר לעיתים קרובות . המשפחות של אחרים
אז הנה כמה טיפים שיכולים לשפר את התוצאות בלי . או קטועות, חשוכות, בתמונות מטושטשות

 .להיות מומחים גדולים

 "?איפה היינו , רגע"
וחייבים להניח את עצמכם על איזה , מיוזעים, אתם מתנשפים. זה עתה סיימתם טיפוס על ראש ההר

בהתלהבות של . אבל אז הנוף המרהיב נגלה לעיניכם ואתם שוכחים מכל המכאובים והתעוקות. סלע
 . קוראים לכולם להסתדר בשורה ומקליקים, ילדים אתם שולפים את המצלמה מהתיק

אבל , שלושה פרצופים מאושרים ואדומים ניבטים אליכם. שנתיים אחר כך אתם מסתכלים על התמונה
 "???איפה צילמנו את זה ,רגע . "לא רואים כלום מלבדם

. יש לו חשיבות גדולה בפני עצמו. במיוחד במקומות יפים אסור לשכוח להכניס את הרקע לתוך התמונה
 .את הנוף מהר מירון אפשר לצלם רק מהר מירון. שלושה פרצופים אפשר לצלם גם בבית

 ?שוב הוא עצם עיניים 
לעשות "לילדים יש יכולת מיוחדת לחזות מתי אתם מתכוונים ללחוץ על כפתור הצילום ובדיוק אז 

 .לחטט באף –או רחמנא ליצלן , לעשות קרניים לאמא, להסתובב הצידה, לעצום עיניים": מעשה
לפני שיאבדו סבלנות , ולעשות זאת מהר. אפילו שלוש, מצלמים פעמיים: פשוט מאוד?  אז מה עושים 

 .את השאר אפשר למחוק בלי סנטימנטים, אחת מהתמונות כבר תצא טובה. לגמרי

 !אבל חתכת לו את היד 
הפעם הוא . עליו כמה תמונות" שופכים"ברגע של התלהבות אתם . איזה פרצוף חמוד יש לילד שלכם

ובשניה חתכם . היד חתוכה בתמונה הזו, אבל אבוי. לא עצם עיניים והבעת פניו יצאה מקסימה מתמיד
, מה נותר בחוץ, רגע לפני שאתם לוחצים הסתכלו שוב מה נכנס לתוך התמונה! כמה מעצבן . את האוזן

רגע . אוזניים ופרצופים לא נראים טוב, רגליים, במיוחד של ידיים, רוב החיתוכים. ומה אתם חותכים
 .לפני הלחיצה על הכפתור הסתכלו שוב ותקנו במידת הצורך

 ...הוא נראה פתאום נורא נמוך
רוב הסיכויים שצילמתם . הוא בסדר גמור, אל דאגה! הוא נראה פתאום ממש נמוך ? מה קרה לילד 
 .ככה זה כשהוא נמוך ואתם גבוהים. אותו מלמעלה

וזה נכון בצילום בעלי , זה נכון בצילום אנשים. להתכופף ולצלם מגובה העיניים, לא להתעצל: הפתרון
 .הפרופורציות תהיינה טובות יותר וכך גם התוצאה הכללית. חיים

 ...תראה מה יש לה על הפנים
והיא עלולה לא לסלוח לכם , זה מייד תופס את העין ונראה רע. ופעם נזלת, פעם זה שאריות של אוכל

אלא אם אתם ממש רוצים תמונות עם , נגבו לה את הפנים רגע לפני שאתם מצלמים. 16כשתהיה בת 
 .עוגת שוקולד מרוחה לה על הפרצוף

 שוב יצא מטושטש
רק אחרי . והתמונות נראו ממש בסדר במסך המצלמה, צילמתם את מסיבת יום ההולדת שעשיתם בבית

אפילו סבתא ! אף אחת מהן . שהורדתם את התמונות למחשב גיליתם לחרדתכם שהן בעצם לא חדות
 . הרגע הלך לאיבוד. תראה את זה

שכחתם להפעיל את הפלאש והמצלמה התקשתה להתמודד עם האור . הבעיה במקרה הזה היא טכנית
אל , גם אם נדמה לכם שיש אור. בגלל מהירות צילום נמוכה מדי" נמרחו"המוגבל שיש בבית והתמונות 

התוצאות תהיינה . תהססו להשתמש בפלאש בבית
 .חדות יותר

 
 raviv_me@hotmail.com:  לתגובות

 רביב



 מחפשים לקנות

 בית בנופית

052-4291841 

052-2531733 



  לשחק נקודה נקודה
/ווינר -בעולם הספורט נהוג להשתמש בביטויים דיכוטומיים

בעולם הספורט המקצועני . וכדומה, אנדרדוג/פייבוריט, לוזר
בשביל זה צריך . וכסף הם שם המשחק, חסויות, חשיפה

והתקשורת צריכה למכור עיתונים או פרסומות באינטרנט או . תקשורת
אם אין עניין צריך לייצר . בשביל למכור פרסומות צריך שיהיה עניין. בטלוויזיה

, ובשביל לייצר עניין צריך לעשות ספקולציות ולגרות את הספורטאים. אותו
 . גם אופטימיים וגם פסימיים. להצהיר הצהרות ולנבא ניבויים, והפרשנים, האוהדים, המאמנים

אז הם . הספורטאים אומרים לפעמים שהם מעדיפים להתעלם מהספקולציות של העיתונאים והפרשנים
. הספקולציות מחלחלות גם אליהם. אבל בפועל קשה להם להתנתק ממה שמתרחש סביבם. אומרים

. אותם" הורגות"הספקולציות , למעשה. במרבית המקרים הספקולציות לא עושות טוב לספורטאים
 ".מאקרו"וגם ב" מיקרו"הספקולציות מפריעות לספורטאי להתרכז ולתפקד גם ב

טניס הוא אחד מענפי הספורט . בואו ניקח טניס למשל וננסה להבין דרכו את עקרון הספקולציות במיקרו
אחד העקרונות הכי חשובים מבחינה מנטאלית . אתה לבד מול יריב שמשחק נגדך. הכי מנטאליים שיש

". להיות כאן ועכשיו: "בפסיכולוגיה חיובית קוראים לזה". לשחק נקודה נקודה: "בטניס נקרא בפשטות
כדי לנצח מערכה צריך לנצח יותר . כדי לנצח משחק טניס צריך לנצח יותר מערכות מהיריב שלך

כדי לנצח נקודה צריך . כדי לנצח משחקון צריך לנצח יותר נקודות מהיריב שלך. משחקונים מהיריב שלך
אתה לוקח נקודה ועוד . זה הכל. פשוט לשחק טוב יותר מהיריב שלך ברגע נתון ולנצח את הנקודה

כל כך פשוט אבל . ובסוף אתה מנצח במשחק כולו, מערכה ועוד מערכה, משחקון ועוד משחקון, נקודה
 . כל כך מסובך

ספורטאי שמתחיל לעשות ספקולציות תוך כדי משחק עלול להפסיד את הנקודה 
, כתוצאה מכך הוא יפסיד את המשחקון .ואת זו שאחריה, ואז את הנקודה הבאה, הנוכחית

אבל לתוכן הספקולציות אין שום משמעות ולא , אולי זה יפתיע אתכם קצת. והמשחק כולו, המערכה
אם . במשחקונים 3:3-במערכות ו  2:2בואו ניקח מצב של ". שליליות"או " חיוביות"חשוב אם הן 

אתה עלול לאבד את , במקום לשחק את הנקודה הנוכחית אתה מתחיל להריץ לך בראש ספקולציות
וואו אם אני מנצח את המשחק הזה אני עולה : "וזה לא משנה אם אתה חושב. הריכוז בחבטה הנוכחית

. בשני המקרים התוצאה תהיה זהה. 50,0005אם אני מפסיד את המשחק הזה הלכו "או " לחצי גמר
צריך לשחק את . ולשחק את העתיד זה לא טוב. במקום לשחק את ההווה אתה מתחיל לשחק את העתיד

 . ההווה

וצריך להמשיך , הספורטאי צריך להגיע למשחק חדור אמונה שהוא יכול לנצח. אסור להתבלבל כמובן
אמונה היא דבר . אבל אמונה היא לא לעשות ספקולציות. להאמין גם במהלך המשחק בלי קשר לתוצאה

הרי שספקולציות במאקרו הן , ואם ספקולציות במיקרו הן דבר הרסני. ספקולציות זה דבר הרסני, הכרחי
 . אפילו גרועות יותר

בטורנירים המורכבים משלב של בתים ואז שלב נוקאאוט כמו המונדיאל או הטורניר שמשחקת בו כרגע 
את , אם ננצח את פינלנד בחוץ: "קשה להימנע מספקולציות וחישובים, נבחרת ישראל בכדורסל
ואז ". אז נעלה לשלב הבא, ואז אלה ינצחו את אלה ואלה יפסידו לאלה, מונטנגרו ואיטליה בבית

אולי מפסידים כי שיחקו את . לא בטוח? מפסידים במקרה. מפסידים לפינלנד בחוץ וכל התיאוריה קורסת
אבל במקום להבין שהספקולציות ? נשמע לכם מוכר מהדוגמא של הטניס. המשחק הבא ולא את הנוכחי

איך אמר . פשוט בונים תיאוריה חדשה ומתחילים שוב עם הספקולציות, חלחלו גם לשחקנים ופגעו בהם
הפסדנו גם לאיטליה והסיכויים לעלות ". איך זה נגמר בסוף כולם יודעים"? אהוד בנאי בשירו המפורסם

 .פחתו דרמטית

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
il.co.bonk.www 

http://www.bonk.co.il


 פרשת 

י   ֵתֵצא -כִּ
 402483-03431 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 
2ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    3 8 - 8 8 3 5 1 1 1  

  גישה , מרפסת גדולה' חד 5להשכרה דו משפחתי
 ₪  5,000,  נוחה

 מטבח , גינה מטופחת, למכירה דו משפחתי מפואר
 ₪  2,050,000, צופה לנוף, מסודר

 רמת ישי -קריית טבעון -מטפלים בנכסים בנופית 
 מגדל העמק -יישובי העמק 

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
238-1222210  

 חוג פלדנקרייז
פלדנקרייז היא שיטת תרגול שמחדשת 

יכולות שהזמן וההרגלים לימדו אותנו 
התרגול מעורר בגוף רעננות 9 לשכוח

 9והתרוממות רוח
 בבוקר  8303ימי שישי בשעה 

ל בנופית ֵּ  במרכז ַהל 
תושב , איציק ריפשטיין3 על המורה

עובד ברפאל ומורה מוסמך בשיטת ,נופית
 9פלדנקרייז שחוקר ומיישם אותה

 3 לפרטים והרשמה

 390-89.5153, 03390..3 איציק

להשכרה
 בית בנופית 

 חדרים  6
סטנדרט גבוה 

 במיוחד
, מטבח, מזגנים

 ארונות עץ מלא
 לתקופה ממושכת
490-9950958 

 89:44-להתקשר החל מ
 לרציניים בלבד

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 הדרך לריפוי עצמי
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

 050-7832003: לפרטים והרשמה
www.ima-adama.co.il/home/sandra 

2ieliash@012.net.il 

 ברומר אורי

 הדברת מזיקים
 שירות הדברה מקצועי

 אמינות, יחס אישי
 התאמת פתרון לכל לקוח

 !שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה 
 0581 -‘ רשיון המשרד לאיכות הסביבה מס

 אשמח לעמוד לשירותכם

8415555-185  ,8415655-185 
 נופית, 01רמון ‘ רח

Uri.brumer@gmail.com 

  נפתפוות פ 

 מחירון פרסום
 ₪ 32משבצת לחודש 

 ₪ 082משבצות לחודש  8
 ₪ 022רבע עמוד לחודש 

 ₪ 512חצי עמוד לחודש 
 ₪ 182 עמוד מלא לחודש

 428-3353233‘טל



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 -ו   
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 0ככר בן גוריון 

  5900969: טל
  490-0009900: נייד

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הואו ופוןווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
490-9966044 
40-5909594 

 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

2נ ת ן    3 8 - 8 1 3 2 3 1 2   

  נופית 90תבור 

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

  הגדר הלבנה 

 238-8303228נייד , 3253250. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

נ ן נ ו ו ה     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 

490-6900409 
 238-8352202סיירת נופית  

 490-6900400השוטר הקהילתי  
 490-6900409דני צנטנר  –ש "רב


