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 פיצריה מסעדה
 מוניות הקריה

 טבעון
נסיעות מיוחדות 
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42-3099349 
404-9388293 

 גיליון חג הכולל ראיון מיוחד עם -בנופית פלוס בשבוע הבא
 ראש המועצה מר דב ישורון 

 !יש מה לקרוא -נופית פלוס

עם סיום חופשת הקיץ והחזרה ”. על חשיבות השינה אצל הילדים“ העיקר הבריאות”קיראו במדור 
. שינה תקינה חיונית לתפקוד יומיומי. נדגיש את חשיבות הרגלי השינה התקינים בילדים, ס"לשגרה ולביה

“ .ההתנהגות ומצב הרוח שלנו ושל ילדינו, משך השינה ואיכותה קובעים במידה רבה את הבריאות
 <<<. מרפאת הכללית בנופית, מומחית ברפואת ילדים, ר הרשמן מירית"רשימה מאת ד

כיצד ( לפחות)על כל אדם לעצור לרגע ולהסביר לעצמו .  ערב ראש השנה היא תקופה של חשבון נפש
 <<<תובנה מאת יהודה יזרעאלי . הוא דואג לעצמו ולמשפחתו

רשימה “ הנוער של היום הוא לא הנוער של הלילה”? איך מכינים ספורטאי לזכייה במדליה אולימפית
 <<<מאת ליאור זך מאור
 <<<מהירות תריס ומה שביניהם, על הצמצם,  מאת רביב מיוחס, קראו בפינת הצילום

אריאל בן דרור מודד את הטמפרטורה  בנופית מזה זמן ! לא פלא? גם לכם היה חם בחודש אוגוסט שעבר
 <<<רב ויש לו ממצאים שמאששים את ההרגשה שלכם

 <<<אירועי תרבות מהשורה הראשונה, סדרות חדשות במרכז ההנצחה בטבעון
 ועוד<<< זמני תפילות בחגים<<< 2‘ניווט נופית מס<<< שנת פעילות חוגים חדשה החלה בנופשית



     !!!                         

  - מצרכים ומזון. יערך מבצע איסוף תרומות05/09/10ביום ראשון ה 
 ויאספו שכבות ז'-ט' בני הנוער מ בין הבתים בישובועבר יב בער18:30משעה 

מוצרי מזון למיניהם- כל מה שיש בבית יכול להתאים.. מכם 
למחרת יצאו בני הנוער משכבות י'-יב' לחיפה למרכז אריזת חבילות מזון 

עבור משפחות נזקקות ויתנדבו שם במסגרת הכנת חבילות חג לראש השנה. 
אנא, פתחו את דלתותיכם ואת לבכם ואפשרו לנו לפתוח את ליבנו בפני אלו 

הזקוקים לכך.                                שתהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת!! 
  והצוות.תודה מראש וחג שמח נוער נופית                                                    

 

 
 

 

  "הקרנבל של נופית"המחנות העולים מציגים: 

 6/9קרנבל הפתיחה של מחנה נופית יתקיים ביום שני הקרוב ה-
  בגבעת המדורות.ועד השקיעה -  16:00בשעה  

כניסה ללא תשלום! , כולם מוזמנים
 מזון בתשלום. ניתן גם לזכות בשוברי מזון בדוכנים השונים. דוכני 

 052-4370387לפרטים נוספים שירן יונה- 

 
  הסדרי נקיון ועוד–לקראת החג 

 ללא שינוי: ימים א', ד'  – פינוי אשפה
 ללא שינוי: יום א' בשבוע הבא ויום א' מיד לאחר החג. – פינוי גזם

. את אלו יש אינן מפנות קרטונים וגרוטאות –משאיות האשפה/ גזם 
להעביר לפינת המחזור ליד המכולת 

  אנא החנו רכביכם בחנייה ולא ברחוב.– 7.9: ביום ג' מטאטא כביש
 המזכירות סגורה. לנושאים דחופים:         – 8.9 יום ד' – בערב החג

. 054-6833026, חומי 054-6833024 –ארנון 



 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 



 

  "  :     5331       36001 :       04-9931301:     9931454 :      nofsheat@012.net. 

 

  
  

לכל תושבי נופית 
 

שנה טובה ומוצלחת,     
  שנת שגשוג, ברכה ונחת

         שנת פעילות ענפה 
בריאות וכושר לכל המשפחה. 

 

 

  1.9.10  ב-שנת פעילות החוגים בנופשית החלה

 לחוגים. להירשם להתרשם והינכם מוזמנים להגיע  

 .nofsheet.com  www אפשר להתעדכן בשינויים באתר נופשית

 

חוגי שחייה עם טניה 

 1.10.2010יתחילו   ב-

 יתקיים מפגש בבריכה עם טניה  6.9.10ביום שני 

 16:00לילדי כיתות א-ב-ג בשעה 

 17:00לילדי כיתות ד-ה-ו בשעה 

  חלוקה לקבוצות

   מענה לשאלות



 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 

 

   3/חדרים  2להשכרה מגוון יחידות עם 
במחירים אטרקטיבים   חדרים בבלעדיות

 0504694248לפרטים אופיר   במיוחד

 **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

 בריאות והצלחה למשפחת נופית , שנה טובה





    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 

 ניקוי שטיחים
ON-LINE 

 שנות מוניטין 25
 מומחים לניקוי ריפודים

 כחדש, אצלכם בבית,סלוניים

1001 הסרת כתמים באחריות 

 ניקוי שטיחים מכל הסוגים
מומחים לניקוי שטיחים בעבודות 

 יד באחריות

ניקוי שטיחים מקיר לקיר 
 ***הנחה  151לתושבי נופית ***

 בהצגת מודעה זו

1-800-33-22-77 
 חיוג חינם לשירותכם

 

 מאפייה

  ב  ש ד   בנ  

 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



 
  

             : "                          
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 18:30 18:45   מנ   של ער      ומערי  
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 07:30 8:30   ש רית 

 9:30 10:00   תקיעת שופר 

 18:00* מנ    

 18:30* תשליך )ול  ר מכן ער ית(  
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 07:30 8:30   ש רית 

 09:30 10:00תקיעת שופר  

 18:15* מנ   וער ית  

 : "                , "         ' -'  17.09.10 - 18.09.10 
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 13:00*    מנ    

 17:13   תחילת הצום 
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 07:00 8:30   ש רית 

 10:30 10:15י כ ר ומוסף  

 15:30 16:00מנ    

 17:00 17:00נעיל   

 18:19   סיום הצום 

 -ביה"כ נופית תפילות  לו יתקיימו  משותף  * 



 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 מהירות תריס ומה שביניהם, צמצם
האור הוא זה . בין אם היא מצלמה דיגיטלית או מצלמת פילם, כל מצלמה צריכה אור

האם : כמות האור קובעת את התוצאה. את התמונה על החיישן או על הסרט" רושם"ש
 ". חשיפה מאוזנת"או עם , מוארת מדי, התמונה תהיה חשוכה מדי

הצמצם . צמצם ומהירות תריס: כמות האור הנכנסת למצלמה נקבעת בכל המצלמות בעזרת שני אמצעים
 . והתריס קובע כמה זמן הפתח הזה יהיה פתוח, קובע את גודל הפתח דרכו נכנס האור

כפי , ניתן לקבל את אותה כמות אור במגוון רחב מאוד של צירופים של מהירות תריס וגודל צמצם
אנחנו יכולים לעשות זאת עם ברז . נניח שאנחנו רוצים למלא כוס במים: שניתן להבין מהדוגמה הבאה
בשני . ואנחנו יכולים לעשות זאת עם ברז קטנטן שייפתח לזמן יותר ארוך, גדול שנפתח אותו לזמן קצר

בגדלים שונים ( צמצמים)אך עשינו זאת בעזרת ברזים , המקרים הכוס תתמלא באותה כמות של מים
 (.מהירות תריס שונה)שפועלים במשך זמן שונה 

המצלמה מבצעת "( מחשף)"על לחצן הצילום " חצי לחיצה"כשאתם לוחצים איך זה עובד 
מדידה זו מאפשרת למצלמה להחליט מהי כמות . פעולה של מדידת אור בעזרת חיישנים שמובנים בה

לא מוארת מדי ולא חשוכה )האור שצריך להגיע לחיישן כדי לקבל תמונה ברורה עם חשיפה מאוזנת 
וכל שעליכם לעשות הוא להשלים את , במצב אוטומט המצלמה קובעת את כל הפרמטרים(. מדי

בעת הלחיצה הסופית התריס נפתח לזמן שהמצלמה . הלחיצה ותקבלו תמונה טובה ברוב המקרים
החיישן רושם את מה . על החיישן" נופל"והאור , הצמצם נפתח לגודל שהיא בחרה, החליטה עליו

 .ומשם לזכרון המצלמה ולמסך הצפיה, ומעביר את המידע הלאה למעבד התמונה" ראה"ש

אם מכניסים כמות , על פי מה שנכתב בתחילת הכתבה? בשביל מה צריך את זה
אז מדוע זה משנה באיזה צירוף של מהירות וצמצם אנחנו . נכונה של אור תתקבל חשיפה מאוזנת

מתקבל עומק שדה ( זמן חשיפה קצר)=כשמשתמשים בצמצם פתוח ומהירות תריס גבוהה ? משתמשים 
אבל עצמים . כך גם עצמים אחרים באותו מרחק מכם, העצם שמיקדתם עליו ייראה חד, כלומר. רדוד

תכונה זו שימושית בצילום פורטרטים . יהיו מטושטשים, קרובים או מרוחקים יותר, במרחקים אחרים
מהירות תריס גבוהה חשובה מאוד גם בצילומי . בהם רוצים ליצור הפרדה של האובייקט מהרקע, למשל

 .כך מתקבלת תמונה חדה ולא מטושטשת. את הרגע" להקפיא"ספורט או צילומי ילדים בהם רוצים 
 . לכם התמונות" יימרחו"מבלי ש, צמצם פתוח מאפשר צילום גם במקומות יותר חשוכים: ודבר אחרון

בו כמעט כל , בצילומי נוף למשל עדיף דווקא לסגור קצת את הצמצם כדי לקבל עומק שדה גדול
 . העצמים שבתמונה יהיו בפוקוס

. מי שמעונין רק לכוון ולצלם ישתמש באופן טבעי בצילום אוטומטי? אוטומט או ידני 
מי שרוצה לשלוט . מהמקרים 909 -גם מצלמות קומפקטיות עממיות מסוגלות לבצע חשיפות נכונות ב

טוב יותר בתוצאה המתקבלת בתמונה רצוי שיעבור למצב חצי אוטומטי בו יש שליטה על אחד 
ומצב , מייצג שליטה בצמצם Avאו  Aמצב . בעוד השני ייקבע אוטומטית על ידי המצלמה, הפרמטרים

S  אוTv אופציות אלה אינן קיימות במצלמות הקומפקטיות הפשוטות. מייצג שליטה במהירות התריס .
שבדרך כלל , ומי שמעוניין באפקטים מיוחדים ושליטה מלאה על החשיפה ישתמש במצב ידני מלא

 .וקיים במצלמות קומפקטיות מתקדמות ובמצלמות מקצועיות M -מסומן ב

ובהתאם , הצמצם ומהירות התריס הם כלים חשובים לקבלת תוצאה טובה בתנאים שוניםלסיכום 
אל תהססו לעשות סדרת נסיונות כדי . ספורט או כל דבר אחר, פורטרטים, נוף –למה שאתם מצלמים 

עם הזמן והנסיון תקבלו תמונות יפות . לראות את ההבדלים בתוצאות ומה מתאים לאיזו סיטואציה
 .ומרשימות יותר

 רביב! בהצלחה    raviv_me@hotmail.com:  לתגובות 



 חשיבות השינה בילדים
נדגיש את חשיבות הרגלי השינה , ס"עם סיום חופשת הקיץ והחזרה לשגרה ולביה

משך השינה ואיכותה קובעים . שינה תקינה חיונית לתפקוד יומיומי. התקינים בילדים
 .ההתנהגות ומצב הרוח שלנו ושל ילדינו, במידה רבה את הבריאות

 שלבי השינה
 :השינה מורכבת ממספר שלבים

 .כ כדקה עד חמש דקות"והוא נמשך בד, מתרחש המעבר ממצב ערות למצב שינה 1-בשלב ה
 .ומופיעות תנועות עיניים איטיות, בשלב זה מתרחשת הרפיית טונוס שרירים

 .ממנה קל להתעורר, מתאפיין בשינה שטחית 2-השלב ה
קשה יותר להעיר , כלומר, להם אופייני סף יקיצה גבוה. הם שלבי השינה העמוקה 4-וה 3-השלב ה

ובמהלכה , שינה עמוקה מתרחשת בעיקר בשליש הראשון של השינה. אדם הנמצא בשלבים אלה
ובה מתחדשים , השינה העמוקה היא החשובה ביותר להתאוששות ממאמצים. הנשימה מסודרת מאד
 .מאגרי האנרגיה בגוף

שלב זה חשוב מאד להתאוששות (. REM SLEEP)מופיעה שנת חלום , והאחרון 5-בשלב ה
, מופיעות בה תנועות עיניים מהירות, הנשימה במהלך שנת חלום אינה מסודרת כלל. מערכת העצבים

 .אך תנועת הגוף נפסקת
מחזורי שינה  4-5ולפיכך לרוב האנשים , (דקות 120עד  70)דקות  90-מחזור אחד של שינה אורך כ

 .בשינה המתרחשת בשעות היום המחזורים קצרים יותר. אם הם ישנים כשבע שעות, בלילה
והיא מאופיינת , השעות הראשונות של הלילה 4-ב, מזמן השינה 759-השינה העמוקה מתבצעת ב

מרבית שנת החלום מתרחשת במהלך המחצית , לעומת זאת. בהפרשה מוגברת של הורמון הגדילה
 .השעות האחרונות-4-ב, השנייה של השינה

 דפוסי השינה
 .מתבגרים ומבוגרים, קיימים הבדלים בדפוסי השינה בין ילדים

כאשר לקראת הבוקר שנת , מחזורים של שינה מתרחשים כל לילה 4-כ: שנת הילדים מאורגנת מאד
יש בה מעט מהשינה . שנת מבוגרים מתאפיינת ביקיצות מרובות ואינה מאורגנת. החלום מתארכת

 .ויותר  מן השינה השטחית, העמוקה ומשנת החלום
 4-בעוד שקשישים ישנים כ, שעות ביממה 16-תינוקות ישנים כ. מספר שעות השינה יורד עם הגיל

מהזמן מאחר שמנגנון שנת  509-תינוקות חולמים כ. גם אחוז שנת החלום יורד עם הגיל. שעות בלבד
מסך כל שעות  209עם השנים יורד אחוז שנת החלום לכדי . החלום מספק גירויים התפתחותיים

, שעות בלילה 9-12ס היסודי היא שינה של "המלצת רופאי השינה לילדים בגיל ביה. השינה ביממה
 .שעות שינה בלילה 7-9-בני נוער זקוקים ל . שעות בלילה 10ורצוי לפחות 

 תוצאות מחסור בשעות שינה
, ילדים ומתבגרים הישנים מעט שעות בלילה. במהלך השינה העמוקה מופרש הורמון הגדילה. 1

 .וכתוצאה מכך לעיכוב בקצב הגדילה, גורמים להפרשת כמות קטנה יותר של הורמון הגדילה
על כל שעה וחצי שינה שמוותרים מסך . כל שעת שינה היא משמעותית-ירידה בתפקוד ובערנות. 2

 .329רמת הערנות פוחתת ב, שעות השינה
 .פגיעה ביכולת מיקוד, פגיעה ביכולת לחשוב ולעבד מידע, פגיעה בזיכרון וביכולת הקוגניטיבית. 3
 .חוקרים מצאו קשר ישיר בין מחסור בשעות השינה לבין הפרעות קשב ורכוז בילדים. 4

 , ר הרשמן מירית"ד מאתהעיקר הבריאות 

 .מרפאת הכללית נופית, מומחית ברפואת ילדים



 .הפרעות התנהגות, דכאון, אי שקט, עצבנות, נטייה להתרגז, שינויים במצב הרוח. 5
 .ולירידה בהישגים הלימודיים,-IQ-ירידה ב, מחסור בשינה גורם להפרעות בהתפתחות. 6
 .כמות הפציעות כפולה באלו הסובלים ממחסור בשעות שינה-חוסר זהירות . 7
 .חסר בשעות שינה גורם לכאבי ראש ולמיגרנות.8
ויורדת רמת ההורמון , ידוע היום כי בעת השינה עולה רמת ההורמון האחראי על תחושת השובע. 9

מסודרת ומספקת מסייעת לתחושת השובע ולתהליך , לכן שינה טובה. האחראי על תחושת הרעב
 .הרזיה

 המלצות לשינה טובה
 :להלן מס המלצות אשר יסייעו לכם לעזור לילדיכם לישון כמות מספקת של שעות בכל לילה

מכשירים אלו תורמים להגדלת שעות -הוציאו את מכשירי הטלויזיה והמחשבים מחדרי הילדים. 1
 .הערות

 .הנהיגו משטר שעות שינה קבוע ושגרת השכבה קבועה. 2
 .זהו משקה מעורר-אל תתנו לילדיכם שוקו לפני השינה. 3
 .אל תתנו לילדיכם להרבות באכילה לפני השינה. 4
 .אולם פעילות גופנית במשך היום משפרת את איכות השינה, הימנעו מפעילות גופנית לפני השינה. 5
' החדר מאוורר ובטמפ, שהמזרון נוח, יש לוודא שסביבת השינה נוחה ושקטה-סביבת השינה. 6

 .מתאימה
 

 שנה טובה ומוצלחת, בברכת שינה טובה ונעימה לכולם
 .מרפאת הכללית נופית, מומחית ברפואת ילדים, ר הרשמן מירית"ד



 א בעיצומה“ההרשמה לסדרות תשע
 סדרות חדשות

  גידי: מרצההבימאים הגדולים של הקולנוע המודרני 

 שח380מחיר מנוי  20:00אחת לחודש בשעה ' ימי א, אורשר 

 ר אפי זיו"ד: מרצה מוזאונים מן הכורסא 

 שח380מחיר מנוי  10:00בשעה   אחת לחודש' ימי ה

 אירס חיימוב' פרופ: מרצה הפרעות שינה והשעון הביולוגי, שינה 

 שח360מחיר מנוי  19:30בשעה ' ימי ב

  יצחק עבאדי: מרצה תרבות והוויה, דת:אסלם 

 שח610מחיר מנוי  10:00בשעה   'ימי ד

 זהר בצר: מפגשים בנושאי אמנות מרצה... לפעמים ברוש הוא רק ברוש 

 שח260מחיר מנוי  19:30' ימי ג
  

 כרטיס שי של מרכז ההנצחה" תשורה"באצעות כרטיס   להעניק סדרה או מפגש חד פעמי ליקרים לכם ניתן 

 40-9075079, 40-9077746פרטים נוספים בטלפונים 

 א נשלחה בדואר לתושבי נופית"חוברת פעילות תשע

  אירועי תרבות מהשורה הראשונה -מרכז ההנצחה 

 חודש אוגוסט השנה היה החם ביותר שנרשם בנופית
 .מעלות ממוצע רב שנתי בנופית 31לעומת , מעלות  32.8: טמפרטורה מכסימלית ממוצעת
 .מעלות ממוצע רב שנתי בנופית 23.7לעומת , מעלות  25.8: טמפרטורה מינימלית ממוצעת

אריאל מודד ורושם את הטמפרטורה והמשקעים בנופית בעקביות מזה זמן . תודה לאריאל בן דרור
הטמפרטורה נמדדת באמצעות טרמומטר בעל זיכרון מיוחד השומר מדי יום את . רב באופן יומיומי

 .מינימום ומקסימום, הנתונים הקיצוניים
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תקופה של , ראש השנה
 חשבון נפש משפחתי

על כל אדם , ערב ראש השנה היא תקופה של חשבון נפש
כיצד הוא דואג ( לפחות)לעצור לרגע ולהסביר לעצמו 

כולנו . של משפחתו" מחר"כיצד יראה ה. לעצמו ולמשפחתו
בנקודה בה איננו , נמצאים ברגע מסוים של חיינו בשפל

. נכדים/אין לנו כסף לקנות מותרות או אפילו את המתנות לילדים, יכולים לממש את החלומות שלנו
" ?מה אני עושה עם זה"-הגדולה של אנשים מתנקזת ל. ואולי המשבר עמוק אף יותר ואין כסף למזון

כיצד אני מחלץ את משפחתי מהמשבר ומגיע במהירות לצמיחה שמאפשרת לנו לממש את החלומות 
 .והפנטזיות שלנו

אנחנו אפילו משלמים כל חודש ביטוח . 87או לפחות  90רובינו נחייה עד גיל , בהנחה שנהייה בריאים
ביטוח זהב או פלטינה והוספנו לאחרונה סיעודי ותרופות שלא , ביטוח משלים, חולים-רפואי לקופת

. הרפואה המודרנית יודעת לשמור על אורך חיים ועל איכות חיים להרבה שנים.  בחוק בריאות ממלכתי
 .הוא לוודא שיש לנו כסף לחיות, מה שהרפואה המודרנית מתקשה

רוב הזוגות !!! שנה 70מליון שקל למשך  10זוג צעיר שרק החל את חייו הפיננסים מנהל הון של בערך 
אמוציות של . הטיפול האישי מכניס אמוציות שקשה לנטרל, הצעירים אינם כלכלנים ואפילו היו כאלו

זוג צעיר . מול סיפורי הצלחה ששומעים בעבודה, מול חברים מצליחים, מול ההורים, זוג-אני מול הבן
ל פעם "לא להרגיז את ההורים אבל לחיות טוב ולבלות בנסיעות לחו!! רוצה לקנות דירה לפני הפנסיה

, יומית מוצא את עצמו הזוג הצעיר שקוע בבוץ של חובות על הדירה-במציאות היום. או פעמיים בשנה
לאחר הדרכה , הזוג הצעיר מסוגל להגיע(.  ילדים זה שימחה -שיהיו בריאים )טיול החלומות והילדים 

מקום בו הוא חוסך לילדים לדירה במקום . פיננסי" קנס"למקום בו כל חלומותיו מוגשמים ללא , נכונה
ל ולא שמירה "למקום בו הוא דואג לשמירה על הילדים כשהוא בחו. שהם יחסכו עבורו את הדיור המוגן

 .על הדלת מפני המעקלים
אנחנו חייבים . ילדים זה שימחה אבל גם אחריות. יש לנו ילדים בוגרים, כשאנו כבר באמצע החיים

כשאנחנו כבר לא צעירים אנחנו . לדאוג שמבחינה פיננסית הם יהיו מכוסים, לשמור על ילדינו בכל מצב
אין בית משפט המטפל בשיקולים שלנו כי זכותה של . נוטים לעשות טעויות שנובעות משיקולים לקויים
אבל קיים בית משפט ששופט אותנו על התוצאות של . כל משפחה לנהל את חייה כפי שהיא רואה לנכון

הביטוח , הבנק למשכנתאות שדואג שאף תשלום לא יחזור, מנהל הבנק שבודק את היתרה. מעשינו
לקום ולקחת אחריות על , עלינו כמשפחה. הרפואי שלא יטפל בנו אם לא נשלם את כל הפרמיות וכדומה

 .להביט למציאות בעיניים ולדאוג שכל חלומותינו יוגשמו, חיינו
יש לנו עוד . או כשאנו יוצאים לפנסיה אנו נתקלים במציאות המרה של החיים, כשאנו דקה לפני הפנסיה

אין ממה לחיות וממה לממש , אין לנו כסף( ?)יש לנו עוד תוכניות לעשות ופתאום , הרבה שנים לחיות
תוכניות הבילוי שלנו היו . גובה הפנסיה הייה ידוע מזמן אבל לא בדקנו. את הצרכים הבסיסיים שלנו

 .התעלמנו ושקענו בבוץ הפיננסי עוד ועוד. ברורות ולא חישבנו
הם יכולות לצאת ולגעת . הם יכולות לשנות את המצב –לכל המשפחות המתוארות יש מכנה משותף 

לטובת , לממש את הפנטזיות ולדעת שחשבון הנפש השנתי הניב החלטה לטובת המשפחה, בחלום
משפחות שיעשו חשבון נפש ויפנו לייעוץ ידעו שהם . לטובת העתיד המשפחתי, החמימות המשפחתית

 .נגמרות לו הדמעות, מי שבוכה, כי רק מי שמנסה מצליח. עם גב תומך ועתיד בטוח, בדרך הנכונה
 !!שנת בריאות ואושר משפחתי לכולם , שנה טובה

המשפחה עוזרת -כלכלת". צרכנות"-ו" המשפחה-כלכלת"-המייעצת ב" תובנה"יהודה יזרעאלי הוא בעל 
את העבודה לחלומות מתגשמים ועדיין להיות , את הלחץ לשקט נפשי, למשפחות ויחידים לשנות את הכאב לחיוך

גם משפחות שזקוקות להלוואה יקבלו חיבוק אוהב וגב איתן כדי שיוכלו לממש את . מוגנים פיננסית ורפואית
בייעוצים יהודה משלב את כל (. פטנטים)ומשפטי  (MBA)כלכלי  ,(Bsc)יהודה בעל רקע הנדסי . חלומותיהם

.    כלכלי/ על מנת שהלקוח יצמח ויממש את הפוטנציאל האישי ( ויועצים חיצוניים)התחומים 
yehuda@tovana4u.co.il , www.tovana4u.co.il 0775-4357-63: או לטלפון 

www.tovana4u.co.il 

http://www.tovana4u.co.il/


 מקבלים הזמנות לחגים  -לא לילדים בלבד -משחקי חשיבה

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

 
החודש השביעי מניסן הוא 

, "ירח איתנים"הנקרא , תשרי
יום . שבו הפכפכים איתני הטבע

יום בהיר , חם מחליף יום קריר
עונת הסתיו . ויום לח בשרב יבש, מתחלף ביום מעונן

האם תביא גשמים בכנפיה , בארץ נודעת בתהפוכותיה
נכנס לרצף , א"ראש שנת תשע. או בצורת בשמי שדותיה

וגלי החום , עומס החום ששרר בתקופת תמוז אב ואלול
, הטמפרטורות הגבוהות. שהציפו את החורף והאביב

וחלה ירידה , גרמו לנשירת פרחים בעצי הפרי
משמעותית ביבולי פירות המטעים והפרדסים וכן תנובת 

על פי השירות .  גידולי מקשה וגידולי גן הירק
ונשברו שיאים בכמה , היה החם ביותר בארץ מאז שהחלו למדוד( 2010)חודש אוגוסט , המטאורולוגי

, ובמישור החוף והשפלה, צ"מ 40בצפת , צ"מ 41בירושלים , צ"מ 44כגון בבאר שבע , אזורים
 .     הטמפרטורות היו גבוהות מהממוצע גם ביום וגם בלילה

ובעשור ... בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה"...? היכן נזכרו חגי תשרי במקרא
רבים הם חגיו ומועדיו של חודש (. 26 - 24: ג פסוקים"ויקרא פרק כ..." )לחודש השביעי יום הכיפורים

שבת "ו, וביניהם עשרה ימי תשובה, ביום העשירי כיפורים, בשני ימיו הראשונים חל ראש השנה. תשרי
באים , ולמחרת החג, שבעה ימי סוכות והושענה רבה, בחמישה עשר לחודש. שהיא שבת תשובה" שובה

פסוקים , ג"ויקרא פרק כ" )…בסוכות תשבו שבעת ימים". "שבת בראשית"ו, שמחת תורה, שמיני עצרת
 - 13, ז"דברים ט...)חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגורנך ומיקבך ושמחת בחגך(. " 43 – 42
14  .) 

 -'פרק ז, ספר מיכה" )ותשליך במצולות ים את כל חטאותיהם", נוהגים לומר תפילת תשליך, בראש השנה
לפני שקיעת החמה , של ראש השנה' נאמרים ביום א, פסוק זה ופסוקים נוספים מספר תהילים(. ט"פסוק י

הפתוחים לסרוגים בדורים , חצבים מקבלים את פני החג בפרחים לבנים. ועל גדות הנחלים, על חוף הים
 . רק ליום אחד, מלמטה למעלה

בספטמבר הוא יום  22ה )ושעות האור והחושך , שבו מתאזנים היום והלילה, מזל מאזניים לחודש תשרי
חכמים לא האמינו . בפרט בחגי תשרי והימים הנוראים, המאזניים מסמלים עשיית דין צדק(. שוויון סתווי

גם ברצפות בתי )אך השאירו את סמלי החודשים . ולא ביכולתם להשפיע על חיי האדם, בכוכבים ובמזלות
 . ויצקו בהם תכנים יהודיים, (הכנסת

והשקיעות , האוויר מתקרר ונעשה צלול  בערבים, קרני האור בתשרי רכות לעיניים בגלל זווית נטייתן
כי נדד , קול התור נדם. ושומעים את ציוצי הסתיו, חולפות בשמים ציפורים נודדות. גדולות וצבעוניות

, היא ברכה הנאמרת בסתיו ובחורף, "משיב הרוח ומוריד הגשם. "וישוב באביב, דרומה למזרח אפריקה
יש שתי התחלות בשתי עונות , באקלים של ארץ ישראל. בתקווה לרדת מטר שיוציא לחם מן האדמה

ושב ומתעורר , הטבע מתעורר בראשית פריחת האביב. עם שינויים משמעותיים בטבע ובחקלאות, שונות
ואינם נודדים , קבועים בסביבתנו, שחרורים ופשושים, צופיות כמו דרורים בולבולים. עם רדת גשמי הסתיו

עפים בין פרחי , ונקבות דלות צבעים, נראים זכרי צופית בצבעיהם העזים, בכל עונות השנה. לשום מקום
חבצלת . ויונקים את צופם המתוק, שולחים לשון ארוכה לצופנים, הם מרפרפים באוויר מעל הפרחים. הגן

שיתפזרו ברוחות הסתיו , ומוציאה הלקטים עם זרעים שחורים, החוף פורחת בלובן הדרה בחולות חוף הים
 . והחורף

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 

 מחפשים לקנות

 בית בנופית

052-4291841 

052-2531733 





 הנוער של היום הוא לא הנוער של הלילה
לפני מספר ימים שבה לישראל המשלחת הלאומית למשחקים 

שנערכו ( אולימפיאדת הנוער בשפת העם)האולימפיים לנוער 
, בני משפחה, אוהדים 100-יותר מ. בסינגפור בשבועות האחרונים
ולעסקנים בשדה , למאמנים, ועיתונאים המתינו לספורטאים

להבדיל מהמשלחת הלאומית למשחקים האולימפיים . התעופה
הפעם לא היה צורך להמתין ליום האחרון של המשחקים על מנת לשמוע , לבוגרים

, הקופץ לגובה דימה קרויטר, לוחם הטקוונדו גילי חיימוביץ. את ההימנון הלאומי
השחיין יעקב תומרקין זכה בשתי מדליות כסף . והגולש מעיין רפיח זכו כולם בזהב

ודוקא רותם שור והטריאתלטית פאני בייסרון זכו במדליות במקצים 'ואילו הג
 . יש כבוד לנוער הישראלי בספורט אולימפי. קבוצתיים

בעקבות הצלחת המשלחת החלו לעוף באוויר תחזיות אופטימיות לגבי עתידה של מדינת ישראל במשחקים 
ההגיון הפשוט הרי מחייב להניח כי מדינה שזוכה לכזו . 2016ובעיקר בריו  2012האולימפיים בלונדון 

אבל מי . הצלחה בנוער בוודאי תצליח להגיע להישגים גם בעתיד כאשר יהפוך הנוער לספורטאי בוגר
משהו רע . שמצהיר הצהרות וחוזה תחזיות מתעלם מההיסטוריה שלנו בספורט אולימפי וספורט מקצועני

חלק . משהו מתפספס לנו בדרך למדליה. לגיל בגרות 16-18קורה לספורטאים שלנו במעבר בין גיל 
 . וחלק ממשיכים להתאמן ולהתחרות אבל לא משחזרים את הצלחותיהם מימי התום, מהספורטאים פורשים

שעות של  10000כדי להכין ספורטאי למצב שבו יוכל לזכות במדליה אולימפית נדרשות בממוצע בערך 
בהנחה שהספורטאי החל להתאמן בגיל . עשרת אלפים שעות של אימונים ותרגול-ובמילים. אימונים ותרגול

 365שעות חלקי  1000. שעות בכל שנה 1000-הרי שמדובר ב 20והוא מגיע למשחקים האולימפיים בגיל  10
הספורטאי צריך להיות מאוד נחוש ומישהו צריך לתמוך בו טכנית . לא קל. שעות ביום 3ימים בשנה זה בערך 

הוא גם צריך שהמדינה . ל"הוא צריך להתאמן במתקנים ועם ציוד יקר ולצאת להרבה תחרויות בחו. וכלכלית
 . 18תתחשב בו ותאפשר לו לשרת אותה באופן שלא יפריע לו להמשיך להתאמן ולהתחרות בגיל 

. הוא צריך לחלום על מדליית זהב במשחקים האולימפיים לבוגרים והוא צריך לחיות את החלום הזה כל יום
לחלום כשהוא נשאר בבית כשכל החברים שלו יוצאים , לחלום כשהוא אוכל, לחלום כשהוא מתעורר

, מצד אחד הוא צריך לא להפסיק לחלום. ולחלום כשהוא הולך לישון לפני התחזית או כוכב נולד, למסיבה
לשים את הגביעים והמדליות . ומצד שני הוא צריך לחיות את המציאות ולשכוח מההישגים שלו עד היום

אף אחד לא זוכר מי היה האלוף . ולשאוף למלא את המדף בחדשים, בהם זכה בגיל צעיר בחדר השני
ההישגים בגיל .כולם יודעים מי היה האלוף האולימפי בבוגרים. האולימפי בקפיצה לגובה במשחקים לנוער

והמנטאלית של הספורטאי , הטכנית, הם מלמדים על היכולת הפיזיולוגית. צעיר לא מבטיחים כלום לעתיד
 . זה הכל. ברגע נתון

המשפט המעצבן הזה טומן . כדי להכין ספורטאי להצלחה בבוגרים צריך להכין אותו להצלחה בבוגרים
לפעמים בראייה לטווח הארוך המשמעות הינה שההצלחה . בחובו דילמה לא פשוטה וסתירה פנימית קריטית

התמקדות בתוצאות במקום בתהליך עלולה לפגוע . אפילו להפך. בטווח הקצר אינה מטרה חשובה
ולא ייקבע  16אבל מצד שני ספורטאי שלא יצליח בגיל . בהתפתחות ארוכת הטווח של הספורטאי

ובלי המענקים והתמיכה הוא לא יוכל להמשיך . לא יזכה למענקים ותמיכה לאומית, קריטריונים מסויימים
 .   הזהרתי אתכם שזה יהיה מעצבן. להתאמן ולהתחרות ולכן לא יוכל להצליח

האם : "בשבוע שעבר כתבתי כאן טור בשם. אבל הדילמה של הספורטאים היא רק חלק מהדילמה הכללית
ובכן המאמנים של הנערים והנערות ששבו השבוע מהמשחקים האולימפיים לנוער " ?למאמן שלך יש דרך

סוף סוף מישהו , כל הכבוד: "התגובה הראשונית כמאמן הייתה. קיבלו מענקים כספיים מכובדים בעצמם
במיוחד בענפים . אבל מצד שני אני מתנגד לתגמול מאמנים על הישגים". מעריך את עבודת המאמנים בארץ
 . יחידניים וכשמדובר בילדים ונוער

אם למאמן יש דרך ההישגים של הספורטאי יגיעו בטווח הארוך ולא צריך לעודד אותו לזרז אותם באופן 
מה יעשה המאמן אם הספורטאי פצוע והוא יודע שהשתתפותו . מלאכותי רק בכדי לזכות בסכום כסף מסויים

מה יעשה המאמן הזה אם הבת שלו בדיוק . בתחרות עלולה לסכן את המשך הקריירה הספורטיבית שלו
 ? מתחתנת והוא זקוק לכל שקל למממן את האירוע

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
il.co.bonk.www 

http://www.bonk.co.il


 פרשת 

ֶלך -ִנָצִבים   ַויֵּ
 18:32-19:39: זמני השבת 

i שבת שלוםi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קרי   מ נ  ומועיל  
  לקור ים

 ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
 ן"י י ע ו ץ   ו ת י ו ו ך   נ   ל 

 (ת ו ש ב   נ ו פ י ת )! ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל 
0ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 2 - 2 2 5 3 7 7 7  

 למכירה 
‘ חד 5, בית בודד ומרווח, הותיקה‘ בנופית א!! בלעדי

צופה לנוף , ‘מ 700מגרש , חדרים 2יחידה נפרדת +
 ₪  3,000,000, גישה נוחה, גינה גדולה ומטופחת, נפלא

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

  מופו ווווו ופופופו ו ווו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום

 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  479-7767000 9777700: טלפון

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי  שמל 

  יתיים
 מ  נים  מקררים 

מכונות כ יס   
 מיי שי כ יס   
 תנורי  פי 

 מינות   ריות 
 !ומקצוענות

052-6008871  

להשכרה
  ית  נופית 

   רים  6
סטנ רט   ו  

  מיו  
, מט  , מ  נים

  רונות עץ מל 
 לתקופ  ממושכת
490-9950958 

 89:44-ל תקשר   ל מ
 לרציניים  ל  

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 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב

נסיעות לכל חלקי 
 הארץ

052-5100292 



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 

  ו ורו ו ופו ו

, מעבדת שרות
 תיקון ומכירה

, וי  ו, טלוי יות
 מיקרו ל, סטרי ו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -ו   
 תיקון מחשבים

 ט עון. ק 0ככר  ן  וריון 

  5900969: טל
  490-0009900: ניי 

 !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 צמי ים
 תיקון תקרים
 י ון  ל לים 
  לקטרוני

 

 כיכר כפר   י  ת 
490-9966044 
40-5909594 

 Homefix שילדקראוט
 לוקחים אחריות על הבית שלכם

  יצוע ע ו ות  ינסטלצי  

 ופתי ת סתימות

  יתור נ ילות 

  ע רת מצלמ  טרמית

 פתרונות  יטום מתק מים

  יצוע ע ו ות  שמל

 תיקוני תריסים

 תיקון ו תקנת  ו ים

 שיפוצים כלליים

0נ ת ן    5 2 - 2 7 9 0 9 7 8   

  נופית 90ת ור 

 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 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 ווווובופו ו ופו ו

 
  לון שרי   ר י  יט ון  נופית 

490-6900409 
 054-4930818סיירת נופית  

 490-6900400 שוטר  ק ילתי  
 490-6900409דני צנטנר  –ש "ר 


