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 נופותופווווותו ופו ו

 8.9.2010ע  “תש , ט אלול “יום רביעי כ   398גליון  

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

 משלוחים
40-9776559 

 פיצריה מסעדה
 מוניות הקריה

 טבעון
נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
 שעות ביממה 42

42-3099349 
404-9388293 

 ,הם  צעירים
 הם מדליקים

והם חדורי 
 מוטיבציה
אלה הם  

חמשת 
 המדריכים 
 של תנועת 

 מחנות העולים
עוד על הפעילות שהיתה 

ותהיה איתם בעמוד 
 <<<הבא

 אלון ארדיטי

 רכזת—שירן יונה

 רכזת—שי גל ים

 שי תנא

 מור ברוכים

 <<<ראיון מיוחד עם ראש המועצה מר דב ישורון
מספר שאלות שחשבתי ( ב.א)חיברתי , מזכיר המועצה זימן את הראיון, ארז ארד

 .והתוצאה לפניכם, רשמתי במרץ את התשובות לפי מיטב הבנתי, שיעניינו אתכם

 !!!זה קורה שוב -11.9.11שבת 

 2-ניווט נופית ה
  מסלול עממי למשפחות 

 מסלולים תחרותיים 

  לקטנטנים מסלול מיוחד עם תמונות 
 . הדרכה במקום  -למתחילים

 ?קבענו! ההשתתפות חינם -לתושבי נופית
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 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
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ת 

רו
שי
ת 

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

 2010-11תיקונים ושינויים לחוברת חוגים 
חוג גוף ונפש עם אפרת רובינשטיין 

יום א' על שפת הבריכה שיעור בדגש על חיזוק ויציבה  
 8:30-9:30שעות                              
 8:30-9:30יום ה'  התעמלות במים      

למעוניינים בהתעמלות במים פעמים בשבוע  
 8:30-9:30ימים ג' – ה'               

עיצוב וחיטוב עם אפרת רובינשטיין 
  20:30-21:30ימים א' +ה'              

חוג קיקבוקסינג עם נילי טל דן  
  20:00-21:00יום שני ורביעי             

פיטבול עם נילי טל דן . 
 cהתעמלות בסגנון סטודיו 

   19:00-20:00יום שני ורביעי            
רצפת אגן  

 8:00-9:00יום ה' בחדר הצפוני –        
 9:30-10:30יום ב' בבריכה                   

שחייה – עם עפרה דיין 
     250+251קוד  

 16:00-17:00כיתות א-ב-ג-ד בשעה    
 15:00-16:00 כיתות ה'-ו'      253קוד 

 ימי שני התעמלות מכשירים-עם מירב שניידר
 17:15-18:00 קבוצת גן חובה+א' 

 14:45-15:45          כיתות ב'+ג' 
  15:45-17:15     כיתות ד' ומעלה 

טניס שולחן-סרגיי טרוסמן 
 345קוד 

 15:30-16:30יום ב'- 
ניווט ספורטיבי-עם סרחיו פישמן, כיתות ד-ה-ו 

 14:00-15:30יום ו' -
חוג קראטה-עם אריק בר חיים, קבוצת גן+א' מתחילים 

 16:00-16:45ימים א'+ג' - 
כדורסל עם ניר גרוטס 

  15:00-16:00  ימים ג' ו'-כיתות ג-ו 265קוד 
 16:00-17:30 קטסל ימי ב'+ג' כפי שפורסם יום וי 262+263קוד 

פאנקי ביט עם שני מרב  
 14:00-15:00להקה צעירה יום א'           שעות 
 15:00-16:00כיתות ד'+ו'  ימים א' +  ד'  שעות 
 16:00-17:00כיתות א'+ד' ימים א' + ד'   שעות 
 17:00-17:45גן               ימים  א' +ד'    שעות 
 17:45-18:45להקה בוגרת יום ד'            שעות 
   18:45-19:4כיתות ז'-ט    יום ד'            שעות 

 

בוגר חוג הניווט הספורטיבי  
 מדריך נווט מתחיל
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 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 **

 בריאות והצלחה למשפחת נופית , שנה טובה

 קונדיטוריה דובדבן
 כיכר כפר זבידאת

 מול מסעדת סמיראמיס

 עוגות יום הולדת עם תמונה 
 פחזניות עוגות גבינה 

 עוגיות ממולאות תמרים
  בקלאווה וכנפה 
  גלידות וארטיקים 

 מוצרים ללא גלוטן
 

 40-8351359: טלפון
 430-005184823נייד  

    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
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 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

 אבו שאד  וב  ו

 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

 ,ליעלי יפה היקרה
 רצינו להודות לך מאוד על שבת 

 !בר מצווה מיוחדת במינה

, אין ספק שההקפדה שלך על כל פרט

 , מהסידור והעיצוב עד להגשה

תרמו , וכל זאת עם חיוך ונחת רוח

 .להצלחת האירוע

 אנו מודים לך ומאחלים לך 

 ,שנה טובה ומוצלחת

 ושתמשיכי 

 להגשים לאנשים 

 .חלומות קסומים

 סבג ' משפ, שלך

 

 תינוקיה ופעוטון 
 בהנהלת  סיגל 

 שנה 15וותק מעל , מטפלת מוסמכת
                     ,            ,   

           .           ,       (         ) 

 1.9.10הפתיחה ב 

 :ניתן עדיין להרשם
    שנים 3 –חודשים 3גילאי 

    6צהרון  עד גיל 
 לפרטים 

  052-2847158סיגל   
 (חילוני)כפר חסידים 

 מעבר דרך קיבוץ יגור
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 18:30 18:45   מנ   של ער      ומערי  

ה     
שנ

ה
ש 

א
א' ר

 07:30 8:30   ש רית 

 9:30 10:00   תקיעת שופר 

 18:00* מנ    

 18:30* תשליך )ול  ר מכן ער ית(  

    

ה 
שנ

ה
ש 

א
ב ר

 07:30 8:30   ש רית 

 09:30 10:00תקיעת שופר  

 18:15* מנ   וער ית  

 : "                , "         ' -'  17.09.10 - 18.09.10 

 

פור                         
ם כי

ערב יו

 13:00*    מנ    

 17:13   תחילת הצום 

 17:30 17:30   כל נ רי וק לת ש ת 

    

ם כיפור
יו

 

 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  * 
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המרפאה מבטיחה להמשיך לטפל במסירות בתושבי  -גם בשנה החדשה

 . הישוב ולהוביל בסימן קידום בריאות ואיכות חיים

 :בשנה החולפת קיימה המרפאה

   קידום : הגעת לגיל שאפשר להתחיל:"הרצאה בנושא

 ,"?ומתי? מה ? למי    -בריאות ורפואה מונעת

   כללית דיאט"סדנאות", 

  מיני סדנת החייאה ובטיחות בתינוקות, 

  סדנת עיסוי תינוקות , 

   6חוגגים "הפנינג לילדים" , 

   עולים לכתה א "הפנינג", 

   ובו מגוון נושאים בעלי " נופית פלוס"מדור בריאות דו שבועי בצהובון

 , עניין

   (טיפטיפונת של בריאות )"טיפ לתיק להורה ולילד " , 

  גובשה רשימת המתנה לפתיחת סדנה עתידית לגמילה מעישון. 

  

 !יכותית אמיתיתאם עשייה בריאותית ענת שיתוף פעולה שהא  ת



 10 

 ראש המועצה האזורית זבולון, ראיון עם דב ישורון
 מאת אבי ברוך

מצויד . ראיון עם ראש המועצה האזורית זבולון, בשבוע שעבר יצאתי למשימה עיתונאית מיוחדת
נושא בו  -שבמרכזם נימצא נושא החינוך, ברשימת שאלות העוסקות בשלושה תחומים עיקריים

. שעות 3-ונמשכה כ, השיחה התקיימה באווירה נעימה. איכות החיים ביישובנו, לדעתי, נמדדת
 .דובר המועצה, וגדי נס, מזכיר המועצה, בחלקים מהשיחה נכחו ארז ארד

 

 .שלום דב
 .שלום אבי

 
 

הוועד ,  התושב בנופית: הייתי רוצה שתסביר את הקשר בין שלושת קצוות המשולש, לשם התחלה
במיוחד אלו שבאו , לא כולנו מבינים את המערכת הזו. והמועצה האזורית זבולון, המקומי בנופית

 .מהעיר
, חינוך, תברואה: התושב בנופית מקבל מהרשות המקומית את כל השירותים המוניציפאליים כגון

הרשות המקומית בנופית בנויה במבנה דו . תכנון ובניה, תשתיות מים וכבישים, ביטחון, תרבות
ורובד שני הוא המועצה , י התושבים בנופית"רובד אחד הוא הועד המקומי שנבחר ע: רובדי

, כאשר בנופית נפער חור בכביש: לדוגמא. בה יושבים נציגים מכל ישובי המועצה, האזורית זבולון
בין אם יהיה זה איש התחזוקה של הועד , יפנה התושב לוועד המקומי וזה ידאג לתיקון החור

תושב הגר בעיר . שתשלח קבלן חיצוני לתיקון התקלה, ובין אם ועד הישוב יפנה למועצה, המקומי
 .או במועצה מקומית יפנה ישירות לעירייה לתיקון החור בכביש

 
 

 ?מהם שלושת הנושאים העומדים בראש סדר העדיפויות במועצה בהקשר של נופית
 . אלה הם שלושת התחומים בחשיבות עליונה מבחינתי. תעסוקה, הרחבת הישוב, נוער

איכות סביבה ובעיות , במרבית הזמן  ביום יום אנו עסוקים במועצה בענייני תברואה, למעשה
תכנון והשקעת , אבל אנו מקדישים לשלושת הנושאים האלה מחשבה רבה. שוטפות אחרות

 . משאבים לא קטנים
 

 

 ?למה דווקא נושא הנוער בנופית עומד בראש סדר העדיפויות
עם , וכיום הינו ישוב הכתר במועצה, נופית הוא ישוב שעבר צמיחה דמוגרפית בשנים האחרונות

פ מסורת מסודרת במשך "שעובדות ע, בניגוד למערכות בקיבוצים. מספר בני הנוער הגדול במועצה
וזה נובע מהצמיחה , המצב בנופית שונה, עשרות שנים ומטפלות בבני הנוער לכל אורך שעות היום

. ולכן חייבים לטפל בנושא הנוער בנופית כעניין ראשון במעלה, המהירה וממספר בני הנוער הרב
במקום להתמקד בבעיות כמו שתייה . החלטנו במועצה לבצע בנייה של תוכנית ארוכת טווח

מכילה , שעיקריה כבר נכתבו, התוכנית. שקדנו על פתרון מבני וארוך טווח,וונדליזם בטווח הקצר 
שכבת מדריכים קבועה ויציבה שאינה מתחלפת כל שנה , הגדרות חדשות של פעילות הנוער

 . התוכנית נבנתה ובחודשים הקרובים היא תושלם ותצא לאור. שנתיים
 
 

 ?הרחבת הישוב: האם תוכל לפרט את הנושא השני בסדר העדיפויות
כאשר המטרה היא , התוכנית האסטרטגית של נופית קבעה יעדי זמן ברורים לנושא הרחבת נופית

תהליכי . למנוע את הירידה המספרית של הילדים המאכלסים את בית הספר וגני הילדים בישוב
במטרה לזרז את תכנון  . כ יותר זמן מהצפוי והזמן במקרה הזה פועל לרעתנו"התכנון לוקחים בד

מינהל מקרקעי ישראל התעקש לבצע את . הציעה המועצה לממן ולבצע את התכנון, ההרחבה

(Continued on page 11) 
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יש לנו פחות שליטה על קצב ההתקדמות , למרות שזה מקל עלינו מבחינת המימון. התכנון בעצמו

 .והדברים אינם מתקדמים כפי שאנו מצפים
אותה נכנה , הוא שנושא הבעלות על קרקע המושאע המיועדת להרחבה בנופית, כרגע, המצב

א השטח המיועד מחולק "ז, בוצעה פרצלציה בשטח. י המינהל"הושלם ע, "ההרחבה הדרומית"
הועד המקומי והמועצה מקדמים . שטחים בבעלות המועצה ושטחים פרטיים, לשטח בבעלות המינהל

י המינהל להכין תכנון של "חברת סיטילינק נבחרה ע. יד ביד את התכנון של שטח ההרחבה הדרומית
 .כלומר לא בכל השטח, ההרחבה הדרומית באדמות שהינם בבעלות המינהל

ביקשנו מהמינהל להרחיב את התוכנית ולהחיל בה גם תכנון השטחים הפרטיים שנמצאים בהרחבה 
שירדה " תוכנית הדיור המוגן"וכן תכנון שטחים נוספים שהקצנו למרכז האזרחי וחלופה ל, הדרומית

ועדיין לא נתן , ושיש להקצות לכך יותר כסף, המינהל טוען שזה מרחיב מאד את התוכנית. מהפרק
 .תשובה סופית בעניין

 
 

הרחבה המתבססת , ד נוספות בתחום נופית הותיקה"יח 100בתוכנית האסטרטגית של נופית דובר על 
 ?היכן הדברים עומדים. על הגדלת זכויות הבנייה

, מכיוון שאיננו מעוניינים לכפות על התושבים בניה בחלקות הפרטיות. עדיין לא התקדמנו בנושא זה
. מימוש תוכנית כזו דורש תוכנית נפרדת. אנו מחכים לראות שתושבים אכן פונים ומביעים עניין בכך

 .בשלב הזה אנו דוחפים את ההרחבה הדרומית
 
 

 .נושא שלישי שציינת הינו נושא התעסוקה
אבל נוכחנו , אמנם נושא התעסוקה איננו חלק מהשירותים המוניציפאליים שהמועצה מחויבת בהם. כן

משרד העבודה ושירות התעסוקה די מזניחים אותנו ולא נותנים מענה לישובים , ת"לדעת שמשרד התמ
המועצה . ולכן החלטנו במועצה לקחת אחריות על העניין כדי לסייע בנושא לתושבים. הכפריים

 .החליטה להפנות משאבים כספיים לא מבוטלים לתחום הזה
. עמותת מעברים בעמק הוקמה בעבר ביוזמת הקיבוצים ובמימונם כדי לסייע לחקלאים בהסבת מקצוע

אחד הנושאים . המועצה האזורית זבולון הצטרפה ליוזמה מאוחר יותר וסייעה בפיתוח מעברים בעמק
נבנתה מערכת אינטרנטית . המרכזיים בהם מטפלת מעברים בעמק היום הינו בתחום שירותי תעסוקה

למשל איוש משרות . מאידך, ותושבים המחפשים עבודה, שבה נפגשים  מעסיקים מהאזור מחד
איש מנופית פנו למעברים  100-כ. חדשות במועצה נבדקות על ידנו באתר מעברים בעמק תחילה

ולכן יש להניח  404אחוזי ההשמה הכלליים של מעברים בעמק עומדים על , בעמק למציאת עבודה
 .איש מנופית מצאו עבודה בעזרת מעברים בעמק 40-שכ

חלקם ביוזמת מעברים בעמק וחלקם ביוזמת , במעברים בעמק מוצעים קורסים ליזמים ובעלי עסקים
 . מעברים בעמק תומכת ומפנה אליהם משתתפים, כאשר, י חיפה"מט

שלושת המועצות האזוריות . מעברים בעמק פועלת גם בנושא של טיפוח יזמות ועזרה לעסקים קטנים
מגידו וזבולון החליטו על ביצוע ניסוי לעידוד וטיפוח היזמות , יזרעאל: השותפות במעברים בעמק

עשרות עסקים קטנים מנופית נטלו . אני הצעתי את נופית וההצעה התקבלה. בישוב אחד מכל מועצה
יזמים  60-שמחתי להשתתף בכנס הראשון אליו הגיעו כ. חלק בפעילויות שהתקיימו במסגרת הזו

יש , ההצלחה בפיילוט הזה היא עצומה. מאז נוכחנו שהפעילות נמשכת בכיוונים שונים. ובעלי עסקים
 .קורים דברים וזה מחזק את ההרגשה שהבחירה בנופית הייתה בחירה נכונה, התפתחויות
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 . נושא החינוך במשמעות הרחבה שלו, נעבור לחלק המרכזי בראיון, ברשותך

בשבט השישי מדברת על העברה  2010תקציר תוכנית אסטרטגית לחינוך שהתפרסמה בפברואר 
? במה זה יבוא לידי ביטוי. הדרגתית של החינוך לגיל הרך והחינוך הבלתי פורמלי לאחריות המועצה

 ? האם נראה בנופית רכז חינוך בשכר מטעם המועצה
ישובי המועצה הינם ישובים אוטונומיים שעשו את החינוך בעצמם והיו : נתחיל ברקע היסטורי

השנים  10-ב. סייעה אך לא שימשה כאחראית בפועל, המועצה הייתה ברקע. מרוצים מהמצב
האחרונות מערכת החינוך עוברת שינוי דרמטי ומשתנה ממצב שכל קיבוץ מתנהל באופן אוטונומי 

כל בתי הספר היישוביים הקטנים נסגרו ובית הספר היסודי ניצני . למצב של מערכת חינוך אזורית
בית הספר כרמל זבולון הפך להיות בית הספר האזורי . זבולון קלט את תלמידי המועצה פרט לנופית

 . לתלמידי נופית, וכמובן, לתלמידי החטיבה והתיכון במועצה
יש . המטרה שלנו היא ליצור רצף חינוכי גדול ככל האפשר ולהחיל אותו על כל ישובי המועצה

כדי שהמעבר מהגן לבית הספר יהיה חלק . לבית הספר' חשיבות לכך שהילדים יבואו מוכנים לכיתה א
אנו מתעתדים לפתוח יחידה חדשה לגיל הרך שתשרת את . אנו מכינים אותם לכך מוקדם ככל האפשר

להקדים ולהכין את הגיל הרך למטרות החינוכיות בגני החובה , כל ישובי המועצה ותפקידה לתאם
 .הרצף החינוכי נמשך גם במעבר לחטיבה ולתיכון. ובית הספר

הענקת עזרה , הארכת יום הלימודים: המשמעות היא. המועצה שותפה לתוכנית הרפורמה אופק חדש
השינוי הזה מצריך . ואגב כך גם שיפור בתנאי ההעסקה של המורים, פרטנית לילדים הזקוקים לכך

התוכנית לכך ממתינה לאישור משרד , השקעה כספית בהתאמת חדר המורים בנופית לעבודה פרטנית
השקעה נוספת בבית הספר נופית היא הנגשת כיתה מיוחדת בה ילמדו גם תלמידים כבדי , אגב. החינוך
 .התוכנית לשיפורים אקוסטיים בכיתה נמצאת בביצוע. שמיעה

תנועת , ריכוז הנוער: ברור לנו שיש צורך ליצור לילדים רצף על פני היום ויש חשיבות רבה לנושאים
עם השלמת אולם הספורט וחדרי החוגים בכוונתנו לשפר ולהגדיל את מגוון החוגים . הנוער והחוגים

כך שכל אחד , חוגים יקבלו מענה גם מחוץ לנופית. ולהגדיל את היקף ההשתתפות בחוגים, בנופית
 . יוכל למצוא את מקומו ולהביא לידי ביטוי את רצונו

או , בפרט, איננו מתכוונים למנות מישהו שישב בנופית ויהיה אחראי מטעמנו בנופית על החוגים
מחלקות המועצה יטפלו בנופית במסגרת עבודתם כאשר נופית תקבל תשומת לב . בכלל, החינוך

 .מיוחדת כחלק גדול ועיקרי בפעילותם
 
לאוכלוסיות חלשות , 5שעליהם חל חוק חינוך חובה החל מגיל )המועצה מנהלת גני ילדים : ארז ארד]

תשעה , בישובים האחרים. רס עלי ונופית, איבטין, חואלד: בארבעה ישובים בתחומה( 3החל מגיל 
 .[הגנים מנוהלים בעצמם והשאיפה היא להשוות בהם את המצב למצב בנופית, במספר

 
כיצד אנו משביחים את איכות ההוראה והישגי ? כיצד אנו מודדים את בית הספר נופית על ציר הזמן

 ?מהי דרכה, מה האמירה החינוכית של המועצה? התלמידים
אני חושב שמלבד ההישגים יש חשיבות רבה גם . שאלות קשות שגם במשרד החינוך מתלבטים בהם

 . התוצאה היא אנשים טובים יותר שיוצאים ממערכת החינוך, אבל. לערכים שאותם קשה מאד למדוד
התלמידים המגיעים מנופית לבית הספר כרמל זבולון הם ברמה טובה ביחס לתלמידים אחרים מניצני 

אני מאמין בערכי איכות סביבה . הן מבחינת ההישגים והן מבחינת הערכים, זבולון ומבתי ספר אחרים
בעייני , בית הספר מטייל ומנווט. ונעשית פעילות להטמעתם, וערכים אלה מקבלים ביטוי בבית הספר

גם זהו ערך , בית ספר נופית יהיה השנה לבית ספר מנגן. אם כי לא ניתן למדוד אותו, זה ערך חשוב
ולא רק מי שיכול להרשות לעצמו ומעוניין לעשות זאת , תנגן( 'כיתה ד)שבו כיתה שלמה , חשוב בעיני

 .אנו מקווים שבאמצעות החשיפה הזו יותר ילדים ינגנו בעתיד. באופן פרטני
שניתן , לגבי הישגים. יש לנו במועצה תוצאות טובות לגבי הגיוס לצבא ובהשתתפות בתנועות נוער

(Continued on page 13) 
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 .כמו למשל תוצאות מבחני הבגרות של תלמידי כרמל זבולון שהן מעולות, למדוד ביתר קלות

שמדובר בילדים בעלי , ברור לי, אם כי, לבית הספר נופית תוצאות מעולות הן בערכים והן בהישגים
 .פוטנציאל גבוה

 
 ?בית ספר הפועל בשיתוף פעולה עם הקהילה, מה על בית ספר קהילתי

אך חשוב לזכור שיש , הקשר בין בית הספר בנופית  לקהילה בנופית הוא חשוב ביותר ויש לטפח אותו
חג פורים יכול . הילדים צריכים להיות חלק מפעילויות כמו נטיעות בישוב. לבית הספר גם מטלות אחרות

חג . שגם יום העצמאות ויום הזיכרון, כמובן. להיות הזדמנות לפעילות משותפת של בית הספר והקהילה
שבה ילדי הישוב יוכלו ללמוד ולהכיר את ההיסטוריה של , נופית הוא עוד הזדמנות לשיתוף פעולה

 . י בית הספר"טוב ונוח לשימוש ע, שביל אוהד הוא כר נגיש. הישוב
מצד אחד התושבים רוצים להיות מעורבים . למעורבות של בית הספר בקהילה ולהיפך יש שני צדדים

. מצד שני זה יכול להעיק ולגרום להתנגדות בבית הספר. בחינוך של הילדים שלהם ולהשפיע על כיוונו
 .שיתוף הפעולה הוא הכרחי, בכל אופן

 
ס שנופשית היא חלק ממנו והמועצה "האם זהו מתנ? ס הישובי בנופית"כיצד אתה רואה את המתנ

 ?דומיננטית או שיש שני גופים מתחרים
אנו נמצאים במהלכו של משא ומתן עם ועד . האפשרות השניה היא אפשרות גרועה ואיננו מעוניינים בה

חלופה אחת היא שהמועצה תיקח על אחריותה את כל פעילות החוגים והמתקנים . הישוב בנושא
וזו . הדבר מחייב הסכמת הנהלת נופשית.  קרי נופשית, המשמשים את התושבים בשעות הפנאי בנופית

אין לנו . חלופה שנייה היא שפעילות החוגים מתואמת ומוסכמת. החלופה המועדפת והאידיאלית בעיני
יש לנו זמן ואנו רוצים להגיע להסכם טוב שיפעל בצורה נכונה . זה לא יקרה, כוונה להתחרות בנופשית

 .לכל הצדדים
 

 ?האם יש כוונה לאחד את בתי הספר ניצני זבולון ונופית
ביגור למשל . שבעשור הקרוב המצב לא ישתנה, ואני מניח. ילדים 300כל עוד בנופית לומדים מעל , לא

 .שנה בגלל מספר התלמידים שהלך והצטמצם 80נסגר בית ספר שפעל 
 

 ?מה לגבי שלוחה צעירה של מרכז דורות בנופית
עם : וכיוון החשיבה הוא כזה שמתחשב במספר עובדות כמו. אנו חושבים קדימה בעניין מרכז דורות

גיל . השנים רמת התפקוד יורדת ואנו נאלצים לחשוב כיצד אנו מתמודדים עם הקשיים של הגיל המבוגר
כשירים , בריאים, 55אבל חלק מהפורשים באופן מעשי הם בגיל , הפרישה הפורמאלי אמנם הולך ועולה

בשבוע הבא יש לי פגישה עם עמותת . תוחלת החיים עולה בהתמדה. וספורטיביים ומחפשים תעסוקה
 . שנים ומעלה 10, דורות בעניין נופית לתכנון לטווח הקצר שנה שנתיים ולטווח הארוך

ולתחום , הרצאות וחוגים לפורשים הצעירים, של קורסים: החשיבה נפרסת לתחום הפעילות החברתית
לאחרונה התמנתה מירה לב מיגור לראשות . הפתרונות של בית אבות וטיפול סיעודי למבוגרים יותר

 .ומשתתפות בהנהלת העמותה ברברה מידן קלטש ורותי כרמלי מנופית, עמותת דורות
 

 ?מה דעתך על פגישה פומבית עם התושבים. ראש המועצה בשטח
התחלתי לפני זמן מה עם . ואני עושה זאת יותר ככל האפשר, אני מאד אוהב להיות ולסייר בשטח

מזמין אותם אלי או , אני מתקשר למי שאני מכיר או שמציעים לי ללכת לדבר איתו. מפגשים אישיים
רובם אנשים שאינם בעלי . לפעמים שעה ויותר, בלי זמן קצוב, הולך אליהם ויושב איתם בלי לוח זמנים

כמובן שאני נפגש . ואני מתכוון להמשיך בכך, לכל אחד ואחת זווית ראיה שונה ומפרה. תפקיד בישוב
, ועם נציגי נופית במליאת המועצה, והצוות שלו, ר ועד  נופית"יו, כמו מולי, ומשוחח עם בעלי תפקידים

הייתי רוצה להיפגש יותר עם ועד הישוב כוועד . וזה קורה באופן אינטנסיבי יותר מאשר בשאר הישובים

(Continued on page 14) 
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 . ולא כבודדים

ההיענות של התושבים למפגש פתוח . עשינו פעמיים מפגשי תושב הכולל ביקור בישוב ופגישה עם הוועד
 .יתכן ולא פרסמנו את העניין בצורה בולטת מספיק, איש 20-למפגש האחרון הגיעו כ, כזה איננה גבוהה

 
 ?מה לגבי מבני ציבור בנופית

שיכיל " מרכז פיס קהילתי"בימים אלה מסתיימת בנייתו של . מועדון נוער כבר פעיל ומשרת את הנוער
שלאחרונה מטופל , מבנה קבע לבית כנסת. ובעתיד יהיה בו גם אודיטוריום, אולם ספורט וחדרי חוגים

. אנו נדרשים לחשוב גם על בית עלמין לתושבי נופית שיגיע יומם, מכיוון שאיננו חיים לעד. באינטנסיביות
מדובר על חלקה עילית ואנו משלמים עבור . פנינו וקיבלנו הקצאה של שטחי קבורה בבית העלמין תל רגב

 .פיתוח החלקה
 

 ?יש סיכוי. ספרייה בישוב
מעלות  504חוק הספריות האזוריות מאפשר בניית ספריה אחת למועצה האזורית כאשר המדינה מממנת 

 84-המימון ירד ל 2010המימון הזה הוגבל בזמן והולך ויורד עם השנים כך שבשנת . הספרים הנרכשים
במועצות אחרות בסביבתנו . וכוח האדם הדרוש להפעלתו, המימון אינו כולל את עלות המבנה. בלבד

יש לכך יתרונות . כ היה זה הישוב בו נמצא בית הספר האזורי"הוקמה ספרייה באחד הישובים ובד
אנחנו עדיין . והספרנית היא הספרנית של בית הספר, זה נוח לתלמידי בית הספר: בנגישות ובמימון

אבל ככל הנראה לא מתקדם . לשימוש בה כספריה אזורית של זבולון, מנהלים דיון עם הספרייה בטבעון
אני מודע לחשיבות הקריאה ומצר על כך . ומסתמן שהספרייה תהיה בבית הספר כרמל זבולון, בכיוון הזה

 .ספרייה בבית הספר יכולה לעזור בעניין. שהילדים מעדיפים את המחשב על הספרים
 

 ?מה המצב ומה המגמה, זיהום אויר
והאזור שלנו פחות מזוהם מאזור , לפי המדידות אין זיהום. בצד המדידה האף הוא המדד הטוב ביותר

שמשפעים על כל , פרט לימים בודדים עם תנאים אטמוספריים מסוימים, האויר נקי, פ המדידות"ע.  א"ת
על פי מחקרים עדיין לא נמצא קשר חד משמעי בין תחלואה בסרטן . הארץ וגורמים לזיהום אויר חריג

יש לנו תחנת ניטור בכפר חסידים והתוצאות מראות . איננו רגועים בעניין זיהום האויר. לבין זיהום אויר
אינני משוכנע שהמדידות בודקות את . אבל גם זה לא מרגיע אותנו. שהמצב שם טוב יותר מהמצב בטבעון

, ר ועדת איכות הסביבה בנופית"יו, ברברה מידן קלטש. דיאוקסינים אינם נבדקים, כל המזהמים באוויר
ובדיקתו , י דגימת אויר בדליים"פנתה אלי לפני כשלושה חדשים לביצוע בדיקה מיוחדת בנופית ע

יש שיפור באיכות . עדיין לא התחלנו בביצוע, אני בעד הבדיקה. במעבדות מיוחדות כחלק מניסוי אירופי
 . האויר הנמדדת בשנים האחרונות

ולא מן ,היום ידוע שזיהום האויר העיקרי באיזור חיפה מגיע מהמכוניות , בצד פליטת זיהום האויר
. אנו מעוניינים להמשיך במגמה הזו ולהקטין ככל האפשר את הזיהום הניפלט מהמפעלים. המפעלים

מינוי מיוחד של משרד הפנים  להקמת גוף , יחד עם שאר הערים הגובלות בבתי הזיקוק, זבולון קיבלה
ובאפשרות המינהלת הזו להכתיב למפעלים שיפור , מינהלת לבתי הזיקוק והמפעלים הפטרוכימיים

ואנו לא נהסס להפעיל גם את הציבור לצורך , אני נציג זבולון במינהלת. בפליטת המזהמים מדי שנה
במינהלת יש נציגים ממשרדי הממשלה הנוגעים בדבר כגון משרד . העניין במידה ודברים לא יתקדמו

 .נשר, קרית אתא, וכן ראשי ערים של חיפה,  משרד התשתיות, איכות הסביבה
 

 ?כיצד מטפחים מנהיגות צעירה
ולשלב כוחות , אנחנו צריכים להלחם בתופעה. ישנה בעיה כללית באזור הצפון שהצעירים עוזבים למרכז

אני מודה שלא חשבתי , הרעיון לפתח מנהיגות צעירה הוא רעיון טוב ונכון. של הישובים והערים באזור
 . מספיק בכיוון הזה

 

(Continued on page 15) 
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 ?כיצד דואגים לטפח את השכבה המובילה ופועלת בהתנדבות בישוב

אני מבין . רבים מאנשי נופית משקיעים מזמנם הפנוי שעות רבות ומחזיקים מערכות מפוארות
יכול להיות . לא יכול לטפוח לעצמו על השכם, המורכב ממתנדבים בעצמו, שוועד הישוב

מינינו את טלי וינקלר מנופית להיות רכזת מתנדבים של . שדרושה התערבות של המועצה בעניין
 .ואני אתייעץ איתה בעניין, המועצה

 
 ?"נופית פלוס"מדוע המועצה ממעטת לפרסם ב

קיבלנו תגובות מאד חיוביות . אנחנו מתלבטים רבות איך להגיע לתושבים ולהעביר להם מידע
גם אני מקבל . מגיע וניקרא בקרב תושבי נופית" נופית פלוס"ואנו יודעים ש, "נופית פלוס"על 

 .יש מקום לדון בנושא". נופית פלוס"וקורא את , ל"בדוא
: כדי לדעת איך להתנהל ומה אפשר לשפר במועצה ביצענו סקר שאמור לענות על שאלות כמו

ולתת לנו כלים ומדדים סטטיסטיים לבחינת שביעות הרצון של ? איך להעביר מידע לתושבים
, לאחר שננתח את הסקר נוכל לדון בעניין הפרסום. ההיענות לסקר הייתה טובה מאד. התושבים

 .ולשפר את ההתנהלות של המועצה, גם בעניינים נוספים, וכמובן
 

 ?כיצד תבלה בחג
לא מזמן חזרתי מטרק באזור גאורגיה וגרוזיה במשך , הבילויים שלי הם בעיקר טיולים

המועצה יוצאת . אם אני אעשה חופש בראש השנה או בסוכות זה יהיה לנחלים בירדן. כשבועיים
יהיה מי שייתן מענה לבעיות דחופות , אנחנו לא סוגרים הכל. לחופש בסוכות וזו הזדמנות

 .שתמיד צצות
 

 ?איזה ספר טוב קראת לאחרונה
הבטחתי לעצמי את זה מאז הביקור של . אני של אלון חילו'אתמול סיימתי לקרוא את אחוזת דג

 . אלון חילו וההרצאה שלו בנופית בשבוע הספר
 

 ?ספורט ותחביבים
, גורם לי להזיע, מניע את הגוף, זה ספורט שמתאים לגילי, גם בנופית, אני רוכב על אופניים

מדי , אנחנו עוצרים. גם החבורה איתה אני יוצא לרכיבה נעימה. בעזרתו אני שומר על הכושר
אני יודע שיש בנופית . מדברים על ענייני היום וממשיכים הלאה, שותים קפה, פעם למנוחה

 . אבל זה פחות נוח מאשר לצאת מיגור, הרבה רוכבים וגם יצאתי איתם
 

 ?משפחה
היא עברה מעבודת החינוך התובעת אחריות גדולה , מיכל אשתי כפי הנראה עשתה עסק טוב

חשבתי שאחרי שהיא הפסיקה לטפל בעשרות ילדים . ושם היא נהנית מכל רגע, למגזר העסקי
. יש לנו ארבעה ילדים ושני נכדים. אבל היא שוב עסוקה מעל הראש, היא תטפל בי קצת יותר

אנחנו מדברים איתם , ל וקשה לנו מאד עם זה“גדלים בחו, שניהם מבני הבכור, לצערי הנכדים
אנחנו . אנו נוסעים אליהם, כאשר, או, כאשר הם מבקרים, בסקייפ ומתראים לעיתים רחוקות

 .ונוכל לחבק אותם יותר, מצפים לנכדים נוספים שיגדלו בארץ
 

 .תודה רבה לך דב על הסבלנות הרבה ועל הזמן שהקדשת
 .ושנה טובה  לכל תושבי נופית, תודה לך אבי
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 נופשיבוקר          נופשיבוקר           נופשיבוקר

  

 ,ידידים יקרים שלום רב

בפרוס השנה החדשה אנו שמחות לתת מקצת התכנים אשר 
 אנו מעונינים לעסוק בהם במסגרת הקבוצה

  

 מפגשים והרצאות
  

בבקר ועד  10.00החל משעה ( לפי התאריכים שיפורסמו) ‘ההרצאות תתקיימנה בימי ג
ההשתתפות הינה בתשלום סימלי , בחדר הקבוע בנופשית אלא אם יצוין אחרת, 12.00

 ,י מרצים יחודיים ואיכותיים"ההרצאות ינתנו ע,  וכוללת כיבוד קל₪  10של 

 :להלן רשימה ראשונית

  
 ". כשהמדע והאמנות נפגשים   -שמעון המאירי -5.10.10

, הלייזר כמכחול, זמן ומרחב, תלת מימד, אור וראייה: תוך כדי מעבר על נושאים כמו 
במהלך מובנה יכין שמעון את שומעיו להצטרף . נחשף הקהל לקסמי תורת ההולוגרפיה

 !ולהכין עימו הולוגרמה אליו באופן דמיוני למעבדתו 
 .ההרצאה תלווה בתצוגת מספר עבודותיו האחרונות של האמן

 

 הגורמים לעבריינות נוער -לאטי גולן שוטרת לשעבר-19.10.10

 תספר על האתיופים ,אתיופית ,דגה פדר מטבעון -2.11.10

 רוקדת ושרה ותשתף את הקהל בשיר וריקוד              

 אקטואליה-עמוס דותן-16.11.10

 מקהלת הצבא האדום-משה ליכומנוב-30.11.10
 .סיפור של מקהלת הזמר הגדולה והטובה בעולם 

ובזמן שלום ברחבי ,שירים מהופעותיה בזמן המלחמה ברוסיה 15כולל קטעי וידיאו של 
 .העולם

איך ומתי נוצרו השירים שכולנו מכירים -הרצאה מרתקת עם הרבה שירים והסברים על 
 מתנועות הנוער 

 

 ,מטיילת  קבוצה
חברים מטיילים באופן קבוע אחת לחודש חודשיים  יש לנו חלום ליסד קבוצה של

התארגנות הקבוצה תאפשר הדרכה ואתרים יחודיים . ברחבי ארצנו היפה
 ,חדשה למיפגשי חברים ותיקים  ותיתן הזדמנות,ואיכותיים

שיקים לתאריכים  2ביצוע התכנית דורש מכם החברים להירשם במזכירות ולהפקיד  
חבר אשר מכל סיבה לא יוכל להשתתף יהיה רשאי , ח"ש 100ס "דחויים כל שיק ע

 ,למכור את הטיול וידרש להודיע לאחראי
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 -להלן הטיולים 
דוד הוא מומחה גבולות -טיול עם דוד שטנר- 15.10.10יום שישי 

  חבר קיבוץ גבע.השתתף בשיחות השלום,ומים
, זרעית, ערב אל ערמשה, חניתה, (בשלומי)שלומית , דרך הים, אכזיב:  מסלול הטיול 

 .ברעם, איקרית 
 : במסגרת זו יעלו הנושאים הבאים. הכרה של גבול ישראל לבנון: מטרת הסיורים

 , 1949משטר שביתת הנשק אחרי , היווצרות הגבול בידי הצרפתים והבריטים
 , היחסים עם תושבי דרום לבנון וצבאה, ההתיישבות הישראלית לאורכו

שיחות השלום , בינינו לבין לבנון" קו הכחול"היווצרות ה, בעיות מים, בעיות ביטחון עם ארגוני הטרור
 .ועוד

כל אחד מצטייד ,בבוקר ליד המכולת המחיר כולל הסעה והדרכה לא כולל אוכל 7.30יציאה 
 ומצב רוח טוב  .בארוחות

   

 טיול עם דרור וייצמן- 12.11.10יום שישי 
 !?העתיד של המדינה-ההתישבות בנגב

, הרוקחת הבידואית של תל שבע, הישוב החדש גבעות בר,חוות בודדים בחירבת זעק ויער להב:המסלול
 העיר באר שבע

 כל אחד מצטייד בארוחות. מחיר כולל הסעה והדרכה לא כולל אוכל,בבוקר ליד המכולת  7.30יציאה 
  

 מצפים לראותכם משתתפים 
 שנה טובה פוריה ופעילה

 צוות נופשיבוקר
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 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 כל הדרכים ללמוד צילום
, בדיוק כמו בנהיגה או בנגינה. אף אחד לא נולד עם מצלמה ביד, להבדיל ממה שכמה אנשים חושבים

שכדי , אבל זו קודם כל מיומנות נרכשת, מן הסתם כשרון עוזר. נדרש זמן כדי לרכוש מיומנות בצילום
, אין עלויות פיתוח, בעידן הדיגיטלי בו המצלמות הפכו עממיות יותר .להשיג אותה יש ללמוד ולהתאמן

קודם ? אז מה בכלל לומדים . כל אחד יכול ללמוד צילום במגוון דרכים, ויש מידע זמין לכל באינטרנט
 :כל שני דברים בסיסיים

 .זויות צילום, מיקום האובייקטים בתמונה, מה נכנס לתמונה ומה לא – קומפוזיציה
כדי לקבל את  )ISO, פיצוי חשיפה, מהירות, צמצם)איך לכוון את פרמטרי הצילום  – חשיפה נכונה

בתנאי תאורה ירודים , במקומות סגורים, באור יום –התוצאה הרצויה בתנאי תאורה שונים 
 . או בתאורה מלאכותית, מאוד

, ספורט, פורטרטים: תלוי מה מושך אתכם, למתקדמים יותר ישנן כמובן התמחויות בנושאי צילום רבים
אז הנה כל . ועוד, (עירום, תכשיטים, אוכל, דוגמנות)סטודיו , טבע, ציפורים, מאקרו, צילום אורבני

 :הדרכים להכנס לעולם הצילום
 קורס צילום –הדרך הקונבנציונאלית 

, קורסים של שבועות וחודשים, קורסים של שלושה ימים, יש סדנאות קצרות בנות יום: המגוון עצום
: היתרון של קורס ברור. צריך רק לבחור. ואפילו מורים פרטיים, מסגרת לימודים כוללת של שלוש שנים

ומביא אתכם , חוסך לכם זמן, נותן טיפים מועילים, מדריך מנוסה מלמד אתכם לצלם בדרך הנכונה
בקורס מכירים צלמים נוספים שאפשר להמשיך איתם גם הלאה בסיורי צילום , בנוסף. לתוצאות מהר

המתנגדים יטענו שהשיטות המוכתבות בקורסים מגבילות את היצירתיות ומכניסות את כולם . משותפים
 . לאותו מסלול ולאותה צורת הסתכלות

, מ"צילום בע, רועי גליץ(: לא מנסיון אישי)בתי ספר לצילום שמקבלים המלצות לעיתים קרובות 
 .ויש עוד כמובן, היחידה ללימודי חוץ –הטכניון 

 האינטרנט –הדרך המודרנית 
פורומים : גם בעברית, אוטוסטראדת המידע מספקת כמות אינסופית של אמצעי לימוד וחומר לימודי

אתרי מפגש לצלמים בהם ניתן לקבל ביקורת על תמונות וללמוד , (אומנות הצילום –תפוז )של צלמים 
האתר , פורטל הצילום של טד)אתרים עם מידע שימושי ומאמרים , (D-Spot, photolight)מאחרים 

מידע טכני על ציוד "( קומפוזיציה)"מגזינים של צילום , מדריכים מקוונים, בלוגים, (של רועי גליץ
 .ועוד ועוד( dpreview, photozone, slrgear)צילום 

ויכול להתמודד עם העובדה שאין , למידה דרך האינטרנט מתאימה למי שמעדיף ללמוד בזמנו החופשי
, בשיטה זו נחשפים להשפעות רבות ומגוונות, מצד שני. לו מסגרת קבועה ואין מי שמדריך אותו אישית

 .ולא רק למדריך אחד עם תפיסה צילומית ספציפית
 ספרי צילום

וכמובן ספרים , אחרים שמתמקדים בטכניקות צילום, ישנם ספרים בסיסיים ללימוד שליטה במצלמה
אבל ללא ספק . ואצל רוב האנשים הם בשימוש מועט, לא קל לבחור ספר טוב. שעוסקים בצד האומנותי

 .או לקבל רעיונות יצירתיים מעניינים/ספר יכול לסייע לצלם מתחיל לצאת לדרך ו
 הדרך המשולבת

ספר בשביל , מידע נוסף ופורומים מהאינטרנט, קורס מבוא כדי לצאת לדרך?  למה לא גם וגם וגם 
בהמשך אולי גם קורס מתקדם בתחום יותר . וכמובן הרבה ניסוי וטעיה שבלעדיהם אי אפשר, ההשראה

 .יחד זה שילוב מנצח למי שיש את הזמן והחשק. ממוקד
 רביב      com.hotmail@me_raviv:  לתגובות         Jלימודים נעימים  

mailto:raviv_me@hotmail.com
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 מברכת 
 בחג שמח 

 את כל 
 תושבי נופית

 ,לצוות המרכולית
 תודה רבה 
 וסחטיין על 

 ההפתעה הגדולה
 איציק בטש



 20 

במחזור יום 
 הכיפורים

בספר מחזור התפילות של 
יש פניני שירה , הימים הנוראים

, קטעי מקרא מופלאים, ופיוטים
, תחינות למחילה על חטאים

ורב , דברי חוכמה פזורים
יום כיפור נזכר במספר פסוקים בספר . הנסתר בין הדפים

אך בעשור לחודש השביעי הזה יום : "...ויקרא
ויקרא פרק " )ועיניתם את נפשותיכם... הכיפורים הוא

הוא יום , יום כיפור שחל בעשרה בתשרי(.  27ג פסוק "כ
צום ותפילה שבו מבקשים סליחה ומחילה על החטאים 

נוהגים לבקש . ויום של חשבון נפש, של השנה שחלפה
מראש , יום 40במשך  , סליחות על עוונות אחת לשנה

בין ראש . ומיתוך פחד ישתק חושים, חשבון נפש מאמונה יפלס דרכים. חודש אלול עד לעשרה בתשרי
מרשה אדם לעצמו לעבור תהליכי הזדככות , (בין כסה לעשור)בעשרה ימי תשובה , השנה ליום הכיפורים

 . ותובעים את שינוי דרכיו, החושפים את חולשותיו והלכי נפשו, רוחנית
ואין בכוחנו וביכולתנו , שנדרנו בשנה שחלפה, להתרת נדרים" כול נדרי"הכול מתחיל בקריאת הפיוט 

האדם מכתיר את אלוהיו בכתר (. ב"כ, ג"דברים כ)אלוהיך לא תאחר לשלמו ' כי תידור נדר לה. "לקיימם
קוראים על פרשת עקידת , בראש השנה ויום הכיפורים. ומדגיש את אפסותו שלו במרחבי עולמו, מלכות
זה מבטא את (. ט"י –א , ב"בראשית פרק כ..." )ויהי אחר הדברים האלה אלוהים ניסה את אברהם"יצחק 

ביום . ובסוף קיבל גמול על נאמנותו, שעמד איתן בפני מצב בלתי אפשרי עבורו, עצמת האמונה של אדם
על האיסורים הרבים בחייו של האדם , בפרשת אחרי מות, ח"הכיפורים קוראים בספר ויקרא פרק י

שנתבקש על ידי , מסופר על אדם שחי בגליל בשם יונה בן אמיתי. וקוראים הפטרה מספר יונה, ומשפחתו
ובא , אך אלוהים היה בעקבותיו, הוא ניסה לברוח אל מעבר לים. אלוהים לצאת לשליחות והוא סירב

וגם יונה , אנשי נינווה שבו מדרכם הרעה, לבסוף שליחותו של יונה הצליחה. ובמדבר, לעזרתו בבטן הדגה
אנא אלך : "ט"וכך כתוב בפרק קל, ספר תהילים מציין שאין דרך לברוח משליחות אלוהית. השתנה
אשכנה באחרית , אשא כנפי שחר, ואציעה שאול הנך, אם אסק שמים שם אתה. ואנא מפניך אברח, מרוחק

נובע מהעיקרון של חזרה , הקשר של ספר יונה ליום הכיפורים". גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך, ים
כך האדם שחטא יכול , כשם שאנשי נינווה שבו לדרך הטובה וניצלו מחורבן. בתשובה של אנשים שחטאו

 .  לבקש מחילה על חטאיו ולשוב בתשובה
אך כמה נעלה יהיה אם . קוראים רשימה ארוכה של חטאים שעליהם מבקש האדם סליחה, במחזור התפילה

. ויבטיח לעצמו לא לשוב לעשותם, יבקש עליהם סליחה ומחילה, אדם יתרכז בחטאים שאכן עשה במודע
כחלק מתהליך , ולקרוא אותם  לעצמו ולחבריו, על רגשותיו ומעלליו, הוא גם יכול לכתוב בגוף ראשון

טעו . נפשי מעדה במחילותיי, אכה אתיר נדרי ואסרי במילותיי: "הנה דוגמה לפיוט שכזה. התנקות פנימית
חסדי נעילת . וכוכבים בלילותיי, הועם זוהר חמה בשמי ימיי. בנבכי נפתולי מחשבותיי, באפלה אורחותיי

 . ישוב האור למסילותיי, יפציע השחר בדרכיי. ילבינו כשלג חטאיי, תחנוניי
אדון : "הנה חלק מהם. ובימים הנוראים בתשרי, פיוטים רבים נאמרים או מושרים בימי הסליחות באלול

אל נורא ", "כל נדרי", "עת שערי רצון", "אחות קטנה", "ענני", "בן אדם מה לך נרדם", "הסליחות
ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא " )ונתנה תוקף. "ועוד" לך אלי", "שמע קולי", "חון תחון", "עלילה
ויש מסורת המייחסת אותו לרבי , המיוחס לפייטן ארץ ישראלי מהמאה העשירית, הוא פיוט מיוחד, (ואיום

המדגישה את עוצמת , יאיר רוזנבלום חיבר מנגינה מרגשת לפיוט זה. אמנון ממגנצא מהמאה האחת עשרה
 .בעקבות מלחמת יום הכיפורים, המילים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 

 מחפשים לקנות

 בית בנופית

052-4291841 

052-2531733 
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 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 חדש חדש בכרמי זית
למשפחות חגיגת מסיק 

ע סוכות "וילדים בחהמ
כולל  16.00 – 10.00מ

, כיבוש זיתים, מסיק ידני
פינות יצירה ואפייה 

 !!!תבואו יהיה כיף, בטאבון

יחידת ארוח , בקתה בכרם

, שלווה ונעימה במשקנו
תחת מגדל השמירה ומול 

כולל ארוחת ...עצי הזית
בוקר במסעדה החלבית 

 .הכשרה

מתוצרת המשק אריזות שי  

שמן ... לכל החגים וגם אחרי
, דבש, מרקחות הבית, זית

, סבון שמן זית, רוטב שזיפים
 .דבש חרובים  וגם קצת כלים

 מפנקות' ארוחות ברנץ: וכרגיל

 סיפורים וסיורים
 14.00 -9.00' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות
 ימי הולדת  וקבלות פנים

 שוש ואהוד יונאי

052-5671293/4 
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 מקבלים הזמנות לחגים  -לא לילדים בלבד -משחקי חשיבה

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

PENTAGO 

MULTIPLAYER 
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 פרשת 

 ערב ראש השנה 
 18:26-19:32: 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

 !חג שמח ושנה טובה לכל תושבי נופית

  מופו ווווו ופופופו ו ווו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום

 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  470-7767009 9777709: 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 
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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 


