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 נופותופווווותו ופו ו

 17.9.2010ע  “תש , תשרי ‘ יום שישי ט   399גליון  

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 

אחת לשנה מגיעים אלינו 
לנופית נווטים מכל רחבי 

, יחידים וקבוצות: הארץ
ממועדוני הניווט הפזורים 

לאורכה ולרוחבה של 
כמו גם משפחות  על , הארץ

ילדיהם המגיעות בעיקר 
מקבלים .  למסלול העממי

מפה של נופית והסביבה  
י המסלול הנבחר ורמת “עפ)

ויוצאים ( הקושי המבוקשת
למצוא את : המטרה. לדרך

? איך. כל התחנות במסלול
בעזרת , מחפשים ברגליים

מצפן והחושים את הנקודות 
האתגר . שמופיעות במפה

הוא לעשות זאת במהירות 
. הגדולה ביותר האפשרית

, יש הרבה החלטות שצריך לקבל בדרך. כמובן שזה לא מספיק לרוץ מהר או להתמצא טוב בשטח
 .ולדעת כל הזמן איפה נמצאים על המפה, להחליט  ממה להתעלם, לתכנן את המסלול

דרור הוביל אותי לאורך . נקודות למצוא 19היו לנו , דרור ואני צעדנו ביחד במסלול הבינוני התחרותי
, זה היה בשטח טרשי וקוצי מחוץ לישוב, בערך 13-היינו בנקודה ה.  כל הדרך כמו נווט מיומן

. “על סיום המסלול”: תשובתי המהירה היתה. “ ?אבא על מה אתה חושב עכשיו”, כשדרור שאל אותי
.  “?על מה עוד אתה חושב, חוץ מזה”: התשובה לא מצאה חן בעיניו והוא שאל שוב באופן אחר

כשהגענו לנקודת . “אני חושב על איך להגיע לנקודה הבאה”: הפעם השבתי לו בצורה מדוייקת יותר
וזו גם ההזדמנות לומר תודה לנופשית . כ נכנסנו לבריכה בנופשית“ואח, הסיום קנינו ארטיקים במזנון

שהגיעו לתחרות  ( מבוגרים וצעירים, איש ואישה 230-כ)עבור הנווטים המקצועיים  ! על האירוח
 ! לסיים בבריכה כמו נופשית איננו דבר מובן מאליו 

שלושה )מאור -זך, אליאש, יזרעאלי: נעים היה לראות בין המנווטים את המשפחות והתושבים מנופית
את דרור מלמד שהכין את , כמובן, וגנר, גונן,  לביא, שרוני, (שלושה דורות)נאור ,  פרידמן, (דורות

-ארנון רוזמרין, עוזי אבנר שהכין את המפה של נופית: ואנשים יקרים אחרים כמו.  המסלול ומשפחתו
סרחיו פישמן שנטע בילדי נופית , ראש המועצה -דב ישורון  , ארז ארד מזכיר המועצה, ל הישוב“מנכ

 .רכז מועדון הניווט טכניון כרמל והמנצח הגדול על היום הזה -ושי רם , את אהבת הניווט
לא מפחד מספורט עממי , מי שמוכן להפעיל קצת את הראש, מי שאוהב טיולים וטבע

 . ובריא מוזמן להתקשר לסרחיו פישמן ולהצטרף לחוג הניווט בנופשית
 . 0544784127: הטלפון של סרחיו

 אבי ברוך

 ניווט נופית
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 סקר  נוש  תשלומי הורים ע ור פעילות הנוער     
 לתוש י נופית הורי הנוער שלום ר !!

לאחר שנתיים של עבודה במסגרת מערכתית ומובנית יותר, עלה משמעותית היקף 
 בני נוער 250 בני נוער במהלך השנה וכ- 200ההשתתפות בפעילות הנוער, העומד על כ- 

 ירדו מסדר יומנו כמעט –בחופשת הקיץ. כפועל יוצא מהרחבת היקף הפעילות ואיכותה 
 כפי שדווח בסיכום התקופתי של הוועד. היקף –לחלוטין תופעות שוטטות, וונדליזם וכד' 

זה, דורש מאיתנו כמערכת, להרחיב את מגוון ההצעות לנוער ולשפר את איכות הפעילות. 
בשנתיים האחרונות התחלנו להשתתף במפעלים ארציים גדולים הדורשים מאיתנו 

 עברה פעילות –התארגנות לוגיסטית ברמה גבוהה בהרבה מזו הקיימת בנופית. בנוסף 
 אנו – הדורש תחזוקה וטיפול. עוד בנוסף –הנוער למשכן חדש ואיכותי )המועדון החדש( 

קולטים בימים אלו את תנועת מחנות העולים ומקווים לשיפור משמעותי בהוויית 
"החולצה הכחולה" בנופית. קליטת מחנות העולים מעמיסה עול נוסף על תקציב הנוער. 

תקציב הנוער הנוכחי, אינו נותן מענה המאפשר לקיים את הגדילה המבורכת בפעילות 
הנוער ולשמר את ההישגים שפורטו. כיום, בשל מצוקת התקציב, אנו פותחים את השנה, 

 שכבת ט'. לפיכך, –ללא הדרכה מטעם מערך הנוער לשכבות ז', י' והחל מחודש נובמבר 
 –אנו מבקשים לקיים ניסיון לגבות תשלום מכל בני הנוער בישוב וכנהוג בישובים אחרים,  

.  בגין פעילות הנוער בשגרה
 

: ייעוד תשלומי הורים
 שימור תקני הדרכה כך שכל שכבה תזכה למדריך. .1
 רכישת ציוד מחנאות וטיולים. .2
קליטה מערכתית של תנועת מחנות העולים )תקני הדרכה, שיפוץ מבנים וכו'(.  .3
 תגמול מדריכי נוער בגין טיולים ומפעלים מחוץ ליישוב. .4
 אחזקה ופעילות שוטפת של מועדון הנוער- מעבר להפעלה הפיזית של המקום. .5

 
: יעדי מערך הנוער לשנה הקרובה

העמקת תכני הדרכה והגדלת מגוון האפשרויות והאמצעים העומדים לרשות  .1
 המדריכים.

 כחלק אינטגרלי ממערך הנוער והגדלת טווח הגילאים –קליטת מחנות העולים  .2
המקבלים מענה במסגרת פעילות נוער. 

 מיסוד היכולת לצאת למפעלי שטח באופן עצמאי. .3
מיסוד מערך הנוער כמערכת רשמית בישוב, בדומה לגנים וצהרונים ויצירת קשר  .4

 מחייב: ילדים, הורים, צוות.
 

אנו נבקש את הסכמת המשפחות, על מנת שנדע אם יש לנו בסיס טוב 
, יעברו בני הנוער 19-21.9 ג'  –להמשיך את הפעילות כסדרה. בימים א' 

בבתי התושבים לחלק סקר זה, ויאספו אותו לאחר כחצי שעה. בכל שאלה, 
הערה או הארה, נשמח לעמוד לרשותכם- 

 .zoharnofit@gmail.com  054-6833022זהר גרוס- רכזת נוער 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

 ט עון ' ק 1ככר  ן גוריון 
 04-9534484פקס /'טל

 משקפי ראיה ועדשות מגע

 מאיר טולידאנו 
  ופטומטריסט מוסמך

 מומחה למשקפי מולטיפוקל

 נופית - מירי ארנהלט

 מחירים מיוחדים 
 לתושבי נופית 

ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
 
  
 

 שעות  יממה 24 

 052-3237505דודי      050-7679905יעק   
 !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  מצלמת  ינפר   דום- יתור נזילות 
 ה יתור   מצעות מצלמה חדישה 

 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני  ינסטלציה 
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  צוות ההרחבה מבקש להתרחב   
 

מזה כעשרה חודשים, פועל לצד הוועד המקומי, צוות היגוי המלווה את 
 אנו יודעים כי –תהליך התכנון של "ההרחבה הדרומית". מלקחי העבר 

 משפיעה משמעותית על אפיון –מעורבות פעילה של היישוב בשלבי התכנון 
 גם על אפיון האוכלוסייה אשר  תגיע להרחבה –התכנון והבניה וכנגזרת מכך 

הדרומית. כרגע אנו נכנסים לשלב האחרון והמשמעותי בגיבוש צרכי הישוב 
ודרישות הישוב, באשר להרחבה הדרומית. שלב זה ילווה על ידי יועץ מומחה 

 מפגשים ברצף, בימי ג', בשעות הערב, 6-7 אמיתי הר לב ויכלול –לנושא 
 אנו מבקשים להרחיב –. לקראת מפגשים אלו 12.10.10 החל מ –מדי שבוע 

את המעגל, במטרה לתת ביטוי לתושבים נוספים ולשמוע דעות נוספות.  
 –כל הרוצה להצטרף לצוות ויכול להתחייב להשתתפות במפגשים כמפורט 

  nofit_vaad@012.net.ilאנא פנו לארנון 
 

 חנייה 
 חנייה על המדרכות!!!  –מנהג חדש ולא ראוי בא למקומותינו 

מנהג מיותר ומסוכן הגורם נזק לסביבה ולגינון, מכריח את הולכי הרגל לרדת 
לכביש ואת כלי הרכב -  לבצע תמרונים מסוכנים ומיותרים.                           

 נכונות ללכת כמה –בעיית החנייה בנופית אינה כה חמורה ובדרך כלל 
 עשרות מטר תפתור את הבעיה, בקלות ולרווחת כולנו.

 

  הסדרי נקיון ועוד–לקראת חג הסוכות 
 ללא שינוי: ימים א', ד'  – פינוי אשפה

 ללא שינוי: יום א' בשבוע הבא ויום א' לאחר החג. – פינוי גזם
. את אלו יש אינן מפנות קרטונים וגרוטאות –משאיות האשפה/ גזם 

להעביר לפינת המחזור ליד המכולת 
 המזכירות סגורה. לנושאים דחופים:         – 22.9 יום ד' – בערב החג

 .054-6833026, חומי 054-6833024 –ארנון 
 
 

צום קל, גמר חתימה טובה וחג סוכות שמח 
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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

  חדרים יציאה לגינה  6קוטג למכירה
מסודרת נכס שעבר שיפוץ לאחרונה 

1,850,000  
 6קוטג דו משפחתי  למכירה 

 ₪  1,750,000  משופץ כחדש  חדרים
  מגרש . חדרים 6דו משפחתי ‘ קוטגלמכירה

 ₪  2,200,000יחידה מניבה +גדול 
  3, יחידה מסודרת, בבלעדיות להשכרה 

 מיידי , ₪ 2,300, כניסה נפרדת, חדרים

 לכל משפחת נופית היקרה 
  גמר חתימה טובה ושנה טובה

    טיפול משולב 
 ג גוף 'מסא+ טיפול פנים מלא 

 ...שעתיים שכולן הנאה ופינוק 

 שוודי רפו י  הזמנה מר ש‘ מס ג
(  לסטו+ שרף )הורדת שיער  שעווה 

 מוצרי קוסמטיקה  לרכישה
 קבעי עכשיו תור ובואי 

 .להנות מטיפול נפל  וקפה מוכן

 טיפול פנים איכותי ומפנק 

 !  הגיע הזמן שלך לעצמך

 474- 7791479–:  גלית רז נייד
  40- 9971599 :בית

 

 תינוקיה ופעוטון 
 בהנהלת  סיגל 

 שנה 15וותק מעל , מטפלת מוסמכת
עם ,מתן יחס אישי,אווירה ביתית ומשפחתית

 (כולל בשרי)מגוונות,ארוחות חמות.חיוך וחיבוק

 1.9.10הפתיחה   

 :ניתן עדיין להרשם

   שנים 3 –חודשים 3גיל י 

 : לפרטים
  052-2847158סיגל   

 (חילוני)כפר חסידים 
 מעבר דרך קיבוץ יגור
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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 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
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 מטריות ליום גשם 
האישי  -ערב יום הכיפורים ואנו מתכוננים לרגע האמת 

רגע זה הוא שיא של שנה שלמה וגם אנשים שלא . שלנו
יעצרו ויחשבו על השנה ,  מתחברים ליום הכיפורים

מה שמאוד חשוב . משפחתי, שחלפה במישור האישי
ההבנה והלימוד מהניסיון . הוא ההפנמה, במישור העבר

 .ההבנה של מה שקרה יעזור לנו להתכונן לבאות ולהיות מוכנים. שלנו או של יועצים מתמחים

יש . כפי הנראה לא? האם ירידת גשם בינואר תהווה הפתעה עבורנו!  הפתעה -היום בלילה ירד גשם 
יש . עלינו להכין את האיטום של הבית לקראת הגשמים. דברים שברור שיקרו ולכן עלינו להתכונן להם

כפי , יום סגריר. או המשפחתי עלינו להתכונן ליום סגריר/גם במישור האישי ו. להכין את רכבנו לחורף
הבה נבחן את (. אם בכלל)לא יופתעו ולא יגרם להם נזק רב , אולם אלו המוכנים, בוא יבוא, שנראה מייד

נתחיל עם ההפתעות , וכדי לסיים בדברים מתוקים. שצפויים לנו במהלך חיינו" הפתעה"גורמי ה
 .האמיתיות

חשופים לסכנות מסכנות שונות בזמן עבודתם ובמהלך הנסיעה אל העבודה או , רוב האנשים שעובדים
יש את האחריות לשמור על משפחתונו גם אם חס וחלילה קורה לנו , בתור מפרנסים, לנו. בחזרה הביתה
עלינו להגן על ? וכמה? מה: שתי השאלות הראשונות שעלינו לשאול את עצמנו הם. דבר כלשהוא

כשחס וחלילה . מוות ואבדן כושר עבודה(: חס וחלילה)על היקרים לנו מפני שני סוגי אסון , משפחתנו
האסון למשפחה כל כך גדול מאובדן היקר להם כך שאין להם רצון גם להתמודד עם בעיות , אדם מת

כאנשים הבוגרים בעלי האחריות צריכים לדאוג לקרובים לנו היקרים לנו מכל , אנחנו. פרנסה וקיום
השאלה של בכמה צריך אדם מבוטח סבוכה מעט בגלל הכנסות . ולהשאיר להם אפשרות לחיות בכבוד

גם , גם כובסת, היא גם מפרנסת(. או אבא)אמא , לדוגמא. שאינן כספיות שאדם מכניס למשפחתו
גם מבשלת כך שמייד רואים שצריך איש מקצוע הרואה את כלל התמונה הכלכלית של , מטפלת

. מקרה אחר הוא אובדן כושר עבודה. צריך לבטח את האדם העובד( כמותית)המשפחה כדי להבין בכמה 
כמובן שלאחר שאנו יודעים מה אנו רוצים נפנה ליועץ . במקרה זה קביעת סכום הביטוח סבוכה אף יותר

 .את המוצרים הנכונים לאותו מפרנס, פנסיוני שיתאים לרצוי את המצוי

, אולם(. פרט כמובן לניהול אורח חיים בריא)אין אנו מתכוננים אליהם , מחלות הם הפתעה עבור כולנו
תרופות שאינן , קיימת אפשרות להתכונן פיננסית על ידי בניית מערך ביטוחים הגיוני של ביטוח משלים

 .כדאי להיות בטוחים כי משפחתנו מוגנת וביום סגריר יש לה את המטריה מפני הגשם. בסל סיעודי ועוד

אינה נופלת אלא , כמו כל אירוע משמח אחר, חתונה ". נפלה עלי חתונה"יש לי לקוחות המספרים ש
. קנית דירה, חתונה מגיעה עם לימודים גבוהים. מגיעה עם הרבה שימחה בלב וחיוך על השפתיים

אין . דירה וכדומה, חתונה, שנה נזדקק לעזור לו בלימודים 22-30ידוע לנו כי כעבור , כשילדינו נולד
שיפוץ , הדבר נכון גם להחלפת רכב. שהרי גם זה מגיע, לה גם בטיול שלאחר הצבא/סיבה לא לעזור לו

 .ל"או טיול לחו

 .על הפנים ובכיס הבנק, סדרי עדיפויות ותכנון פיננסי מראש יביאו אותנו לחופה עם חיוך בלב

 .הכל יקרה ורצוי שנתכונן מראש כדי להיות מוגנים, אין הפתעות: המסקנה העיקרית

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

משפחות שזקוקות להלוואה יקבלו חיבוק אוהב וגב איתן כדי שיוכלו לממש את חלומותיהם .פיננסית ורפואית
(. פטנטים)ומשפטי ( MBA)כלכלי , (Bsc)יהודה בעל רקע הנדסי . ולקיים אורח חיים נינוח עם חיוך

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

www.tovana4u.co.il 

mailto:yehuda@tovana4u.co.il
http://www.tovana4u.co.il/
http://www.tovana4u.co.il/
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  "  :     5331       36001 :       04-9931301:     9931454 :      nofsheat@012.net. 

  

 2010-11תיקונים ושינויים לחוברת חוגים 
 

                                                                מחול יצרתי עם הדס אגמין חוג גוף ונפש עם אפרת 
                 יום  ' על שפת ה ריכה שיעור  דגש על חיזוק ויצי ה 

   16:15-17:00                                         ימי ד' כיתות  גן+ ' שעות 8:30-9:30שעות                              
 15:30-16:15                                         ימי ד' כיתות ד'-ו'    שעות 8:30-9:30יום ה'  התעמלות  מים      

 17:00-17:45ימי ד' כיתות  '-ג'   שעות                                למעוניינים בהתעמלות במים פעמים בשבוע 
 8:30-9:30         ימים ג' – ה'            

                                                 חוג טיסנאות עיצוב וחיטוב עם אפרת רובינשטיין
   17:30-18:30                                        ימי ג' כיתות  '-ג'   שעות:  20:30-21:30       ימים  ' +ה'            

 18:30-19:30                                       ימי ג' כיתות ד'-ו'   שעות:             חוג קיקבוקסינג עם נילי טל דן 
 20:00-21:00       יום שני ור יעי         

                                                                  חוג אופנים  .פיטבול עם נילי טל דן 
 cהתעמלות  סגנון סטודיו 

                                        מקום  ער  סוכות יום ד' יתקיים חוג  פנים   19:00-20:00       יום שני ור יעי          
 16:00  שעה 20.9.2010 יום שני                                                                                  רצפת אגן 

 8:00-9:00יום ה'  חדר הצפוני –        
 09:30-10:30יום  '   ריכה                  
 7:00-8:00יום ה'   מים                     

שחייה – עם עפרה דיין 
     250+251קוד  

  16:00-17:00כיתות  - -ג-ד  שעה    
 15:00-16:00 כיתות ה'-ו'      253קוד 

 התעמלות מכשירים-עם מירב שניידר
  17:15-18:00יום  ' ק וצת גן חו ה+ '- 

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

 טניס שולחן-סרגיי טרוסמן
 345קוד 

 15:30-16:30יום  '- 
 15:45-16:45יום ה'  

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  '+ג' - 

כדורסל עם ניר גרוטס 
  15:00-16:00 ויום ו'-13:30-14:30 - ג'ום י- כיתות ג-ו265קוד 
 16:00-17:30יום וי 14:30-16:00  קטסל ימי ג' 262+263קוד 

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

קטרגל 
       15:00-16:00 כיתות  -ג           שעות  230קוד 
 16:00-17:00 כיתות ד-ו'           שעות  231קוד 

 7.10סינית החל מ-
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דלתות , 15:44בשעה , 04.49.14, ‘ביום ב
 .מדעטק ייפתחו לחוויה לילית של מדע

  

בחסות האיחוד " חכמים גם בלילה"המדענים  זו השנה החמישית שנערך בישראל ליל
המדענים מתקיימים גם בכל שנה באותה  אירועי ליל . האירופי ומשרד המדע הישראלי

מטרת הפרויקט לקרב את המדע לחברה בכלל  .התקופה במוקדים שונים ברחבי אירופה
דרך הצצה אל מאחורי הקלעים של המחקר , בצורה מהנה ומעוררת השראה, ולנוער בפרט

   .המדעי והטכנולוגי
 הכניסה למוזיאון ולכל אירועי ליל ההמדענים חופשית במהלך הערב כולו

  .3311ועד לשעה  0711תשלום החל מהשעה  התערוכות יהיו פתוחות לקהל ללא
בהצטיידות בכרטיס מראש , הכניסה לתערוכת העולם הרובוטי בליל חוקרים תהיה חופשית

   .על בסיס מקום פנוי בלבד, עם ההגעה למוזיאון

 א בעיצומה“ההרשמה לסדרות תשע

 יוכי  רנדס: מרצה –( 'חלק  )ך של  היכרנו "התנ 

 19.30 חת לחודש  שעה ' ימי ג

  לון קלי נו : מרצה –החוויה , התופעה, העיר –וונציה  

 18.30 חת לחודש שעה ' ימי  

 תי  ן זקן: ניגון חדש  מרצה, ניגון ישן  

 19.30 חת לחודש  שעה ' ימי ג

  עידית פרי: מרצה –מ ט על  רלין 

 21.00 -18.00 שעה ' ימי ד

 לה  ר מסדה  : מרצה.  מנות ו רכיטקטורה  ערי  ירופה השונות, הסטוריה  

 10.00 חת לחודש  שעה ' ימי ה

  דורית צמרת  : מרצה" עולמות מתנגשים –עולמות נפגשים " וקר של קולנוע 

 12.00 – 9.00 חת לש ועיים  שעה ' ימי  
 כרטיס שי של מרכז ההנצחה" תשורה"באצעות כרטיס   להעניק סדרה או מפגש חד פעמי ליקרים לכם ניתן  

 40-9075070, 40-9077746פרטים נוספים בטלפונים 

 א נשלחה בדואר לתושבי נופית"חוברת פעילות תשע

  אירועי תרבות מהשורה הראשונה -מרכז ההנצחה 
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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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 מברכת 
 את כל 

 תושבי נופית

בגמר חתימה 
 טובה

 :ומצטרפים
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 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 כוחה של תמונה
והישוב היהודי המצומצם נמצא בתקופה , הבריטים שלטו בארץ. 1929יוסף מיוחס נולד בירושלים בשנת 

שם בנתה את , לאחר מספר שנים משפחתו החליטה לעבור לשכונת פלורנטין בתל אביב. לא פשוטה
 .וממנה הוציאה את פרנסתה בדוחק, הקימה רפת קטנה, ביתה

התעקש יוסף הצעיר להצטרף לשורות ההגנה למרות חששות הוריו ולמרות הפגיעה בפרנסת  17בגיל 
לחם  1948ובשנת , פחות משנה אחר כך כבר מצא עצמו משתתף בקרבות מול הערבים. המשפחה

זמן קצר אחר כך החליט דוד . במלחמת העצמאות ותרם את חלקו הראשון בתקומתה של מדינת ישראל
בהמשך יילחם בכל מלחמות . ל בתחילת דרכו"גוריון על פירוק המחתרות ויוסף הצטרף לשורות צה-בן

 .53אז היה איש מילואים בן , ישראל עד למלחמת שלום הגליל
כמוביל צוותי עבודה , יוסף חש צורך עז להשתתף בבנין הארץ והחליט להצטרף לשורות חברת מקורות

ואחריו בפרויקטים רבים אחרים מהגליל העליון ועד , המוביל הארצי –בפרויקט הדגל של מדינת ישראל 
 .הניח צינורות וחפר מנהרות, סלל כבישים, הוא פרץ דרכים. שיח-א-לשארם

רכש שם למברטה , הזוג הפליג לאיטליה. יצא עם אשתו הטריה למסע יוצא דופן באירופה 1958 -ב
כאשר כל ציודם ארוז , ויצא לטיול בן שלושה חודשים בהם עבר מדינות רבות, (של הוספה" אמא"ה)

, כך חלפו בין הערים והאתרים הקלאסיים. ודגל ישראל מתנופף על הקטנוע, במזוודה אחת קטנה
 . ומעוררים תגובות בכל מקום, משתאים, מצלמים

 . שמצאה את משכנה בחולון, החזרה ארצה הובילה להתמסדות והקמת משפחה

יוסף הסקרן הוביל . הימים מצאה עצמה מדינת ישראל עם שטח עצום שסופח אליה-לאחר מלחמת ששת
הכל תועד . ומקומות רבים נוספים, עזה, ירושלים, יריחו, את משפחתו הצעירה לטיולים לסבסטיה

 .הפעם בשקופיות צבעוניות ששלח לפיתוח בגרמניה, במצלמתו
ל נאספו בהדרגה ובסדר מופתי בקופסאות "וגם נסיעות לחו, שמחות, חגים, אלפי שקופיות של טיולים

ממאבק . פיסות חיים של אדם שחייו שלובים באורח מדהים עם חיי המדינה. ממוספרות ומתועדות
 .מנערות לבגרות מלאה, מצנע לשגשוג, לתקומה

בארוע השתתפו בני . משתתפים-החליטו ילדיו לערוך לכבודו ארוע חגיגי רב, 80בהגיעו לפני שנה לגיל 
תמונות שצולמו ונשמרו לאורך השנים הארוכות חברו . ואף כמה ידידים מימי ילדותו, חברים, משפחה

. להן יחדיו למצגת מרגשת שלקחה את הצופים לכל אותם מאורעות שעיצבו גם את חייהם שלהם
האימונים , העיר העברית הראשונה –רחובותיה הרחבים של תל אביב , סמטאות ירושלים הלא סלולות

, מערת המכפלה, ירושלים לאחר השחרור, אביב-המצעד הצבאי הראשון בתל, הקרבות ליד אזור, בהגנה
 . תמונות של משפחה צעירה וילדים מאושרים -וכמובן 

עד שלא נותר אדם אחד אדיש , כוחן של התמונות לעורר את הזכרון האישי והקולקטיבי היה כה עז
מקומות ואנשים . כל אחד מצא את עצמו שותף לארוע אחד או יותר שהיוו חלק מפסיפס חייו. באולם

תחושה . אחרים התלחשו בהתרגשות, רבים הזילו דמעה. אחרים ששינו פניהם לעד, שחלקם כבר אינם
 . של התעלות ואיחוד שקשה להשיג בכל דרך אחרת

 ?ומדוע סיפרתי לכם את כל זאת 
לא תמיד מבינים את גודל הארועים בעת . לא תמיד קל לזהות ברגע מסוים שמדובר ברגע הסטורי

. ארוע או בני משפחה, בין אם מדובר במקום, קחו את המצלמה איתכם ותעדו את הרגע. התרחשותם
 .דרך הרגשות שלכם, העבירו בתמונות את הדברים כפי שנראו דרך העיניים שלכם

 .אלה הם חיי –יבוא היום שתסתכלו על התמונות האלה ותגידו 
 

 רביב com.hotmail@me_raviv:  לתגובות! שנה טובה וגמר חתימה טובה 

mailto:raviv_me@hotmail.com
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 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 חדש חדש בכרמי זית
למשפחות חגיגת מסיק 

ע סוכות "וילדים  חהמ
כולל  16.00 – 10.00מ

, כי וש זיתים, מסיק ידני
פינות יצירה ו פייה 

 !!!ת ו ו יהיה כיף,  ט  ון

יחידת  רוח , בקתה בכרם

, שלווה ונעימה  משקנו
תחת מגדל השמירה ומול 

כולל  רוחת ...עצי הזית
 וקר  מסעדה החל ית 

 .הכשרה

מתוצרת המשק אריזות שי  

שמן ... לכל החגים וגם  חרי
, ד ש, מרקחות ה ית, זית

, ס ון שמן זית, רוט  שזיפים
 .ד ש חרו ים  וגם קצת כלים

 מפנקות'  רוחות  רנץ: וכרגיל

 סיפורים וסיורים
 14.00 -9.00' ו –'  

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/ ר

 ימי גי וש לק וצות
  כסניה להרצ ות וסדנ ות
 ימי הולדת  וק לות פנים

 שוש ו הוד יונ י

052-5671293/4 
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ארבעת המינים 
 בסוכות  

מסמלים רעננות ביובש , צמחי ארבת המינים
ושפע , ובשידפון של סוף הקיץ הנמשך בתשרי

תנובות שדה של תום העונה החקלאית בחג 
ולקחתם לכם פרי עץ הדר כפות . "האסיף

המצווה לשבת (. 40, ג "ויקרא כ" )תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל
כי בסוכות הושבתי "  43פסוק , ג"בסוכה מוזכרת בספר ויקרא פרק כ

 ". את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים

המילה (. א, ה"מסכת סוכה ל)פרי עץ הדר הוא אתרוג על פי התלמוד 
, כלומר מים ,(Hydro)מזכירה את המילה היוונית הידרו " הדר"

שהוא עלה מורכב , כפות תמרים הוא הלולב. הנחוצים לו בעונת הקיץ
כאשר העלעלים נפתחים . עם עלעלים רבים מהודקים לציר המרכזי

ענף עץ עבות הוא ". כפות תמרים"הם נקראים , לצדדים במהלך הזמן
היוצאים מאותה נקודה על , המורכב מדורים של שלושה עלים, הדס

 . מורכב מדורים של שני עלים ולא של שלושה, הדס לא כשר. הענף

שממנו קוטפים ענפים , ערבי נחל הוא עץ ערבה הגדל על גדות הנחלים
לוקחים אתרוג , באגודת ארבעת המינים, על פי המסורת. ירוקים רעננים

ארבעת הצמחים . שני ענפי ערבה ושלושה ענפי הדס, לולב אחד, אחד
האתרוג מייצג את אזור . האלה מסמלים את חלקי ארץ ישראל השונים

, ההדס מייצג את ההרים שם הוא גדל בר, מייצג את המדבר בנגב( הלולב)התמר , השרון והעמקים, החוף
מחזיקים בידיים את כל חבלי , כאשר עושים מהם אגודה אחת. וענפי עץ הערבה מייצגים את נחלי הארץ

 . ארץ ישראל

אם נחזור למקור המקראי נשתמש בכפות תמרים פתוחים . לולבים או כפות תמרים, מה עדיף לקטוף בתמר
אם מורידים , מאידך. החבויים בלב העץ( לולבים)שהם העלים הותיקים של התמר ולא בעלים הצעירים 

במהלך כל חודשי ( לולבים)כי הוא מוציא עלים , זה לא יגרום לו לנזק, לולב אחד או שניים מעץ בוגר
שסמלה את המרד , שהלולב המחודד הזכיר לאבותינו חרב, יש חוקרים הטוענים. השנה ולא רק בסתיו

משום כך . לספירה 136 - 132ואחר כך במרד בר כוכבה בשנת , לספירה 70 – 69הגדול ברומאים בשנת 
ולא , הקפידו מאז תקופת המשנה והתלמוד להשתמש בלולבים מחודדים שעלעליהם מהודקים היטב

הערבה מגיעה לשיא רעננותה בסוף . כפי שכתוב בספר ויקרא, במקום להשתמש בכפות תמרים, פתוחים
עצי . המגיעים לשיא פריחתם ועשיית פירות בסוף הקיץ, כמו יתר צמחי המים בארץ, הקיץ וראשית הסתיו

כי שוברים את  ענפיהם בכל שנה במקום לגזום אותם בצורה , הערבה הולכים ומתמעטים בגדות הנחלים
 . לאחר שהם מסיימים את פריחתם בסוף הקיץ, הדסים מתמלאים פירות עסיסיים. מסודרת

יופיים ופריים וקל להבין מדוע הם נבחרו , כל צמחי ארבעת המינים נמצאים במועד חג הסוכות בשיא אונם
ובלטינית נקרא " אסיה"הדס בארמית נקרא . מבין כל העצים והשיחים האחרים כדי להדר את החג

Myrtus    מסופר שהאלה ונוס. על שם מירטילוס  שהיה בנו של מרקורי במיתולוגיה היוונית (Venus) 
היוונים קוראים . כי לא הייתה מרוצה מזה שהתאהב באלה פסיכה, הצליפה בקופידון בנה בענפי הדס

במגילת )המזכיר את השם של האלה הבבלית אשתר המזכיר את השם אסתר שהיא הדסה , לוונוס איסתירא
 (. ט"י, א"ישעיהו מ" )אתן במדבר ארז שיטה והדס ועץ שמן"ישעיהו ניחם את העם  (. אסתר

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 " תושבי נופית פותחים את הלב באהבה"

נאספו וחולקו .  בשבועות האחרונים נערך בישוב איסוף של מוצרי מזון למשפחות נזקקות באזור
, סוכר, קמח, יין: כללו מוצרי יסוד כגון, שחולקו לרגל החגים, החבילות . חבילות 40כ מעל “סה

 .₪  300שווי כל חבילה . שימורים ועוד, קטניות
. בני הנוער סייעו באריזת החבילות ובחלוקתן לבתים, תושבי נופית תרמו כל אחד כרצונו ויכולתו

 .אומרת אחת הבנות שהשתתפה במבצע" עבדנו שעות ארוכות והרגשנו סיפוק מכל רגע"
 .הוסיף צעיר אחר".הרגשנו שאנו משמחים את אלה שאין להם הבאנו להם אור"
  

תודה לכל התורמים והעושים 
 , במלאכה

 
 שנה טובה וגמר חתימה טובה
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 אופטימיות ספורטיבית לשנה החדשה
בתקופה שגרנו באוסטרליה נשאלתי מאות פעמים על 

(. לצערי)התשובה שלי הייתה די קבועה . ישראל
וזו עוד הגרסא ". אנשים יש ויש, מדינה מדהימה"

יש . "המעודנת והפטריוטית של מה שאני חושב באמת
זה אומר שיש אנשים נפלאים ויש אנשים פחות " ויש

 ?השאלה מה היחס. זה לא שונה מבכל מקום אחר בעולם. נפלאים
יש . שעליו דברתי" יש ויש"-הספורט הישראלי הוא דוגמא מייצגת של ה

אנשי מקצוע , אגודות ומועדונים נפלאים, בספורט הישראלי פרוייקטים נפלאים
מכון וינגייט הוא הבית הספורטיבי הלאומי של . ויש גם פחות נפלאים. וספורטאים נפלאים, נפלאים
אבל שנה חדשה היא הזדמנות להתרכז בדברים היפים שקורים בספורט שלנו . גם בו יש ויש. ישראל

אז הנה כמה דוגמאות שאולי יגרמו לכם להיות אופטימיים בפתח השנה העברית . ובעיקר במכון וינגייט
 . החדשה

 "פרוייקט זלינגר"
ענף ספורט איזוטרי למדי בישראל . 60-אריה זלינגר היה שחקן ומאמן נבחרת ישראל בכדורעף בשנות ה

אחר כך הוא הספיק להרים את נבחרת הנשים . שהיה מזוהה בעבר בעיקר עם ההתיישבות העובדת
החליט זלינגר כי  70בגיל . ואז את הנבחרת ההולנדית והנבחרת היפנית, האמריקאית לגבהים חדשים

הוא ויתר על הרבה כסף שיכול היה להרוויח בארופה ונחת בארץ ישר . הגיע הזמן להגשים חלום ישן
חברת הטכנולוגיה . הרעיון שלו היה להרים פרוייקט לקידום כדורעף הנשים בישראל. למכון וינגייט

שחקניות נבחרו והחלו . נרתמה לפרוייקט ומילאה את הקופה הריקה בכסף הדרוש" מדינול"הרפואית 
הוא . להתאמן תחת שרביטו של שלזינגר שהביא עמו גישות ושיטות הנהוגות במדינות ספורט מתקדמות

הבנות . 2016המשחקים האולימפיים בריו -המטרה. גייס צוות עוזרים ובנה מעטפת רפואית לתפארת
 . נפלא. מתאמנות בכל יום וזוכות לתנאים הכי טובים שיש בענף והתוצאות כבר נראות על המגרשים

 "האקדמיה לכדורסל"
לפתע ראיתי חבורה של . לפני כשבוע עמדתי על מסלול הריצה במכון וינגייט בשעת בוקר מוקדמת

בניהם זיהיתי גם דמות מוכרת ומי שהיה המאמן שלי . ה צעירים גבוהים וחסונים מתקרבת למקום'חבר
אחרי חיבוק ארוך . שנים לא התראנו 20. רובי בלינקו-שנים בדיוק בנוער של מכבי נתניה 20לפני 

הוא סיפר שהוא מנהל את . והחלפת ברכות שאלתי את רובי למעשיו באצטדיון האתלטיקה בשעה כזו
פנימיות ספורט הן לא המצאה ישראלית והן קיימות כבר . האקדמיה לכדורסל ואני המשכתי בשאלות

לפני כשנתיים החליט איגוד הכדורסל הישראלי בשיתוף המרכז לפיתוח . שנים רבות בעולם הרחב
שחקני כדורסל ". האקדמיה לכדורסל: "מחוננים במכון וינגייט להקים מסגרת חדשה לצעירים בשם

. מוכשרים מכל הארץ עברו סדרת מיונים שכללה מבחני אישיות והתאמה וכן מבחני יכולת בכדורסל
בכל בוקר הם יוצאים ללימודים בבית הספר . אלה שנבחרו עברו להתגורר בוינגייט בתנאי פנימייה

. בשפיים ואחר הצהריים הם מסיימים את חובותיהם הלימודיות ופונים לאולם הכדורסל לאימון מפרך
אין תנאים טובים יותר לפיתוח , ופסיכולוג, תזונאי, עם טובי המאמנים בענף ועם תמיכה של רופא ספורט

 . נפלא. איזה יופי של פרוייקט. כשרונות כדורסל צעירים

 רון דרמון
לפני כשנתיים הוא הצטרף לפנימיית הטריאתלון . רון דרמון הוא נער צנום מהיישוב הדרומי להבים

משפחה . אני מכיר את המשפחה היטב ויצא לי להתאמן קצת לצדו של רון. שהוקמה במכון וינגייט
והשבוע אחרי מספר שנים של עבודה קשה , כמה ספונסרים חזקים, נער מוכשר עם מוטיבציה, תומכת

 .נפלא. באליפות העולם לטריאתלון לנוער 5-רון התברג במקום ה

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
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 פרשת 

 יום הכיפורים 
 17:14-18:20: זמני השבת 

i שנה טובהi   

 !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 
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 

  470-7767000 9777700: טלפון

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
052-6008871  

 ה  /דרוש
 בייבי סיטר
ליום אחד בשבוע 

 (גמיש)
 16:00-18:30שעות 

 להוציא מהגנים
 3/5ילדים גילאי  2

 רכב חובה

-054מיכל 
7885112 

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 הדרך לריפוי עצמי
 , טיפולים  רפו ה משלימה

 סדנ ות והרצ ות, 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

, וידאו, טלויזיות
 מיקרוגל, סטריאו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -ו   
 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 ה     א   

מגוון , עוגיות, עוגות
גדול של קישים ולחמים 

עוגות יום , מיוחדים
 הולדת ועוד

עד  משלוחים חינם 
 ה ית  נופית 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


