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 נופותופווווותו ופו ו

 22.9.2010א   “תשע , ד תשרי “יום רביעי י   400גליון  

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 

 ואולי, מפגש ראשון, 17:00בשעה  8.10.10יום שישי , נופית מקבלת את השבת ,
 <<<עוד פרטים בגליון זה. גם התחלה של מסורת בנופית

  ליאור זך מאור מלווה את נינה פקרמן בדרך להוואי לאליפות העולם של אנשי
נינה היא ספורטאית ישראלית מיוחדת . הוא לא לבד. והוא מתרגש, הברזל
אני לא מעריך ספורטאים על פי ”: ליאור כותב בטור השבועי שלו כך. במינה

כדי להבין ” .אני מעריך אותם על פי הנחישות וההתמדה שלהם. ההישגים שלהם
על העלייה , על מה הוא מדבר אפשר לקרוא באינטרנט את סיפור חייה של נינה

על מחלה קשה שהושיבה אותה בכסא גלגלים במהלך , לבדה 17שעשתה בגיל 
קראו בהמשך . השירות הצבאי וההתעקשות שלה לחזור ולסיים את השירות

 <<<הגליון על התחרות בהוואי ועל כל הסיבות להתרגשות

 רגע לפני שהוא . והרבה, בין היתר גם כדי לצלם, רביב מיוחס נוסע בסוכות לקניה
הוא כותב לנו בפינת הצילום על איכות התמונה ועל כמה אלמנטים מיוחדים , טס

 <<<שכדאי לשים אליהם לב כאשר בוחרים מצלמה

  הקומונרים של מחנות העולים מדווחים על פעילויות מוצלחות ומהנות ומודיעים
 <<<על המשך פעילות בשכבות

 הצוות לקידום ופיתוח הקהילה היזמית בנופית מזמין אתכם . נופית יוזמת עסקים
 <<< “פרסום ומיתוג עסקים”להרצאה  של דורון שקל 

 מה חדש בנופשית>>>? 

 מוסיקה וטבע   -באירוע  שכבר הפך למסורת, נציין את חג היישוב! בקרוב
 !לא לפספס! סמנו ביומנים.  13.11.10שבת . בשביל אוהד סובב נופית

 . יוצא לחופשה“ נופית פלוס”
 8.10.10הגליון הבא יתפרסם ביום שישי 
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 המחנות העולים מ חלים ח  סוכות שמח
 אחרי פעולות ראשונות מוצלחות ומהנות נקיים בשכבות ד'-ו' שני אירועים בסוכות.

. 11:00, בשעה 2/10, וביום שבת 11:00, בשעה 28/9ביום שלישי, 
נפגשים במחנה. 

, יהיה אירוע לשכבות ז'-ח'-ט'. 18:00 בשעה 28/9ביום שלישי 
, יהיה אירוע לשכבות ח'-ט' בלבד. 18:00 בשעה 2/10ביום שבת 

גם אז נפגשים במחנה. 
, יתקיים סמינר מד"צים המיועד למי שהולך להדריך מהישוב.  1-2/10בשישי-שבת, 

 מבטיחים תמונות בהמשך!!
עלה נעלה! 
הקומונרים 

 

  צוות ההרח ה מ קש להתרח 
 

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

 משפיעה משמעותית על אפיון התכנון והבניה וכנגזרת –של היישוב בשלבי התכנון 
 גם על אפיון האוכלוסייה אשר  תגיע להרחבה הדרומית. כרגע אנו נכנסים –מכך 

לשלב האחרון והמשמעותי בגיבוש צרכי הישוב ודרישות הישוב, באשר להרחבה 
 6-7 אמיתי הר לב ויכלול –הדרומית. שלב זה ילווה על ידי יועץ מומחה לנושא 

. לקראת 12.10.10 החל מ –מפגשים ברצף, בימי ג', בשעות הערב, מדי שבוע 
 אנו מבקשים להרחיב את המעגל, במטרה לתת ביטוי לתושבים –מפגשים אלו 

נוספים ולשמוע דעות נוספות.  
 אנא –כל הרוצה להצטרף לצוות ויכול להתחייב להשתתפות במפגשים כמפורט 

  nofit_vaad@012.net.ilפנו לארנון 
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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 ר יה ועדשות מ ע

 מ יר טוליד נו 
 אופטומטריסט מוסמך

 מומחה למשקפי מולטיפוקל

 נופית - מירי  רנהלט

 מחירים מיוחדים 
 לתוש י נופית 

ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
 
  
 

 שעות ביממה 24 

 052-3237505דודי      050-7679905יעקב  
 !שירות מכל הל 

 פתרון מושלם ל עיית השורשים  קווי ה יו  
 עם  חריות לשנים ר ות

 החלפת קווי  יו  ומרז ים לל  חפירה ולל  הרס , חדש   רץ
 הד קת צינור חליפי פנימי   מצעות לחץ  וויר וחומרי הד קה 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. 

 

חדש  נופשית ! 
רוצים לדעת מי בבריכה ? 

ניתן לצפות מהבית, דרך אתר האינטרנט של נופשית, על הנעשה בבריכה 
בשידור חי. צפו, הגיעו ותיהנו. 

 
חדש -  חדר הכושר 

 החדש, בחדר הכושר. – vidrogymבואו להכיר את מכשיר ה
 

חו ים 
אנו מבקשים מכולם להירשם לחוגים עד סוף החודש. 
לאחר מכן לא נאפשר השתתפות בחוג, ללא רישום. 

 
חו  קיק וקסינ  

 20:00-21:00החוג מתקיים בימי שיני ורביעי בשעות: 
ניתן לקבל את החוג, כחוג חינם. 

 
קורס תכשיטנות לנשים 

בואי לגלות עולם חדש וקסום. עולם של חרוזים וצבעים. הקורס מיועד להיכרות 
ראשונית עם עולם התכשיטנות, תוך לימוד טכניקות שזירה בסיסית והיכרות עם 

מגוון כלי עבודה וחומרים. הקורס יאפשר לך לחוות את חדוות היצירה ואת 
תחושת הגאווה שבענידת תכשיטים מעשה ידייך.  

 מפגשים 8משך הקורס 
 20:00-22:00 בין השעות: 1.11.10מועד תחילת קורס ערב 
 8:00-10:00 בין השעות: 1.11.10מועד תחילת קורס בוקר 

  077-3435939  052-5456223מדריכה: שרון שילדקרוט: 
לפרטים והרשמה: נופשית 

 
 של נופשית טעדכונים שוטפים דרך  תר ה ינטרנ

 

 ח  סוכות שמח –לכל תוש י נופית   
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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

 בבלעדיות 
 ₪  1,800יחידה כניסה נפרדת מסודרת  להשכרה

 ₪  2,250חדרים כניסה נפרדת  3יחידה 
 ₪ 1,700יחידה חדשה מסודרת כניסה נוחה וחצר 

 מיידי₪  5,700חדרים מסודר  6‘ קוטג
 0504694248לפנות לאופיר 

 ₪ 1,750,000גישה נוחה ‘ דו משפ‘ קוטגלמכירה 
 ₪  1,900,000חדרים מיקום מעולה  6‘ קוטג
 ₪  2,200,000יחידה מניבה +חדרים  6‘ קוטג

 ללקוחותינו דרושים נכסים למכירה ולהשכרה 

 ! חג שמח לכל משפחת נופית

    טיפול משול  
    וף 'מס + טיפול פנים מל  

 ...שעתיים שכולן הנ ה ופינוק 

 שוודי רפואי בהזמנה מראש‘ מסאג
( אלסטו+ שרף )הורדת שיער בשעווה 

 מוצרי קוסמטיקה  לרכישה
 ק עי עכשיו תור ו ו י 

 .להנות מטיפול נפלא וקפה מוכן

 טיפול פנים איכותי ומפנק 

 !  הגיע הזמן שלך לעצמך

 474- 7791479–:   לית רז נייד
  40- 9971599 : ית

 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  
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 נופית יוזמת עסקים
 הצוות לקידום ופיתוח הקהילה היזמית בנופית

 מזמין אתכם להרצאה 
 

 פרסום ומיתו  עסקים
 ס לגרפיקה ממוחשבת"בי" מנטור"ל חברת "מנכדורון שקל הרצאתו של 

 תכליתי בנופית-ההרצאה תתקיים באולם הרב
 73:80: שעה 0107001070יום חמישי  
 ח כולל כיבוד"ש 10: כניסה

_____________________________________________________ 
 

 ?מה בהרצאה
נראה דוגמאות . נבין מה הם אומרים, קמפיין, פרסומת, נעבור בהדרגה על המושגים שלט

נראה איך התקדמו הדברים במהלך .  פרסום ופרסומות, שילוט, מהארץ ומהעולם לעיצוב
פרסומת הפכה למילה . ונגיע לבעיות ולמאפיינים של הפרסום בשנים האחרונות, השנים

ניגע מעט . השפעת הפוטושופ ותוכנות ההדמיה על התכנים בפרסום . אמת בפרסום. גסה
 .קידום אתרים, גוגל, קצת על רשתות חברתיות?  ואיפה? מי? מה -בשיווק 

 והכל מטובל בהומור ודוגמאות משעשעות בכל מיני סוגים ופלחים של השוק
 משך ההרצאה כשעתיים עד שעתיים וחצי

 
 ל סיכום ההרצאה “בסוף ההרצאה אתם מוזמנים להשאיר פרטים ולקבל בדוא

 וחומר לקידום ושיווק 
 
 0527730619' פרטים נוספים בטל
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 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 חדש חדש בכרמי זית
למשפחות ח י ת מסיק 

ע סוכות "וילדים בחהמ
כולל  16.00 – 10.00מ

, כיבוש זיתים, מסיק ידני
פינות יצירה ואפייה 

 !!!תבואו יהיה כיף, בטאבון

יחידת ארוח ,  קתה  כרם

, שלווה ונעימה במשקנו
תחת מגדל השמירה ומול 

כולל ארוחת ...עצי הזית
בוקר במסעדה החלבית 

 .הכשרה

מתוצרת המשק  ריזות שי  

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

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

 מפנקות' ארוחות ברנץ: וכר יל

 סיפורים וסיורים
 14.00 -9.00' ו –' א

  ירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות
 ימי הולדת  וקבלות פנים

 שוש ואהוד יונאי

052-5671293/4 



 8 

 

 עת לברכת המים  
ושנות הבצורת מתרבות עם , אזורנו תלוי בחסדי שמים למטר

 .בעיקר באזורים צחיחים מתרחבים כמו בארצנו, השנים

, א"דברים י) "והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה למטר השמים תשתה מים" 
משיב הרוח "בשמיני עצרת יש בקשות להורדת גשם בעתו וכן אומרים (.  11

איכרי האזור תמיד חיכו בכיליון עיניים לבוא ענני מטר אחרי חג ". ומוריד הגשם
 . הסוכות

כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו ": מחזוריות המים בטבע מתוארת במגילת קהלת הנקראת בסוכות
, מחזוריות המים בארץ ישראל שהיא חצי מדברית. ..."אל מקום הנחלים הולכים שם הם שבים ללכת, מלא

 . וזה המועד שנקבע לתחילת ברכות הגשם, אינה אחידה במשקעים

מיליון מטר קוב  2100אנו צורכים  2010בשנת . צריכת המים של תושבי ישראל עולה בהדרגה משנה לשנה
מכאן שגם המטר של שנה . מיליון מטר קוב 2500היא צריכה של  2015והתחזית לשנת  , מים בשנה

כמות המים השנתית המגיעה משלושת . גשומה לא יספיק לענות על הצריכה של האוכלוסייה המתרחבת
מי . ק"מיליון מ 1600מסתכמת ב , ומהמים העליים ברחבי הארץ, (ההר והחרמון, החוף)האקוויפרים 

, ומים מותפלים לשתייה במתקני טיהור, ק לחקלאות"מיליון מ 340מספקים עוד , קולחין מטוהרים
וצריכה ביתית ועירונית  104התעשייה , מכלל המים 484החקלאות צורכת . ק"מיליון מ 150מספקים  

 .   מהמים 424

כי המים , אולם לא כך הדבר ביחס שביניהם, בשלושת מצבי הצבירה היא קבועה, כמות המים בכדור הארץ
וקיים , מהווים מערכת סגורה, כדור הארץ עם האטמוספרה המקיפה אותו. משנים את צורתם באופן תמידי

 . כך שאין איבוד מים ואין תוספת, מחזור מים מאוזן

כאשר . חלו תנודות ושינויים משמעותיים בכמות כל אחד מהמרכיבים, במהלך התקופות הגיאולוגיות
הגיאולוגים טוענים שלפני שלושה מיליון שנה . יורדת כמות מים באוקיינוסים ולהיפך, כמות הקרח עולה

לעומת זאת . מטרים מעל לפני הים הנוכחי  50הייתה תקופה בין קרחונית חמה והמים הגיעו לגובה של 
  100שטחים נרחבים של כדור הארץ היו מכוסים קרח ופני הים היו נמוכים ב , בתקופת הקרח האחרונה

 . מטרים מפני הים של היום

 34מליחות הים התיכון היא  . הם מים מתוקים  3.54ורק   96.54המים המלוחים בכדור הארץ מהווים 
נמצאים  294,  נמצאים במצב מוצק בקרחונים 704, מבין המים המתוקים.  304וים המלח למעל מ 

 . נמצאים על פני היבשה 14ורק ( בעומק האדמה)באקוויפרים 

, זורמים בנחלים ובנהרות 24, נמצאים בתוך ביצות 114,  נמצאים באגמים, מהמים שעל היבשות 874
כלומר הם נמצאים ,  PH7למים המתוקים יש . מהמים המתוקים לצרכיו 0.34והאדם משתמש רק ב 

והגשם , כלומר הם במצב בסיסי,  PH8למי הים המלוחים יש . במצב מאוזן מבחינת חומציות בסיסיות
מהיבשות של היום  104קרוב ל  . PH4מגיע לחומציות של , החומצי המושפע מתעשיות מזהמות אוויר

. שם שכבת הקרח מגיעה לעומק של שלושה קילומטרים, בעיקר באנטארקטיקה ובגרינלנד, מכוסות קרח
 .  בגלל לחץ שכבות הקרח הכבדות הלוחצות עליה, יבשת אנטארקטיקה נמצאת מתחת לפני הים

: למשל. כי המסה העיקרית שלהם מורכבת ממים, לא יתקיימו בכדור הארץ ללא מים, יצורים חיים וצמחים
בצמחים . מים 654וגוף האדם מורכב מ ,  784צפרדעים ,  804תולעי אדמה , מים 994מדוזה מורכבת מ 

בגזר ,  904בכרוב ,  954בעגבנייה , מים 954בעלים של חסה יש . מאשר אצל בעלי חיים, יש יותר מים
לגרום לאבנים , עלול להפר את האיזון בתאים, חוסר מים בגוף האדם למשל. מים ועוד 784בתפוח  904

 .  לבעיות במערכת הדם ועוד, לדלקות בדרכי השתן, בכליות

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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  !לא לילדים בלבד -משחקי חשיבה

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

PENTAGO 

MULTIPLAYER 



 11 

 

 מברכת 
 את כל 

 תושבי נופית

 בחג שמח
 :ומצטרפים
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 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 איכות תמונה
אבל מה זה בעצם ". איכות תמונה טובה"כל מי שקונה מצלמה מבקש מהמוכר בחנות מצלמה עם 

האם זה מושג סובייקטיבי או ? היתכן שמה שטוב בעיני אחד לא טוב בעיני מישהו אחר? אומר
 ?אובייקטיבי

כלומר יש דברים מסוימים שהם מדידים ולכן ניתן להתייחס . גם וגם –כמו שאתם בודאי מנחשים 
 .ויש כאלה שהם סובייקטיביים לחלוטין, אליהם כאובייקטיביים

 :אלה הדברים האובייקטיביים שכולם מסכימים עליהם
תמונה מטושטשת או חסרת פרטים מזוהה מייד . כולנו רוצים שהתמונות תהיינה חדות –חדות 

, שיער, ריסים –תסתכלו על תמונה וחפשו את הפרטים הקטנים . כתמונה לא מוצלחת
 .והתרשמו אם רמת הפירוט של התמונה עונה על הציפיות שלכם

ישנן עדשות שמעוותות יותר וישנן ? קרה שצילמתם בנין והקירות שלו נראו עקומים  –עיוותים 
בה העיוות  Fisheyeלמעט עדשת )אלה שפחות מעוותות עדיפות כמובן . כאלה שפחות

 (.מכוון
יש עדשות שמייצרות הילה . זו לא קללה למרות שזה נשמע כך –( CA)אברציות כרומטיות 

ההילה (. אור אחורי עז למשל)צבעונית סביב אובייקטים שנמצאים בתאורה מאוד קונטרסטית 
תלוי במידת ההגדלה ובעוצמת , מופיעה בדרך כלל בגווני סגול וירוק ולא תמיד מורגשת

בעדשות איכותיות ישנם ציפויים מיוחדים על אלמנטי הזכוכית שמפחיתים את . התופעה
 .התופעה
לפעמים . צילום מול השמש עלול ליצור הבהקים בצורת עיגול או משושה –( Flare)הבהקי שמש 

-עדיפות כמובן עדשות שתופעת ה. אבל בדרך כלל פוגם בה, זה יוצר אפקט מעניין בתמונה
flare   נדירה בהן. 

אם המריחה יפה . בהצלחה את הרקע" למרוח"עד כמה העדשה מצליחה  –( Bukeh)בוקה 
 .זה עלול להיות צורם לעין, אם לא. ואחידה זוהי אופטיקה משובחת

 :אולם ישנם כמה דברים יותר סובייקטיביים שנתונים לטעמו האישי של כל אחד

י למשל נוטות להדגיש בדרך 'מצלמות פוג. למצלמות רבות יש נטיה לצבעים מסוימים –צבעים 
כל אחד אוהב משהו אחר ואין . סוני ופנסוניק מדגישות מעט גווני אדום. כלל גווני ירוק וכחול

בהם לא תהיה הטיה , כמובן שישנה עדיפות לצבעים נייטרלים ככל הניתן. כאן טוב או רע
 (.'וכו, צילומים בתוך הבית, שקיעות)מוגזמת גם בתנאים יוצאי דופן 

חלק מהצלמים מעדיפים . יש עדשות שיוצרות קונטרסט חזק יותר ויש שפחות –קונטרסט 
אחרים רואים בזה פגם כי . קונטרסט נמוך שמאפשר להם בעיבוד התמונה יותר שליטה

 .התמונות נראות יותר אפרוריות
 :לסיכום

אתם צריכים  .העין שלכםמה שקובע יותר מכל מבחן מעבדתי או המלצה של חבר או מוכר הוא 
הדברים שאנשים יותר שמים לב אליהם הם החדות . לאהוב את התוצאות שהמצלמה שלכם מפיקה

לפני רכישת מצלמה . אולם כפי שכבר הבנתם יש אלמנטים נוספים שכדאי לשים לב אליהם, והצבעים
תתרשמו ותחליטו אם ככה אתם רוצים שגם . חפשו דוגמאות באינטרנט לתמונות שצולמו איתה

 .לא עם המצלמה, בסופו של דבר אנחנו נשארים עם התמונות. התמונות שלכם ייראו
 רביב com.hotmail@me_raviv:  לתגובות! סוכות שמח -חג

mailto:raviv_me@hotmail.com
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 חלוקת דואר רשום 
 בחג סוכות

  22.9 -ביום רביעי ה
29.9 -וביום רביעי ה  

( ערבי חג סוכות)  
 תהיה קבלת קהל

.09:00-10:00בשעה   

 בימי שישי 
1.10 -וה 24.9 -ה  

.לא תהיה קבלת קהל  

שנה טובה    

 

 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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ספורטאית , ביום ראשון הקרוב אני יוצא ללוות את נינה פקרמן
-באליפות העולם באיש הברזל שנערכת בקונה, שאני מאמן

כבר יותר משני עשורים שבכל שנה מגיעים אנשי הברזל . הוואי
כדי . הטובים בעולם להתחרות על תואר אלוף ואלופת העולם

ברי המזל שיעמדו על קו הזינוק ביום  2000להתקבל לתחרות ולהיות אחד מבין 
כל ספורטאי היה צריך להתברג בטופ באחת מתחרויות איש , 9.10.10שבת 

נינה קיבלה את הזכות . הברזל האחרות הנערכות ברחבי העולם בכל שנה
 . להשתתף בהוואי בזכות המקום השני שהשיגה בפרנקפורט ביולי האחרון

מעין אולימפיאדה של טריאתלטים למרחקים . באופן טבעי התחרות בהוואי היא חלומו של כל איש ברזל
. חגיגה אמיתית לכל מי שנמצא עמוק בסצנת הברזל העולמית, ספונסרים, צופים, תקשורת. ארוכים

בכל אוקטובר יש . הרבה שנים אני יושב ועוקב אחרי התחרות הזאת באמצעות השידור החי באינטרנט
כל החברים שלי רוקדים על המקלדת ביד אחת ועל . ולא רק אני. שבת אחת שבה אני לא ממש מתפקד

 . הסלולרי ביד השניה
על אפשרות שלישית מעולם לא . תמיד ידעתי שיום אחד אגיע לתחרות בהוואי כצופה או כמתחרה

אם . לא העלתי על דעתי שאגיע להוואי בכדי ללוות ספורטאי או ספורטאית שהכנתי לתחרות. חשבתי
איזו חוויה צפויה לי , להגיע להוואי כמתחרה זו חוויה מסוג אחד ולהגיע לשם כצופה זו חוויה מסוג אחר

 . לא יודע? במעמדי הנוכחי
גם הספורטאים וגם . בהרצאות שאני מעביר אני מדבר על זה שהתרגשות היא לא דבר רע. אני מתרגש

אני מתרגש כי המעמד מחייב ואני מתרגש . המאמנים הטובים בעולם מתרגשים לפני כל תחרות חשובה
בלילה שלפני התחרות לא עצמתי עין ובלילה שאחרי ישבתי עם . בפרנקפורט בקושי ישנתי. כי אני כזה

אדוה . המחברת בלובי של המלון ושירבטתי כל מני דברים בחוסר סדר כדי להתחיל להתכונן להוואי
חשבה שאחזור הביתה מלא אנרגיות אחרי שבוע חופש ובמקום זה חזרתי מרוסק מהמתח הנפשי וחוסר 

 . שינה
הרבה שנים היא עובדת קשה ולמרות ההישגים היפים שהגיעה אליהם עד היום . אני מתרגש בשביל נינה

. היא יודעת את זה ומתרגשת גם. אני חושב שהוואי תרשם גבוה מאוד בספר הקריירה הספורטיבית שלה
. אני מעריך אותם על פי הנחישות וההתמדה שלהם. אני לא מעריך ספורטאים על פי ההישגים שלהם

היא חייכה ואמרה שהיא רוצה . 2010-אמרתי לה שיש לה סיכוי ריאלי להגיע להוואי כבר ב 2009בסתיו 
חברים אמרו לי שאני . כשבניתי את התוכנית השנתית התחרות בהוואי הייתה על הגרף. ללכת על זה

אמרתי להם שאם היא לא תגיע להוואי אני לא . יומרני מדי ולא נורמלי שכתבתי את זה ועוד הראתי לה
 . נורמלי

בשנה האחרונה נינה הפכה לספורטאית הייצוגית המובילה של . אני מתרגש בשביל הקבוצה שלנו
ודאגו לכל מה , שאלו בשלומה, ארגנו לה חסויות, הסיעו אותה. הקבוצה וזכתה להמון פרגון ואהבה

זה לא מובן מאליו . היא מוקפת באנשים שעושים הכל למענה והכל מכוונות טהורות. שהייתה צריכה
אני מתרגש כי אני יודע שכל אותם אנשים שאני מדבר עליהם . בעולם תחרותי ואינטרסנטי כמו שלנו

 .מתרגשים גם
אני . אני מתרגש בשביל נותני החסות שלה וכל אלה שהתגייסו לעזור במימון הנסיעה וההוצאות הנלוות

. מתרגש כי בלעדיהם היינו נשארים עם כרטיס לאליפות העולם בהוואי אבל בלי כסף ובלי ציוד מתאים
 . אני מתרגש כי אני יודע שגם הם מתרגשים

 .מבטיח לדווח מהאי הגדול ואולי אפילו לשלוח תמונה שלי עם חולצה פרחונית מרגריטה קרה

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
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 פרשת 

 דסוכות ‘ א 
 17:07-18:13: זמני השבת 

i חג שמחi   

 !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 ט עון  -כפר ז יד ת 

  470-7767009 9777709: 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 ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
  הנהלת סנדרה  לי ש 

 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 י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הו ו ופוןווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
492-9355244 
40-5903594 

 Homefix שילדקר וט
 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 וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

נ ן נ ו ו א     א   

מגוון , עוגיות, עוגות
גדול של קישים ולחמים 

עוגות יום , מיוחדים
 הולדת ועוד

עד  משלוחים חינם 
 הבית בנופית כל יום

 להזמנות ומשלוחים
0523822430 סנת   

  ער   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 ינטנר  –ש "רב


