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 נופותופווווותו ופו ו

 1401002010א   “תשע , חשוון ‘ יום שישי ז   402גליון  

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

 משלוחים
04-9536779 

 פיצריה מסעדה
 מוניות הקריה

 טבעון
נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
 שעות ביממה 42

42-3099349 
404-9388293 

 8 המדריכים הבוגרים של מחנות העולים גאים להכריז על הצטרפותם לצוות ההדרכה בנופית של
 .ו-בני היישוב שמתחילים להדריך יחד איתם את שכבות ד, צים חדשים"מד

מיד לאחר סמינר מוצלח שהתקיים בקיבוץ גבע השבוע כבר התקיימו הפעולות הראשונות ביחד עם 
 .נבו גת ואיתמר קימל, דפנה גלעין, ליעד שגב, כרם גפן, טל אטס, עידו סריג, דן נייגר: צים"המד

 !גאים בהם ומאחלים הרבה בהצלחה

 ברכות חמות למאמן ליאור זך מאור על הכבוד הרב שהביא מהוואי  
 30-34נינה פקרמן מישראל אלופת העולם לגילאי 

 בתחרות איש הברזל שנערכה בהוואי
 <<<חגיגה בהוואי—קראו בהמשך את רשימתם של לירון גסול ואודי קינן על ההישג הגדול

 <<<אחת עשרה שניות גורליות—ואת הדרמה על קו הסיום בטור  השבועי של ליאור זך מאור
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 הסדרי תנועה  מרכז היישו  

 

בשעה טובה, אנו לקראת סיום בניית אולם הספורט. נתיב התנועה לכוון צפון, 
 נפתח לתנועה והסדרי התנועה חוזרים למתכונת הקודמת. כלומר –שהיה חסום 

 העולים בכביש הברכה, כאשר עוברים את גני החובה, נדרשים לבחור בנתיב –
הימני )כהוראת השילוט שעודכן(.  

  צידו הימני של נתיב זה מיועד לחנייה )בניצב לכביש( ויסומן בהתאם בקרוב.

 

 פינוי  זם

במספר מקומות ביישוב הוצבו ארגזים לאיסוף גזם. הארגזים יצופו בדיפון עץ 
בימים הקרובים ובאמצעותם אנו מקווים לשפר את נושא איסוף הגזם, כך 

שיהיה אסטטי ונקי יותר. תושבים הזורקים לארגזים גרוטאות, מזוודות, ריהוט. 
 מחבלים במטרה הראויה הזו, בחזות הרחוב שלהם –וכל מה שאינו גזם 
 להנחות את הגננים, העובדים בבתי התושבים, – חשוב מאוד ובכניסה לבתיהם.

 להוציא גזם לנקודות האיסוף בלבד.

 

פריצות לבתים 
אנו עדים שוב לעלייה בכמות פריצות הבתים. הפריצות האחרונות בוצעו 

, רובן כאשר התושבים אינם בבית. הגנבים מתעניינים 0300 – 2300בשעות 
בעיקר בכל מה שזמין: כסף מזומן, תכשיטים, מחשבים נישאים. 

. 0300 – 2400אנו תגברנו את סיורי חברת האבטחה בין השעות 

?  מה אפשר עוד לעשות

בעזבכם את הבית, השאירו אור ורצוי גם רכב בחניה.  .א

  שווה בהחלט לשכן מישהו בבית.–כאשר נוסעים לזמן ארוך  .ב

 לא להשאיר "מפתח בעציץ". .ג

 לא להשאיר דברי ערך במקומות בולטים ונצפים מהחלון. .ד

-054אנא התקשרו לאלון   –על כל תנועה חשודה או פריצה חלילה  .ה
6833027 
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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

 
  
 

 שעות ביממה 24 

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

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

 החלפת קווי  יו  ומרז ים ללא חפירה וללא הרס , חדש  ארץ
 הד קת צינור חליפי פנימי  אמצעות לחץ אוויר וחומרי הד קה יעודיים

 שימוש במצלמת אינפרא אדום-איתור נזילות 
 האיתור באמצעות מצלמה חדישה 

 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני אינסטלציה 

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

  בית מפואר  300/500למכירה בבלעדיות
2,500,000  ₪ 

  חדרים עם יציאה לגינה  6למכירה קוטג
1,850,000  ₪ 

  יחידת דיור +חדרים 6למכירה קוטג
 ₪  2,400,000מניבה 

  להשכרה בבלעדיות קוטג מדוגם במקום
 ₪  5,300מבוקש 

  מטר חדשה  40להשכרה יחידת דיור
 ₪  1,700מושקעת ומטופחת 

  חדרים  3להשכרה בבלעדיות יחידת דיור
 ₪  2,300מיקום מעולה כניסה נפרדת 
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  "  :     5331       36001 :       04-9931301:     9931454 :      nofsheat@012.net. 

 

               

 חו  טיסנאות 

חלל וטילים- , טיסנאות , עולם התעופה-תעופה 
תוכנית החוג כוללת: 

בניית טיסנים, דאוני כנף, דגמי טכנולוגיה תעופתית, הסברים ולימוד על חלליות 
. וציוד חלל, בניית עפיפונים

. םבניה ושיגור טילים: מצנחים, סרטי חלל ותעופה ייחודיי
בסוף השנה טיסה פעילה )כרוך בתשלום נוסף ואישור הורים( ועוד ועוד... 

 בימי שני. 1.11.10החוג יתחיל ב-
 16:30-17:45 ג'   –כיתות ב' 
 17:45-19:00 ו'    –כיתות ד' 

הרשמה במשרדי נופשית. 
 

יו ה דינאמית 
. תבא לכם לפרגן לעצמכם ? בואו לתרגל יוגה דינאמי

 בחדר חוגים. 18:00-19:30החוג מתקיים בימי רביעי 

 לחיזוק והעצמה של כל מערכת הגוף 

 ליצירת גוף גמיש וחטוב 

 ליצירת איזון פיזי ומנטלי 

 לשחרור ממתחים ולחצים 

 ליצירת שקט ושלווה פנימית 

 לעזרה בפתרון בעיות גב ויציבה 
 שעות לפני החוג 2-3נא לא לאכול            

 

 שינויים בלוח הזמנים – חו י שחייה עם עפרה

 פעמים בשבוע ימים ב', ג' ,ד', ה' , 4 –קבוצה ה'-ו' 
 14:45-15:45 ימי ב', ד' שעות: 14:15-15:45ימי ג', ה' שעות:  

   לחודש 15 תוספת עלות – שעות חודשיות 4נוספו עוד 
 

 15:45-16:45קבוצה א'-ב' ימים ג', ה'  - בשעה 
 15:45-16:45קבוצה ג'-ד'  ימים ב',ד'   - בשעה 
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 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם

 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

    טיפול משול  
    וף 'מסא+ טיפול פנים מלא 

 ...שעתיים שכולן הנאה ופינוק 

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

 מוצרי קוסמטיקה  לרכישה
 ק עי עכשיו תור ו ואי 

 .להנות מטיפול נפלא וקפה מוכן

 טיפול פנים איכותי ומפנק 

 !  הגיע הזמן שלך לעצמך

 050- 5391039–:   לית רז נייד
  04- 9931799 : 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  

 טבעון ' ק 1ככר בן גוריון 
 04-9534484פקס /'טל

 משקפי ראיה ועדשות מ ע

 מאיר טולידאנו 
 אופטומטריסט מוסמך

 מומחה למשקפי מולטיפוקל

 נופית - מירי ארנהלט

 מחירים מיוחדים 
 לתוש י נופית 

ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי
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 .קיבלה את השבת נופית .17.00בשעה  7-10-2010א "תשרי תשע' ביום ששי ל

, ילדים, תינוקות: התכנסנו קהילת נופית על גווניה, מרגשת ומסקרנת, באווירה חגיגית

 .סבים וסבתות, הורים, בני נוער

ערכו את טכס הדלקת , הגרעינית והמורחבת על צאצאיהם, משפחת שלומי ופני גפן

 . כפי שהמשפחה נוהגת בהתכנסות שולחן השבת בביתם, נרות השבת

תפילה , טבע וסביבה, שירי שבת, בהמשך שרנו יחד עם חבורת הזמר של נופית

הסתו , בין השירים שזרנו קטעי קריאה שנגעו בנפלאות השבת. ותקווה לימים הבאים

אנחנו לא "דקות והסתיים בשיר  45 -המפגש ארך כ. פרשת נח -ופרשת השבוע 

, וכפי ששרנו שנשלחה מקהילת נופית ל לעד שליט תפילה, אבי קורן: מילים" צריכים

? אמור מה עוד, מה עוד נבקש. פינו כבר נותר אילם מקול, כבר יבשו עיננו מדמעות" 

 " כמעט ביקשנו לנו את הכל 

 הקשר ישיר אל , קהילתיים/ מהמקורות היהודיים והישראליים  התכנים נבעו

 .המשמעויות האישיות והמשפחתיות

מסורת של . ולעצ  מסורת  נופיתבטעם ורצון עז להמשיך , נפרדנו מהמפגש הראשון

  .קשר על בסיס ערכים משותפים

 ! תודה
 . הגב  והמעורבות, על התמיכהוועדת התר ות של הישו  , הועד המקומילחברי 

המרכזת את  ,עוז ולטלי וינקלר –אבי בן  למנהל המוסיקלי, ח ורת הזמרלחברי 

 . על הצליל והשיר שתרמתם לפני ובזמן המפגש, פעילות החבורה

רותי אילן ובתיה   ,מירב שרון, מיכל שידלובסקי, סלעית צבאן, לצוות היוזם והמפיק* 

 .רכבי

 .אשר היו על שולחן וברכת שבת למשפחת  פן

 .יעל אוסי ועפרי רכבי, אבי ברוך -פרסום והפצה

 .גיל רש –מוסיקה וסאונד 

 . שבועות 4-6המפגשים הבאים יתקיימו אחת ל 

 ....דרושים להמשך
ושותפים להפקת  הדרך והתוכן, נוספים לחשיבה ופיתוח המהותח רי צוות 

 . המפ שים

 (ללא חזרות  )נ נים ואוה י שירה להו לת השירה 

 .פ מסורת המשפחה"בדרכם וע משפחות המוכנות לפתוח שולחן ש ת

 תיה רכ י : מוזמנים לפנות  מייל ל, המעוניינים ומוכנים להיות שותפים לעשייה

batyaar@zahav.net.il 

 * -המוצ ות  רשימה המסומנת   , או לח רות הצוות היוזם
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 על בטחון וגבולות בטוחים
אין ספק כי לכל אדם דעה מוצקה מהם גבולות ביטחון 
. והיכן צריכים להיות גבולות בטוחים המעניקים בטחון

יום עלינו לקבוע את גבולות הביטחון שלנו ללא -בחיי היום
גם שר . עצה צמודה משר הביטחון או ראש הממשלה

האוצר לא מחפש אותנו פעמיים ביום כדי לוודא שלא 
-החלטות פיננסיות אלו משפיעות על חיינו יום. את ההחלטות שלנו עלינו לקבל לבד. עברנו את הגבול

 . כל היום, יום

השאלה המעניינת  היא האם הגנה זו . כל אדם אוהב ביטחון ולכן ימגן את ביתו ויחזיק את כל כספו בבנק
מי שקובע את הגבולות בהם מתנהלת . מספקת או שכספנו נמצא בסכנה גם כשהוא בסניף הבנק הקרוב

רק אנחנו . לא שר הביטחון ואף לא מנהל הבנק שלנו, לא ראש הממשלה. משפחתנו הם בני המשפחה
ומכאן שעלינו מוטלת האחריות לקביעת הגבולות . את כספינו, או לבזבז, קובעים במה להשקיע

 . הפיננסים של המשפחה

כל זמן . פיננסית של המשפחה-התקציב קובע את הגבולות הבטוחים. כל משפחה מתנהלת לפי תקציב
כל משפחה . לא ייוצרו קונפליקטים עם מנהל הבנק או חברת האשראי, שהמשפחה לא תחרוג מהגבולות

עולים , כשאנו אומרים גבולות. לוקחת על עצמה את האחריות לנהל את התקציב ולשים את הגבולות
האם שאלנו את .  במוחנו מיד ילדים קטנים הרוצים לקנות ממתקים ללא הכרה או צעצועים מלא הבית

שהרי אם נשאל ונבדוק נגלה דפוס ? האם התנהגות זו מייצגת ילדים בלבד, פעם אחת לפחות, עצמנו
, חדש היוצא לחנויות או בגד שנראה טוב( חפיץ)ט 'כאלו הקונים כל גאדג. התנהגות זהה אצל מבוגרים

מה שגילו כבר מזמן הוא שהילדים הם בדרך כלל בבואה של . מיטה חשמלית או סוף שבוע בצימר
ראה את הוריו קונים . ומי שרוצה כל ממתק או צעצוע המופיע בפרסומות ראה את זה בבית. ההורים

" סוף הדרך"מוצרים רק בגלל שזה נראה יפה בפרסומת בטלוויזיה או שהמוכרת שכנעה אותנו שזה 
היא רק שכחה להוסיף שמחיר כזה לא יחזור בגלל שאין הרבה פריירים שיקנו . ובמחיר שלא יחזור

משפחה ששמה גבולות לא קונה . כדי לעודד קניה 202-במחיר זה ולכן החל ממחר המחיר ירד ב
משפחה זו מתכננת את קניותיה מראש ולכן יודעת שהן במסגרת . אלא רק במחירים נמוכים" מבצעים"ב

משפחה זו לא חוששת לצאת למסעדה או לסוף . במסגרת הגבולות של המשפחה, התקציב המשפחתי
 .שבוע מתוכנן בגלל שההוצאה נמצאת במסגרת גבולות התקציב של המשפחה

. מכאן אנחנו למדים כי הגדרת גבולות ביטחון פיננסיים הם הבסיס לקיום משפחה מחייכת לאורך זמן
הגבולות  ממפעם לפעם כדי לענות על צרכי המשפחה וההכנסות " מיקום"לשנות את , ואף רצוי, ניתן
רק . המשפחתיים תוך כדי דיון משפחתי" גבולות הביטחון הפיננסיים"רצוי ומומלץ לקבוע את . שלה

הבנה עוזרת בעיקר בתקופות . שותפות כל בני המשפחה יביא למימוש מתוך אהבה ולא מתוך כפיה
 .קשות בהם נדרש הידוק החגורה וצמצום התקציב תוך כדי שמירה על גבולות מינימליסטים בהוצאות

כל הרוצה בקרה על הגדרת הגבולות המשפחתית או עזרה בהגדרת גבולות פיננסיים למשפחתו מוזמן 
 .לא תמיד נוכל לתקן מחר, מה שלא עשינו היום. להעזר בשירותי היעוץ שלי

יהודה מוביל את , למשפחות. ופועל כיועץ פיננסי לעסקים ומשפחות" תובנה"יהודה יזרעאלי הוא בעל 
את הלחץ , המשפחה עוזרת למשפחות ויחידים לשנות את הכאב לחיוך-כלכלת". המשפחה-כלכלת"

עסקים יקבלו . את העבודה לחלומות מתגשמים ועדיין להיות מוגנים פיננסית ורפואית, לשקט נפשי
תזרים מזומנים וניהול נכון של החלק הפיננסי , הדרכה וליווי להתנהלות פיננסית נכונה כגון תמחור

בייעוצים יהודה משלב את (. פטנטים)ומשפטי  (MBA)כלכלי  ,(Bsc)יהודה בעל רקע הנדסי .  בעסק
.  כלכלי/על מנת שהלקוח יצמח ויממש את הפוטנציאל האישי( ויועצים חיצוניים)כל התחומים 

yehuda@tovana4u.co.il  , www.tovana4u.co.il 0775-4357-63: או לטלפון 

www.tovana4u.co.il 

http://www.tovana4u.co.il/
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 תפריט מותאם לילדים ושונה יום יום
 : מנה בשרית לבחירה

 בולונז 
 קציצות 
 רצועות סיני 
 חזה עוף טרי על האש 
 שניצל 

 :שתי תוספות לבחירה
 סלט ירקות טריים 
 פסטה 
 אורז 
 פתיתים 
 פירה 

 !השתייה עלינו 

0018 ₪  

 סלטי בריאות
 מנה אישית באריזה מיוחדת

 מירקות טריים יום יום
 :ותוספת לבחירה

 טונה/ שניצל / חזה עוף 
 !במחיר היכרות

0020 ₪

04-9835210 
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04-9835210 

 תוספת אחת חינם לבחירה
 פטריות, בולגרית, טונה, בצל, זיתים

 
 

 טונה או בולגרית: בתוספת

 בין השעות
17:00-21:00 

0050 ₪  
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 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 צילום מאקרו
 .אז הנה אני מקיים. בשבוע שעבר סיפרתי לכם על הטיול לקניה והבטחתי תמונות

 h9t7ub2/com.tinyurl://http:  אתם מוזמנים להכנס לקישור הבא ולהתרשם
 .F11ואז על , (מעל התמונות)בצד שמאל  Slideshowאחרי שתכנסו לחצו על 

 ...משום מה אתם לא כותבים לי כלום. הפעם באמת אשמח לתגובות
 

 . הפעם אתמקד בצילום מאקרו. בפעם הקודמת התייחסתי לצילום בעלי חיים
בדרך כלל של , צילום מאקרו הוא צילום מאוד מקרוב: אז ההסבר פשוט, למי שתוהה מה זה בעצם
בו אנו "( תקריב)"זה לא צילום טלה . 'וכו, מטבעות, תכשיטים, חרקים, עצמים קטנים כמו פרחים

 .ומשתמשים בזום כדי לקרב אותו, מרוחקים מהאובייקט
 1אם גודלו של האובייקט שצילמתם הוא , כלומר. 1:1מאפשר קבלת הגדלה של " אמיתי"צילום מאקרו 

ומכיוון שכל אורכו של החיישן ברוב המצלמות . מ מהחיישן של המצלמה"ס 1אזי הוא יתפוס , מ"ס
 !האובייקט שצילמתם ימלא כמעט את כל התמונה , מ בלבד"ס 1.2הקומפקטיות הוא 

במצב זה . לחיצה עליו תעביר את המצלמה למצב מאקרו. חפשו במצלמה שלכם לחצן עם ציור של פרח
כך מתקבלת הגדלה . לפעמים כמעט בצמידות לעדשה, תוכלו לפקס על אובייקטים קרובים מאוד

אבל לצילום , הפונקציה הזו פועלת היטב בצילום של דומם. משמעותית של האובייקט על החיישן
 ...אלא אם הם מתים או שהשקיתם אותם בהרבה אלכוהול, חרקים זה לא רלבנטי

ורצוי מאוד שתהיה מורכבת עליה עדשת , "(רפלקס"מצלמת ) DSLRכדי לצלם חרקים צריך מצלמת 
יש . ₪ 2000 -המחירים מתחילים ב, למי שמתעניין. 1:1מאקרו ייעודית שמסוגלת להגיע להגדלה של 

לא . וגם מגבילים יותר, אבל אינם מביאים לאותה איכות בתוצאות, זולים יותר, גם פתרונות אחרים
 .אפרט אותם כאן

. רצוי לצלם מהחזית או מהצד: יש לשים לב שבצילום חרקים תקפים כל הכללים של צילום בעלי חיים
. כמו כנפיים של פרפר למשל, אלא אם רוצים להדגיש משהו מלמעלה, עדיף לצלם מגובה העיניים

או מזדווג , טובל את הראש בתוך פרח, שותה צוף –וכמובן תמיד יותר מעניין לראות חרק עושה משהו 
 .עם בת זוגו

כשמתקרבים מאוד לאובייקט עומק . צילום מאקרו לוקח את הצלם וציוד הצילום שלו לקצה היכולת
תמיד . זה אומר שאי אפשר לתפוס את כל החרק בפוקוס. השדה הופך רדוד עד כדי פחות ממילמטר

אם סוגרים צמצם כדי להתגבר על זה מפסידים הרבה אוד ואז התמונה נמרחת . משהו נשאר מטושטש
כל , למי שאיבד אותי בשלב הזה. שימוש בפלאש עלול להתבטא בהחזרים ממשטחים מבריקים. בקלות

וצריך גם , ללמוד לשלוט היטב בציוד, צריך להתאמן הרבה. מה שאני מנסה להגיד שזה בכלל לא פשוט
 .המון סבלנות

פתאום מגלים שממש מתחת לאפינו יש עולם שלם שלא . אבל כשמצליחים התוצאות פשוט מהממות
מחושים ועיניים שלא , שיער, צבעים. מפלצות קטנות שגופן המוזר עולה על כל דימיון אנושי. הכרנו

 .או מרחק חמש דקות הליכה בשביל אוהד, וכל זה אצלנו בגינה. ידענו על קיומם
ואתם , להתאמן קצת, צריך ציוד מתאים. לא חייבים לנסוע לקניה כדי לחזור עם תמונות טבע נהדרות

 .יאוגרפיק'חוזרים הביתה עם צילומים מהנשיונל ג
 !נסו ותהנו 

 רביב
 com.hotmail@me_raviv:  לתגובות

http://tinyurl.com/2ub7t9h
mailto:raviv_me@hotmail.com


 11 

 

 א  עיצומה“ההרשמה לסדרות תשע

 "10:45בשעה  18.10‘ יום ב ,הרצאה עם מבקרת האמנות רות דירקטור " על המופשט  

 10:00בשעה  17.10  מפגש ראשון  קתדרה לספרות מרצה נעמי רובין 

 "מרצה גידי אורשר  " הבימאים הגדולים של הקולנוע המודרני ,  

 24.10-ב  מפגש ראשון 20:00אחת לחודש בשעה ‘ ימי א

 יוכי ברנדס : מרצה –( 'חלק ב)ך שלא היכרנו "התנ 

 19:30בשעה  19.10-ב  מפגש ראשון 19.30אחת לחודש בשעה ' ימי ג

  אלון קליבנוב: מרצה –החוויה , התופעה, העיר –וונציה 

 18.30אחת לחודש שעה ' ימי א

 אתי בן זקן: ניגון חדש  מרצה, ניגון ישן 

 19:30אחת לחודש  שעה ' ימי ג

  עידית פרי: מרצה –מבט על ברלין 

 21:00 -18:00בשעה ' ימי ד

 אלה בר מסדה  : מרצה. אמנות וארכיטקטורה בערי אירופה השונות, הסטוריה 

 10:00אחת לחודש בשעה ' ימי ה

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

 12:00 – 9:00אחת לשבועיים בשעה ' ימי ב
  גם להרצאות בודדות ניתן לבוא 

 כרטיס שי של מרכז ההנצחה" תשורה" אצעות כרטיס   להעניק סדרה או מפ ש חד פעמי ליקרים לכם ניתן  

 04-9837432, 04-9835506פרטים נוספים  טלפונים 

 א נשלחה בדואר לתושבי נופית"חוברת פעילות תשע

  אירועי תר ות מהשורה הראשונה -מרכז ההנצחה 

הסרט התיעודי זוכה פסטיבל 
   הסרטים בחיפה
הבימאית   הקרנה ומפגש עם

 במסגרת חמשוש
  22:00שעה  29.10יום שישי 

 נופשי וקר          נופשי וקר         נופשי וקר

 תוש י נופית הנכ דים
מפ שי תר ות ועוד מיועדים לכלל ,טיולים,הרצאות -פעילויות נופשי וקר

 הנאה מו טחת. הנכם מוזמנים ליטול חלק  מ וון הפעילויות. התוש ים
   וקר  10 שעה  19.10.10 יום שלישי 

  חדר הצפוני  נופשית 

שוטרת לשע ר -הרצאתה של לאטי  ולן 
 ה ורמים לע ריינות נוער: נושא

 ח כולל כיבוד קל"ש 10כניסה  

  צוות נופשיבוקר 
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 כוכב צדק 

 מעל הראש
ובמשך כל , לאחר רדת החשכה

אפשר לראות כוכב , שעות הלילה
לכת גדול בוהק בשמים מעל 

קצת בכיוון דרום , הראש
" צדק"זהו כוכב . מזרח

(Jupiter)  שהתקרב מאוד
ואפשר לראותו בעין רגילה במשך , לכדור הארץ

להתמקם , אני מציע לקחת משקפת. השבועות הקרובים
ובאותה הזדמנות , במקום לא מואר ולצפות בכוכב

כדי לא לטעות בזיהויו של . לצפות בשטח פני הירח
יש עוד כוכב לכת מבריק מאוד בשם נוגה , "צדק"
המופיע כשעתיים אחרי שקיעת החמה בכיוון , (ונוס)

וחוזר , הוא שוקע די מהר בעקבות השמש. מערב
לפני ( נקרא כוכב השחר)במזרח עם עלות השחר 

 .  הזריחה

 (Jupiter)" צדק"הגיע כוכב ,  2010בסוף ספטמבר 
מ מכוכב "מיליון ק 420למרחק הקרוב ביותר של 

, בלילות השנה הרגילים.  2022ויתקרב שוב אלינו בשנת , 1963בשנת " ארץ"הוא היה קרוב ל". ארץ"
בולט יותר  (Mars)" מאדים"ולפעמים כוכב הלכת , הוא הכוכב השני הבולט באורו אחרי נוגה" צדק"

היה הראשון שצפה , החוקר גלילאו גליליי. בהתאם להתקרבותם או להתרחקותם מכדור הארץ, מצדק
 . וכבר אז הוא גילה את ארבעת הירחים הגדולים של יופיטר 1609בכוכבים בעזרת טלסקופ בשנת 

הוא כוכב . המקביל לאבי האלים היווני זאוס, נקרא על שם אבי האלים הרומי יופיטר  Jupiter-" צדק"
יש ארבעה כוכבי , במערכת השמש. והגדול ביותר מבין כוכבי הלכת, הלכת החמישי במרחקו מהשמש

 ,(Saturn)שבתאי  ,(Jupiter)צדק : כוכבי הגזים הם. וארבעה מוצקים סלעיים, המורכבים מגזים, לכת

) נוגה  ,(Mercury) כוכב חמה : והמוצקים הם ,(Neptune)ונפטון  (Uranus –אורנוס )אורון 
Venus),  ארץ(Earth ),  ומאדים(Mars).  142ו , מימן 862המסה של כוכב צדק מורכבת בעיקר מ 

ונפחו גדול פי ,  2.4כוח משיכתו גדול פי , צפיפותו היא רבע, "ארץ"מזו של  318מסתו גדולה פי . הליום
 24,000ובליבה , צ"מ 21במרכז , צ"מ 145הטמפרטורה שלו בהיקף היא מינוס . מזה של כדור הארץ 1000

מיליון  780מרחקו מהשמש . מקוטרו של כדור הארץ 11שזה פי , מ"ק  143,000קוטרו בקו המשווה . צ "מ
בגלל . ומשלים סיבוב סביב צירו בעשר שעות, שנות ארץ 12הוא משלים הקפה מסביב לשמש ב , מ"ק

, לשם השוואה. יותר מאשר בקטבים הפחוסים 72הוא רחב בקו המשווה ב , מהירות הסיבוב סביב צירו
שעות ומקיף את השמש  24הוא משלים סיבוב סביב צירו ב , מ"מיליון ק 150מרחק ארץ מהשמש הוא 

ובתוך המרחב החללי נעה חגורת אסטרואידים שהם שברי , בין צדק למארס יש מרחק רב. יום 365במשך 
 . קרח וסלעים

והליבה של כולם , נוצרו כוכבי הלכת במערכת השמש על ידי ענני גזים ואבק, מיליארד שנים 4.6לפני 
שנלכדו , שרובם אסטרואידים קטנים, ירחים המקיפים את צדק 63מוכרים כיום . נשארה חמה ומוצקה

, (מ"ק 5,300קוטרו )גנימד : ארבעת הירחים הגדולים שלו הם. בכוח המשיכה של כוכב הלכת הענק
הירח , לשם השוואה(. מ"ק 3,100קוטרו )ואירופה , (מ"ק 3,600קוטרו ), איו,  (מ"ק 4,800קוטרו ), קליסטו

 . מ מכדור הארץ"אלף ק 385ומרחקו , מ"ק 3,476קוטרו " ארץ"של 

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 

הנה זה  -לאור הביקוש הרב 
 !מתחיל שוב

הרקדה חודשית עם 
אלעד במוצאי שבת 

 .כ“במגרש ליד בה
ההרקדה הראשונה תתקיים 

-ה, במוצאי שבת
 .לאוקטובר 11

 הרקדת ילדים - 10:00-10:00
ואילך הרקדה פתוחה  10:00

  למתחילים ומתקדמים
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 לירון גסול, מאת אודי קינןחגיגה בהוואי 
הפעילות מתרכזת בריצות . בנופית הקטנה יש מספר גדול יחסית של חובבי ספורט סיבולת פעילים
מקצה , מקצה חצי אולימפי. למרחק ארוך כמו מרתון ובתחרויות טריאתלון לארבעה מקצים שונים

 .מרחק חצי ארוך והקשה מכולם איש הברזל, אולימפי
האגדה מספרת שהיה וויכוח בין הספורטאים מי . באי הוואי 77תחרויות איש הברזל החלו בשנת 

, בעקבות הוויכוח הגה מפקד חיל הים האמריקאי לשעבר. שחיינים או רצים, רוכבים, בכושר יותר טוב
ירכבו וירוצו את מרחקי התחרויות הארוכות ביותר שנערכו באי , כולם ישחו. את רעיון התחרות

. מ"ק 42מ וירוצו "ק 180ירכבו , מ"ק 3.8וכך נקבע שהספורטאים ישחו למרחק של . באותה תקופה
 .עוד הוחלט שהזוכה יקרא איש הברזל

 .דקות 46שעות ו  11והמנצח סיים בזמן של , איש 12סיימו . איש 15לתחרות הראשונה התייצבו 
ולי מוס מוצאת את עצמה מובילה 'קיבלה התחרות פרסום כאשר סטודנטית צעירה בשם ג 1982בשנת 

המתחרה שלה עוקפת אותה וזוכה במקום . במקום הראשון ומתמוטטת מטרים ספורים מקו הסיום
דרמה . זוחלת בכוחותיה האחרונים אל קו הסיום וזוכה במקום השני, ולי לא מוותרת'ג. הראשון

 m4h6c39/com.tinyurl://http:     ששווה לראות 

ספורטאית ישראלית בשם נינה פקרמן נוסעת . שנים לאחר הדרמה הזאת קיבלנו דרמה נוספת 28
את הספורטאית מלווה . וזוכה במקום הראשון בקבוצת הגיל שלה, שנערכת בהוואי, לאליפות העולם

 .המאמן ליאור זך מאור מנופית
צריך קודם לזכות באחת משלושת . זה לא פשוט בכלל להגיע לתחרות בהוואי, אל תשלו את עצמכם

 .המקומות הראשונים בתחרות מקדימה
זכו באליפות אירופה בגרמניה  ועל כן זכו להזמנה , בשם גלעד רותם, מישראל נינה וספורטאי נוסף

 .הנכספת לאליפות העולם
עקבנו באינטרנט כל הלילה  9.10.2010בשבת ה 

שנה שלמה של . בהתרגשות רבה אחר התחרות
של תחרויות , של אימונים מפרכים, הכנות

ועוד הכנות , מציאת מימון, תזונה נכונה, מקדימות
הכל התנקז ליום אחד של . מאומצות ורבות

 .תחרות
, ונינה, גלעד לקח מקום שביעי בקבוצת הגיל שלו

לקחה את המקום ראשון לקבוצת , כמו מלכה 
 .מגיע לנינה הרבה פירגון וכבוד. הגיל שלה

אחראי ( אלופת עולם...זוכרים)על ההישג של נינה 
ליאור זך מאור לקח ספורטאית . תושב נופית

שחשבה על פרישה והביא אותה לפיסגת 
 . ההישגים

בשביל להיות אלוף עולם צריך להיום אדם עם 
אבל גם אם יש לך . גנים ונתונים מאוד מיוחדים

אבל אין לך מאמן ומעטפת שדואגת , את כל זה
וזה  –אין לך סיכוי להיות אלוף עולם , לכל צרכיך

 .מה שהיה לנינה
ואנחנו , חוץ מלאמן גם דאג לכל המעטפת, ליאור

בצורה מקצועית , מתכוונים לכל המעטפת
זה מה שעושה את ההבדל בין אלופת . ומדהימה

 .הארץ לאלופת העולם

עבודה ואמונה הביאו את התוצאה מדהימה ועל כך אנחנו , הרבה מחשבה: ליאור

 

 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

http://tinyurl.com/39c6h4m
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 אחת עשרה שניות גורליות
אני מפורק לחתיכות . יום שבת האחרון עשר בלילה שעון הוואי

יושב מול מסך המחשב ועונה בסבלנות לכל . מאוד קטנות
ספורטאית שאני , שעות קודם לכן נינה פקרמן 5. המברכים

, מאמן ואיתה נסעתי לאליפות העולם באיש הברזל בהוואי
אלופת . חצתה את קו הסיום ראשונה בקבוצת הגיל שלה

אני עוזב את המחשב ומתיישב עם נינה לארוחת לילה . העולם
שעות שלא עצמתי עין  48כבר . על המרפסת שמסתיימת בשני מיכלי האגן דאז

. וגם הטלפונים מהארץ כמובן. אבל האדרנלין והגלידה מחזיקים אותי ער
זה לא שאני לא מרוצה ולא . הגלידה על המרפסת היא מבחינתי שיא החגיגות

יודע להנות מההישג המשותף אבל אני פשוט לא טיפוס שמאבד את הראש אחרי 
 . אולי קצת מוגזמת אבל זה אני. פרופורציה. הצלחות

. הנצחון המתוק הזה הוא פרי של הרבה עבודה קשה במשך שנה רצופה עם שבועיים הפסקה בסך הכל
כ באליפות ארופה באיש הברזל "אח, אחר כך בחצי איש הברזל בכנרת, נינה התחרתה השנה בישראמן

הבנות הכי חזקות  70. חודשים 10-שלוש תחרויות איש הברזל ב. ועכשיו באליפות העולם, בפרנקפורט
 24-מתוכן אחת בשם סילביה באלבך שניצחה את נינה בפער של כ. 30-34בעולם התחרו בקבוצת הגיל 

 . וממנה חששתי יותר מאשר מכל אחת אחרת, דקות בפרנקפורט
עד כמה שזה אולי יישמע לכם מוזר אבל במהלך היום כמעט ולא הייתה לי שום יכולת לעקוב אחרי 

המסלול ארוך מדי וחלקו מתבצע . התפתחות התחרות ולדעת איפה נינה ממוקמת ביחס למתחרות שלה
נפרדתי מנינה מוקדם בבוקר ואחרי שצפיתי בזינוק נכנסתי . רחוק מאוד מהעיר קונה שבה הוא מתחיל

המצלמות . למלון והתיישבתי על המחשב כדי לעקוב אחר השידור החי של התחרות באינטרנט
מספרות את הסיפור יותר טוב מכל מידע ( כולל כמה מסוקים באוויר)שהמארגנים פורסים בכל פינה 

 . שאוכל לקבל בעמידה על המסלול בשמש
אחרי מספר שעות יצאתי למסלול הריצה כדי לקבל את פניה ובמקביל הייתי בקשר רציף עם החברים 

בשלב מסויים בריצה הם טענו שהיא עברה למקום . מישראל שסיפקו לי דיווחים מעודכנים און ליין
. אמרתי להם כששמעתי את ההתרגשות בקולם" זה עוד לא נגמר, חכו. "הראשון בקטגוריה שלה

ישבתי בפינת הרחוב ביחד עם עוד כמה מאות צופים והמתנתי לנינה ". סילביה לא תוותר לה בלי קרב"
צעקתי לה בכל הכח שתרוץ חזק עד הסוף בלי . פתאום היא הופיעה. מטרים לפני קו הסיום 400בערך 

מה זה כבר משנה כמה שניות לכאן או לכאן בתחרות כל כך . שהיה לי ממש מושג למה אני עושה את זה
 . ארוכה

שניות בלבד  11רק שעה אחר כך הבנו שסילביה הייתה . על השעון 9:55:16נינה חצתה את הקו עם 
מרוב שהייתי עסוק בלצעוק לה שתרוץ מהר . שניות הפרידו בין אליפות העולם למקום שני 11. מאחוריה

 . לפעמים צריך קצת מזל בחיים. כנראה לא שמתי לב שסילביה חלפה על פני מיד אחרי נינה
באחת עשרה בלילה נינה הלכה לישון ואני שבתי לקו הסיום כדי לקחת חלק בקבלת הפנים החגיגית 

בעיני זהו הרגע הכי מרגש ומיוחד בכל תחרות איש הברזל ואני תמיד . היה מדהים. למסיימים האחרונים
אלפי צופים ומעודדים מילאו את . בין אם אני מתחרה או מגיע כצופה. משתדל לא מפספס אותו

" זמן גג"-שניות לפני ה 46כלומר  23:59:14בשעה . מוסיקה מטורפת ואווירה מחשמלת. הטריבונות
חזרתי לדירה והלכתי לנסות . מדהים. 16:59:14הגיעה המסיימת הרשמית האחרונה עם זמן כולל של 

 .לישון קצת
במה . הפקה מהוקצעת בדיוק כמו כל ההפקה של התחרות הזאת. למחרת בערב התקיים טקס הסיום

אמריקאים , תאורה וסאונד כמו בהופעה של מדונה, ענקית שנבנתה במיוחד במגרש חניה ענק בלב העיר
 :היה מרגש לשמוע את המנחה אומר את המילים שעליהן חלמנו במשך שנה שלמה? או לא אמריקאים

Nina Pekerman from Israel- world champion 30-34"" 

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
il.co.bonk.www 

http://www.bonk.co.il
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 פרשת 

 לך -לך 
 16:37-17:43: זמני השבת 

i שבת שלוםi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

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

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

בנופית א הותיקה !! בלעדי !! מציאה חד פעמית : למכירה
, ר ברובו שטוח"מ 700על מגרש מפנק של ― חד 5בית בודד 

 אפשרויות רבות , גישה נוחה
 !!בלבד ₪  2,450,000.... במחיר שלא יחזור  
בנופית א בית בודד אחרי שיפוץ במיקום מדהים מול נוף : למכירה

 ₪  3,000,000גינה מטופחת , יחידה נפרדת + חדרים  6, משגע

  מופו ווווו ופופופו ו ווו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום

 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת ט עון  -כפר ז ידאת 

  052-5565448 9533548: 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 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 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 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 , 09835031 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
0523822430אסנת   

  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


