
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 1202.855א   “תשע , אב ‘ יום שישי ה   444גליון  

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

 מזנון נופשית
פיצה משפחתית 

 .₪ 68רק  
 לפרטים והזמנות

 40-0125384 

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-6868559 

 אלונים חוצות

487-6444719 

 בית כנסת
מחאת : במקביל למחאות שהלכו וגאו בארץ, לאחרונה

מחאת הרופאים ומחאת המורים גם בנופית , הדיור
יישוב "הינו , בהגדרתו, הישוב נופית.  התעוררה מחאה

 2020נופית " )יהודי בעל צביון חילוני ואופי כפרי פרברי
מחאת התושבים (. 2007ינואר , תוכנית אב אסטרטגית –

בנופית התעוררה כנגד תוכנית לבנייה של מקווה ובית 
, כנסת בבית פרטי ולא ביוזמת הועד המקומי או המועצה

התושבים הזועמים העלו עצומה . כפי שמתקבל על הדעת
 www.atzuma.co.il/nofitaלרשת  

 . גולשים 573ועד כה חתמו עליה 
במהלך הדיון פורסמה הודעה של .  הנושא הגיע לדיון בפורום נופית בניהולו של יהודה יזרעאלי

הועד המקומי התנגד נחרצות . הועד המקומי שהסתבר כי דן בנושא זה עוד לפני שהוא עלה בפורום
פנה לפקח המועצה לבדיקת הנושא והחליט לפעול לכינוס פורום ציבורי לאפיון פעילות , לתוכנית

 . בית הכנסת הקיים
 אבי ברוך

 אצלנו בגן –הבית החם 
 ,בשקט בשקט ובדלתיים סגורות

 .מתקיים לו מדי שבוע מפגש פעוטות
 ,למפגש מגיעים אמהות ותינוקות
 .שביחד מעבירים שעות קסומות

 ,במפגש מופעלים התינוקות בתנועה
 .בליווי והסברים מניסיונה הרב של אורנה

 בנוסף יש פעילות בתנועה ובצליל
 .בהנחייתה של חני שגרמה להתרגשות בכל גיל

 ,המפגש הוא ביוזמתה וניהולה של שרי וצוות הגן
 .שדאגו לנו למקום מפגש ואוכל מגוון

 –בהזדמנות זו רצינו להודות לחני כחולי ואורנה צימרמן 
 ,על המפגשים המדהימים

 –יעל וצוות הגן , לשרי
 .על היוזמה והתפעול
 !ואינו מובן מאליו -זהו פרויקט מיוחד 

 .2010-2011אמהות ותינוקות  –תודה 

  כרטיסים
 לתערוכת הספורט

 במדעטק בחיפה

 ₪  40במחיר של 
 ₪  75במקום 

 לתושבי נופית
 במזכירות נופית

 אזכרה וגילוי מצבה
 לפטירתה של 30במלאות 

 טלי וינקלר
 נעלה לקברה ונתייחד עם זכרה

 17:00באוגוסט בשעה  9' ביום ג
 בתל רגב' חלקה ה

 המשפחה
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 חמישי משפחתי!!     
  – - האירוע המסכם של חמישי משפחתי 1800, 11.8ביום ה' 

 מופע להטוטים, סדנאות ג'וגלינג, בועות סבון ועוד. – אסי קרקסי
 יקרה כמובן בגן אביטל. –וכל הכיף, השמחה ובכלל 

 

ייתושים ושאר מטרדים מעופפים 
את מלחמת ההתשה ביתושים, אנו מנהלים באמצעות פקח תברואה מהמועצה, 

אשר מבצע ריסוס במוקדי דגירת יתושים. הפקח מגיע למקומותינו בד"כ בימי ג' 
 חפשו את מקור המים העומדים. בד"כ –בשבוע. אם נתקלתם בריבוי יתושים 

מתחת ליסודות בתים, במרתפים שאינם בשימוש... וכו'. במידה ומצאתם, אנא 
דווחו למזכירות בכדי שנוכל להכווין את הפקח. 

 

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

 
  דני סנדרסון במופע מדהים –היכונו למופע סוף הקיץ 

, במזכירות.18.8כרטיסים מוזלים במכירה מוקדמת עד 
דני סנדרסון, בליווי להקה צעירה 

ומשובחת. יופיע אצלנו ביום ו', 
, בדשא נופשית. 2100 שעה 26.8

שריינו את התאריך, עקבו אחר 
 יהיה שמח, מלהיב –הפרסומים 

ואיכותי. 
 

, שנשמע מצוין בהווה, ואפילו מסמן "סנדרסון בגירסה הזו הוא "גיבור עבר
.גל אוחובסקי, טיים אאוט, מעריב  .הסנדרסון הכי טוב שניתן. הבטחה לעתיד  

 

 המופע החדש של דני סנדרסון הוא נקודת משען של רוקנ'רול !!!גיבור גיטרה
. עם חבורת נגנים צעירה ורעננה, הוא מגיש ביצועים משובחים יישראלי אמית

אסף נבו, מאקוי. ללהיטים מהעבר, וכמובן מתבל בהומור שהפך לסמלו המסחר  
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 קפה כרמי זית
 ...לא רק אוכל

 מפנקות ' ארוחות ברנץ
וסיפור בעקבות חסידים ושומרים 

 ! חינם –סביב השולחן 

 סיורים היסטוריים לקבוצות 
 , קבלות פנים, ימי גיבוש

 אירועים משפחתיים
 אכסניה לימי עיון וסדנאות

 בקתה בכרם-צימר
  ..ועוד...ימי הולדת

 14.00 – 9.00' ו-ימי א
 בימי שישי מזנון עשיר בהזמנה מראש

כפר חסידים , אהוד ושוש יונאי

0525671293 

 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  
 505חיסכון  - ₪14ג בורקס "ק 1 

 12.8.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 12.8.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-8531338: טלפון
 052-423180823נייד  

 קונדיטוריה דובדבן
 www.dvdvn.co.il 

 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 

 

www.optivon.co.il  

ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 

 הרקדת ילדים 41:44-46:44
 מתחילים 46:44-46:64

  הרקדה 46:64

 ,באופן מיוחד, השבוע! שימו לב

 תתקיים ההרקדה באולם הרב תכליתי

 בשבוע הבא
 חוזרים למגרש
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 3122פעילות המועדון לחודש אוגוסט   
  

 ,סגנונות תקשורת בינאישית -סדנא , בערב 19:00' יום א -  07.08.11
 מתמחה בתהליכי,מנחה חגית זכאי                                                      
 שיפור מיומניות ,חשיבה יצירתית                                                      
 .שחקנית,בתקשורת בינאישית                                                      

 
 " שיינע מיידלע" -מופע , בערב 19:00' יום א - 14.08.11

 ,ההצגה בעברית
 -הצגת יחיד אמיתית שחקנית 

 .רותם קשת בת נופית
  

 " חלומות" -הרצאה , בערב 19:00' יום א - 28.08.11
 .ר אורנה צישינסקי"מרצה ד

  
  

 אביב-י בתל"ומוזיאון א  ביקור במרכז רבין   יום ש י ש י - 26.08.11
 (. תערוכה חדשה.)תערוכת אומנות  בזכוכית של אומנים ישראליים

 .לסיום נמל תל אביב שוק איכרים
 , ארוחות באופן עצמאי

 .₪ 50עלות 
 , במרכולית 08:00יציאה ב

  16:00חזרה משוערת 
 להתראות הצוות  הרשמה אצל שרה וחנה 
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חנות אופניים מצמן את  

 סניף אלוני אבא -מרוץ 
עברנו מבית לחם הגלילית 

 . לחנות מרווחת ומקצועית
מילדים ועד אופניי : כל סוגי האופניים

 . שטח וכביש תחרותיים
 קסדה ופנסים–ס“חזרה לביה ערכת בטיחות 

 :שעות פתיחה
  19:00 – 9:00  ה-א

 15:00 – 8:00ו      
 04-9833987,  052-2662181  :סיימון
com.il-ofek.www ,il.org.adi@ofek 

 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 , 32המסילה  ‘ רח 
, 40-1348113, 31382128 ‘טל

 340-1382124 ‘פקס

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

בבלעדיות בנופית קוטג ‘
יחידת דיור +חדרים  6

 מידי₪  2,100,000

 מבחר נכסים להשקעה
-בטבעון וביוקנעם החל מ

500,000  ₪ 

מבחר יחידות להשכרה 
 בנופית ובטבעון 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 להשכרה
חדרים  2.5ד מקסימה בוילה “יח
, חדשה, ממוזגת, יציאה לגינה+

 054-4734433שקט , פרטיות

 להשכרה
, גינה גדולה+מפואר ‘ חד 4בית 

 לרציניים בלבד
054-4734433 

 לחברת הפקות בנישה ייחודית

 :ה/דרוש
. אשת טלמרקטינג/איש

ראש , אדיבות, אוריינטציה למכירות
 .כושר ביטוי גבוה, גדול

י לעבוד אתנו באווירה משפחתית /בוא
. ה/תגמול הולם למתאים, ונעימה

 .חצי משרה/אופציה למשרת אם
 pnina@sharim.co.il :קורות חיים מייל

 04-9536336: פקס

http://www.ofek-il.com
mailto:ofek@adi.org.il
mailto:pnina@sharim.co.il
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אחרי שנתיים וחצי , שעזב בסוף חודש יולי, ב"מדריך שכבת י, גדולה לסערתודה -

אנו מודים לו על כך ומאחלים לו . פוריות של עבודה מאומצת והמון תרומה לנוער בישוב

 .צוות המדריכים ונוער נופית. המון הצלחה בהמשך הדרך

 :בשבוע הבא-
רישום אצל מדריכי הנוער , מהמועדון 17:45ביום שני נסיעה לגרנד קניון בשעה 

 .י-לשכבות ז
 .במועדון' ערב סרט ופופקורן לשכבת ז 20:00ביום שלישי בשעה 
 .'ערב מועדון לשכבת ח 20:00ביום רביעי בשעה 

 .פרטים אצל המדריכים, רישום במקום, ביום חמישי רחצה לילית בנופשית

בני  45יצאו  27.7ב-

ב "י-וער משכבות ט

לרפסודיה של 

ם והוכיחו שוב "התק

שנוער נופית הם 

אחרי . הטובים ביותר

שלושה ימים של 

משט , עבודה קשה

מחוף לחוף בכנרת 

חזרנו , ומסיבה

הביתה לא כמו 

 !שיצאנו



 7 

 

 

 16:00עד  16:00שבת מ-שישי 13.8-12
יורדים לנחל ציפורי כדי לעבור את 

 !המשימות 31אתגר 

הכנתם ועשיתם המון , אחרי שדיברתם

דברים שקשורים לשנת המצווה 

 ...רצינו לסכם בחוויה

? אז מה יהיה

, ש לילה"א, פויקה

, טיול, ניווט, השבעה

משימות אתגר 

ובסוף סיום מרגש 

 !!עם ההורים
 (הורה מכל משפחה)

 הרשמה אצל שירן-לילד₪  05

 במועדון 00:11בשעה  8.7ביום ראשון ה

 במועדון 07:11בשעה ( הזדמנות אחרונה)ביום שלישי

שירן  -לפרטים נוספים

450-7952575 
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 מגשים לך חלום“ בריזה”ס לשייט  “בי
 30לפני “ בריזה”ס לשייט “מורה מוסמך לימאות ושייט הקים את ביה, יעקב וינגרוד קצין ימי

 .ופיתח תוכנית לימודים ענפה בהשתתפות מיטב המומחים בתחום, שנה
מנוסים ומקצועיים שכל מטרתם להפוך אותך , הם אנשי ים ותיקים“ בריזה”ס “מדריכי ביה

לסקיפר עם רשיון משיט יאכטה חופי ובינלאומי ובעל הכשרה ימית גבוהה 
 לפי הסטנדרטים המקובלים בעולם

 (‘ימאות ג)הכנה למבחני ימאות יאכטות . 1: תוכנית הלימודים
 (‘ניווט א)הכנה למבחני ניווט חופי . 2
 (‘ניווט ב)הכנה למבחני ניווט מכשירים וקשר . 3
 הכנה למבחני מכונאות ימית. 4
 .הכנה יסודית למבחן מעשי מסכם. 5

 .במהלך הלימודים מתקיימות הפלגות מעשיות של כיף וגיבוש ובתוך כך נרכש נסיון מעשי
  (מעגן הדייג בקישון)הקורס יתקיים בנופית בשלב התיאורטי והשלב המעשי במעגן שביט 

, יעקב וינגרוד 052-2663383: להפלגת היכרות נא לתאם מראש בטלפון
04-8494990 04-8708412 

 net.breeza.www://http   ”קורסים לסירות ואופנועי ים , בית ספר לשייט ושירותי ים“ בריזה 

 תוך פחות משנה תוכל להגשים את החלום ולשוט עם הרוח

http://www.breeza.net/
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 לשבור את החוקים
חוק : 'עשה ואל תעשה' –בכתבות האחרונות של פינת הצילום כתבתי על חוקי קומפוזיציה 

אבל להבדיל ממקומות . יישור תמונה ועוד ועוד, מיקום של נקודת הפוקוס, חיתוכים, השלישים
בתנאי שעושים את זה בחוכמה  , באמנות אפשר לשבור את החוקים, (כמו הכביש למשל)אחרים 

  .עשיתם את זה למהומבינים 
 :הנה דוגמה מצולמת לתמונה שיש בה הפרה של שלושה חוקים לפחות

הילד לא מצולם  
מגובה 

העיניים אלא  
 .מלמטה

חוק השלישים לא 
. מתקיים כאן

 במרכזהילד 
 .התמונה

איברים יש כאן 
 – חתוכים

מעט בראש 
ויותר 

 .ברגליים
 

אז למה פה זה 
בסדר ובמקומות 

 ? אחרים לא 
 ".עובד"אבל בכל זאת משהו כאן , זו אמנות, אפשר להתווכח על זה

שימו לב לפישוק )הילד עומד עמידה נחושה . של התמונה כדי להבין למה בתוכןבואו נתמקד לרגע 
 .עוצמה ודריכותכל עמידתו משדרת . לעבר הים" קשוח"והוא מפנה מבט , אגרופיו קפוצים( הרגליים

. זה נותן תחושה שהוא גדול יותר ממה שהוא באמת. הילד צולם מלמטה, כאמור. נחזור לקומפוזיציה
החיתוך של הרגליים והעובדה שאין מרחב בין . בודאי לא ילד קטן וחלוש שמשקיפים עליו מלמעלה

זה רק מחזק את . הראש שלו לקצה התמונה יוצר תחושה שהוא כל כך גדול שהוא לא נכנס בתמונה
אם היה ממוקם בצד כמו שמציע חוק . הוא נמצא במרכז –ואחרון חביב . האפקט של הזוית הנמוכה

 . כשהוא במרכז הוא גם בשליטה. השלישים הוא היה הופך יותר מינורי בתמונה
 –נסו לצלם תמונה דומה כשכל החוקים מתקיימים . פשוט תעשו ניסוי, למי שזה נשמע פילוסופי

, תקבלו תמונה סטנדרטית. מיקום של הילד על קו השליש הימני, גוף מלא, צילום מגובה העיניים
 .המסר של עוצמה ודריכות ייבלע בתוך התמונה וייעלם. כמותה יש לכם כבר כמה עשרות

וזה . זו אופציה שצריך להשתמש בה בתבונה. לשבור את החוקים' מצווה'זו לא  –חשוב להדגיש 
 :מוביל אותנו לכלל החשוב מכולם

 
 

מבלי שזה " סתם"אם שברתם חוקים . שהם טכניים במהותם, הכלל הזה דורס את כל הכללים האחרים
 . תרם להעברת המסר אז פשוט עשיתם טעות

 !שבת שלום  'Jנסו ותהנו 
 רביב raviv_me@hotmail.com:  לתגובות
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 פרשת 

 דברים
 8:51.-50:81: זמני השבת 

i  i שבוע טוב  

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 הדרך לריפוי עצמי
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

 050-7832003: לפרטים והרשמה
www.sandra.cc 

2ieliash@012.net.il 

 אורי ברומר 

 הדברת מזיקים
 יחס אישי, שירות מקצועי ואמין

 !!התאמת פתרון לכל לקוח 

שימוש בחומרים ידידותיים לאדם 

 !ולסביבה 

  0581 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 אשמח לעמוד לרשותכם

 7ליצירת קשר וליעוץ חינם

8415555-185  ,8415655-185 

 נופית

) ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל   (ת ו ש ב   נ ו פ י ת !
8ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    1 . - . . 1 4 2 2 2  

 !!בלעדי!! בלעדי    !!סוף זה הגיע   סוף
 ...הזדמנות שאסור לפספס 

 בית בודד ומודרני ' בנופית א

 ...!!! המשקיף לנחל ציפורי
 מטופח ומסודר גינה מהסלון' חד 6

3.200.000   ₪ 

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

 פולו ו

 שופוףופותווו ו וווףו ו

 לופובופו ווו ו ופווו

 אופותופובווולובו ו

 מספרת חנה
 ‘ב 2אלונים ‘ רח

 קריית טבעון

050-4224224 
04-7433242 

 

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

054-2177963 
iDoarcitec@gmail.com 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
052-6008871  

WWW 
: אבי ברוך מודיע

 !הבזאר פתוח

פיתוח מערכות 
לניהול תוכן 

 לאינטרנט
באמצעות כלים 

 של קוד פתוח
054-5313606 
04-9535055 

www.meydalle.info 

 !מ ב י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

בופופווווו' ותונובו

  ואוםופו ווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
490-0066044 
40-5000504 

 מסגרית אריק
 סורגים  שערים  מעקות  
 שערים חשמליים וסככות רכב 
   ריהוט מתכת  פרגולות 

  הגדר הלבנה 

 814-4051084נייד , 20041845 טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פולו ווווו ופו וםופו ו

 
 80-0025885מוקד נופית  

 490-6000400השוטר הקהילתי  
 490-6000409דני ינטנר  –ש "רב

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 Homefix שילדקראוט
 ביצוע כל עבודות האינסטלציה 

 פתיחת סתימות 

  איתור נזילות 

 בעזרת מצלמות מיוחדות

 052-2790978נתן שילדקראוט 
 נופית, 82תבור 

 יעוץ אישי ומקצועי חינם -לתושבי נופית 

 מוניות חמודי
 נסיעות ילדים לחוגים, ג“נסיעות מיוחדות לנתב

 העברת חבילות ומשלוחים 
 לכל חלקי הארץ

052-3244168 www.taxihm.co.il 
 

 או ורו ובופו ווו

 תיקון ומכירה, מעבדת שרות
 מיקרוגל, סטריאו, וידאו, טלויזיות

 LCD -התקנת ותיקון מסכי פלזמה ו  
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 0ככר בן גוריון 

  490-0009000: נייד,  5900060: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


