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 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 

  11.9.11 –אליפות נופית השלישית בניווט ספורטיבי 
תתקיים בפעם השלישית אליפות נופית  10.9.11בתאריך 

פרי שיתוף פעולה ארוך בשנים בין ועד , בניווט ספורטיבי
מועצה אזורית זבולון ומועדון הניווט , נופשית, היישוב
עם כמה , רכז המועדון, שי רםפנינו אל . כרמל-טכניון

 : שאלות לקראת האליפות
התחרות תתקיים : תשובה? היכן תתקיים התחרות: שאלה

ברחבי נופית ובשטחים סביב לה על מפת ניווט מיוחדת 
 .עוזי אבנרשהכין הממפה 

 .ספר על שיתוף הפעולה בין המועדון ליישוב נופית: ש
המועדון מארגן את הצד המקצועי בניווט אוהד זך זה : ת

שנים נפתח בנופשית חוג ניווט בהדרכת  4לפני . שנים 12
בה , החוג ימשיך השנה במתכונת חדשנית. מורה לחינוך גופני ומדריך ניווט מוסמך, סרחיו פישמן

, החוג יאפשר את שיתוף בני המשפחה בפעילויות. צוות מדריכים יעביר את הפעילויות השבועיות
 . תושב נופית, יוסי שקדבין המדריכים ניתן למצוא את סרחיו ואת . במידה ואלה יהיו מעוניינים בכך

יכולת קבלת , הניווט מפתח את התפיסה המרחבית: ת? לשם מה מלמדים ילדים צעירים ניווט: ש
זאת לצד שיפור בכושר , ניתוח מצבים משתנים וביטחון עצמי, חשיבה מהירה תחת לחץ, החלטות

העובדה שמדובר בענף המתאים לבנות ולבנים כאחד תורמת גם . הגופני וטיפוח ערכי טבע וסביבה
 .היא לאטרקטיביות שלו בעיני מנהלי בתי ספר ומורים לחינוך גופני

צ "ראשל, רמת גן, הניווט נלמד זה מספר שנים כמקצוע חובה בכל בתי הספר היסודיים בתל אביב
והשנה , בנימינה וחוף כרמל, שעברה הוכנסו לימודי ניווט בבתי ספר יסודיים בזכרון יעקב. ומודיעין

 .מצטרפים בתי ספר במועצה האזורית אלונה ובחדרה
 ?מה המטרה בקיום אירוע כזה בנופית: ש
עם יתרון המגרש , אנחנו רוצים לתת לתושבי נופית את ההזדמנות להתנסות בספורט הנהדר הזה: ת

כמובן שיהיה גם מסלול עממי למשפחות שרוצות . אל התחרות יגיעו מתחרים מכל רחבי הארץ. הביתי
 .טיול כיפי משולב באתגר מחשבתי

 ?יש פרסים: ש
כל קטגורית גיל תהיה כפולה . נעניק פרסים למנצחות ולמנצחים בקטגוריות השונות! כמובן: ת

 .מנצחי שאר הארץ, מנצחות שאר הארץ, מנצחי נופית, מנצחות נופית: ומכופלת
 ?מה התוכניות לעתיד: ש
כל אחד במסלול המתאים , +70לצד ותיקים בני  7-8באירועי הניווט רואים זה לצד זה ילדים בני : ת

היישוב נופית הוא יישוב בעל . בנות המין היפה מהוות שליש מכלל המשתתפים. לגילו ויכולתו
גורמים שנותנים לו תנאי פתיחה אידיאליים להפוך ליישוב , מועדות סביבתית ואוכלוסיה ברמה גבוהה

אנחנו כבר רואים את ניצני ההצלחה ובטוחני שנראה עוד רבים מילדי ותושבי נופית מצטרפים . מנווט
 .לפעילות הספורט והפנאי הכי טובה בשטח

 .ההרשמה לחוג הניווט מתבצעת במשרדי נופשית

 שי רם סרחיו פישמן

 <<< 444שהתפרסמה בגליון “ ?ד בנופית“האם יש מקום לחב”: קוראים כותבים ומגיבים לרשימה
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מופע סוף הקיץ בנופית 
 20:30 פתיחת שערים – 26.8

דני סנדרסון במופע מדהים 

 
 

 : בליווי להקה צעירה ומשובחת
כפיר בן ליש: גיטרה ושירה 
תמר אייזנמן: גיטרה ושירה 

יותם בן חורין: בס ושירה 

שאול עשת: קלידים 
שי וצר: תופים 

רוית הראל: שירה 
 

 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  

 
, שנשמע מצוין בהווה, ואפילו מסמן "סנדרסון בגירסה הזו הוא "גיבור עבר

 .גל אוחובסקי, טיים אאוט, מעריב  .הסנדרסון הכי טוב שניתן. הבטחה לעתיד
 

 04-9930001כרטיסים במשרד, גם ביום ו' 
 במזומן בלבד –כרטיסים בכניסה לאירוע 
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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 

 39.911-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 39.911 –תוקף הקופון עד ה

 531339.-04: טלפון
 052-4231.0.23נייד  

 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

 

בית הכנסת של הוא  בית כנסת נופית
והוא גם בית מדרש ומרכז  היישוב נופית

בית כנסת שנוהג ; פעילויות מורשת ישראל
 .י הרבנות הראשית לישראל"עפ

 

תפילות יומיות ותפילות מרכזיות בשבתות  7פעילויות
שמחות : אירועים אישיים, שיעורים תורניים; ובחגים

, מצווה-לימוד והכנה לבר, בריתות, נישואין, ואבלויות
וטיולי , אירועים קהילתיים בחגי ישראל ובימי זכרון

 .מורשת בארץ ישראל
מידע על  - www.NofitMoreshet.org -נ ‘באתר ביהכ

מאמרים תורניים דברי הלכה ומידע , נ'פעילויות ביהכ
 .שימושי לכלל תושבי נופית

  0548-430.234: רבי'הרב שלום ג: רב בית הכנסת7 קשר

 ;manager@NofitMoreshet.org : ועד בית הכנסת

  0505-936.625: אשר סבג •  0525-698.337: אברהם ברקת •

 0505-606.602: ששון יצחק •  0544-497.477: גדי אשל •

 -פרוט נוסף ב

www.NofitMoreshet.org  

 נופית הצעירה, הגולן' רח

 בית כנסת קהילתי בישוב נופית

 א“תשע
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 בערב 19:00' יום א - 28.08.11
 .דקות נעלמות בתוך החשיכה,שנת החלום  -הרצאה                  
 .החיבור בין אומנות למדע                 
 אורנה צישנסקי' המרצה פרופ                 

 

 בערב 19:00' יום א  - 04.09.1
 חיפוש דרך חדשה לימים הנוראים -הרצאה                 
 .לאדם המודרני                
  (ה'בוג)בינימין יוגב -מרצה בכיר                 
 בית היוצר להתחדשות התרבות היהודית, ממכון שיטים                
 .והחברה הישראלית בית השיטה                                   

 

 בבוקר 10:00' יום ג - 06.09.11
 ,ותיקים מנוסים בדרך -הרצאה                  
 .שעה קלה על דרך בטוחה                 
 "אור ירוק"מוגש מטעם                  
           

 
 .כל ההרצאות מתקיימות באולם הספורט החדש         

 
 הצוות 

 

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

  הרקדה 46:64

בכל יום שלישי במגרש 
 הגולן‘ הכדורסל ברח
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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 

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

   מציאה בבלעדיות
סטנדרט גבוה  300/500

 במיוחד

  6מציאה בבלעדיות 
חדרים קוטג דו משפחתי 

 כבודד מיקום מדהים 

ברמת   מבחר נכסים להשקעה
 טבעון ,יוקנעם ,ישי 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 
לחברת הפקות איכותית בנישה 

 ייחודית היושבת בנופית 

 :ה/דרוש
 . ת/אשת שיווק טלפוני איכותי/איש

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

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

 .חצי משרה
 

  pnina@sharim.co.il :קורות חיים מייל
 04-9536336:פקס

 נופש באילת

 להשכרה
 יחידת נופש

 בקלאב הוטל אילת
 בחופשת סוכות

9/10-16/10 
 3+מתאים לזוג 

 זוגות 2-או ל
04-9930670 
052-2262736 

 ?מה זה צהוב בחוץ וצבעוני בפנים
 <<<13תשובה בעמוד 

http://www.ofek-il.com
mailto:ofek@adi.org.il
mailto:pnina@sharim.co.il
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 , האיגוד לספורט הניווט בישראל

 ,א זבולון.מ, מועדון ניווט טכניון כרמל

 :ועד מקומי נופית ונופשית מזמינים

 נופית 01-9-00
 אליפות ניווט נופית 

 !0202מפה חדשה אוגוסט 
 נווטים מכל הארץ

 מגוון מסלולים וקטגוריות
 11:00עד  09:00: זינוקים

 אפרוחים:   מסלולים
 עממי
 מ"ק 1.5קצר 

 מ"ק 3בינוני 
 מ"ק 4ארוך 
שילוט 

. מהכניסה לנופית

גביעים ומדליות 

 .לזוכים

 ועד מקומי נופית

:שם
_____ 

_
:גיל

_____ 
_

:שם
_____ 

_
:גיל

_____ 
_

כרטיס לניווט אפרוחים
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 יריד חוגים  בנופשית
 30.8.11ביום שלישי 

 19:00עד  17:00בשעה 

 יתקיים בנופשית 

 יריד חוגים
 בואו להיפגש

 ,עם מדריכי החוגים

להתרשם , לשאול שאלות

 ולהירשם

למגוון החוגים המתקיימים 

 בנופשית

 קראטה,תנועה : חוגים לילדי הגן
, טיסנאות, קראטה, פיסול בנייר, שחייה: חוגים לילדים

 ניווט, ציור, בישול, תכשיטנות ויצירה, מבוכים ודרקונים
, הוקי גלגליות, אופניים, ספינינג, כושר גופני: חוגים לנוער

 ניווט, קטרגל, טניס
, ינאנה יוגה‘ויג, עיצוב וחיטוב הגוף, גוף ונפש, פילאטיס , התעמלות אירובית במים: חוגי מבוגרים

 פלדנקרייז, שחייה, דראמס אלייב, קיקבוקסינג, ספינינג, יוגה דינאמית, יוגלאטיס
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 ריבוי האדם בעולם והשלכותיו  
אך לא , העולם הולך ומתמלא בקצב מהיר בבני אדם, בעשרות השנים האחרונות

בזמן שבאירופה ובצפון אמריקה גידול האוכלוסייה . במידה שווה בכל מקום
 .  באפריקה ובאסיה יש תוספת גדולה של ילודה בכל שנה, הוא אפס

מאמר על דמוגרפיה ובריאות הציבור שנכתב על ידי חוקרים מאוניברסיטת 
החוקרים  . Scienceבכתב העת   29.  7. 2011התפרסם ב , הרווארד בבוסטון

 979השנים הקרובות  40ב . מיליארד בני אדם 7תגיע אוכלוסיית העולם ל (  2011)מציינים שהשנה 
וכמעט לא יהיה גידול , שחצי מהן באפריקה, מגידול אוכלוסיית העולם יהיו בארצות הפחות מפותחות

לא יהיו מספיק , כאשר אחוז גבוה של בני אדם מבוגרים במערב יצאו לגמלאות. בארצות המפותחות
 . עובדים צעירים שישלמו עבור קרנות התמיכה בהם

 370שנה היו  1000לפני , מיליון בני אדם 200שנה חיו על פני האדמה  2000ם טוענים שלפני "חוקרי האו
 1.6היו  1900בשנת . הושלם המיליארד הראשון 1800ובשנת , מיליון 450 - 1500בשנת , מיליון

, מיליארד 5.3 - 1990ב , מיליארד 4.5 - 1980ב , מיליארד 3 - 1960ב , מיליארד 2.5 - 1950ב , מיליארד
שעד שנת , לגבי העתיד הם טוענים. מיליארד בני אדם בעולם 7יש  2011ובשנת , מיליארד 6 - 2000ב 

 . מיליארד בני אדם 15יחיו כאן  2100מיליארד ועד  10יהיו  2050

הוא תוצאה של יכולת הערים והאזורים האורבאניים לקלוט את עוזבי , הגידול המהיר של בני אדם
באמריקה  99, באירופה 119, באפריקה 159, מהאוכלוסייה 609היום חיים באסיה . הכפרים החקלאיים

עלול להשפיע על כמות המים , הגידול המהיר בארצות המתפתחות. באמריקה הצפונית 59וכן , הלטינית
המומחים גילו . ועל מקומות המגורים, על כמות המזון להזנת האוכלוסייה, הזמינים לשתייה ולחקלאות

מיליארד בני אדם סובלים מתת תזונה , מיליארד בני אדם מתקיימים מדולר אחד ליום 1.5שלמעלה מ 
 . ומעבירים ביניהם מחלות, מאוכלוסיית העולם חיים בצפיפות רבה באזורים עירוניים 509ו , ורעב

 המשך הרשימה בשבוע הבא

 חיה ותן לחיות
ומוכנה להילחם בכל דרך דמוקרטית ! איני דתיה ואף יותר מזה אני יכולה להזדהות בתור חילונית גאה

אפשר להמשיך בסיסמאות בלי סוף . למען חופש הפרט לבחור לו את דרכיו, למען הפרדת הדת במדינה
 .חיה ותן לחיות ואולי אף להוסיף תן כבוד לדרכים שהם לא שלך: ואפשר לסכם את זה במשפט אחד

לא צריך לעבור ועדת קבלה כדי לגור  –נבנתה לא כישוב קהילתי סגור אלא כמכרז פתוח ' נופית ב
ישנם לא מעט דתיים שסוגרים את ילדיהם  –האדם " סוגי"פחדים מהשונה שייכים כנראה לכל . במקום

מכל תרבות שונה וחיצונית להם וכמו כן קיימים חילונים שמנסים לסגור את עולמם לכל מה ששונה 
 .מהם

היו מתקבלים במקומות מסוימים עם אסוציאציות מאוד " לך לגור בקרב אנשים שכמוך"משפטים כמו 
כך שמי שרוצה שילך ומי שלא לא ישתמש ! קהל היעד של מקווה הוא אנשים מבוגרים בלבד. מסוימות

? אז מה הפחד!( לצורך העניין אציין שאני כשלעצמי מעולם לא ביקרתי במקווה ולעולם לא אבקר)בו 
הפחדים יחלשו ונזכה  –אולי אם נכבד אחד את השני ונכיר זה בקיומו של זה ? "הפלורליזם"איפה 

 (.לאו דווקא חברה הומוגנית)לחברה טובה יותר 
 מיכל

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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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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 ?ד בנופית"האם יש מקום לחב
הקורא , מאמר מלחמתי מיליטנטי( 444גליון )תחת הכותרת הזאת פרסם שמעון מידן לפני שבועיים 

 .המאיימת על היישוב" הסכנה הנוראה"לנו להתגייס נגד 
ואנחנו רוצות לשאול אם לדעתו יש מקום ביישוב נופית , ד בנופית"שמעון שואל אם יש מקום לחב

 .החתומות מטה, לנו
אנחנו נהנות . מברכות על שמשפחת קישון היקרה באה להתגורר בנופית, מה לעשות, כי אנחנו

לדעתו של שמעון היינו אמורות לראות בהם . האלה" דניקים הנוראים"החב"מאוד מהקשר עם 
 .שתורמים המון לחיינו, אנשים נפלאים, אבל אנחנו דווקא מצאנו בהם ידידים חמים, אוייב מסוכן

אנשים בעיתות , ד הם נשמות תועות"בפסקנות החליט שמעון כי אנשים שנהנים מהקשר עם חב
אנחנו נשים בוגרות . אנחנו דוחות בשאט נפש את הפטרונות הזאת. או נטולי יכולת שיפוט, משבר

אנחנו נהנות מכל . שבחרנו מתוך רצוננו החופשי ללמוד בשיעור שבועי עם אסנת קישון, ועצמאיות
 .בלי שום סממן של שטיפת מוח או הטפה, רגע ומוצאות את השיעורים האלה מחכימים ומעשירים

האם נופית נועדה אך ורק לסולדים מכל . אז בעצם השאלה היא אם יש מקום לאנשים כמונו בנופית
האם יש בה מקום רק לבעלי ראייה סטריאוטיפית הרואה בכל אדם דתי ? שמץ של דת ומסורת

 ?"שאבעס"וחרדי איש נטורי קרתא הסוגר כבישים וצועק 
איננו רוצות להיות שבויות בדעות קדומות . אנחנו לא רוצות להימצא בעולם צר אופקים כזה

 .ושיש גוונים רבים גם בחברה הדתית, אנחנו מבינות שהחיים מורכבים הרבה יותר. ובתגיות
. הלוואי וירבו כמותה בישראל, להפך. למדנו להכיר את משפחת קישון ואיננו חוששות מפניה

 .מחנכים את ילדיהם לסובלנות, פתוחים לדעות אחרות, רחבי אופקים, אנשים עובדים
בני הזוג . אנחנו מברכות על הנכונות של משפחת קישון להנחיל את ערכי המסורת היהודית גם לנו

אבל הם בהחלט נותנים מענה לצורך אמיתי של אנשים , קישון אינם כופים את עצמם על איש
וטוב שיש אנשים כמו בני הזוג , גם בנופים יש רבים שרוצים להכיר יותר את היהדות, כן. כמונו
 . שנותנים להו מענה בדרך נעימה וסובלנית, קישון

אבל אין לו זכות למנוע מאנשים אחרים ללמוד ולהכיר , יכול להמשיך בחייו, מי שאינו רוצה בכך
הוא עלבון לנו  –הניסיון להציג אותנו כאנשים חלשים שנתפסו לדת ברגע של מצוקה . את היהדות

 .אנו דוחות זאת על הסף. ועלבון לאינטליגנציה
האמירות האלה נובעות מניסיון . פעילותה של משפחת קישון לא תשנה את אופיו של היישוב נופית

לא הולכים לבוא לכאן , תירגעו. ציני לצייר את הזוג העדין והנחמד הזה באור דמוני ומפלצתי
חבל סתם לחרחר שנאה ולהכות בתופי . גדודים של חרדים שיסגרו לנו את הרחובות בשבת

 .המלחמה
בכל פינה בעולם . ד ברחבי העולם"כמעט כולנו למדנו להכיר את הפעילות הנפלאה של אנשי חב

כשם שלמדנו לא לפחד . בלי לבקש תמורה, מקבלים כל אדם באשר הוא, הם מושיטים יד עוזרת
 .אין סיבה לפחד מהם בנופית, מהם בנפאל ובקוסקו

, יש בנופית מקום לאנשים כמונו. ד בנופית"יש מקום לחב: זו התשובה לשאלה שבכותרת
יש בנופית מקום לסובלנות ולכבוד גם לאנשים . ד מעשיר ותורם"שמוצאות את הקשר עם חב

 .שונים מאיתנו
לליבוי שנאה ולהעכרת האווירה הטובה בין התושבים  –לדבר אחד ראוי שלא יהיה מקום בנופית 

גם אם הם עושים זאת , על ידי יצירת עליהום כנגד אנשים שבחרו לגור איתנו ולהיות חלק מאיתנו
 . בדרכם

וחיינו בנופית יהיו הרבה יותר יפים , נלמד לא לפחד מהשונה, הבה נכבד כולנו איש את רעהו
 .ונעימים

 . לינה ברק ובשם כל משתתפות החוג , רז גולדנברג, טלי קנזי, יונה אוחנה, רות שושי , חנה גולן
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נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
  4-מופעים ב 4-ל

גליונות רצופים  בגווני 
 (לא בכריכה)אפור 

 ₪ .0משבצת לחודש 

 ₪ .24משבצות לחודש  8

 ₪ .22רבע עמוד לחודש 

 ₪ .04חצי עמוד לחודש 

 ₪ .08עמוד מלא לחודש 

 נופותופווווותו ופו ו

 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

, פיתוח מערכות למסחר אלקטרוני
בדיקת התוכן , הקמת אתרי אינטרנט

ייעוץ טכני בנושא , או מבנה האתר
ניהול , פיתוח תוכן, פיתוח אתרים

מסעות פרסום מקוונים לפיתוח 
מומחיות , חיפוש מילות מפתח, עסקי

 באזור נופית והסביבה

 אבי ברוך -“ מידע”
  054-5313606נייד , 04-9535055 

info.meydalle.www 

 חדש חדש חדש ב

 צבע מלא בצהובון
במרכז , פרסום על נייר כרומו

. הפרסום בצבע מלא. הגליון
 הפרסום לארבע גליונות רצופים

 לא כולל גרפיקה
 ₪  1,700עמוד כפול 
 ₪  1,150עמוד בודד 

 (שנים 9כבר )הפרסום בנופית פלוס עובד 

  a_barouc@zahav.net.il  40-5909499: טלפון. “מידע”י  "מופץ ע" נופית פלוס"

http://www.meydalle.info
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  12.8.11-אנו מבקשים  להגיב למכתבו של שמעון מידן בעלון המקומי מ

האם יש “:אנו מסכימים עם רוב הדברים שציינת במכתבך הנושא את הכותרת . לשמעון שלום
ובכל זאת אנו מבקשים  להגיב לדבריך " נופית פלוס"ואשר פורסם ב“ ?ד בנופית"מקום לחב

הישוב נופית הוא עדיין לא חריש ועם כל הפעילות .  משום שלעניות דעתינו  נסחפת קצת יותר מדי
אנו מבינים  , ד עושה בישובינו הקט אין שום סיכוי וסכנה לחופש הפלורליסטי שלנו"הקטנה שחב

נרדמנו " . "נטע זר" . "הזדעזעה:  "ביטויים כגון. אך יש לשמור על פורפורציות, את דאגתך
, אנחנו ילדים גדולים ואפילו ביקרנו בפסטיבל המסכות בוונציה. אינן מקובלות עלינו" בשמירה

 . ואנחנו גם לא דגים שנאכל פיתיון שאינו ערב לחיכנו
שעדיין לא הזיקה עוד לאף אחד , אנו נגד כפייה דתית אבל בעד מסורת יהודית, יתרה מזאת 

בעבר השתתפנו בהפגנות , אגב)כבישים לא יחסמו בשבתות  . מתושבי נופית וגם לא תזיק בעתיד
 .וגם מקווה לא יבנה בניגוד לחוק( המחאה נגד סגירת הכביש בקרית שמואל

חוגגים את כל החגים כמסורת ישראל ומנחילים זאת ,  בתור יהודים חילוניים לחלוטין,  אנו
לא הצלחנו לרדת ? האם אינך חוגג את הסדר בפסח?  האם אתה אינך נוהג כך .  ולנכדינו, לילדינו

או סביבונים , או משלוח מנות בחג פורים, מה כל כך נורא לראות סוכה בחג הסוכות. לעומק דעתך
 .הרי כל ילד בגן חוגג את חגי ישראל בהתאם למסורת? וחנוכיה בחנוכה

, אנו חושבים שאת המשאבים שלנו אנו צריכים להפנות יותר לאפיקים אחרים ומדאיגים יותר 
במהלך היום מסתובבים בישוב שלנו אנשים שהם נטע .  רעולי פנים עם אקדחים בנופית–למשל 

לוטשים עיניים על בתינו  ובשעות החשיכה מבצעים את , שעורכים סיורי שטח ביום,  זר בקרבנו
אותנו התופעה הזו מטרידה הרבה יותר (  מתאים הרבה יותר" נרדמנו בשמירה"כאן . )זממם

מטרד יש לו כמה פנים וכדאי לקחת הכל "אירית גולדשטיין ' ד או כפי שציינה הגב"מפעילות חב
 ".בחשבון

 .מעל במה זו אתה מוזמן לפנות אלינו לשיתוף פעולה, שמעון
 

 .ל"שכנים ואזרחים שאיכפת להם ומזדהים עם הנ, קלרה ויצחק מגל, בברכה

 ?ד בנופית"האם יש מקום לחב

 מאבקי דת
אחד הסיפורים החביבים עלי . כשהילדים שלי היו קטנים יותר הייתי מקריא להם סיפור לפני השינה

מסופר שם על היוקים והפוקים שכל מה . שכתב דוקטור סוס“ המלחמה האיומה על החמאה”היה 
היוקים מרחו את , ליתר דיוק. שהבדיל בניהם היה האופן שבו הם מרחו את החמאה על הלחם

. ההמשך הרבה יותר מרתק, אבל זוהי רק ההתחלה. החמאה מלמעלה והפוקים מרחו אותה מלמטה
ההבדל הזה בין היוקים לפוקים יצר את גדר ההפרדה וכשיש גדר יש התגרות ואז בכל צד יש אנשים 

השליטה בשדה הקרב עוברת מצד לצד לפי רמת . חכמים שמתכננים ובונים כלי הנשק מדהימים
וזה נמשך ונמשך עד שצד אחד משתמש בנשק האולטימטיבי . התחכום של כלי הנשק שמפתח כל צד

 .וכאן מסתיים הספר הנהדר הזה עם הציורים המטורפים והחרוזים המלבבים
היתה יודעת איזה קיטוב היא יוצרת ולאיזה מאבקים ( כל דת)ואני חושב לי בצער שאם הדת 

 .היא היתה מאבדת את עצמה לדעת, ומלחמות היא גורמת
 אבי ברוך, שבת שלום נופית
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 פרשת 

 ראה
 .22:40-20:9: 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 

  0582 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 אשמח לעמוד לרשותכם

 7ליצירת קשר וליעוץ חינם

8425555-285  ,8425655-285 

 נופית

) ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל   (ת ו ש ב   נ ו פ י ת !
.ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    9 8 - 8 8 9 0 0 0 0  

 !!בלעדי!! בלעדי    !!סוף זה הגיע   סוף: למכירה
 בית בודד ומודרני ' בנופית א...הזדמנות שאסור לפספס 

 ...!!! המשקיף לנחל ציפורי
 ₪   3.200.000מטופח ומסודר גינה מהסלון ' חד 6

 , מרפסת לנוף + חדש ' חד 4 בנופית ב :  להשכרה
 ₪  4,000מסודרת וממוזגת  

 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  

 סדר בחדר
 ?בלגן בארונות

המגירות עולות על 
 ?גדותיהן

למי יש זמן למיין 
 ...ולסדר

סטודנטית פדנטית 
 , ובעלת נסיון

מומחית בסידור 
מגירות וקיפול ,ארונות

 כביסה 
תכניס אור וסדר 

 .לביתכם
  0547336060 -עדי

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

בופופווווו' ותונובו

  ואוםופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה 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 

 94-40292.4.נייד , 0209.02. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פולו ווווו ופו וםופו ו

 
 0-2202.42.מוקד נופית  

 490-6000400השוטר הקהילתי  
 490-6000409דני צנטנר  –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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


