
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 202.922.א   “תשע , אלול ‘ יום שישי ג   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 

 !נופית על המפה
מועדונים ומאות מתחרים מכל רחבי , קבוצות". 3-ניווט נופית ה"נופית תארח את  10.9.11בשבת 
, מבוגרים ובני גיל הזהב יצבעו את היישוב בשלל צבעי המועדונים בתחרות ניווט, ילדים, הארץ

וועד מקומי , ובחסות מועצה אזורית זבולון, י איגוד הניווט ומועדון ניווט טכניון כרמל"המאורגנת ע
 .נופית ונופשית

באירוע הססגוני  (בחינם)מוזמנים לקחת חלק , משפחות ויחידים, מבוגרים וצעירים, תושבי נופית
 .בסיום האירוע תחולקנה מדליות לתושבות ותושבי נופית בקטגוריות השונות. והמרענן הזה

במהלך . משעות הבוקר המוקדמות תהיה פעילות ערה ביישוב לצורך ההתארגנות לאירוע! שימו לב
אנו נערכים . תתכן צפיפות בחניה במרכז היישוב. סעו בזהירות ושימו לב לרצים, אנא, שעות התחרות

מסלולי התחרות תוכננו . י פתיחת החניה הגדולה בגבעת המדורות"לקליטת המשתתפים החיצוניים ע
קבלו את המשתתפים בסבר  , אנא. כך שיעברו בשטחים ציבוריים ולא תדרש כניסה לחצרות פרטיות

 .פנים יפות
 וועד מקומי נופית, תודה על שיתוף הפעולה! בואו להשתתף ולעודד

 <<<“  ?ד בנופית“האם יש מקום לחב”: קוראים כותבים ומגיבים לרשימות

 המחנות העולים סוגרים ופותחים שנה
 5.9של מחנות העולים בנופית יתקיים ביום שני ( השני)הקרנבל 

 !כולם מוזמנים , בהר המדורות 17:00בשעה 
שסיימו , עם המדריכים החדשים והמעולים' ו-'יתקיימו פעולות ראשונות לשכבות ד 6.9ביום שלישי 

  .17:30 -'שכבת ה, 16:00 -'ושכבת ו' שכבת ד. קורס מדצים בקיץ האחרון
, אנו מסכמים שנה מלאת פעילויות. הסתיימה שנת הפעילות הראשונה של תנועת המחנות העולים

תומר ריכטר , טל אטס, כרם גפן, עידו שריג. 'י-'ח', ו-'חניכים והרבה כיף כשבמחנה מודרכות שכבות ד
איתמר קימל ונבו גת אלו הם המדצים המסיימים את שנת ההדרכה שלהם , רון צורן, דפנה גלעין, ברוך

שלושה שבועות . במהלך הקיץ התקיימה הכייפת הראשונה! כל הכבוד!! ואנו רוצים להודות ולפרגן
בנוסף לכייפת יצאו  . נסיעות ללונה פארק ולמימדיון ושלושה ימים של מחנה קיץ, של פעילויות במחנה

המדריכים הם . יום של קורס הדרכה והם מתחילים את שנת ההדרכה שלהם 11חניכי שכבת ט ל 14
, אלון שנהר, לירן פרץ, יונתן שרוני, נמרוד כפרי, סתיו פרנקל, שקד נפתלי, דניאל סידר, עופרי פרגר

נאחל להם ולחניכים שנת פעילות . אביב הבר וקרן חרותקה, רוני כהן, נעם זהבי, שחר כץ, סתיו ספקטור
יעל ובן ומאחלים גם להם  -אנו מברכים את כניסתם למחנה של שני קומונרים חדשים!! מוצלחת

 .שישתלבו במהירות
 .יעל ובן, שי, שירן  ,צוות הקומונרים, בברכת עלה נעלה ושנה טובה לכולנו
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 לקראת פתיחת שנת הלימודים      

: את שנת הלימודים תשע"ב, אנו פותחים בסימן בינוי ושיפור
  "בית הספר מתחדש בחדר עבודה למורים, במסגרת תוכנית "אופק חדש

ובשיפוץ המשרדים. 
  במבנה המזכירות הישנה. –צהרון ב'ג' עבר למשכנו החדש 
  "לקראת השנה החדשה. –אשכולות הגנים עברו "מתיחת פנים 

 בדרך אל ומהגנים – בטיחות הילדיםהאתגר העומד בפנינו הוא 
ובית הספר. כמה בקשות והנחיות בהקשר זה: 

  יימשך פרויקט "סע לשלום". תזכורת: ההורים המסיעים –בבית הספר 
 במפרץ החנייה ולא יורדים מהרכב. רקממתינים בסבלנות, עוצרים 

הורים מתנדבים מוליכים את הילדים בבטחה מהרכב לבית הספר. 
  מביתם או מקרבת בית –ילדים גדולים )ד' ומעלה( יכולים גם ללכת 

הספר ואין צורך להביאם/ לקחתם ממש משער בית הספר. 
  .תדרכו את הילדים ללכת במדרכות בלבד ולחצות כביש במעבר החצייה
  אנא המתינו עוד דקה –בהורדה ובאיסוף ילדי אשכול הגנים הבוגר 

וחנו רק במקומות החניה המסומנים. אין להשאיר רכב כשמנועו פועל. 
  ניידת בן בטחון תקיים נוכחות על הציר שבין בית הספר לנופית החדשה

)באזור מועדון הנוער וגבעת המדורות(, בשעות החזרה מביה"ס. 
 

 09-8871061  לתושבי נופיתעירונימוקד 
)גם לאלו שירותי מוקד עירוני לתושבי נופית חברת "בן בטחון", מעניקה 

 –שאינם מנויים!!( . בכל נושא או מטרד )כולל נושאים שאינם בטחוניים( 
. הודעות בענייני  בטחון - יטופלו מיידית על ידי 09-8871061אנא התקשרו ל 

הסייר, הודעות בנושאים אחרים מועברות למזכירות הישוב למחרת היום. 
 

פינוי גזם 
 באתר בטבעון, במקום –לאחרונה, החלה המועצה בפינוי גזם לריסוק 

להטמנה כפי שבוצע עד כה. זה נכון יותר בהיבט הסביבתי, מהיר יותר 
ויאפשר יותר נגלות ופינוי כלל הגזם בכל שבוע.  

!!! נקי מגרוטאות, מרהיטים, חייב הגזם להיות נקי –אבל בכדי שזה יקרה 
מקרטונים, מאשפה ומכל מה שרבים, לצערנו זורקים בערמות הגזם. בבקשה 

לא לזרוק פסולת כלשהיא לערמות הגזם. תודה 
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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 

 10.9.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 10.9.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-9531339: טלפון
 052-423190923נייד  

 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

 

 קהילת סוכת שלום
 המרכז ליהדות מסורתית
  ברמת ישי ועמק יזרעאל

 מזמינה את הציבור
 לערוך טקסי בר מצווה ובת מצווה

 באווירה שוויונית ומשפחתית
  ומאחלת שנת לימודים פורייה ומהנה

 קהילת סוכת שלום רמת ישי
 המרכז ליהדות מסורתית 
 רמת ישי  244 ד2ת .2האלון ' רח
 949-6844086, 294-0429.44 טל

com.gmail@sukatshalom 

www.masorti.org.il/sukatshalom  

 קבלת שבת 
 מדי יום שישי

 18:30בשעה 

 שופטים: פרשת השבוע
 18:35: הדלקת נרות
  19:41: צאת השבת

mailto:sukatshalom@gmail.com


 4 

 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 בערב 00:99' יום א - 91.90.00
  חיפוש דרך חדשה לימים הנוראים -הרצאה                 
 .לאדם המודרני                
 (ה'בוג)בינימין יוגב  -מרצה בכיר                 
 בית היוצר להתחדשות התרבותית היהודית, ממכון שיטים                
 .והחברה הישראלית בית השיטה                

 

 בבקר 09:99' יום ג - 91.90.00
 ,ותיקים מנוסים בדרך -הרצאה                
 .שעה קלה על דרך בטוחה               
 "אור ירוק"מוגש מטעם                

 

 בערב 00:99' יום א - 00.90.00
 פרטים בהמשך -צביקה גפן                

 

 בערב 03:89ש "מוצ - 01.90.00
 "טנקה" -אוהל אינדיאני                
 מרכז מודעות וצמיחה בדרך האינדיאנית              
 .מנחה נטע אלוני -סדנא              
 ,הרשמה עדיפות לתושבי נופית              
 .ח למשתתף"ש 50עלות               
 הסדנא תתקיים במעגן מיכאל              

 תהיה באוטובוס מנופית  ההגעה והחזרה               
 

 הרמת כוסית לשנה החדשה - 03.90.00
 .ופעילות מודרכת                 

 
 ron.hanna@gmail.com   04-9930367 -חנה  :הרשמה                

 golden.sara131.gmail.com 052-5567831 -שרה                              

http://www.tanka.co.il  

http://www.chagim.org.il  

http://www.tanka.co.il/
http://www.chagim.org.il/
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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 

   300/500מציאה בבלעדיות 
 סטנדרט גבוה במיוחד

  חדרים קוטג 6מציאה בבלעדיות ‘
 דו משפחתי כבודד מיקום מדהים 

 מפלס , חדרים 4ד “להשכרה יח
, מרפסת עם נוף מדהים, אחד

4,000  ₪ 

   מבחר נכסים להשקעה
 טבעון ,יוקנעם ,ברמת ישי 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

  כרטיסים
 לתערוכת הספורט

 במדעטק בחיפה

 ₪  40במחיר של 
 ₪  75במקום 

 לתושבי נופית
 במזכירות נופית

 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
 <<<17תשובה בעמוד 

http://www.ofek-il.com
mailto:ofek@adi.org.il


 6 

 



 7 

 

04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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  "  :     5331       36001 :       04-9931301:     9931454 :      nofsheat@012.net. 

חוגים 
 

החלה הרשמה לחוגים בנופשית, הינכם מוזמנים לשיעור ניסיון. 
חוגי בישול עם יעל וחוג תכשיטנות עם שרון מותנים ברישום מראש במזכירות  

גם עבור שיעור ניסיון )יש להתארגן מראש עם חומרים( 
 

חוג טיסנאות בהנהלת נגרי אלון א. תעופה 
צעדים ראשונים בטיסנאות, נבנה גלשונים )מהפשוט למורכב( שיגור טילים  

והטסת טיסנים באמצעות שלט רחוק. ועוד... ועוד.... 
 ד'  –מיועד לכיתות ב' 

 
חוגי שחייה 

 1.9.11חוגי שחייה עם עפרה יתקיימו כרגיל החל מ
 7.9.11חוגי שחייה עם טניה יתחילו ביום ד' 

 
חוג אירובי במים עם טניה 

 לא יתקיים שעור בערב 4.9.11ביום ראשון 
 07:30-8:30 יתקיימו שערי השלמה בשעה 6.9.11ביום שלישי 

 20:00-21:00ובערב בשעה 
 

חוג פילאטיס עם אירית 
 7:30-8:30 בשעה 2.9.11החוג יתחיל ביום שישי 

 
חוג פילאטיס עם שרית 

 19:30-20:30 בשעה 5.9.11החוג יתחיל ביום שני 
 

לקראת שנת הלימודים 
נופשית מברכת 

את כל ילדי נופית, בשנת פעילות  
מהנה, מוצלחת ובטוחה. 
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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/


 14 

 

 ?ד בנופית''האם יש מקום לחב –' יונה אוחנה ושות, רות שושי, תגובה לחנה גולן
קישון ומהקשר עם משפחת קישון רק אינני מצליח ' אתן נהנות מהחוג אצל הגב, טוב את זה כבר הבנתי

אינן מצליחות לראות צעד אחד מעבר לקצה האף , להבין איך קבוצת נשים שאני מניח שכולן בוגרות
 .שלהן

פעילותה של . ד בנופית''שנים על מנת לפתוח את סניף חב 7-משפחת קישון הגיעה לנופית לפני כ
ל מטרתה אחת ויחידה בלבד להחזיר כמה שיותר יהודים בתשובה והדרך להשגת ''ד בארץ ובחו''חב

משפחת קישון לא באה . ובנחמדות  בבחינת שלא להעיר את התמימים משנתם, מטרה זו הינה בנעימות
המשפחה הגיעה לישוב כשלוחת תנועת . לנופית כי בחרה לחיות את חייה ולגדל ילדיה בישוב קהילתי

. ד על מנת להפיץ את משנתו של הרבי מלובביץ שמטרתו להחזיר כמה שיותר יהודים בתשובה"חב
ילדי .  המשפחה אינה מתערה באמת בחיי התושבים כי כל מה שאינו קשור בדת הינו מהם והלאה

המשפחה אינם מתחנכים בצוותא עם ילדי הישוב ומשפחת קישון מבדלת עצמה מחיי הקהילה 
 .התוססים שבישוב וזאת מבחירה

מתמחים בזיהויין של מטרות להחזרה ( כולל משפחת קישון)ד  ''אינכן מקבלות את העובדה כי אנשי חב
בתשובה ומתבייתים בדיוק על אותם מקרים של  בני אדם ברגעי חולשה ולמי מאתנו אין תקופות קשות 

בחורה אחת כמוכן שרק באה ,  אולי אינכן מכירות את העובדות אולם וזאת רק דוגמא אחת. בחייו
ואט אט השמלה ( 'טלפונים וכו" )עוזרת"אסנת קישון החלה אט אט לשמש כ' לשיעורים אצל הגב

משהו "התארכה רק בקצת והמחשוף רק במקצת נסגר והשיער רק קצת כוסה ולאט לאט ובכל פעם עוד 
חזרה הקולגה שלכן בתשובה והותירה מאחוריה משפחה עם " קצת ומעט"ובסופו של הרבה "  קטן

 .  תחושת שבר
ד אולי בעיניכן נראית כגוף פילנתרופי נהדר התומך בילדינו המשוטטים ברחבי העולם ועושה זאת ''חב

לנצל " כבשים הטועות"לשם שמיים אולם האמת היא שהפעילות מטרתה אחת ויחידה לאתר את אותן ה
זה המחיר , רגעי  החולשה  שלהן ולהחזירן לחיק היהדות החרדית ואם בדרך לא הצליחו עם כולם טוב

 .שהם מוכנים לשלם בשביל אותן הצלחות שהם משיגים
.  ד בנופית''אין שום קשר בין צורך של תושבים להנחיל מעט מסורת ויהדות לבין פעילותה של חב

מספיק אלטרנטיבות שאינן מיסיונריות לכל מי שחפץ או יחפוץ בעתיד , ובקרוב יהיו יותר, קיימות
 .לספוג מנת מסורת יהודית

או יותר נכון מעדיפות להתעלם מהטריגר שהביא " קש ששבר את גב הגמל"אתן שוכחות מה היה אותו 
המשפחה שכה נערצת . מתושבי הישוב הבוגרים 800 -לכל המהומה והעצומה שנחתמה על ידי יותר מ

ניסתה לבנות באופן בלתי חוקי בית כנסת ומקווה במסד ביתן , "גנב בלילה"על ידכן  עשתה  מעשה 
וזאת למרות שידעו שהדבר אסור על פי חוק ושאין כל סיכוי שיקבלו אישור לבניית מבני ציבור בבית 

נו . אגב אסנת קישון כשנשאלה על ידי שכניה מה הם בונים ענתה שאינה יודעת מה בעלה בונה . פרטי
הגיעו אנשים לנופית לחיות ? האם השקט והשלווה של שכני המשפחה הם הפקר, מעבר לכך... באמת

חיים שלווים ונינוחים ואינם מוכנים למצוא בכל יום מיניבוסים ומכוניות אשר יביאו מתפללים לבית 
אני .  הכנסת ומתרחצים ומתרחצות למקווה שנבנה בצמוד לביתם שלא לדבר על בעיות חניה שיווצרו

 ".משפחת קישון היקרה"מבין שלדעתכן עליהם לסבול ולשתוק שהרי השכנים הם 
אכן יש בנופית מקום לסובלנות אבל בניגוד אליכן אני מבדיל בין אנשים מסורתיים או דתיים שבאו 

לישוב כי רצו לחיות חיים קהילתיים עם שכניהם והם אכן חלק מאתנו ולראיה  ילדיהם מתחנכים בישוב 
והם משתתפים בפעילויות הקהילתיות בישוב לבין דתיים כמו החבדניקים שממש לא באו להיות חלק 

בעוד שהראשונים הם תושבים ככל תושב אחר בישוב אין זה כך . מהקהילה כי אם להראות לנו את האור
אגב מדוע משפחת קישון אינה מקיימת את דבריכן .  לגבי מי שבא לגור פה כשליח של גוף מסיונרי

 ... ?.האם סובלנות היא דרך חד סטרית. ?י מפגש עם ילדינו"ואינה מרחיבה את אופקיהם של ילדיה ע
לא בגנים , אינני מסכים בשום אופן לפעילותה  המיסיונרית של משפחת קישון בחיי ילדינו לא במעונות

נכדים הגרים בישוב אינני מוכן שאף בן משפחת קישון אשר כאמור  6-כסב ל. ובעיקר לא בבית הספר
יתקרב למי מנכדי ואינני מוכן כי שערי אותם מוסדות , לעיל אינו נמנה על המתחנכים  באותם מוסדות

 .יפתחו בפני משפחה מיסיונרית זו
 מנחם קלטש
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 ד בנופית"חב בנושא 
 או בגלל\ הרב לא בא לגור בנופית בגלל איכות החיים בנופית ו   והרי אף אחד מאיתנו לא עיוור ..... 

הוא בא לנופית משום שהישוב הינו חילוני ויש לעשות הכל לשם שמיים . ס נופית"החינוך הטוב בביה
הדברים נעשים במתק שפתים וחיוכים מתקתקים וכל מה שאפשרי כדי ". לקרב אותנו לדת והאמונה"
יש מקום    ..וכל נפש שהרב יצליח להציל תקרב אותו לחיים של עולם הבא , "לקרב לבבות אל הדת"

 !אין מקום לפעילות מיסיונרית בנופית, לגור בנופית לאנשים מאמינים
 יונתן רייך

 ?ד בנופית"האם יש מקום לחב
 , חברות חוג המתקיים בבית קישון פירסמו תגובה למאמר שלי וברור שיש לי הרבה מה לאמר על כך

גם אני רוצה  ללמוד בשיעור שבועי עם אסנת !!!! שכנעתן אותי  , וואלה: אבל אקצר ואומר
 ".וסובלנית נעימה בדרך היהודית המסורת ערכי על"אני מוכן ללמוד מאסנת קישון .   קישון

  "מהשונה לפחד לא נלמד"... "קדומות ובתגיות בדעות שבויות להיות רוצות איננו : "אתן מצהירות
 ילדיהם את מחנכים ,אחרות לדעות פתוחים ,אופקים רחבי"קישון אתן מעידות כי הם ' ועל מש

 " לסובלנות
זה , אחרת.  או מכל סיבה שהיא שאני שונהיש לכן הזדמנות להוכיח זאת ולא לדחות בקשתי בגלל 

נא קבלו אותי לחוג  –ברוח הפלורליזם . יחייב אתכן לחשוב שנית על הנאמר בתגובתכם
 .השבועי שלכם

 שמעון  מידן, בברכה

 מחזור ראשון של כייפת מחנות העולים בנופית

נסיעות ללונה , שלושה שבועות של פעילויות במחנה. במהלך הקיץ התקיימה הכייפת הראשונה
 .פארק ולמימדיון ושלושה ימים של מחנה קיץ
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 לקראת טיול בר מצווה שיהיה
 .ביקשו שנבוא ילד בר מצווה וגם הורה

 אמרו שהכיוון ירושלים
 .ושכולם יביאו נעלים ללכת במים

 את המיניבוס המועצה תרמה
 .ועל כך נגיד להם תודה

 אז ככה בניחותא יצאנו שישה ילדים לדרך
 .הורה וילד ואיזה שני סבים בערך

 הגענו בבוקר לירושלים
 .לא לדאוג הבאנו גם את הנעליים

 לרחבת הכותל המערבי כולנו צעדנו
 .אל המקום הקדוש ביחד הגענו

 הילדים חבשו כיפות ותפילין שמו
  .וההורים אותם בצימאון תעדו וצילמו

 עם ספר התורה, שם בפנים בקרבת הכותל
 .פרצנו כולנו בשירה אדירה

 השמחה הייתה רבה ואף קראו בתורה
 .וכל ילד זכה מהרב לברכה

 לאחר שחווינו חוויה נהדרת 
 .היסטוריה ומסורת משלבת , שמנהגים

 המשכנו ברגל אל עיר דוד
 . כדי לשמוע מה יש להיסטוריה להגיד

 אלון שהפך למדריך מסביר פנים
 . הסביר את שנעשה כאן לפני המון שנים

 על ניקבה ומבצע חפירה אדיר
 .ואותנו המומים ופעורי פה השאיר

 ירדנו למטה בטור ישר
 .אל המים רצינו להגיע כבר

 החלפנו נעלים ומכנסים הופ
 .ואל מי נקבת השילוח נכנסו פלופ

 המסלול נעים וקריר
 .אין מה להגיד זה ממש טיול אדיר

 אפילו הסבים מאד רצו
 .ללכת במים שכל הזמן שצפו

 וכשהגענו לקצה השני של הניקבה
 .הבנו את גודל המבצע שבחפירה

 משם המשכנו לארוחה צהרים נהדרת 
וכל ילד תעודה לסיום לימודיו קיבל מהרב 

 .למזכרת
 עוד הספקנו למעלית הזמן לראות מופע מהמם 

וסיימנו בתצפית מטיילת ארמון הנציב שלא יהיה 
 .משעמם

 הגענו חזרה עייפים אך מאד מרוצים
כי אנחנו עשינו פה , ומי שלא היה פשוט הפסיד

 .חיים
 וזה הזמן להודות לרב קישון המארגן 

קצת ערכי מסורת לילדינו , שבהתמדה וברצון
 .מנחיל ומאמן

 לתומר שסיפר לנו מידיעותיו הרבות בדרך
 .ולאלון שהכין חומר והוסיף לנו ערך
 ,שכן רובנו בכלל חילוניים ולא דתיים

 אך לילדינו בשעת בר מצווה שמחים להנחיל  
כי בעתיד  -היסטוריה ושאר מנהגים  , קצת מסורת

 .זה יכול להם רק להועיל
      
 יוסי                                    

 טיול בר מצווה מנופית לירושלים 
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נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
  4-מופעים ב 4-ל

גליונות רצופים  בגווני 
 (לא בכריכה)אפור 

 ₪ 09משבצת לחודש 

 ₪ 249משבצות לחודש  .

 ₪ 289רבע עמוד לחודש 

 ₪ 269חצי עמוד לחודש 

 ₪ 4.9עמוד 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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 הוריקן וטורנדו
שפגעה " איירין"עקבנו אחר סופת ההוריקן הטרופית ( 2011סוף אוגוסט )השבוע 

מדדו , החולפות מעל ההוריקן NASAחלליות . ב וקנדה"בחופים המזרחיים של ארה
כשליש מאורך חופה , מ"ק 800אורכו הגיע ל . כיוונו ועוצמתו, את גודלו

ש ליד האיים "קמ 200מהירותו ההתחלתית הייתה , ב"המזרחי של ארה
 .   עם גשמים עזים שגרמו להצפות, ש"קמ 110וירדה בניו יורק עד , הקריביים

הוריקן זה נוצר מעל מי האוקיינוס האטלנטי החמים במפרץ מקסיקו והים 
נוצרים הוריקנים גם בחופי מערב . שם טמפרטורת המים גבוהה בסוף הקיץ והתאדות המים רבה, הקריבי

שם קרינת השמש הגבוהה מחממת את מי האוקיינוס האטלנטי בשלהי , אפריקה בסביבת קו המשווה
, נדרשת אנרגיית שמש כדי לאייד הרבה המים מפני האוקיינוס. עם התנדפות רבה, הקיץ ובראשית הסתיו

מקורה , כך שעוצמת הסופה הטרופית, המשתחררת בגובה האטמוספרה מאדים שהתעבו לטיפות גשם
ב "כאשר הסופה נעה צפונה לאורך חופיה המזרחיים של ארה. משחרור אנרגיה בזמן התעבות אדי המים

סופת הוריקן היא שקע . שם היא דועכת בהדרגה, היא מגיעה לאזור מים קרים יותר או ליבשה, וקנדה
שנעה במהירות עצומה סביב , עמוס עננים כבדים עם מערבולת רוח חזקה, או אזור לחץ נמוך, ברומטרי

וסופת איירין שהחלה בדרגה , סימפסון –עוצמת ההוריקנים נמדדת מאחד עד חמש בסולם סאפיר . צירה
שלושה מיליון בני . ב"ירדה לדרגה שתיים בתנועתה לאורך שש מדינות בחוף המזרחי של ארה, שלוש

בסוף אוגוסט של שנת . והיו הצפות רבות בערי החוף, טיסות 8000בוטלו , אדם נותקו מרשת החשמל
נפגעה בעיקר . ש עם גשמים עזים"קמ 280במהירות רוח של , הוריקן קתרינה הגיע לעוצמה חמש 2005

ונגרם , בני אדם 1800נספו למעלה מ , מעיר 707שם מי הים הציפו , העיר ניו אורלינס במדינת לואיזיאנה
 . מיליארד דולר 80נזק של 

זוהי . שבהן יש סיכוי למפגש אוויר חם עם אוויר קר, מתהוות בדרך כלל בתקופות מעבר, סופות טורנדו
הסופה מתחילה כאשר שכבת . הנושאת בתוכה אדי מים דחוסים ואבק, מערבולת אוויר סיבובית מהירה

טורנדו נראה . אוויר קרה מתיישבת מעל שכבת אוויר חמה וגורמת לה לעלות במהירות אל השכבה הקרה
וחלקו הצר , מ"ק 15בגובה עד ( CB)שראשו הרחב נוגע בענן סערה בשם קומולונימבוס , כמשפך ענק
, קומולונימבוס הוא ענן גבוה דחוס אדי מים. נוגע בקרקע, מ"ק 1.5שרוחבו יכול להגיע עד ,  של הטורנדו

והתנועה הסיבובית גורמת לאדי , נגרם ממהירות הרוח, הלחץ הנמוך בטורנדו. המלווה בסערות ברקים
והאוויר נשאב , כך שנוצרת תנועה סיבובית של נוזל סביב מרכז המשפך. מים באוויר להתעבות לטיפות

 . בעוצמה כלפי מעלה

יטה בן חמש 'משתמשים בסולם פוג. עם נפגעים והרס רב, סופות טורנדו בכל שנה 800ב מופיעות "בארה
ובדרגה חמש , ש"קמ  100מהירות הרוח בדרגה אחת מגיעה עד . כדי להגדיר את עוצמת הטורנדו, דרגות

מאז שהחוקרים התחילו להתעניין במזג האוויר ולרשום במדויק . ש"קמ 480המהירות המרבית מגיעה עד 
הכה טורנדו את מדינת קנזס  1915בנובמבר של שנת . יש תיאורים גם על סערות טורנדו, את פגעי הטבע

  177נמצא שק קמח במרחק  , אחרי סופה זו. מ"ק  130והעיף חלקי בתים ורכוש עד למרחק , ב"בארה
שנע במהירות  , ב"פגע טורנדו בדרום ארה 1925בחודש מרץ של שנת . מ מהעיירה שממנה הוא עף"ק

פגע טורנדו  1971בשנת . הרוגים ונזקים ברכוש 695מ וגרם ל "ק  352ש למרחק שיא של "קמ  120
סופות טורנדו  148ב "נוצרו בארה 1974בשנת . ועפו שש מכוניות ממקומן, בני אדם 50נספו , בפלורידה

וגרם , פגע טורנדו בבנגלה דש במזרח אסיה 1989בשנת . בני אדם 330וגרמו למותם של , שעות 18ב 
 7000בתים ונפגעו  2000הרס טורנדו , באוקלהומה 1999במאי של שנת . בני אדם 1300למותם של 

  .   אחרים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 שופטים
 28:24-20:42: 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 !
9ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    4 . - . . 4 2 4 4 4  

 !!!!מציאה
' נפרדת ברח' יח' חד 6דו משפחתי מפואר 

 מבוקש ביותר במחיר שלא יחזור 
 ₪  אלף  1.950.000

 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 

 דפוס נופית פלוס

 בנופית
מחיר לכמות של ‘ גר 80נייר לבן   A4שכפול 

 לעמוד‘ אג 18עותקים ומעלה  100
מחיר לכמות ‘גר 80נייר צ הוב  A5שכפול 

 לעמוד‘ אג 15עותקים ומעלה  100של 
 הנחה משמעותית לכמויות גדולות יותר

 נופית, 104תבור , דפוס נופית פלוס
04-9535055 

 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 

 944-4024894נייד , 20824922 טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פולו ווווו ופו וםופו ו

 
 90-8842962מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 959-1591101: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה


