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 חוויה ירוקה
ועדת איכות הסביבה וועדת תרבות מכינות 

ו בשבט יום בלתי “עבורנו לקראת ט
מלא בפעילות יצירתית וחינוכית , נישכח

 .6:66.שעה  6.6....0.  ממדרגה ראשונה

: בחצר בית הספר יצירה ופעילות
יצירה מחומרי , פלנטריום, ניידת מדעטק

, “יומננה”, “אצטרובלים”טבע עם 
פרטים נוספים בהמשך . תיאטרון הקרון

 <<< הגליון
אצטרובלים היא חברה מקיבוץ עמיעד 

המפעילה סדנאות יצירה מחומרים שרובם 
קלחי , חרובים, אצטרובלים: נאספו בטבע

חוויה “מי שיגיע ל. קני סוף ועוד, תירס
קצת , קצת דמיון: בנופית יוכל עם“ ירוקה

, קצת דבק ועוד כמה כלים, עבודת ידיים
. לצור בובה אחת או יותר מהחומרים הללו
התוצרים שראיתי הרשימו אותי מאד אבל 

מרשימה  גם העובדה שאת השפע של 
הם נפגשים במפעל שלהם ומכינים ערכות . החומרים יוצרים ומכינים הפנסיונרים של קיבוץ עמיעד

המפעל הוא בעצם מרכז יצירה והפועלים . לקייטנות ולחברות בכל רחבי הארץ, הפעלה לבתי ספר
//:http: “אצטרובלים”עוד על . מאורגנים ומקיימים ערבי חברה ויוצאים לטיולים משותפים

www.itztrubal.com/ 

ירצו  באולם הרב תכליתי מספר , במקביל לסדנאות, “חוויה ירוקה”של בחלק החינוכי 
מי שהיה , יואב יאיר‘ פרופ, ביניהם. אנשים מעניינים ביותר ובעלי שם בנושא זיהום אויר וסביבה

את , מחדר הבקרה במרכז החלל במרילנד, א“יחד עם אנשי נס, חבר המשלחת הישראלית  שליוותה
יואב יאיר בעל נסיון של חמש שנים עם מרכזי . אילן רמון ומעבורת החלל קולומביה ביומם האחרון

על הכדור , יומם וליל, העיניים המשגיחות, ידבר על העיניים שלנו בחלל, א“החלל השונים בנס
ועל הפאנל , עוד פרטים על המרצים ותקצירי הרצאתם. הגדול והכחול שלנו ועל המעטפת שלו

 <<< בהמשך הגליון , שיתקיים בסיום היום

  שח ד 
 בכללית בנופית
זימון תורים 

 <<<באינטרנט
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 פוליטיקה ושלטון  , אופרה :  .מפגש  

 .60-000666באשראי במזכירות , ₪ 06, כרטיסים. 6:06.בשעה  6....0,  יום חמישי



 

 

 להורי ילדי הצהרונים

ובעזרתו , אשר שופץ עבור הצהרונים, בשעה טובה ובימים הקרובים נעבור למבנה המרפאה הישנה

 .אנחנו יוצרים מתחם  לצהרונים ולקייטנות שלנו

 .אנו נודיע על התאריך המדויק למעבר גם דרך המיילים שנמסרו

ומהצהרון לחוגים , עם השינוי והמעבר נלקחו בחשבון הצורך בחציית כביש מבית הספר לצהרון

בצהרון זה קיים .  אנו ערוכים ומאורגנים למעברים אלו.   בבית הספר ובנופשית, המתקיימים במגרש

. שמודעות לשעות סיום הלימודים של הילדים ואסיפתם מבית הספר, צוות של שלוש מדריכות 

מצטרפות אלינו . אנו בקשר ישיר עם מזכירות בית הספר בנוגע לשינויים במערכת השעות, במקביל

 .אשר מקיימות במסגרת הצהרונים את המחויבות האישית שלהן, נערות נוספות, בימים עמוסים

בישיבה שהתקיימה עם ניר וחביבה נקבע כי מדריכי החוגים יאספו את  -בנוגע לחוגים בנופשית 

העברנו את שמות .  במקרה הצורך, הילדים מהצהרון ויחזירו את הילדים לצהרון אחרי תום החוג

צוות הצהרון , כמובן.  הילדים והימים בהם הם משתתפים בחוגים ונופשית נערכת  לאיסופם והחזרתם

 .יעמוד לעזרתם במקרה הצורך

 .נבקש לעדכן אותנו לפני כן, במידה ויש שינויים בחוגי הילדים

 .אנו מודעות לחששות לגבי המעבר ונעשה הכל להקל על הסתגלותם המהירה של הילדים

 

 . 'שטיחים וכו, נשמח לשיתוף פעולה בכל הקשור לאיסוף רהיטים

 .חשבו עלינו לפני שאתם משליכים לפח וכל תרומה תתקבל בברכה, לכן

שיעשה זאת כדי שנוכל לתקשר בדרך הקלה , בהזדמנות זו נבקש מכל מי שלא עדכן את כתובת המייל

 ...וכל הודעה אכן תגיע אליכם, והבטוחה

 .כולנו תקווה כי המעבר לצהרון החדש והמרווח יהיה לרווחת כולנו ובעיקר לרווחת ילדנו

 

 .תודה על שיתוף הפעולה

 

 לילך פרבשטיין   קין'ליאת טרוש:    צוות הצהרון

  ר ועדת חינוך ונוער"יו   מנהלת הצהרונים             

 ועד מקומי נופית



 ₪  52 -ילדים/תספורת גברים
 ₪  09פאן +תספורת נשים 
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 צבע  פסים  גוונים 

תסרוקות / איפור ערב 

+צבע מבצעים
תספורת 
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  שימוש במצלמת אינפרא אדום -איתור נזילות 
  איתור ופתיחת סתימות בביוב ובמרזבים 
 יעוץ והתקנת מסנני מים איכותיים לבית 
 תיקונים והחלפת דודים 

 תיקוני אינסטלציה 

 שיפוצים כלליים 

 שעות ביממה 24שירות  מערכות סולאריות ליצור חשמל 

 ומעלה₪  666,..למשפצים חדרי אמבטיה בעלות  מבצע
 מתנה₪  666,.מקבלים אמבטיה אקרילית  או סט ברזים בשווי 

 מסנן מים לבית
עם חומר לריכוך 
המים והגנה על 

דוד השמש , הצנרת
 והמדיח

 !חובה בכל בית

 052-3237505דודי      050-7679905יעקב  



 !?!?מה קורה בנוער נופית
 :מבט קצר לתקופה שעברה עלינו וקצת עדכונים לגבי מה שמחכה לנו בקרוב

נפרדנו מצוות המדריכים שסיים את , באירוע חגיגי ובאופן רשמי, בסוף השבוע הראשון של ינואר# 
בני  06 -באירוע נכחו כ.   יעל וסיון, עדי -את הצוות החדש" דרך צלחה"ירון ומיטל וברכנו ב -תפקידו

ארנון ולילך  -עוד כיבדו אותנו בנוכחותם נציגי הישוב. 'ונציגים ספורים משכבת יא' י-'נוער מכיתות ז
בני הנוער ברכו את הצוות היוצא . האירוע היה יפה ומכובד. שניר -דגנית לוקס -ונציגת ועדת הנוער

 .ואת הצוות הנכנס והיתה התרגשות גדולה
המדריכים החדשים החלו בפגישות . הצוות החדש של נוער נופית יצא לדרכו -בהמשך ישיר# 

עמל בדרכו , כל אחד מהמדריכים. מסודרות עם השכבות והנוכחות במועדון עולה וגוברת מיום ליום
המיוחדת על יצירת קשר עם כל בני הנוער בשכבה המדוברת ועל בניית תוכנית ייחודית לשכבה 

כל מי שרוצה להיות . ס ולנהוג בישוב וכן מתוך העולה מקרב בני הנוער"בהתאם לתוכניות מביה
לתהליכי גיבוש הסכמים על התנהגות והתנהלות במועדון ולתיאום הציפיות , שותף לבניית התוכנית

 .מוזמן להצטרף ולקחת חלק
 . 'תושבי נופית והורי הנוער על הנעשה בשכבת יב -רצינו לשתף אתכם# 

שנה נוספת של התנדבות בעבודה  -(6. -כ)ש "רבים מהם נמצאים בתהליכי מיון לקראת יציאה לש
שלושה  -עד היום. כולם בתהליכי מיון לקראת שירותם הצבאי, בו בזמן. למען החברה הישראלית

ארבעה עד , !(ביניהם בת אחת)מתוכם עברו את המיון המקצועי לקורס טייס וממתינים לגיבוש הפיזי 
עוד שלושה עברו יום סיירות וממתינים , ל"עברו יום סיירות וממתינים לגיבוש לסיירת מטכ, כה

יש עוד כמה שממתינים ליום ..." עוד היד נטויה"נותר רק לומר ש -ואחרי כל זה. לגיבוש חובלים
יש עוד מיונים לתפקידים . הסיירות האחרון שנדחה בשל סערת מזג האוויר שעברה על כולנו השבוע

אלה הם ! מובחרים אחרים ויש עוד קבוצת בנות נפלאה שכל אחת מהן עוד תכבוש את מקומה הראוי
הם ממלאים אותנו . מברכים אותם ומאחלים להם הרבה הצלחה בדרכם!! מיטב הנוער והם שלנו

 !! גאווה רבה
 . הורי הנוער -אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם ואת עזרתכם -ולקראת סיום# 

בתקופה האחרונה מתקיים תהליך לשינוי אסטרטגי במחלקת ספורט ונוער של המועצה האזורית 
תקבלו בתחילת השבוע הקרוב לתאי הדואר שלכם שאלונים אשר בעזרתם אנו , במסגרתו. זבולון

שאלונים דומים קיבלו ומילאו . מבקשים לערוך סקר עמדות וצרכים בקרב הורי הנוער בישובי המועצה
השאלונים ישלימו עבורנו את תמונת המצב העולה מקרב תושבי המועצה . ס"בני הנוער דרך ביה

תהליך אסטרטגי דומה מתחיל . ותעזור לנו בתהליך בניית תוכנית רב שנתית כתוצר סופי של התהליך
קבוצות בני נוער וקבוצות  -נקיים פגישות של קבוצות מיקוד, במסגרתו. במקביל גם ברמה היישובית

בקבוצות המיקוד נוכל להעמיק את למידה על הנעשה ברמה הפנים יישובית במסגרת מערך . הורים
התוכנית . הנוער ונוכל למפות את הצרכים של תושבי נופית ולבנות תוכנית רב שנתית יישובית משלנו

 .עם פעילות תנועת הנוער ועם פעילות המועצה, את פעילות הנוער בישוב, שתיבנה תשלב כמובן
 

מי  . לתאי הדואר שלכם בתחילת השבוע במעטפות סגורות, תקבלו כאמור השאלונים המועצתייםאת 
מוזמן לציין זאת על המעטפה הסגורה , לכשיתכנסו בקבוצות המיקוד היישוביותשמעוניין לקחת חלק 

אפשר לפנות ישירות אל מדריכי הנוער ולבקש , כמו כן. בעת החזרת השאלונים ולצרף מספר טלפון
 .להירשם לקבוצות המיקוד

נצרף אותם אל כל השאלונים , אנו נפריד אותם מן המעטפות. השאלונים הינם שאלונים אנונימיים
 . שיאספו ביישובי המועצה והם ישלחו לחברה מקצועית שתנתח ותסכם אותם

       -יוכל להחזירו אלינו בשלושה דרכים אפשריות -מי שימלא את השאלון
 .להשאירם במזכירות

 .להשאירם בתיבה מיוחדת שתוצב במכולת לשם כך
 .להעבירם לידי מדריכי הנוער במועדון או לפי סיכום טלפוני אחר

                                        -מצורפים מספרי הטלפון של מדריכי הנוער לשימושכם! נודה לכם מאוד על שיתוף הפעולה
 656-0006600( 'יא -ו' ח)סיון , 650-0055500( 'ט)יעל , .0.0.00-.65( 'י -ו' ז)עדי 

 
 , בשם כל צוות נוער נופית -תמיד לרשותכם, כרגיל, הערה או הארה, בכל שאלה

 ...65000006 -זהר
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 מגל יצחק מאת .חיים קשים לגנבים 

אני מבקש להביא את סיפורי שארע ביום שבת "  חיים קשים לגנבים"בהמשך  לכתבה 
מכוון שביתו צמוד לביתי שנמצא , שמע בני דפיקות מעבר לקיר ביתו 0:06.בשעה  02.2.6.6

טלפון מהיר אליי הקפיץ , הבין מיד שמישהו מנסה לפרוץ את מחסן הכלים שלי, בשלבי בניה
כשיצאתי . אותי מביתי הזמני ועם הטרנינג ונעלי הבית הייתי תוך דקה במכונית לעבר הבניין

, גולן הבחנתי מיד ברכב מסוג סובארו עם ארבעה חברה חשודים בתוכה' גלבוע לרח' מרח
? כשביקשתי לדעת מה  הם חיפשו  בבנין שלי. דלקתי אחריהם וחסמתי להם את נתיב הנסיעה

מיד התעשתי וצילמתי את מספר הרישוי , בריחה מסוכנת מהמקום -התגובה הייתה חד משמעית 
, תוך מספר דקות לאחר שהתקשרתי למשטרה והעברתי את פרטי המכונית הנמלטת. של הרכב

וברשת הקשר נשמעו הוראות לעצירת , י ניידת ורכב סמוי"הכניסה והיציאה לנופית נחסמה ע
 .הופתעתי לטובה מהשרות המהיר של המשטרה, להודות על האמת. הרכב הנמלט

אלא פריצה " הפריצה שלי"אני מאמין שבאותו לילה מנעתי לא רק את , בזכות ערנות ותושייה זו
 .גם לבתי שכניי

, מכיוון שאני נמצא במשך כל היום בנופית. אני מבקש להביא לידיעת התושבים, בהזדמנות זו
שמסתובבים בקרבנו ומחפשים , אם ברגל ואם ברכב, אני רואה כמעט מידי יום טיפוסים חשודים

 .רק ערנות ומודעות יצליחו להקטין את התופעה המכוערת. שעת כשר לביצוע זממם
ניתן היה למזער את תופעת הגניבות  -לעניות דעתי במידה ושער הכניסה בלילה היה מאויש 

מדוע לנהוג בטקטיקת כוננות ספיגה להתבצר בבית ולחכות .  בלילות ואולי אפילו למגר אותן
ולהרחיק "(  ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה)", אפשר להעמיד שומר בכניסה לישוב? לגנבים

  .אותם על מנת שלא יגיעו אלינו כלל

 מאת עדנה קובי! מזל טוב לעפרי 
 !עפרי עלה לתורה עם הגיעו לגיל מצוות, "וארא"פרשת , בשבט' א, בשבת האחרונה

כל אחד לחוד וכולם  –ס בנופית אשר תרמו "להודות לחברי ועד ביהכנ( קובי' משפ)ברצוננו 
 .לקיום טקס מרגש וחגיגי -יחדיו

 !והוסיף דאגה ואכפתיות כדי ללמד את ההפטרה, אשר הקדיש מזמנולאשר סבג ראשית 
 !אשר סייע ברכישת ובארגון הכיבוד לקידושלאברהם ברקת 

 !ששמש כחזן ונהל את התפילה בחינניות ובנעימות והרעיף ברכותרבי 'לרב שלום ג
 !שסייע בהזמנת האורחים לעלות לתורהלגדי אשל 

וגם העלה את זכרו , שגם ברך את עפרי והמשפחהלרב מיכאל קישון , ואחרון אחרון חביב
 . ל"של דורון קובי ז

, קרוב לבית, לערוך טקס בר מצווה כהלכתו, החילוניים, ולכולם ביחד אשר מסייעים לנו
 !יישר כוחכם להרבה שמחות -( כולל שירים בין התפילות)באווירה חמה ושמחה 

 . עמית ועדנה קובי, ענבר: מאחלים לך בריאות והצלחה ואוהבים אותך תמיד -ולך עפרי



 

 ? צמאים
 קבלו פחית שתייה 
 מתנה

לרגל הפתיחה המחודשת

 

רק 
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 ארוחת צהריים

 ?בפיתה או בצלחת

 מנה בשרית
 שניצל עוף אמיתי מצופה או

 חזה עוף על האש או
 המבורגר

 , יפס או פסטה ברוטב עגבניות‘צ בתוספת

 חמוצים+ סלט ירקות  ובנוסף

 כרעיים
6199 

 חזה עוף
2299 

 כבד עוף
6199 

 כנפיים
799 

 60-0006660הזמנות בטלפון .  מהמרכולית ומהאטליז חינם משלוחים 

 6:05.-0:66: פתוחה לשירותכם בין השעות המרכולית



 חוג חיזוק וחיטוב משולב
 

 .נותרו מספר מקומות בחוג לחיזוק וחיטוב
 חוג המשלב עבודת גמישות ושווי משקל 

 באולם הצפוני בנופשית 8:30בשעה ' בימי א
 .בבריכה 8:30בשעה ' ואירובי במים לשיפור סיבולת לב ראה בימי ה

 054-5285643אפרת רובינשטיין נייד  –מחכה לכן בנופשית 
 

 .לכל משתתפי חוגי  הספורט למבוגרים
 

 של כל המעוניינים לערוך בדיקה לצורך אשור רפואי   , אנו מכינים רשימה
 (בדיקת לב במאמץ)או אגרו מטרית .ג.ק.בדיקת א. לפעילות גופנית

 .מומלץ מאוד לעבור בדיקה זו

 
 net.012@nofsheat.: אמייל 0035010:פקס  0035365-60: טלפון  32665נופית  1335ד "ת: כתובת

    טיפול משולב 
 ג גוף 'מסא+ טיפול פנים מלא 

 ...שעתיים שכולן הנאה ופינוק 

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

 מוצרי קוסמטיקה  לרכישה
 קבעי עכשיו תור ובואי 

 .להנות מבקר נפלא וקפה מוכן

 טיפול פנים איכותי ומפנק 

 !  הגיע הזמן שלך לעצמך

 999- 9351935–:  גלית רז נייד
  90- 5531355 :בית

 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

mailto:nofsheat@012.net


 זימון תורים למרפאה החדשה של הכללית בנופית 

 !חדש
 בכללית בנופית

 

 !זימון תורים באינטרנט, המסלול המהיר
אנו שמחים לבשר לכם כי מהיום תוכלו לזמן ביקור לרופא המשפחה 

 שלכם בלחיצת כפתור 
 כל שעליך לעשות הוא להכנס לאתר הכללית 

IL.CO.CLALIT.WWW  
 

 "שרותים נוספים באון ליין " תחת הכותרת 
 ללא סיסמה –יש להקליד על זימון ביקור לרופא 

 (כולל ספרת ביקורת ) תעודת זהות ' להקליד מס
 .ואז לבצע זימון, ספרות של שנת הלידה 4ו 
 

 .כמו כן ניתן לפנות בטלפון למרפאה ולבצע את זימון תור
 
 9930261ל "ט

 
 

 אנחנו כאן בשבילכם
 צוות מרפאת נופית

 

 !לשיפור השירות , מהלך פשוט

 שעות פעילות רופאים

 ו ה ד ג ב א  
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 חוויה ירוקה 

 ו בשבט"פעילות לכל המשפחה לט
 6:66.מהשעה  6....0שבת 

 
* * * 

 בנושא זיהום אוירהרצאות מתחלפות  -באולם הרב תכליתי

 

 

 .הטכניון ,וסביבתית אזרחית להנדסה הפקולטה, ר דוד ברודאי"ד 04:44
. בריאותינו ועל הסביבה, משפיעה באופן ישיר ועקיף על איכות חיינואיכות האוויר 

, מה הרכבה הכימי, כדי לשפר את איכות האוויר צריך להבין מהי האטמוספרה
 .ומהם מקורותיהם( מחוץ ובתוך הבית)מיהם מזהמי אויר נפוצים באזורינו 

 מנוטרת -סביבה -קהילה, קסמ, אלעד רודיאקוב 04:04
בה קהילה עושה שימוש באמצעים פשוטים   Bucket Brigade -הצגת שיטת ה

 .יעילים וזולים  לניטור מזהמים באוויר( דליים )

00:04 
  

   

00:44 
  
  
  

 00:04 
  
  
  
  
  
  

 

 . אביב-אוניברסיטת תל, ללימודי סביבה בית ספר פורטר, דני רבינוביץ' פרופ
  .האתגר העכשווי והדורות הבאים: הפוליטיקה של משבר האקלים

 
על מעבורת החלל  MEIDEXמתאם ניסוי . האוניברסיטה הפתוחה,  יואב יאיר' פרופ

 . 0440-ל 0551קולומביה ומעורב בעיצוב וביצוע הניסוי בחלל בין השנים 
 .תצפיות לווינים על מצב האטמוספרה: עיניים בחלל

 
 : פאנל  בהשתתפות

 ר הקואליציה לבריאות הציבור"יו, ימי קריקון'ר ג"ד
 האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה, ר רבקה קולטון“ד 
  .  דיני איכות הסביבה והמשפט הסביבתי, ד גיל  דרור“עו 

 
 :פעילות וסדנאות לכל המשפחה: ס ובחללים סגורים"בחצר ביה

  בכל שעה עגולה. לחץ ואנרגיה ירוקה, הדגמות בנושאי אויר -ניידת מדעטק. 

 13:00, 12:00, 11:00, 10:00בשעות  אטמוספירה ומערכת השמש -פלנטריום .
 .יש להרשם מראש במזכירות נופית

 אצטרובלים”מגוון פעילויות לכל המשפחה בהפעלת  -יצירה מחומרי טבע“ 

  יומנים מעלי בננה, "יומננה"סדנא להכנת 
  11:00בשעות  -"האוסף הכי הכי"מבית היוצר של תיאטרון הקרון הצגה ,

12:30. 

  

 .הכניסה חופשית, כולם מוזמנים
 



מ מעצימה קהילות לקחת אחריות על הסביבה שלהם לרבות איכות "קס -מ  קהילה סביבה מנוטרת"קס
בה קהילה עושה שימוש באמצעים פשוטים   Bucket Brigade -על ידי הכשרתם בשיטת ה, האוויר

העמותה מספקת ציוד לניטור אוויר ומלווה בתהליך . יעילים וזולים לניטור מזהמים באוויר( דליים)
וכן בפרסום התוצאות ובלחץ ציבורי על , מרגע דגימת האוויר דרך שליחה למעבדה וקבלת תוצאות

 .בעלי מפעלים ומקבלי החלטות

. . הפוליטיקה של משבר האקליםהפוליטיקה של משבר האקלים: : בין זיהום אויר להתחממות כדור הארץבין זיהום אויר להתחממות כדור הארץ
 דני רבינוביץ' פרופ
ההתמודדות עימו . ..הולך ומסתמן כאתגר המרכזי העומד בפני האנושות במאה ה  האקלים שינוי

. בשנים הקרובות תקבע במידה רבה את סיכויי ההישרדות של הדור הנוכחי ושל הדורות הבאים
, אפקט החממה)בחלקה הראשון של ההרצאה יובהר הרקע  המדעי של התחממות כדור הארץ 

, (..ומודלים של חיזוי האקלים  העולמי במאה ה , השינויים באטמוספירה מאז המהפכה התעשייתית
ומצביע על סוגית , (ן"מאפ)המשמעויות הכלכליות והחברתיות של המצב האקלימי הפוסט נורמלי 

 . הצדק ההיסטורי שנלווית למשבר האקלים
קופנהאגן )ם  "של אמנת האקלים של האו 5.חלקה השני של ההרצאה מנתח את הועידה ה 

 665.רבינוביץ משתמש בנסיונו כמשתתף בועידת האקלים בבאלי ' פרופ(.  660.בדצמבר 
וכפעיל סביבתי בינלאומי כדי לזהות את מקבילית האינטרסים שמשפיעה על האסטרטגיות 

 . ומציע תסריטים להתפתחויות עתידיות, השונות להתמודדות עם הבעיה
 . טיוב-ההרצאה מלווה בסרטונים מיו

בעל תואר (.  הקיבוץ המאוחד‘ הוצ) 'כיצד נשרוד את שינוי האקלים: הנה זה בא'מחבר רבינוביץ ' פרופ
ספרים קודמים פרי עטו פורסמו בין השאר בהוצאות הספרים של . 'דוקטור מאוניברסיטת קיימברידג

ובעבר , בריטניה" גרינפיס"ר "מכהן כסגן יו. ואוניברסיטת קליפורניה בברקלי' אוניברסיטת קיימברידג
בלוג פרי עטו המוקדש למשבר . ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, "חיים וסביבה" ר "כיהן כיו

 .Y-netהאקלים זוכה לפופולאריות רבה בקהילה הסביבתית בישראל ופוסטים ממנו מועלים בקביעות ב 

 יואב יאיר‘ פרופ תצפיות לווינים על מצב האטמוספרהתצפיות לווינים על מצב האטמוספרה: : עיניים בחללעיניים בחלל
ברמות דיוק גבוהות , ההרצאה תתאר כיצד מערך לוויינים מנטר ועוקב אחר מצבה של האטמוספרה

מוקדי זיהום , שריפות יערות, אבק-גל שונים מאפשרות לנו לזהות סופות-תצפיות באורכי. והולכות
A -לווייני ה. וכמובן הוריקנים וציקלונים ולעקוב אחרי תנועתם במרחב ובזמן, אוויר ועננים געשיים

-train א ולוויינים נוספים של סוכנויות אחרות מאפשרים לזהות מגמות ארוכות טווח "של נאס
עיניים אלה בחלל . בריכוזי האוזון וגזי חממה שונים ולצפות בשינויי האקלים המתרחשים בתקופתנו

 . הארץ-פקוחות לרווחה ברציפות ביום ובלילה ועוזרות בהשגחה על האטמוספרה של כדור

  MEIDEXהיה מתאם ניסוי . דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה  -יואב יאיר ´ פרופ 
 . 660.-ל 000.על מעבורת החלל קולומביה ומעורב בעיצוב וביצוע הניסוי בחלל בין השנים 

תואר שני במדעי איכות הסביבה ותואר , אקולוגית בעלת תואר ראשון בכימיה -ר רבקה קולטון שפירא"ד
 TRCובחברת  YELבאוניברסיטת , בניו יורק City college -התמחות בריחות . שלישי בהנדסה סביבתית

זיהום : יועצת עצמאית בנושאי איכות אוויר והתמחות במניעת ריחות תחומי עיסוקיה העיקריים הם. בקונטיקט
עסקה במגוון רחב של .  שים וכדומה"מט, חקלאיים, זיהום ריח ממקורות תעשייתיים, אוויר מתעשייה ותחבורה

פיקוח , (תחנת הכוח חדרה)איגוד ערים , במחלקה לאיכות הסביבה בעיריית תל אביב יפו:ס“עבודות בתחום אכ
 . 666.ג "פרויקטורית למעקב אחר הנושאים הסביבתיים בנתב, על תעשיות בנושאי זיהום אוויר ושפכים

, היה מהראשונים לאסוף. זוכה מגן שר הבריאות. ר הקואליציה לבריאות הציבור“יו, ימי קריקון‘ר ג“ד
על תחלואה עודפת , לנתח ולחשוף את ההשפעה החד משמעית של זיהום האוויר הנגרם מתעשייה

 .  באזור חיפה



שבט בין חורף 
 לאביב 

, עובדי האדמה בתקופת המקרא
היו מודעים , המשנה והתלמוד

היטב לתהפוכות מזג האוויר 
לעונת המטרים הקצרה , באזורנו

חצי כסלו טבת וחצי : "אז אמרו. ולתקופת היובש הארוכה
, וגידולי שדה בתנאי בעל, מחזור העונות". שבט חורף

 .הכתיבו את התנהלות חייהם וחגיהם החקלאיים
וגם מאיר פנים בפריחת הנשירים , שבט הוא חודש גשום

, ברקים ומטרים, הוא מתחיל בסערת רעמים. ולבלובם
ליצירת קשת צבעים . ומסתיים בקשת צבעים בשמים

חייבת להופיע השמש באופק אחד וקרניה נופלות , בענן
הקרניים נשברות בטיפות . על ענני גשם באופק שני

 (. פריזמות)כמו במנסרות קטנות , הגשם
ביום עשרים "חודש שבט מוזכר רק פעם אחת במקרא 

, זכריה..." )וארבע לעשתי עשר חודש הוא חודש שבט
אך הוא מוזכר כחודש האחד עשר בספר (. פסוק ז' פרק א

ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש באחד "דברים 
פסוק , דברים פרק א..." )לחודש דבר משה אל בני ישראל

 . שהוא החודש החמישי מתשרי, הכוונה לחודש האחד עשר מניסן(. ג
בין עונת השלכת , להתעוררות האביב, החכמים ראו בחודש שבט את המעבר בין תרדמת החורף

לבין שנת , הם ראו שזה זמן המעבר בין שנת הצימוח שחלפה. לבין לבלוב ופריחה בענפיהם, בנשירים
הואיל ויצאו רוב גשמי העונה ועלה השרף באילנות ונמצאו הפירות חונטין "פעילות חדשה ואמרו  

 ". וכו...מעתה
המורכבים מענפים , ושבטוט מצויץ, כשם שיש צמחים הנקראים שבטבט ענף, שבט הוא מקל או ענף

ולתת , ללבלב, מגיע זמנם לפרוח, כאשר הענפים נמצאים עדיין על העצים. דמויי מקלות, רבים דקים
יש הרואים . ולשמש לו משענת בהליכתו, הם יכולים להביא תועלת לאדם, אך גם בחלוף ימיהם. פירות

במהלך , באחת השבתות. בדרך חדשה של לבלוב ופריחה, משענת לאדם בתחילת מסעו, בחודש שבט
 ". שבת שירה"לכן שבת זו נקראת , קוראים את שירת הים בפרשת בשלח, חודש שבט

ובטמפרטורה העולה , בימים ההולכים ומתארכים, האביב מתחיל עם התעוררות האילנות לפעילות
לאחר שהקור העז ושעות החשכה , הצמחים החד שנתיים מתחילים לגדול לגובה בשבט. בהדרגה

, כשושנות עלים, הצמחים נשארו דבוקים לקרקע, בתקופה הקרה של טבת. עכבו את גדילתם, הרבות
 . כדי לא להיפגע מהרוחות הקרות

, צמחי ציפורנית, צמחי חרדל למיניהם, הם ציפורני חתול, הבולטים מבין החד שנתיים בשדות ובהרים
גם גיאופיטים רבים פורחים בראשית . דגניים ועוד, כתמה עבת שורשים, חרצית עטורה, סביון אביבי

הדבורים מגבירות את פעילותן בפרחים . ויוצרים מרבדים רחבי ידיים במקומות רבים בארץ, אביב
 . פוצחות בזמרת האביב, וציפורי השיר, ההולכים ונפתחים
המזל , ובמקומות אחרים בארץ, שנמצא ברצפת הפסיפס של בית הכנסת בית אלפא, על פי לוח המזלות

ואפשר להתחיל לשאוב , התמלאו( בישובים העתיקים)כי הבורות לאגירת מים , של חודש שבט הוא דלי
 .    אותם בעזרת דלי

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

 מתגתגתיתגתיתיתנתתת תית תית תנת ת

ש  מיתכ מ ית
  “ז

 י  ינת  ב  ת

 ת01.9.92בי נתשישית

 90:22שיהת

 בביגתהי מיןת

 ב  יגתטבי ן



 

דחדשד ד דחדשד ד, דחדשד ד, סדנד דףדדדנד דסדףדדד,

לדמדעדהדידדד ד ד דעד דדד
 ןדסד ד דמד ד

 הדידעדדד דפד דןדדד,דתדסד ד ד ד דתד,דתדסדפד ד ד דתד

0 ד דםדדד דנד דדדעדשדדד דידתד 1 : 1 1 - 0 0 : 1 1 

 תד ד דדדמד ד ד דדלדתד ד דםד

150-3082087 
דכד דכד דדדתדיד דשד דתד  ד דמד דדד דנד ד דדד,

 מד דלדדדמדסדעדשדתדדדסדמד ד דדד דמד דסד

 

 ל ה ש כ ר ה 
 ‘מ ר     199מ ב נ ה   

 ק ו מ ת   ק ר ק ע 
 מ ת א י ם   ל כ ל   מ ט ר ה 
 כ י כ ר   כ פ ר   ז ב י ד א ת 

990-5331550 

 קונדיטוריה דובדבן
http://duvdevan.meydalle.info 

 עוגות מוס גבינה
 עוגות יום הולדת עם תמונה 

 מוצרים ללא  גלוטן
 :טלפון בקונדיטוריה

 60-050.500  
 656-0.0.06025: נייד

 שעות פעילות
 כל ימות השבוע  

 66:..-60:66בין השעות 

 המספק לבניין
ח ו מ ר י   ב נ י י ן   
 ו א י נ ס ט ל צ י ה 

 ע צ י   ב נ י י ן   ו ק י ר ו ת   ג ב ס 

 ט ו ף   ו א ד מ ת   ג ן 

 ברשותנו רשימת בעלי מקצוע מעולים

  04-9931931טלפקס , כפר חילף

מחפשים לשכור  .+ זוג 
  יחידה בנופית2 בית 
כשנשוב , 6.6.החל מיוני , רצוי מרוהט

 :ליצירת קשר,  ב"משהות בארה
com.yahoo@einatvax 

מ ת ה ו ו ה   ק ב ו צ ה   ל ק ו ר ס   
 צ י ל ו ם   ע ם   צ ל ם   ה ט ב ע   

 ט ל   ג ל י ק 
 00066.0ב צ ל א ל   י ר ד נ י     

mailto:einatvax@yahoo.com


 "האיש האפור של העבודה הקשה"או " העצלן"המוכשר 

 ?מי מהספורטאים יצליח יותר
גילאים , בעבודתי כפסיכולוג ספורט יוצא לי לעבוד עם ספורטאים בענפים שונים

כל אחד הוא אדם וספורטאי ייחודי ושונה ולעולם . וכמובן אופי ואישיות שונה, שונים
מצד שני יוצא לי באופן טבעי להיתקל לעיתים בספורטאים . אינני מנסה להשוות בניהם

אחד מן הדפוסים האלה נקרא בשפת היומיום של המאמנים ואנשי . בעלי דפוסים דומים
קואורדינציה : פיזיולוגיות מעולות כגון-ספורטאי הניחן ביכולות גנטיות-"המוכשר העצלן: "המקצוע

קצת נבואה שמגשימה , הוא קצת מיתוס" מוכשר העצלן"ה. וכדומה, זריזות, גמישות, כח, מהירות, טובה
במרבית המקרים ספורטאי שכזה יצליח . ובעיקר תופעה מאוד מעניינת מבחינה פסיכולוגית, את עצמה

יאמרו אנשי " כשרון מדהים. "הוא יבלוט באימונים וינצח את מרבית בני גילו בתחרויות, מאוד בגיל צעיר
לפעמים הסיבה נעוצה בכלל בהתפתחות פיזיולוגית . יגידו אחרים" הכל בא לו בקלות. "המקצוע
לא במקרה . בעיקר בענפים הדורשים כח וגודל פיסי כגון שחיה ואתלטיקה או טניס למשל, מוקדמת

מאמנים מנוסים משווים תוצאות של ספורטאים צעירים לא רק ביחס לגילם הכרונולגי אלא גם ביחס 
אני מחפש שחיינים בני : "מאמן שחיה שפגשתי באוסטרליה אמר לי פעם. להתפתחות הביולוגית שלהם

אבל לפעמים ההתפתחות הביולוגית לא מספקת ". שעושים תוצאות מעולות אבל עדיין נראים ילדים 5.
 . את ההסבר ומדובר במשהו אחר

זה הספורטאי שיקום בכל . האיש הממושמע והמשקיען". ספורטאי האפור"מצד שני כביכול נמצא ה
זה הספורטאי שיתמיד ויהיה עקבי ותמיד יעבוד יותר , בוקר להתאמן גם כשחשוך בחוץ או קר ורטוב

באימונים הוא יפגר אחרי הספורטאי המוכשר ובתחרויות הוא תמיד יעמוד על הפודיום . קשה מכולם
 . או לפחות זה מה שיקרה בטווח הקצר בגיל צעיר, מדרגה אחת מתחתיו

האם הספורטאי הכשרוני הפך לעצלן כיוון ", באופן טבעי עולה כאן שאלת הביצה והתרנגולת
, התשובה עשויה להיות כן" ?שהצלחותיו באו לו בקלות והוא המשיך להצליח גם כשלא השקיע והתמיד

זה . לו והניחו להמשיך להתנהל באותו אופן בגלל התוצאות שהשיג" סגדו"במיוחד אם כל הסובבים 
. הספורטאי האפור ינציח גם הוא את הנבואה שלו. מזכיר לי דיון סטיגמטי אחר אבל לא ניכנס אליו הפעם

 . במקום להתייאש הוא ימשיך לעבוד קשה אפילו יותר ויצדיק את השם שיצא לו
התשובה ? איזה מהספורטאים יצליח יותר? מה יקרה בטווח הארוך: השאלה המתבקשת הבאה הינה

בהרבה מקרים ילדים ובני נוער שהיו כישרוניים בגיל צעיר ונתפסו ככוכבים נעצרו . איננה פשוטה לצערי
הילד הכי מוכשר בכדורסל הישראלי אי . בשלב מסוים ולא הצליחו להגיע לרמות שהמומחים ניבו להם

הסיבה העיקרית מבחינתי כפסיכולוג נעוצה . פעם משחק היום בליגה השנייה של מדינה קטנה באירופה
ברגע . בעובדה שספורטאים אלו לא היו צריכים להתמודד עם קשיים וחוויות של חוסר הצלחה בצעירותם

שחוסר ההצלחה מגיע בפעם הראשונה בקריירה שלהם הם מתקשים להתמודד אתו ולפעמים אפילו 
האיזון בין הרצון , ומזכיר בכל הרצאה הנו, אחד הדברים שאני מדבר עליו עם כל ספורטאי. פורשים

, מצד אחד, כל אחד מאיתנו מונע על ידי רצון להצליח במה שהוא עושה. להצליח לבין הפחד להיכשל
כפי שכבר כתבתי כאן פעמים רבות , אבל בטווח הארוך. מצד שני, ופחד להיכשל במה שהוא עושה

מי שלא יחווה חוויות של חוסר הצלחה , ויותר מזה. מי שיפחד להיכשל לא יוכל להצליח, בעבר
" נכשל"אין ספורטאי שלא . הן יגיעו, והאמינו לי, בצעירותו יתקשה להתמודד עימן כשיגיעו בבגרותו

בדרך כלל אנחנו זוכרים לספורטאים רק את ? השאלה אם הכישלון מרסק אותו או מחזק אותו. לפעמים
אבל אם נבדוק בסטטיסטיקה של כל ספורטאי נגלה שהוא הפסיד הרבה יותר תחרויות . ההצלחות שלהם
בטווח הארוך זה בדיוק מה . כל הפסד כזה רק חיזק אותו וגרם לו לרצות אפילו יותר. ממה שהוא ניצח

הראשונה היא . היא המילה השנייה שאני הכי פחות אוהב בספורט" כשרון. "שהפך אותו לספורטאי על
 ".פוטנציאל"

התשובה תלויה בסוג הספורט וכמות הספורטאים ? ומה יקרה בטווח הארוך עם הספורטאי האפור
 . המוכשרים סביבו שיפרשו או ימשיכו

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי



 
 פ ר ש ת   ב א 

 16:32-17:43: 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 ץ   ה נ ד ל 
0ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 2 - 2 2 5 3 7 7 7  

 להשכרה
  כניסה  ,חדרים מרווחת ומטופחת מאוד 0דירת גג

 ₪  0,566 .. מישורית ומרפסת גדולה לנוף מרהיב 
  ר במפלס אחד"מ 05חדרים מרווחים  0דירת גן ,

  ₪  566,.ממוזגת לטווח ארוך , כניסה ללא מדרגות 

 מוסמך טכנאי שירותירון 
 תיקון מוצרי חשמל ביתיים

 
  מזגנים  מקררים 

 מייבשי כביסה  מכונות כביסה 

 תנורי אפיה מדיחי כלים 

 !א מ י נ ו ת   א ח ר י ו ת   ו מ ק צ ו ע נ ו ת 

2 5 0 - 1 22 0 0 0 6   

 קויופונווו ונו ו ו
 קמינים ותנורי ארובה 

 יעוץ תכנון ומכירה
 טיפולים ותיקונים  , התקנה 

 לכל סוגי הקמינים
 נפט וגז, קמין עץ

90-5950939 990-1155315 
 הכן ביתך לחורף עם קמין סנטר

  יופו ווווו ופופופו ו ווו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  990-9919005 5933905: טלפון

לתינוקת 
 חמודונת 
 ' בנופית א

 דרושה מטפלת
, ימים בשבוע 0-5

עד  משעות הבוקר
 .שעות הצהריים

65.-050-.0.. 
 שרי

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 רוח בנופית-נפש-מרכז גוף
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

 050-7832003: לפרטים והרשמה
www.ima-adama.co.il/home/sandra 

2ieliash@012.net.il 



יופונופופווווו

 פופו וןווו ונו

 מ נ ו פ י ת   ו ט ב ע ו ן 
נסיעות לכל 
 חלקי הארץ

נסיעות מיוחדות 
ג"לנתב  

 שירות אישי
052-5320005 

  ו וקו ו ופונו

, מעבדת שרות
 תיקון ומכירה

, וידאו, טלויזיות
 מיקרוגל, סטריאו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -ו   
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 0ככר בן גוריון 

  5900351: טל
  490-0009300: נייד

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הו ו ופוןווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
490-1355044 
40-5103514 

 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 10תבור 

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

  הגדר הלבנה 

 054-4915804נייד , 9835031. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי 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   

בערב  049535779  
048320626  

 ק ו נ ד י ט ו ר י ה 

 פודו ווווובופו ו ופונו

 
 יהודה מדינהאחראי ביטחון בנופית 

490-5100403 
 054-4930818סיירת נופית  

 490-5100400השוטר הקהילתי  
 490-5100409דני צנטנר  –ש "רב


