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42-3099349 
404-9388293 

שני אנשי ברזל טריים , מברך במדורו הקבוע את לירון גסול ובועז ריבק, איש הברזל, ליאור זך מאור
לירון ובועז עמלו רבות לפני התחרות כדי . שהשתתפו בתחרות בינלאומית בגרמניה בימים האחרונים

מ "ק 180כ רכבו על אופניים "אח, מ"ק 4בתחרות עצמה הם שחו . להגיע ביום התחרות לשיא כושרם
לא בכל . תחרות איש הברזל נחשבת לקשה ביותר בעולם. מ"ק 42.2וסיימו בריצת מרתון מלאה לאורך 

עוד על התחרות הקשה הזו ועל ההכנות ! מדהים. בנופית יש לא אחד אלא  שלושה, ישוב יש אנשי ברזל
 <<<במדור של ליאור זך מאור, לתחרות מעין זו בהמשך הגליון

אשר ללא טפול בו מתפתחת פגיעה , התייבשות הינה תהליך דינמילעבור את הקיץ בשלום 
,  ר הרשמן מירית"ד.  עד כדי קריסת מערכות מוחלטת וסכנת חיים, בתפקוד איברים חיוניים בגוף

מרפאת הכללית החדשה בנופית מפרטת את הסיכונים האפשריים שהקיץ טומן , מומחית ברפואת ילדים
 ? <<<וכיצד נמנע ממפגעים אלו, בחובו

 חגיגת אמצע הקיץ בנופית
שם טוב לוי מורדי פרבר מיקי  -החל מ. עמודי תוצאות 10מניב מעל “ שם טוב לוי”חיפוש ביו טיוב לפי  

עוד שיר אלמותי “ הנסיך הקטן”,  שם טוב לוי: יהונתן גפן לחן: מילים”יכול להיות שזה נגמר ”, שביב 
” העיר ”,  שם טוב לוי : דוד פוגל לחן: מילים” בלילות הסתו ”,  שם טוב -מבית היוצר של  הזוג גפן

אריק נייסברג מארח את שם טוב ,  “ריקוד  ההוביטים”,   2007-"תחנות רוח"אנסמבל שם טוב לוי מתוך 
, יהודית רביץ -וביצועים עם מיטב אומני ישראל, ביצועים לבד, ועוד ועוד' ,  נח'יחד הם מבצעים את . לוי

 . ועוד, ארקדי דוכין,  אלי מגן,  קלפטר,  שלמה יידוב, אריק איינשטיין
יתארח בנופית בשישי הבא , אחד היוצרים החשובים והמעניינים בארץ, מלחין חלילן וזמר -טוב לוי -שם

קצת " -שירים מההרכבים:  במופע יבצע שירים ויצירות מתקופות שונות. בחגיגת אמצע הקיץ -30.7.10
בין . ושירים שהלחין לאריק אינשטיין, שירים מתקליטים אישיים, "ששת", "צליל מכוון", "אחרת

שיר אחרי , דון קישוט, שובי לביתך, יכול להיות שזה נגמר, בלילות הסתיו,  הנסיך הקטן: השירים
. וכן יצירות מקשת רחבה וצבעונית של סגנונות ושל מלחינים ממחוזות שונים... ועוד, עוד נפגש, מלחמה

יד , קטע שמי, ריקוד ההוביטים:  ממוסיקה מזרח תיכונית דרך מוסיקה צוענית בלקנית ועד באך הקלסי
 .גורן ברגוביץ ועוד,עבדול וואהב,החלומות-ככר, ענוגה

 .כלי הקשה -ויוחאי כהן, גיטרות -על הבמה גדי בן אלישע, קלידים חליל ושירה -יחד עם שם טוב 
 “!הרכב אמנים משובח להפליא”:  בביקורת באתר הבמה נרשם כך

 <<<עוד פרטים ! אל תחמיצו ערב אינטימי סביב שולחנות עם מוסיקה כייפית וחברים טובים

תנועת נוער חדשה   
תחל לפעול בחודש 

ארנון רוזמרין . ספטמבר
 <<<מדווח

משגיחים על גני הילדים 
מנהלת אשכול הגנים , שרי. בישוב

בנופית  מבקשת עזרתכם בהשגחה על 
 <<<.הגנים בשעות שהם אינם פעילים

 פינת הצילום
פינה חדשה  מאת רביב מיוחס 

שתעזור לכם להפיק יותר 
 <<<מהמצלמה שלכם



תנועת נוער חדשה בנופית    
 ביצענו בחודשים האחרונים, –במסגרת התהליך האסטרטגי לנושא הנוער בנופית 

בשיתוף תושבים רבים, תהליך ארוך של דיונים, מכרז בין התנועות ומפגשים עם 
 כתנועת הנוער – במחנות העולים בחרנו –תנועות הנוער. בסיומו של התהליך 

אשר תפעל בנופית, החל מספטמבר הקרוב. תנועת מחנות העולים פעילה 
 פועלת לאורך שנים עם מח' הנוער במועצה. –בהצלחה בישובים דומים ובנוסף 

ה"מחנה" אשר יוקם בנופית הינו מחנה באיוש מתוגבר, הכולל שתי בוגרות ושני 
 צריכים לאפשר – כיאה לגודלו וצרכיו של היישוב. אנו מבחינתנו –קומונרים 

 ונקווה שסוף סוף נזכה –לתנועת מחנות העולים את התנאים המיטביים להצלחה 
לראות מסה של חולצות כחולות במקומותינו. 

 
 על בטחון ואיכות חיים 

 לאחרונה, בעיקר כאשר בעלי פריצות לבתיםעדיין לא גל... אבל אנחנו חווים 
 מתבצע – 0700 ועד 2400הבית בחופש. תגברנו את מערך השמירה, כך שמהשעה 

 054-6833027 אנא הודיעו לסייר –סיור רציף ברחבי היישוב. על כל תנועה חריגה 
 במצפורים ובגנים הציבוריים. – התכנסויות בני הנוער אנו חווים –עם בוא הקיץ 

למיטב בנינו אין כוונות רעות, אך התכנסויות אלו לעולם רועשות ולעולם בשעות 
 הפרעה לאחר – מפריעות מאוד לשכנים. אנא דברו עם ילדיכם –הקטנות ולפיכך 

 הינה בניגוד לחוק ופוגעת בשכנות הטובה ובמרקם הקהילתי. 2300השעה 
יש לנו בשעה טובה מועדון נוער וישנם שטחים בהם ניתן להתכנס, ללא הפרעה 

  למשל בגבעת המדורות, בסמוך למועדון הנוער.–לשכנים 
 

על נקיון ואיכות חיים 
בפינת המחזור, ליד המכולת -  מוצבת מכולה פתוחה, המיועדת לגרוטאות, ריהוט 

!!                                      שאינה אשפה –ישן... וכל פסולת גדולת מימדים 
 תמצאו ליד המכולת מתקן לאיסוף ומחזור קרטונים. –בנוסף 

לצערנו, תושבים רבים בוחרים להניח פסולת ואריזות קרטון בפינות הגזם. 
 אנא הקפידו לפנות אותה לפינת המחזור כנדרש. – פסולת זו לא תיאסף מהיום

 
 באשכולות הגנים של נופית מחפשים מטפלות

 המעוניינות סטודנטיותכמו כן . לשנת הלימודים תשע"א למשרה מלאה/חלקית
.  9930105 , 054-6833028לפרטים: שרי ,  לעבוד בתקופת הקיץ באופן חלקי.

 
 
 
 



 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

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

 פתרון מושלם לבעיית השורשים בקווי הביוב 
 עם אחריות לשנים רבות

 החלפת קווי ביוב ומרזבים ללא חפירה וללא הרס , חדש בארץ
 הדבקת צינור חליפי פנימי באמצעות לחץ אוויר וחומרי הדבקה יעודיים

 שימוש במצלמת אינפרא אדום-איתור נזילות 
 האיתור באמצעות מצלמה חדישה 

 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני אינסטלציה 



אחד היוצרים החשובים והמעניינים , חלילן וזמר, מלחין -טוב לוי -שם
קצת " -שירים מההרכבים:  יבצע שירים ויצירות מתקופות שונות, בארץ
ושירים , שירים מתקליטים אישיים, "ששת", "צליל מכוון", "אחרת

 .לאריק אינשטייןשהלחין 
שובי , יכול להיות שזה נגמר, בלילות הסתיו,  הנסיך הקטן :בין השירים

 ...ועוד, עוד נפגש, שיר אחרי מלחמה, דון קישוט, לביתך
וכן יצירות מקשת רחבה וצבעונית של סגנונות ושל מלחינים ממחוזות 

ממוסיקה מזרח תיכונית דרך מוסיקה צוענית בלקנית ועד באך . שונים
קטע , ריקוד ההוביטים:  הקלאסי

עבדול , החלומות-ככר, יד ענוגה, שמי
 .גורן ברגוביץ ועוד, וואהב

 
  -טוב לוי-שם

 קלידים חליל ושירה
 -גדי בן אלישע

 גיטרות
 כלי הקשה  -יוחאי כהן

₪  82מחיר כרטיס במכירה מוקדמת  
 .כולל משקה ראשון, בלבד

 :נופית מגישה -ועדת תרבות



 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם תושבי נופית , מומחי נדלן

 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

 משופץ   חדרים 6קוטג דו משפחתי  למכירה
 ₪  1,750,000  כחדש

  מגרש . חדרים 6דו משפחתי ‘ קוטגלמכירה
 ₪  2,200,000+יחידה מניבה +גדול 

  בית . יחידות מניבות  2+ 300/500למכירה
 ₪  2,600,000. מטופח ומושקע

 

  כניסה   חדרים 4בבלעדיות יחידה  להשכרה
 בלבד₪  2,700נוף +חצר מטופחת +נפרדת 

  5בבלעדיות דו משפחתי  להשכרה 
 ₪  5,200נוף +חצר מסודרת .חדרים

 נופית, 430תבור  30 5909399 
 סדנאות 

 ומשחקי חשיבה ואסטרטגיה 
 לא לילדים  בלבד



בקר אחד 

החליטה 
הגברת 

הראשונה 
במדינת 

‘ צדקתי’
לצאת 

 . לחופשה
עם תיק 

נסיעות 
ומקל כך 

. יצאה לטייל
נכנסה 

הגברת 
למסעדה 

במדינת 
‘ טעיתי’

 ...השכנה ושם
הצגה על 

גברת 
מכובדת 

ממדינת 
צדקתי ש

( כמעט)
תמיד צודקת 

ומלצר 
מבולבל 

ממדינת 
טעיתי ש

( כמעט)
 תמיד טועה

 ואורנת למפרט' יונתן סולאג:שחקנים יוצרים
 
  2009פסטיבל חנוכה במוזיאון ינקודאדא  –ההצגה הועלתה לראשונה במסגרת חגיגדא 

 .2010ובמסגרת פסטיבל הצגות ילדים בחיפה  

 אגלינג‘ולאחר ההצגה התנסות בג

 90:44בשעה  09.5.94יום חמישי 



 

 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

    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 מטיפול נפלא וקפה מוכן

 טיפול פנים איכותי ומפנק 

 !  הגיע הזמן שלך לעצמך

 474- 7799479–:  גלית רז נייד
  40- 9979599 :בית

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 14.00 -9.00' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת 
 קבלות פנים

 שוש ואהוד יונאי

052-5671293/4 



 לעבור את הקיץ בשלום
יחד עם שפע הפעילויות המהנות המאפיינות את . ועמו חופשת הילדים הגדולה, הקיץ כבר הגיע

המביאים לעלייה חדה בשיעור הפגיעות ,קיימים לא מעט סיכונים ונזקים בחודשים אלו, הקיץ
 .בקרב ילדים

 .ושמירה על כללי בטיחות נאותים, ניתן למנוע מפגעים אלו באמצעות נקיטת אמצעי זהירות

 ?וכיצד נמנע ממפגעים אלו, מהם הסיכונים האפשריים

חשופים לסכנת , בחשיפה ממושכת לשמש וללא שימוש במסנני קרינה להגנה: חשיפה לשמש
, תיראה כשטח  גוף אדום חם ורגיש למגע-הכוויה יכולה להיות מדרגה ראשונה. כוויות שמש

, הופעת שלפוחיות בגדלים שונים בנוסף לשטחי הגוף האדומים-יכולה להיות מדרגה שנייה
כמובן שלטווח הרחוק הנזק . ולעיתים הכוויה כה עמוקה ונרחבת הדורשת טפול במסגרת אשפוז

 .הינו עליה בסיכון להתפתחות סרטן העור

או טיול בטבע יש להקפיד על חבישת כובע ולהשתמש במסנני קרינה , בריכה, לכן בכל יציאה לים
ובמהלך השהות בשמש לחדש את המריחה מדי , כחצי שעה טרם היציאה לפעילות,למריחה 
 .שעתיים

 SPF 15ובעלי פקטור הגנה של לפחות , הפואלרגניים, יש להשתמש במסנני קרינה עמידים במים
רצוי מאד שלא להיחשף . תינוקות יש להלביש בבגדים ארוכים ולחבוש כובע רחב שוליים. ומעלה

מכיוון שבשעות אלו עוצמת הקרינה היא , צ"אחה 17:00-בבוקר ל 10:00לשמש בין השעות 
 .מירבית

אשר ללא טפול בו מתפתחת פגיעה בתפקוד איברים , התייבשות הינה תהליך דינמי: התייבשות
, פה יבש: הסימנים להתייבשות הינם. עד כדי קריסת מערכות מוחלטת וסכנת חיים, חיוניים בגוף

ובמקרים קיצוניים , בכי ללא דמעות, מעוט במתן שתן, חוסר מנוחה, סחרחורת, בלבול, כאבי ראש
בכל מקרה של חשד להתייבשות יש לשתות מים ולפנות למוקד רפואי . אף ירידה במצב ההכרה

יש להקפיד על , למניעה. ובמקרים של ירידה במצב ההכרה יש לשקול פינוי באמבולנס, קרוב
לצייד את הילד בבקבוק אישי ולהנחותו לסיים לפחות חצי , שתייה מרובה במהלך הפעילות היומית

 .ליטר בחציו הראשון של היום

 .דקות הפסקה לשתיית חצי כוס מים 20יש לבצע  מדי , בזמן פעילות ספורט ממושכת בחוץ

, בעת בילוי בים או בבריכה 5יש להקפיד על השגחה צמודה על ילדים עד גיל : סכנת טביעה
 5לא להשאיר ילדים  מתחת לגיל . וכמובן שימוש במצופים במידה והילדים אינם מיומנים בשחייה

מ "ס 10מקרי טביעה עלולים לקרות גם בעומק של , גם בבריכה מתנפחת בחצר ללא השגחת מבוגר
 .בלבד

יש להתחיל בהנשמה מפה לפה עם , כאשר הילד מחוסר הכרה ואינו נושם, בכל מקרה של טביעה
הקאה היא שכיחה מאד כאשר . יש להמשיך בפעולה זו עד הבאתו למתקן הרפואי. הוצאתו מהמים

כך שאם הילד מקיא יש להניח אותו על הצד כשפניו , מכיוון שהבטן מתמלאת במים, טובעים 
יש להסיר מהילד את הבגדים , כשמתאפשר, כדי למנוע צניחה של חום הגוף. מופנים כלפי מטה

 <<<המשך<<<         . הרטובים ולחמם אותו

 ר הרשמן מירית"ד מאתהעיקר הבריאות 

 מרפאת הכללית החדשה בנופית, מומחית ברפואת ילדים 



 המשך מעמוד קודם<<< 

. ולכן נפילות ממתקני משחקים נפוצות יותר, בקיץ ילדים שוהים יותר זמן בגני שעשועים: נפילות מגובה
מיטות , בבתים בהם שוהים ילדים קטנים מומלץ להרחיק מחלונות אמצעי טיפוס ורהיטים כמו ספות

במקרים שבהם הייתה חבלת . ולא לאפשר לילדים לשחק במרפסות ועל גגות ללא השגחת מבוגר, ושידות
יש לפנות מיד , ישנוניות ואו שינוי התנהגותי, הקאות , אבוד הכרה: ונצפה אחד מהסימנים הבאים, ראש

יש לפנות לבדיקה -העדר שימוש ביד, סירוב דריכה או זחילה , במקרים של צליעה. למוקד רפואי
 .רפואית

קורקינטים או רולרבליידס ,בכל יציאה לרכיבה על אופניים: רולר בליידס,קורקינטים, רכיבה על אופניים
הקסדה הינה האמצעי היעיל ביותר למניעת חבלת . יש להקפיד לחבוש קסדה ומגני ברכיים ומרפקים

 .ולא בכבישים סואנים, יש לרכב רק במקומות המיועדים לכך. ראש

 .וילדים נוטים לפתח תגובה מקומית נרחבת לעקיצה, בעונה זו נפוצות עקיצות היתושים: עקיצות

למניעה יש להשתמש בתכשירים דוחי . לעיתים בשל גרד העקיצה מתפתח בעור זיהום חיידקי משני
בחדרי השינה מומלץ להתקין כילה . אולם לא מומלץ לשימוש בתינוקות-יתושים למריחה על העור

הקלה על הגרד היא . רשתות לחלונות, רחוקים ממיטת הילד -עזרים חשמליים למיניהם, לכיסוי המיטה
בעקבות - עקיצות מדוזה. אך אם מופיע זיהום מקומי יש לפנות לרופא הילדים, באמצעות משחות שונות

היכולה לגרום לסבל ,המגע עם זרועות המדוזה או הביצים הנסחפות במים נגרמת כוויה כימית בעור
ולמרוח משחה , כ בחומץ ביתי"אח(לא מי ברז)יש לשטוף היטב את מקום העקיצה במי הים .רב

 .להרגעה 

מומלץ .חלק מהילדים רגישים לכלור שבמי הבריכות ומפתחים גירוי עיני או עורי: בריכות השחייה
החיצונית עקב חדירת חיידקים בזמן  דלקת בתעלת האוזןאחרים מפתחים . להשתמש במשקפי שחייה

כמו כן יש להימנע משמוש במקלוני . למניעה יש להשתמש באטמי אוזניים בזמן השחייה. השחייה
הטפול הינו באמצעות טיפות . כיון שעלול לגרום לפציעת התעלה ולחדירת חיידקים נוספים,אוזניים

 .והימנעות מכניסה חוזרת לים או לבריכה בזמן הטפול ולאחר הריפוי מס ימים, אוזניים לטפטוף מקומי

 , בברכת חופשת קיץ נעימה ובטוחה                     

 .מרפאת הכללית נופית, מומחית ברפואת ילדים, ר הרשמן מירית"ד

 קורס תכשיטנות לנערות
 94:44-97:44ה -ימים א   0.0-90.0

 9.0.94 -מועד אחרון להרשמה 

 ?מה בקורס
, טבעות, שרשראות: עיצוב כל סוגי התכשיטים*

 תליונים, עגילים, צמידים
 ..צמידי רגליים ועוד, סיכות שיער: עיצוב אביזרי אופנה*
 סריגה ורקמת תכשיטים, חריזה: לימוד טכניקות שונות*

 ₪ 074עלות הקורס 

 שרון שילדקראוט
 נופית,  82תבור 

052-5456223 

 קייטנת תכשיטנות
  ויצירה לילדות 

 0:44-97:44ה -ימים א     9.0-7.0

 05.5.94מועד אחרון להרשמה 

 ?מה בקייטנה
 עבודות יצירה מגוונות , סדנאות תכשיטנות 
 בישול ואפייה, פיסול בחומרים מהטבע 
 ועוד המון הפתעות, יום תסרוקות... 

 ₪  674עלות הקייטנה 
 . 8-12הקייטנה מיועדת לגילאי 

 .חלוקה לקבוצות בהתאם לגילאים

 שרון שילדקראוט
 נופית,  82תבור 

052-5456223 
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 כניסת ילדי הישוב לגנים    
לפני מס' שבועות פרסמתי במכתבי על אירועים שקרו לאחרונה בגני האשכול 

. לצערי אני מיידעת אתכם בשנית כי בימי שני ושלישי השבוע לאחר שעות 
העבודה שוב נכנסו ילדים לגן דובדבן ושוב דרך פרצה אותה יצרו בגדר 
המחברת בין מגרש הכדורסל לגן, במקרה אחד שברו משחקים ובמקרה 

החמור יותר לקחו סולם תחושות המשמש את הילדים למשחק בחצר ובעזרתו 
קטפו את כל הרימונים הגדלים על עץ הרימונים שבגן עד גובה הצמרת )אליה 

לא הגיעו(. את הרימונים השליכו לכל עבר בחצר הגן ומחוצה לו.  
 

במקרה זה צפתה תושבת הישוב שהייתה בגן המשחקים העליון המשקיף על 
הגן. תושבת זו פנתה אלי ומסרה לי את שמות הילדים ואני צלצלתי להורי 
הילדים. סוגיה זו נמצאת בטיפול. לצערי מהמידע המגיע אלי, שוב מדובר 

בשעות בהן ישנן מבוגרים במגרש ולא רק שאינם מונעים את כניסת הילדים 
לחצרות הגנים אפילו מסייעים להם בהגדלת הפרצה על מנת שיוכלו להיכנס 

ביתר קלות )על מנת להוציא כדור שעף פנימה(. 
 

אנו נמצאים לפני יציאתנו לחופשת הקיץ. במידה ולא תהיה יוזמה יישובית 
להשגחה משמעותית יותר בשעות הפעילות של ילדי הישוב במגרש ובסביבת 

הגנים אני אודה שאהיה מודאגת כיצד נמצא אותם עם חזרתנו לעבודה. 
שוב עד כמה שגנים אלו חשובים לי ועד כמה שאני רוצה להמשיך לקיים 

מערכת מקצועית המאפשרת לילדכם את סביבה החינוכית הטובה ביותר, ללא 
עזרתכם לא אוכל לעשות כן. 

 
                                                                                          שרי 

 
 
 
 
 



 פינת הצילום
 מאת רביב מיוחס

 
 ,שלום לכולם

בשנתיים האחרונות אני עוסק בצילום סטילס כתחביב ומצאתי 
מבינים חיש , כמו בכל תחום שנכנסים אליו. בו עולם ומלואו

. מהר כמה מעט יודעים עליו וכמה הוא בעצם נרחב ומורכב
כתבה זו היא ראשונה בסדרה שמטרתה להעשיר את הידע בציוד 

כך שכל אחד ואחת מכם יצליחו לקבל תוצאות יפות , ובצילום
 .יותר

מזמן תמו . כולם מצלמים היום וכבר אין בכך שום דבר מיוחד
הימים בהם רק צלמים מדופלמים עם סטודיו ידעו להפיק 

והאחרים הסתכלו עליהם בתדהמה כיצד הם , תמונות טובות
 .מתפעלים את הציוד המשוכלל שלהם

הן . ילדים וקשישים, מבוגרים, צעירים –מצלמות יש לכולם 
זה כל כך . אפילו במחשבים, בטלפונים הניידים, מקצועיות, קומפקטיות –בכל מקום ומכל הסוגים 

וגם , את המשפחה והילדים, ארועים, בטיולים –והרבה " מקליקים"זמין וכל כך פשוט שכולם 
 . פרחים ונופים, שקיעות

אותה לחיצה על הכפתור ". רגע שמוקפא בזמן"יש את אותו . אבל בצילום יש משהו מעבר
אותה תמונה שאם נסתכל בה מספיק פעמים . לרגע נצחי שייזכר לעד, שהופכת רגע אחד ממיליונים

 .נחשוב שהיא מוכרת לנו מהזכרון הפרטי שלנו גם אם מעולם לא היינו במקום בו צולמה
כמה אנו , זו גם הסיבה שכולנו נהנים לשבת מול אלבומים ישנים ולהתפעל מעצמנו כשהיינו קטנים

הטלביזיות , וכמה מצחיקות נראו המכוניות, שנה 30דומים היום לאיך שאבא או אמא נראו לפני 
 .רק התמונות נשארו, כי כל אלו כבר נעלמו. והתסרוקות

הלחיצה קלה מאין , נכון. אבל מסתבר שלתפוס את הרגע הנכון בצורה טובה זה לא כל כך פשוט
 . לכאורה המצלמה יודעת לעשות את הכל לבד. כמוה

 ?אבל האם התוצאה טובה 
שגורמים לרגעים חשובים ומקסימים להשאר מאחור במקום , יש לא מעט פספוסים. לא תמיד

 .להיות מונצחים
ולעיתים כי הצלם , שזה ענין טכני, לעיתים זה קורה כי ביקשנו מהמצלמה משהו שקשה לה לעשות

וכיוצא , המרחק מהמצולמים, זוית הצילום, מי ומה בתוך התמונה –לא עשה את הבחירות הנכונות 
 .שאלו כבר נוגעים בכשרון ומיומנות, בזה

 !אפשר לשפר את התוצאות , שלא יהיו לכם ספקות
ולפתח ולו , לעזור לכולם ללמוד להפיק יותר מהמצלמה שלהם. ולכך בדיוק נועדה הפינה הזו

 .י הקפדה על כמה כללים פשוטים"ע" העין הצילומית"במעט את 
בפינה זו אנסה לענות על שאלות נפוצות ולתת טיפים שיסייעו לכם להפיק יותר מהציוד 

לעיתים אפנה אתכם לאתר באינטרנט בו תוכלו לראות דוגמאות ואחר כך לנסות . שברשותכם
 .בעצמכם

 raviv_me@hotmail.com:  הערות ושאלות למייל הבא, אשמח לקבל תגובות
 

 רביב







 יגון ונחמה בחודש אב 
נמצאה , כתובת בכתב עברי קדום מהמאה העשירית לפני הספירה

חרוט " לוח גזר"הכתב ב. בראשית המאה העשרים, בתל גזר בשפלה
ירח האסיף . ומתאר עבודות חקלאיות בחודשי השנה, על אבן גיר

או זריעת , ירח לקש, ירח הזרע בכסלו וטבת, היה בתשרי וחשוון
ירח קציר , ירח גידול פשתה בניסן, גידולי אביב בשבט ואדר

על פי . קטפו בו פירות, וירח קיץ שחל באלול, בתמוז ואב( בציר)ירח זמר , באייר
הכוללת תמוז , היא קיץ" תקופה תמוז", חלוקה תלמודית

בשל " אש"כינוי של חודש אב בשפות בבל היה . אב ואלול
ונקרא גם על שם הקנים שנקצרו , החום הרב השורר בו

. בגדות הנחלים והביצות לצורכי עשיית מחצלות, בזמן זה
כפי שהיה נהוג בימי בית , אב הוא החודש החמישי מניסן

אב . בתקופת בית שני, והחודש אחד עשר מתשרי, ראשון
על שום הנחמה על הפורענויות שבאו " מנחם אב"מכונה 

משנכנס אב ממעטים . "על ישראל לאורך השנים
, על פי אגדה תלמודית(. ו "מסכת תענית דף כ" )בשמחה

מזל חודש אב הוא . ויקרא שמו מנחם, המשיח ייוולד באב
עם ", ככתוב בספר במדבר, שיקום איתן מהחורבן, אריה

גם על פי (. ד"י, ג"במדבר כ" )כלביא יקום וכארי יתנשא
, ח, זכריה)תחל נחמת העם בחודש אב , דברי הנביא זכריה

הם ימי אבל על המצור שהחל " ימי בין המצרים(. "ט"י
, והסתיים בחורבן בית ראשון וירושלים, ז בתמוז"בי

, חורבן בית שני. לפני הספירה  586בשנת , בתשעה באב
ועל פי המסורת זה קרה גם בתשעה , לספירה 70היה בשנת 

 .באב

על שם , "שבת חזון"נקראת , השבת שלפני תשעה באב
חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על " "ההפטרה מישעיהו 

הנביא חזה את (. ישעיהו פרק א פסוק א" )יהודה וירושלים
כמלונה , נותרה בת ציון כסוכה בכרם: "כגון( בפרק א)החורבן בתיאורים קשים על התנהגות העם 

עמוס ונביאים אחרים , הושע, גם ירמיהו. ועוד, "זרע מרעים בנים משחיתים". "כעיר נצורה, במקשה
שהוא יום , בתשעה באב. ודבריהם נמוגו ברוח כקול קורא במדבר, הזהירו את ישראל ללכת בדרך הישר

השבת שלאחר תשעה . שבה יש תיאורים קשים על העם ועל החורבן, קוראים את מגילת איכה, צום
(. ב-א, ישעיהו פרק מ" )נחמו נחמו עמי יאמר אלוהכם"על שם ההפטרה " שבת נחמו"נקראת , באב

 . וקריה נאמנה, וירושלים תהיה עיר צדק, הנביא חוזה את תקומת העם, בפרק זה

כמנהג קדום שהיה , כדי להכיר בנים ולהקים משפחות, יצאו בנות ירושלים לחולל בכרמים, ו באב"בט
, כ, ט"פרקים י)בספר שופטים . ללא מחסומי שבטים ומעמדות, המטרה הייתה אחדות העם.  בשילו

. בגלל מעשה מביש שעשו, מסופר שבני ישראל לא הרשו לבנותיהם להתחתן עם בני שבט בנימין( א"כ
שבטי ישראל נהלו מלחמה קשה נגד שבט בנימין עד שכמעט , "פילגש בגבעה"על פי הסיפור המכונה 

להכיר את בנות , ואפשרו לבניו לצאת לכרמים, החרם הוסר, לבסוף הם חסו על שרידיו. הוכחד
ויצו את בני בנימין לאמר לכו וארבתם בכרמים וראיתם והנה אם יצאו בנות שילו לחול ",שילו 

כפי שזה קיים , ו באב לחג האהבה בישראל"הפך ט, במהלך השנים(.  20, א"שופטים כ..." )במחולות
 .  בארצות אחרות

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 

יצאו בנות , ו באב"בט
ירושלים לחולל 

כדי להכיר , בכרמים
בנים ולהקים 

כמנהג , משפחות
.  קדום שהיה בשילו

המטרה הייתה אחדות 
ללא מחסומי , העם

 . שבטים ומעמדות



  נפתפוות פ 

 מחירון פרסום

 ₪ 2;משבצת לחודש 
 ₪ 362משבצות לחודש  4

 ₪ 3:2רבע עמוד לחודש 
 ₪ 582חצי עמוד לחודש 

 ₪ 942 עמוד מלא לחודש

19:00-20:00  
 הרקדת ילדים לכל  הגילאים 

20:00-20:30  
 ריקודי מעגל מתחילים

 והלאה  20:30
 הרקדת מבוגרים 

  

הימנעו מנסיעה באופנים וכדומה , בבקשה
!זה מסוכן מאוד לרוקדים -על המגרש    

 !הרקדות הקיץ עם אלעד 
 !מומלץ 
הרקדות אנרגטיות לילדים ולמבוגרים , בכל יום רביעי במשך הקיץ

 (.בין המעון לבית הכנסת)במגרש הספורט ברחוב גולן 

תיקון 
 מחשבים

  כל סוגי
 המחשבים

 עד לבית הלקוח 
  מחירים

 אטרקטיביים
052-2796920 
052-8993305 

 במהירות ובאיכות

04-9535055 
ימי עיון וסדנאות 

לחברות 
 .ולקבוצות

 
לא   -משחקים

 !לילדים בלבד



 "אבא שלי איש ברזל"
 לירון גסול שב מהתחרות בגרמניה

אלו בדיוק המילים שכתבה עופר גסול ". אבא שלי איש ברזל"
ביום ראשון האחרון באתר שלנו דקות אחרי שלירון סיים את התחרות בגרמניה 

הדבר שאני הכי נהנה לכתוב עליו ". אבא שלי איש ברזל. "11:13: בזמן של
" כמוני כמוך"אנשים . בטור שלי בדפי נופית הוא על ספורטאים מקומיים

 . שעוסקים בענף מסויים כתחביב ומשלבים אותו בחיי המשפחה והעבודה

לפני שנה בערך הוא זרק לי משהו על . את לירון הכרתי ברמת שלום שלום מאז שחזרנו לישראל ולנופית
רצה הגורל ובדיוק באותה תקופה חזרתי לאמן . 2010זה שהוא חושב לעשות תחרות איש הברזל בקיץ 

טריאתלטים מהיישוב שמשית הזמינו אותי לקפה -בסופו של דבר לירון ועוד שני חברים. ספורטאים
 . אחרי מספר שבועות התחלנו לעבוד ביחד. בטבעון וישבנו לשיחה על התחרות והאימונים לקראתה

, טריאתלונים קצרים למרחק האולימפי. התוכנית השנתית לקראת התחרות כללה מספר תחרויות משנה
מדי יום שלישי לירון . וחצי איש הברזל בכנרת, מ בנחל עמל"ק 5משחה של , חצי איש הברזל באילת

אימון אינטרוולים . בבוקר בנופית ומכבה אותו אחרי שעה באצטדיון בוינגייט 5-היה מניע את הרכב ב
אני לא אהיה באצטדיון . "בבוקר 6-בוקר שלישי אחד אני מקבל טלפון מלירון ב. מפרך של שעה וחצי

אני כמובן לא מבין על מה ". כבר עשיתי את האימון ואני בדרך לשחות בנופשית. "הוא אומר לי" הבוקר
איך יכול להיות שהוא כבר סיים את האימון . בבוקר ובקושי התחילה הזריחה 6השעה . בדיוק הוא מדבר

, התעוררתי ונסעתי לוינגייט. "וכאן הגיע אחד הסיפורים היותר מצחיקים ששמעתי השנה? באצטדיון
אז החלטתי לישון . כמו שחשבתי 6לפנות בוקר ולא  3כשהגעתי הסתכלתי על השעון וגיליתי שהשעה 

. אבל אחרי שעה בלי להרדם יצאתי מהרכב ופשוט עשיתי את האימון לבד בחושך. ברכב ולחכות לאימון
 ." כמו שאמרתי אני כבר תכף בנופשית כדי לעשות את אימון השחיה שמתוכנן להיום

קודם כל צריך להרשם ולתכנן את הנסיעה . אבל האימונים הם רק חלק אחד בתהליך ההכנה לתחרות
הרבה . ולתכנן את תוכנית התזונה בתחרות, וביגוד מתאים, אחר כך צריך להערך עם ציוד. לפרטים

דברים יכולים לקרות בתחרות שאורכת יום שלם ואף אחד לא רוצה ליפול על הפרטים הקטנים אחרי 
כדי לבדוק איך הכל עובד עושים המון חזרות גנרליות המכונות . שהשקיע כל כך הרבה אנרגיה וכסף

בסוף . מכינים את הכל כמו ביום התחרות ויוצאים לאימון משולב ארוך מאוד". סימולציית תחרות"
כדי שספורטאי יכול . החזרה הגנרלית מתחקרים הכל ומסיקים מסקנות לקראת הסימולצייה הבאה

כדי שהכל ידפוק כמו שעון אסור לעגל . למצות את יכולתו בתחרות כזו הכל צריך לדפוק כמו שעון
 . פינות

(. תודה דלית)יומיים לפני הנסיעה של לירון והחברים לתחרות ישבנו לארוחת ערב בבית משפחת גסול 
אחרי ששבענו כל אחד מהספורטאים נשא נאום ". תחקיר לפני ביצוע"תדריך אחרון שהוא בעצם יותר 

לא במקרה זה מזכיר לכם . ומקרים ותגובות, תזונה, ביגוד, ציוד, עצימות. קצר על תוכנית התחרות שלו
מתי בדיוק חשבת להכין את : "מי שלא מוכן עם תוכנית מובנית זוכה למבט שמשמעותו. תחקיר צבאי

. אתם מוכנים ואתם הולכים לעשות תחרות טובה: "לפני שמתפזרים אני אומר להם". השיעורים
 . התפקיד שלי הסתיים." בהצלחה

 .ותחרות טובה הם אכן עשו

 " אבא שלי איש ברזל"

 ברכות ללירון ולבועז ריבק

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
il.co.bonk.www 

http://www.bonk.co.il


 פרשת 

 ָוֶאְתַחַנן 
 48>37-42>;3> 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 
2ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    7 4 - 4 4 7 5 9 9 9  

  מרווח ' חד 6להשכרה דו משפחתי
, גישה נוחה, ומתוכנן מצוין גינה גדולה מהסלון

 ₪  5,500, לטווח ארוך
 מטבח , מטופח וממוזג, למכירה דו משפחתי

 ₪  1,700,000, מסודר

 הדרך לריפוי עצמי
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

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

2ieliash@012.net.il 

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
274-822::93  

מעוניינים 
לקנות בית 

 בנופית
 052-

3300777 
052-

2531733  

צביעת 
 בתים 
עבודה אמינה 

מחירים נוחים 

 ז"ועמידה בלו

 !  משאיר נקי

הדר שרוני  

 נופית

 470-0007057 

 מ ס פ ר ת   ל ו ב נ ה   
 ל נ ש י ם   ו י ל ד י ם   
 צ ב ע   ו ג ו ו נ י ם   

  (chi)י   ‘ה ח ל ק ה   צ , ח ד ש 
 פ ת ו ח   כ ל   י מ ו ת   ה ש ב ו ע 

5ב י ן   ה ש ע ו ת    4 4-0 4 4 4 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
470 -7790005 

 חוג פלדנקרייז
פלדנקרייז היא שיטת תרגול שמחדשת 

יכולות שהזמן וההרגלים לימדו אותנו 
התרגול מעורר בגוף רעננות . לשכוח

 .והתרוממות רוח
 בבוקר  03:8ימי שישי בשעה 

ל בנופית ֵּ  במרכז ַהל 
תושב , איציק ריפשטיין3 על המורה

עובד ברפאל ומורה מוסמך בשיטת ,נופית
 .פלדנקרייז שחוקר ומיישם אותה

 3 לפרטים והרשמה

 890-0975153, :355:839 איציק



מופונופופווווו

 פופו וןווו ו ו

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

נסיעות מיוחדות 
ג"לנתב  

 שירות אישי
052-5320005 

 או ורוןו ופו ו

, מעבדת שרות
 תיקון ומכירה

, וידאו, טלויזיות
 מיקרוגל, סטריאו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -וְ  
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 2ככר בן גוריון 

  5902359: טל
  490-0009302: נייד

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הואו ופוןווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה 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

2נ ת ן    7 4 - 4 9 ; 2 ; 9 :   

  נופית 92תבור 

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

  הגדר הלבנה 

 37:26;276-6נייד , 57253:;. 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 ווווובופוןו ופו ו

 
 אלון שריגאחראי ביטחון בנופית 

490-5900423 
 :52:3;276-6סיירת נופית  

 490-5900400השוטר הקהילתי  
 490-5900409דני צנטנר  –ש "רב


