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 נווופופותווופו וווסו

 2901002010א   “תשע , א חשוון “יום שישי כ   404גליון  

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

 משלוחים
40-9776559 

 פיצריה מסעדה
 מוניות הקריה

 טבעון
נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
 שעות ביממה 42

42-3099349 
404-9388293 

 הצהובון

 8מוסיקה וטבע מספר 
 בשביל אוהד סובב נופית

 33:11החל מהשעה  31.33.31שבת 

 פרטים בגליון זה

שהיו מנת חלקנו בשבועות , מספר חברים בנופית החליטו השבוע לשים קץ לתופעת הפריצות לבתים
ויצאו לשמור על , הם התחלקו לצוותים, ולאחר תדריך, הם אספו סביבם מתנדבים נוספים. האחרונים

כאלה שנמאס להם לשמוע , וחלקם, חלק מהמתנדבים היו כאלה שבביתם ביקרו כבר הפורצים. הבית
ואנשי הביטחון , גם המשטרה נרתמה לעניין. שחזרו על עצמם שוב ושוב, את הסיפורים האלה
ראו השומרים את הפורצים , לפתע. לא עבר זמן רב והמאמץ הזה נשא פרי. במועצה הושיטו יד

. ובמנוסתם השליכו הפורצים את שללם, המרדף חיש החל. יוצאים מאחד הבתים עמוסים בשלל
אנשי הישוב שיזמו את המהלך , אבל,אפשר לומר , די שקט, מאז. הדברים שנגנבו הוחזרו לבעליהם

 . ממשיכים לעמוד על המשמר
 אבי ברוך

 ועוד בגליון
על פעילויות אכיפה של משטרת התנועה שיתקיימו בשבועות הקרובים 

 <<<קראו בדפי הועד המקומי, ביישובנו
 <<<איך לשמור על העסק, מאת יהודה יזרעאלי -תובנה

 <<<הרצאות וטיולים, נופשי בוקר
 <<<בעלי עסקים מנופית מוזמנים להירשם בחינם לאתר עסקים מקומי

 <<<כל מה שרציתם לדעת על פסטיבל מוסיקה וטבע 
 <<<שכתב כאן בעקביות במשך זמן ארוך,  שיר פרידה של ליאור זך מאור

 <<<על מגמות עכשוויות בשוק הצילום מאת רביב מיוחס בפינת הצילום
אהוד קלפון מסביר מה קורה . לא רק ישראל מתייבשת -צחיחות גלובלית

 <<<ויקרה בכדור הכחול והגדול שלנו
 <<<כל זאת ועוד בגליון זה

 לגננת המקסימה שלנו נשרף ביום שבת הבית
 , לבני המשפחה שלום

 הקירות עומדים על תילם
 אך רב התכולה הרוסה

מי שמעוניין לסייע לה להעמיד את הבית 
 חזרה על הרגלים

 :מוזמן לפנות במייל ל 
keren.slijper@gmail.com 

 אמא של עמית ס מגן רימון -קרן 

mailto:keren.slijper@gmail.com
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 יזמים ובעלי עסקים 
 

במסגרת הפעילות לעידוד וקידום היזמים ובעלי העסקים בנופית מוקם אתר 
 אינטרנט 'נופית יוזמת עסקים'. כל בעלי העסקים נקראים להרשם באתר. 

 www.nofit-biz.co.ilלפרטים:  האתר הוא בשבילכם!כדאי מאוד - 
 
 

  הסדרי תנועה במרכז היישוב
בשעה טובה, אנו לקראת סיום בניית אולם הספורט. נתיב התנועה לכוון צפון, 

 נפתח לתנועה והסדרי התנועה חוזרים למתכונת הקודמת. –שהיה חסום 
 העולים בכביש הברכה, כאשר עוברים את גני החובה, נדרשים –כלומר 

לבחור בנתיב הימני )כהוראת השילוט שעודכן(.  
  צידו הימני של נתיב זה מיועד לחנייה )בניצב לכביש( ויסומן בהתאם בקרוב.

 
 חנייה 

 חנייה על המדרכות!!!  –מנהג חדש ולא ראוי בא למקומותינו 
מנהג מיותר ומסוכן הגורם נזק לסביבה ולגינון, מכריח את הולכי הרגל לרדת 
לכביש ואת כלי הרכב -  לבצע תמרונים מסוכנים ומיותרים.                           

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

 

  יפה 
בכדי להתגבר על עבירות החנייה , על הרגלי נסיעה פרועים ושאר מריעין 

 פעילות אכיפה של משטרת התנועה . –בישין, ניזום בשבועות הקרובים 
 גם אם –כדאי לדעת כי המשטרה אינה מבצעת "אכיפה סלקטיבית". כלומר 

אנו מוטרדים בעיקר מנושא החניה, הרי שהמשטרה בבואה תבדוק גם: 
חגורות בטיחות, רשיונות נהיגה ורכב, ילדים על הברכיים.... ועוד חטאים 

 ניצור סביבה בטוחה יותר ונמנע –ממנהגי המקום. הבה נשתפר בכל הנ"ל 
מדו"חות וקנסות. 

 

 לקר ת ח ה של נופית
 שנים לקמת היישוב, בהפנינג שביל אוהד סובב 23, נחגוג 13.11.10בשבת 

נופית המסורתי. נופית מתמרקת לקראת האירוע, בדגש על שביל אוהד 
 המנעו מלהוציא זבל/ גזם לשביל, פסולת בניה / –והרחובות הסמוכים. אנא 

רהיטים/ גרוטאות לרחובות. תודה. 
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 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

 
  
 

 שעות ביממה 24 

 052-3237505דודי      050-7679905יעקב  
 !שירות מ ל הלב

 פתרון מושלם לבעיית השורשים בקווי הביוב 
 עם  חריות לשנים רבות

 החלפת קווי ביוב ומרזבים לל  חפירה ולל  הרס , חדש ב רץ
 הדבקת צינור חליפי פנימי ב מצעות לחץ  וויר וחומרי הדבקה יעודיים

 שימוש במצלמת אינפרא אדום-איתור נזילות 
 האיתור באמצעות מצלמה חדישה 

 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני אינסטלציה 

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
  בית מפואר  300/500למכירה בבלעדיות

2,500,000  ₪ 
  חדרים עם יציאה לגינה  6למכירה קוטג

1,850,000  ₪ 
  יחידת דיור +חדרים 6למכירה קוטג

 ₪  2,400,000מניבה 
  להשכרה בבלעדיות קוטג מדוגם במקום

 ₪  5,300מבוקש 
  מטר חדשה  40להשכרה יחידת דיור

 ₪  1,700מושקעת ומטופחת 
  חדרים  3להשכרה בבלעדיות יחידת דיור

 ₪  2,300מיקום מעולה כניסה נפרדת 
   ר עם נוף משגע  “מ   120להשכרה בבלעדיות

 מידי   3,500ברחוב מבוקש כולל ארנונה  
  050-8426968לפרטים יעל 

  050-6426968אופיר 
 תושבי נופית , מומחי נדלן
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 כמעט נסגר... העסק !! הצילו
הרעיון מדהים ואני כבר רואה את התור של הלקוחות מחוץ 

ואי ואי , תן גם לי מהמוצר המדהים שלך, נו כבר, לדלת
אל תמכור לו לפני שאני קונה שלושה , אני ראשון, ואי

אם גם אתם קוראים את זה ואומרים ... ... ... לעצמי
לעצמכם שזה עליכם אז אתם בעלי עסק קטן או בינוני ויש 

כולנו יודעים שהדרך מהחלום . גם לכם מלא חלומות
הסטטיסטיקה . למציאות ארוכה והתור בכניסה שמור לפעמים למעקלים וסוכני הבנק ולא ללקוחות

-מהעסקים שנסגרים בשנה הראשונה ומעבר לכך תוך חמש שנים נסגרים כ 303-היבשה מדברת על כ
 . מהעסקים 703

 

-נסגרים בשנה הראשונה אז כל מה שנותר לנו הוא להיות בין ה 303כאופטימיסט מעשי טוען שאם , אני
 .שורדים אז יש לנו מטרה להיות ביניהם 303ואם אחרי חמש שנים רק . ששורדים 703

הוא עשה את הדברים הנכונים , כי בעצם אף עסק ששרד לא הגיע לזה במקרה, למה אופטימיסט מעשי
מקום לקניית מוצרי משרד ורואה חשבון שאיתו אנחנו , ספק מחשבים, ית/לכולנו יש ספר. ולכן שרד

 .היא פשוט עושים את זה נכון/לאותו אדם יש עוד לקוחות רבים מרוצים ונראה שהוא. עובדים שנים
 

אבל . מחקר שוק למוצר ספציפי אינו בר השגה לכל יזם. מספר פרמטרים קשים לחיזוי או יקרים להשגה
רוב בעלי העסקים הקטנים לא ממציאים את העולם אלא נותנים שירותים או מוכרים מוצרים קיימים עם 

 .הם לא מתייחסים לעובדות: התשובה פשוטה? מדוע הם לא מצליחים? אז למה הם נופלים. שוק קיים
 

ולפניו לא היו לקוחות בצורה יציבה אלא עונתית ומכאן . הייה מינוס קטן, לפני שחזרו ההמחאות מהבנק
התזרים שלא הייה אחיד והתקבולים שאיחרו וההמחאות לספקים שהוגשו לפירעון ומעל הכל המחיר 

!!! ודאי שכן? האם ניתן הייה לראות את התמונה מראש. של המוצר לא תאם את העלויות וכו וכו וכו
מהעסקים  303שהרי !!! ודאי שכן? האם ניתן הייה להתגונן!!! ודאי שכן? האם ניתן הייה לעזור

 .משמע הם עבדו כמו שצריך –מתקיימים , לא נופלים, שורדים
 

נפילה נמנעת על : בכתבות הבאות נאיר מספר צדדים של ההתנהלות הפיננסית העסקית ובמרכזה המסר
 . ידי מודעות

 
רוב העסקים גם לא יודעים . אז מה, הרבה עסקים לא יודעים כיצד להסתכל על הצד הכספי של העסק

מומחה טוב , היום ניתן להשיג מומחה לכל נושא. ולכן פונים למומחה בתחום, לארוז טוב, לשווק
אם לא . לכל בעל עסק יש את החוזקות שלו ועליו להתמקד בהם. שידיעותיו עולות כסף אך שוות זהב

במקרה הרע . במקרה הטוב –לא ימצא את הפוטנציאל הגלום בעסק , יפנה למומחים בנקודות החולשה
איבוד רכושו , הוא פשוט יפשוט רגל וילקק את פצעיו למשך הרבה שנים תוך החזרת חובות לנושים

יש הרבה סיבות לחיות ברווחה כלכלית ועם , אין שום סיבה לחיות במחסור. האישי וחירותו המשפחתית
 .חיוך

 
עסקים יקבלו הדרכה ליווי . ופועל כיועץ פיננסי לעסקים ומשפחות" תובנה"יהודה יזרעאלי הוא בעל 

תזרים מזומנים וניהול נכון של החלק , ובדיקה של ההתנהלות הפיננסית שלהם בסעיפים כגון תמחור
המשפחה עוזרת למשפחות -כלכלת". המשפחה-כלכלת"יהודה מוביל את , למשפחות.  הפיננסי בעסק

את הטלפון , את האיום בעיקולים ומינוסים קבועים לחשבון עם פלוס, ויחידים לשנות את הכאב לחיוך
(. פטנטים)ומשפטי ( MBA)כלכלי , (Bsc)יהודה בעל רקע הנדסי . מהבנק לשיחות עם סוכנת הנסיעות

על מנת שהלקוח יצמח ויממש את ( ויועצים חיצוניים)בייעוצים יהודה משלב את כל התחומים 
 . כלכלי/הפוטנציאל האישי

yehuda@tovana4u.co.il  ,www.tovana4u.co.il 0775-4357-63: או לטלפון 

www.tovana4u.co.il 

mailto:yehuda@tovana4u.co.il
http://www.tovana4u.co.il/
http://www.tovana4u.co.il/
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 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

    טיפול משולב 
    וף 'מס + טיפול פנים מל  

 ...שעתיים ש ולן הנ ה ופינוק 

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

 מוצרי קוסמטיקה  לרכישה
 קבעי ע שיו תור ובו י 

 .להנות מטיפול נפלא וקפה מוכן

 טיפול פנים איכותי ומפנק 

 !  הגיע הזמן שלך לעצמך

 474- 7791479–:   לית רז נייד
  40- 9971599 :בית

 קונדיטוריה דובדבן
 כיכר כפר זבידאת

 מול מסעדת סמיראמיס

 עוגות יום הולדת עם תמונה 
 פחזניות עוגות גבינה 

 עוגיות ממולאות תמרים
  בקלאווה וכנפה 
  גלידות וארטיקים 

 מוצרים ללא גלוטן
 

 40-8351359: טלפון
 430-005184823נייד  

 טבעון ' ק 1ככר בן גוריון 
 04-9534484פקס /'טל

 משקפי ר יה ועדשות מ ע

 מ יר טוליד נו 
 אופטומטריסט מוסמך

 מומחה למשקפי מולטיפוקל

 נופית - מירי  רנהלט

 מחירים מיוחדים 
 לתושבי נופית 

ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי
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עבודותושפפוץו

 מפוחדות

 עבודותורפצוףוואבן

מומחהובעבודותואומנותפותו

 בשפ ובואבןווקרמפקה

 עבודותושפפוצפםוכ  פות

 גבסווצנרת,ובנפה

153-1881128  
 חפ ףוע פוו

 קפה  רמי זית
  פר חסידים

 מפנקות'  רוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 10.44 -9.44' ו –'  

  ירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת 
 קבלות פנים

 שוש ו הוד יונ י

470-765109760 

 

 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
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 נוופשיבוקר      נופשיבוקר      נפשיבוקר

  

 בבוקר בחדר הצפוני בנופשית 14בשעה  0.11.14יום שלישי 

 תספר על האתיופים ,אתיופית ,דגה פדר מטבעון -הרצ תה של 
 רוקדת ושרה ותשתף את הקהל בשיר וריקוד              

 ח כולל כיבוד קל"ש 10  כניסה                      
  

 !?העתיד של המדינה-ההתישבות בנגב -טיול עם דרור וייצמן- 12.11.10יום שישי 

הרוקחת , הישוב החדש גבעות בר,חוות בודדים בחירבת זעק ויער להב:המסלול

 העיר באר שבע, הבידואית של תל שבע

כולל הסעה והדרכה לא  ח"ש 077מחיר ,בבוקר ליד המכולת  03.7יציאה 

 00377חזרה משוערת 3כל אחד מצטייד בארוחות3 כולל אוכל

 הרשמה אצל קרן במשרדי הישוב

  

   צוות נופשיבוקר, להתראות
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 מוסיקה וטבע 
 בשביל אוהד סובב נופית

 33:11מהשעה  31.33.31שבת 

 ? מחפשים מה לעשות עם האורחים
 ?לטייל קרוב לבית?  איך להעביר עוד שבת עם הילדים

מוסיקה וטבע נפגשים , מזה שמונה שנים, כמיטב המסורת
 !בשביל אוהד ליצירת חוויה ייחודית לכל המשפחה

, מסלול פעילות אתגרית
 :יצירה והפעלות

,  פ בפינת  הרחובות תבור ארבל“מהשצ
אל , ח“דרך שביל הנוער ושביל שכבת י

תוואי השביל שופר .  השביל הותיק
, בצורה משמעותית והינו נוח למעבר

התוואי אינו מתאים , יחד עם זאת
 .  לעגלות ילדים

, +(9גילאי )אומגה : פעילות אתגרית
י “עפ)גשרי חבלים , קיר טיפוס

מבוך ומתקנים , עכביש,  (גילאים
 . הדורשים שיתוף פעולה משפחתי

, ל“הפעלת קק, ג “הפעלת רשט
 .מדעטק 

 “באלאנס”להקת :  מופע  מוסיקלי
 . בהדרכת איתי צוק

 :מסלול מוסיקלי
 33:11מהשעה 

לאורך המסלול  הרכבים 
, מוסיקליים בסגנונות שונים

מהרי )ותצפיות נוף מרהיבות 
נצרת במזרח דרך הרי הגליל 

עמק עכו , התחתון והעליון
, בואכה ראש הנקרה בצפון 
ומפרץ חיפה ורכס הכרמל 

 (. במערב
 

. מ“ק 2 –אורך המסלול כ
תחילתו  בכניסה הראשית 

 .הגליל‘ לשביל ברח
 . המסלול נוח להליכה

 . מתאים גם לעגלות ילדים

 :טיול מודרך
במקטע החדש ,מנופית

לשביל ,של שביל אוהד 
ישראל  וחזרה  לשביל 

אוהד הוותיק דרך שביל 
 .  הנוער

, בעלי חיים, נופי צומח
, הסביבה וייחודה

 .ותצפיות נוף
 .בהדרכת אהוד קלפון

 2.9 –כ: משך הטיול
 .שעות

 5:44יציאה בשעה 
 .מהככר

בסיום הטיול  הקהל 
מוזמן להמשיך עצמאית 

 .את אחד המסלולים 

 :15:00ובשעה  13:00בשעה המופע המרכזי בתיאטרון בשביל אוהד 

 מחול אנימטו במופע  נדין להקת

MANIMATION 
      נדין בומר: כוריאוגרפיה ובימוי

Manimation - מקורית ומלאת הומור, יצירה המציגה שפת תנועה רעננה ,
המופע עלה בפסטיבלים .    השואבת את מקור השראתה מעולם האנימציה

 0 ביקורות נלהבות ותשואות הקהל, ברחבי אירופה וזכה בפרסים

 מסלולי טיול 3לבחירתכם 

 א זבולון.מ
 מחלקת נוער וספורט

 ועד מקומי נופית
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 ? מחפשים מה לעשות עם האורחים
 ?לטייל קרוב לבית?  איך להעביר עוד שבת עם הילדים

מוסיקה וטבע נפגשים , מזה שמונה שנים, כמיטב המסורת
 !בשביל אוהד ליצירת חוויה ייחודית לכל המשפחה

 : בין ההרכבים המוסיקליים
מוסיקה קלאסית וקלה עם דגש על ביגבנד  -קסם המתכת

לשלישיית כלי נשיפה ממתכת מבוצעת על ידי טובי הנשפנים 
 . בישראל 

 . טרומבון  ירון הרינג, קרן יער  ברק ייבין, חצוצרה  שריגגיא 
 

קרן , אבוב, חליליות, קונכיה, שופר   -נשיפה מהים ומכל יבשה
סקסופון , (פרס)דודוק , (הודו)שנאי , ( טורקיה)זורנה , אנגלית 

 .ועוד
מפליא לנשוף בשלל כלי יורם לכיש המולטיאינסטרומנטליסט 

את יורם ילווה  ... ועוד הפתעות, נשיפה מיוחדים מרחבי העולם
גיטריסט של עומר פרוק וזוכה פרס )איתמר ארז נגן הגיטרה 

, על הכלים והסגנונות  עם הסברים מרתקים( ראש הממשלה
 .והפתעות נוספות.. הקהל ילווה אותו בדרבוקות וכלי הקשה

 
-מוסיקה יוונית בסגנון הרבטיקו  -פרח אדום
הלהקה ממשיכת דרכה של הזמרת . הבלוז היווני

. גדולת זמרות הרבטיקו ביוון, היהודיה רוזה אשכנזי
יהודי  ושירת  המוסיקה משלבת קלאסיקה  יוונית

, עוד, בוזוקי, שירה תומר כץ .  סלוניקי בלדינו 
כלי  -איתמר  שרביט  קונטרבס -אלעד קינר  בגלמה
 הקשה

 
 

מוסיקה קאמרית מלכותית מהבארוק אשר נכתבה  -מוסיקת בארוק
יזהר קרשון אל . 18-להנאתם של המלכים והאצילים בני המאה ה

 . המבוקשות בישראלהסופרן מזמרות , יעלה אביטלמצטרפת מבלו ‘בצ
 
 

. צלילים מהעולם הקלטי הקדום ועד למוזיקה האירית הסוחפת של היום -קלטאן
סקוטלנד ובריטני יחד עם מוסיקה  מקורית  שחוברה , בתכנית מוסיקה מאירלנד

 .גיא קרק ידי-על מיוחד עבור קלטאן
 כינור  דינה לוריא , תוף אירי וכלי הקשה אייב דורון, לעוד, גיטרהגיא קרק  

 
 

 
 מחול אנימטו במופע   נדין להקת

MANIMATION 
    אפרת ערבות  :עיצוב תפאורה   מונק' מרידית: מוסיקה

 רנין    'סשה צ: פאותנדין בומר ואפרת ערבו  :תלבושות
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 זה שיר פרידה
אולי . שנים אבל אני ממש לא זוכר איך זה התחיל 3-זה אומנם קרה רק לפני כ

כל מה שאני זוכר זה . אין לי מושג? אולי אבי או אדוה? אולי נעמי? גנית
את . והשבתי בחיוב" נופית פלוס"שנשאלתי האם אהיה מוכן לכתוב משהו ל

יומיים לפני אליפות , הטור הראשון שלחתי לאבי מחדר המלון באילת
ופחות מחודשיים אחרי ששבנו משהות , 2007ישראל בטריאתלון בנובמבר 

כמו בהרבה מקרים אחרים זה התחיל מטור חד פעמי . ארוכה באוסטרליה
 .  טורים אני מעריך 130-140ומסתיים היום אחרי משהו כמו 

בכל יום רביעי בשעה . אבל מופע אחד נותר קבוע. החלפתי לא מעט טלפונים ויומנים 2007מאז נובמבר 
למרות שאבי עדיין מנסה לגרום לי לקרוא לעיתון המקומי שלנו בשם " צהובון: "כתוב לי ביומן 18:00

זה בערך כמו לקרוא לצומת " נופית פלוס"אני טוען שלקרוא לצהובון ". נופית פלוס: "הרשמי שלו
 . אין סיכוי שזה יתפוס וחבל על המאמץ". צומת העמקים"למה 'ג

הרי מה יכול להיות יותר כיף מאשר לקבל עמוד בעיתון ויד חופשית לעשות בו ככל העולה על . נהנתי
ובאמת השתדלתי . ובספורט, בפעילות גופנית, אני אוהב לכתוב ואוהב לעסוק באורח חיים בריא? רוחי

אבל להישאר אובייקטיבי ונטרלי , להיות אקטואלי, השתדלתי לגוון. לעסוק בעיקר בנושאים האלה
 .במידה הנדרשת

זלגתי לנושאים אחרים גם אם לא הייתה להם חפיפה מלאה עם . קטן" ליאור"מדי פעם ברח לי איזה  
גם בגלל העובדה שהשתמשתי בבמה . בחלק מהפעמים הללו אני מניח שהרגזתי כמה אנשים. הספורט

הכוונה שלי תמיד הייתה . וגם בגלל התוכן עצמו, שניתנה לי למטרה מסויימת כדי לדון בנושא אחר
אבל אם בכל זאת מישהו . מעולם לא ניסיתי לנהל מאבק כלשהו או לפגוע במישהו באופן אישי. טובה

 .  נפגע ממילותיי טור פרידה הוא המקום להביע את התנצלותי ולבקש סליחה
אחת מהמטרות שלי בטור הייתה להעלות נושאים . נהנתי גם מהפידבקים שקיבלתי ברחוב או במייל

לפעמים הייתי עולה הביתה ביום שיש ושומע את איילת יעקבי ואדוה משוחחות . מעניינים וליצור דיונים
זה נתן לי דלק להמשיך למרות שאני מודה שהיו תקופות שכבר . על משהו שהופיע בצהובון באותו היום

 . חשבתי לפרוש
, מגרמניה, כתבתי מאוסטריה. כתבתי גם בשבועות מטורפים בהם בקושי עמדתי בעומס של החיים

, כתבתי בשבוע של ניווט אהד זך בכל שנה(. טור שלצערי לא הגיע לאבי במייל ולא התפרסם)ומהוואי 
או שאני . השתדלתי להתמיד כי אני טיפוס כזה. וכתבתי כשהייתי חולה או מפורק מאיזו תחרות הזויה

 . עושה משהו טוב או שאני לא עושה
אין לי ספק שאבי ידע להשתמש בדפים האלה . עכשיו הגיע הרגע לפנות את הדפים למישהו אחר

 . אני כבר ממתין לקרוא את הצהובון של שבוע הבא. בתבונה
 ,המשך קריאה מהנה לכולם

 ,ותודה שנתתם לי את ההזדמנות לכתוב בעיתון המקומי שלנו
 ליאור, נתראה ברחבי נופית

 
 
 

 עורך נופית פלוס מודה לליאור, אבי ברוך
 .אני חושב שהיה לך טור מושקע ומוצלח במיוחד שהרבה אנשים אהבו. הרגשתי שזה מגיע, ליאור

 .שגם נתרמת בעצמך אין לי ספק. ולקהילה בנופית" נופית פלוס"תרמת המון ל
ואני תמיד . בכל נושא שתבחר" נופית פלוס"ל תמיד מוזמן לכתוב, כמובן, אתה, גם אחרי הרשימה הזו

 ". נופית פלוס"שומר לך מקום של כבוד ב
 . בהצלחה איש יקר

 !רוץ אל האינסוף ומעבר לו: מחבק אותך ואומר

 

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
il.co.bonk.www 

http://www.bonk.co.il
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 ,ליאור ידיד
 ,בשקט, הגחת לחיינו בשקט

 ,וחדרת לליבנו בסערה
 ,התחלת כמאור למקומיים
 !וסיימת גם כמאור לגויים

 ,הארת את הדרך, לכולם
 ,וכיצד לפסוע בה בבטחה

 ,כיצד להציב מטרות
 ,ואיך להגיע להצלחה

 נותרת, ועם כל זאת
 תמיד זך וטהור

 ,מאור-ליאור זך, לכן
 ,שמח אני להיות ידידך
כאיש מקצוע או חבר 

 מהשורה
 המשך לשמור על קשר

 ,ועל בריאות פעילה
 הרבה בהצלחה, ובעיקר

  
 ,רון גולן

 "מאוחדת ספורט"מ
  "הרחוקה"אביב -בתל

 ליאור היקר
קראנו בשקיקה את מאמריך בתקופה בה פרסמת 

 .אותם
חלקת אתנו ואין ספק שרק , את הידע הרב שיש לך

  .החכמנו
 ין'ליווית את לירן בדרכו לאולימפיידת בייג

יש עוד , מצטלבים ודרכים בחיים תמיד
 .....אולימפיידות

 נשמור על קשר 
 בהערכה והמון תודה

נופית, משפחת גבע   

בנגלור הרחוקה ריתקתם אותי ,גם מהודו 

 .בפרסומים ובטור האישי של ליאור
הפרספקטיבה קצת משתנה אך למדתי  

 .לקחת הטוב שבדברים
בהצלחה ואני בטוח שעוד תחזור עם , ליאור 

 .רעיונות חדשים

 רחמים נאור, בברכה 

 

 ,ליאור
 אכן תודה רבה על המאמרים המעניינים 

 לעיתון בהחלט הוספת
 ואשמח להשתמש במילים של אבי

 "הגשת לנו מדי שבוע טור מושקע שהרבה אנשים אהבו"
 ואני גם חושבת שהצלחת להרחיב את הידע של רובנו בתחום
 .המשך בדרכך ואולי מדי פעם תמשיך להעניק לנו מהידע שלך

 ,בהצלחה
 שושי רבין

ל ליווה את “האיור הנ
 . הרשימות של ליאור

 תודה לדרור ריכטר ברוך
 .על האיור  המקורי

 אבי ברוך

היו אומנם עוד מכתבי תודה והערכה שליאור קיבל במהלך 
והיו גם שיחות על המדרכה עם קוראי נופית פלוס . הדרך

קצרה . שבהם הבנתי את הערך הרב של רשימותיו של ליאור
המכתבים  המתפרסמים כאן . היריעה מלהציג את כולם

הגיעו לאחר שסיפרתי השבוע בקבוצת הדיון של נופית 
באינטרנט בניהולו של יהודה יזרעאלי על החלטתו של 

 . ליאור
 אבי ברוך
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 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 מגמות בשוק הצילום
בתיק או , בין אם בבית, כיום לכולם יש מצלמה. העידן הדיגיטלי עשה מהפכה רבתי בתחום הצילום

. בין אם בציוד או בקורסים, הרבה יותר אנשים מתעניינים בצילום ומוכנים גם להשקיע בזה. בפלאפון
וכל הזמן קורים דברים , השוק הענק שנוצר רק מגביר את התחרותיות והיצירתיות של החברות

 :הנה כמה מהם. מעניינים
שמות גדולים כמו . פעם השוק הוחזק כולו על ידי חברות שהתמחותן בציוד צילום – השחקנים בשוק

העידן הדיגיטלי הביא להצטרפותם של  שחקנים . פנטקס ועוד, קנון, ניקון, לייקה, קודאק, האסלבלד
סוני למשל . ואלה הן חברות האלקטרוניקה הגדולות, חדשים שמתחילים לתפוס נתח שוק משמעותי

עם נסיון אדיר בתחום מצלמות הוידאו ושיתוף פעולה צמוד עם חברת . נמצאת בשוק הזה כבר זמן מה
. סוני מייצרת מצלמות קומפקטיות וגם מצלמות מקצועיות איכותיות, (יצרנית עדשות משובחת)צייס 

פנסוניק הלכה בדרך דומה ובנתה ליין מוצלח של מצלמות קומפקטיות בשיתוף פעולה עם לייקה 
והן מייצרות מצלמות קומפקטיות , גם קסיו וסמסונג הסתערו על השוק. שמספקת את האופטיקה
. באותה נשימה נתח השוק של חברות ותיקות כמו פנטקס מצטמצם והולך.  שחלקן מוצלחות מאוד

 .והאסלבלד היא מוצר לעשירים בלבד, קודאק נעלמה. במכירות בעולם 6 -ניקון למשל רק במקום ה
ר הזה נכנס  רק לפני 'אבל הפיצ. במצלמות הקומפקטיות זה כבר ברור מאליו שיש וידאוHD – וידאו 

איכות הוידאו חשובה גם . והוא הופך לסטנדרט במהירות רבה, (רפלקס) DSLR -שנתיים למצלמות ה
 .אפילו בפלאפונים, משתלט בקצב מהיר עם איכות פנטסטית  HD -ופורמט ה, היא

הן קטנות כמעט . זהו זן חדש של מצלמות שמנסות לשלב את הטוב בכל העולמותEVIL – מצלמות 
אפשר . הגדולות DSLR -אבל מספקות איכות תמונה כמו של מצלמות ה, כמו מצלמות קומפקטיות

. אך כמובן שלא הכל ורוד. והן מספקות ביצועים טובים גם בתנאי תאורה בעייתים, להחליף בהן עדשות
. כך שלא ניתן להכניס את המצלמה לכיס, והעדשות לא תמיד קטנות ,DSLRהמחיר הוא כמו של 

(. פרי שיתוף פעולה בין החברות)ופנסוניק הצטרפה מייד אחריה , החלוצה בתחום היתה אולימפוס
והדבר עשוי לחולל מהפכה , ההצלחה של הקונספט צפויה להכניס לנתח ייחודי זה גם את קנון וניקון

שיהיו קטנים אך איכותיים , ויצירת פורמטים חדשים של חיישנים ועדשות, כולל ירידת מחירים, בשוק
 .מאוד

, וידאו איכותי, עם זום גדול יותר, איכותיות יותר. הן כל הזמן משתפרות – מצלמות בפלאפונים
יש לא מעט אנשים שלא רואים כל צורך לרכוש מצלמה כשיש להם פלאפון . ולפעמים גם פלאש מובנה

 .ונראה שזה רק ימשיך בכיוון זה. שמצלם כל כך טוב
היא אפילו יודעת לזהות את  .GPSיש כבר מצלמה קומפקטית עם , תאמינו או לא – רים מיוחדים'פיצ

ותתעד את זה במידע הנלווה של )!!!( אתרים ברחבי העולם  300,000שם המקום בו אתה נמצא מתוך 
אני לא יודע מה תהיה ההברקה . ומה שמדהים זה שהמחיר שלה ממש לא מרקיע שחקים. התמונה

 .אבל כל דבר שמקדם את המכירות צפוי להכנס למצלמות, הבאה
כך , כמו שמיקסר יכול להיות צבעוני. היום מצלמה היא מוצר צריכה לכל דבר ועניין – צבעים ועיצוב

ושתהיה יפה , היום יש בני נוער שנכנסים לחנות ומבקשים מצלמה בצבע כחול או ורוד. גם מצלמה
 .השאר פחות מעניין. וקטנה

פיקסל מוכר טוב יותר -המגה. זה סוד המשחק, פחות רעש דיגיטלי בתמונות, יותר רזולוציה – חיישנים
להצליח  -זהו אחד האתגרים הגדולים של החברות . ומייד אחריו איכות התמונה, מכל פרמטר אחר

חיישנים גדולים יותר נכנסים לשימוש . להגדיל רזולוציה מבלי לגרום לרעש דיגיטלי ניכר לעין
והם לא תמיד , הביצועים שלהם טובים יותר. ושווה לחפש את הדגמים הללו, במצלמות קומפקטיות

 .יקרים יותר
 com.hotmail@me_raviv:  לתגובות, רביב, שבת שלום

mailto:raviv_me@hotmail.com
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04-9835210 

 תוספת אחת חינם לבחירה
 פטריות, בולגרית, טונה, בצל, זיתים

 
 

 טונה או בולגרית: בתוספת

 בין השעות
17:00-21:00 

0050 ₪  
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 צחיחות גלובאלית  
כי יבשו אפיקי ...אש אכלה נאות מדבר ולהבה להטה כל עצי השדה"

ואבלו נאות רועים ויבש ראש (. " 20 – 19יואל א " ) מים
 (.2עמוס א " )כרמל

קיימים באופן קבוע במדבריות מסביב , התנאים לאוויר יבש ולעצירת גשמים
 .   ומתקיימים באופן חלקי באזורים סובטרופיים כמו באזורנו, לעולם

שברוב ארצות תבל יש חשש להתגברות הצחיחות , ב מגלה"מחקר שנעשה בארה
 . כתוצאה מהתחממות כדור הארץ ומשינויי אקלים, בעשרות השנים הקרובות

ופורסם ב  NCAR – National Center for Atmospheric Researchהמחקר נעשה על ידי 

בעשרות השנים הקרובות ובפרט , על פי החוקרים . Science Dailyעל ידי    2010באוקטובר  19
חלקים , ב"בעיקר הצד  המערבי של ארה, יהפכו אזורים רבים בעולם צחיחים יותר,  2030משנת 

ואזורים נחרבים , חלקים באסיה, האזורים הגובלים בים התיכון, נרחבים של אמריקה הלטינית
, פחות גשמים, טמפרטורות גבוהות, תוצאות המחקר צופות יובש ושריפות. באפריקה ובאוסטרליה

והאדמה לא תוכל לקיים גידולים חקלאיים ועשב , פחות מים זמינים על הקרקע, התנדפות גבוהה
יהיו משופעים , בהמיספרה הצפונית והדרומית, ארצות השוכנות בקווי רוחב גבוהים, מאידך. השדה

 .במשקעים

. זו שנה שחונה, כאשר יורדים פחות משקעים מהממוצע הרב שנתי, באזורי ארץ ישראל
. המטאורולוגים מתייחסים לבצורת בהקשר לכמות המשקעים הממוצעת היורדת בעונת הגשמים

ההידרולוגים . ועל גידולי בעל באביב, החקלאים מתייחסים להשפעת מיעוט הגשמים על דגני החורף
חוקרי . ועל פי זה מוגדרת שנת הבצורת, ומפלס מי הכנרת משנה לשנה, משווים את מפלס מי התהום

ועל התפתחות , על ריבוי שרפות ביער, מתייחסים להשפעת הבצורת על גדילת צמחי בר, טבע וסביבה
יורדים למעלה מ , בגליל העליון למשל. אצות רעילות המורידות את איכות המים במאגרים פתוחים

מתחלקת אותה , באזורים ממוזגים באירופה. ימים 35עד  30ב , בממוצע רב שנתי, מ גשם"מ 700
היא , אם יש עצירת גשמים באירופה למשך חודש ימים ומעלה. כמות גשמים ליותר חודשים בשנה

 .  וזו תחשב לבצורת, תגרום לנבילת דשאים

אינם , כי משקעים מעטים, זו בצורת מטאורולוגית, מכמות הגשמים 703אם יורדים בארץ פחות מ 
אך , שהם המאגרים העיקריים של ישראל, ממלאים את מאגרי המים באקוויפר החוף ובאקוויפר ההר

גידולי חיטה , למשל. זו עלולה להיות בצורת חקלאית, של גשמים לא בעיתם 1003אם יורדים 
. תהיה תנובת גרעינים זעומה, מ"מ 200ואם ירדו רק , מ גשם בעיתם"מ 300עד  250דורשים לפחות 

מוסכם שחלוקה . השעורה מסתפקת בפחות מים לכן מגדלים אותה באזורים יותר צחיחים
  623בחורף , מהגשמים 233במישור החוף ירדו בסתיו : תהיה כזאת, אופטימאלית של גשמי ברכה

וכל שינוי קיצוני ,  233באביב ,   623בחורף , מהגשמים 153באזורי ההר ירדו בסתיו .  153ובאביב 
גידולים חקלאיים אחרים הסובלים מבצורת הם . יביא לבצורת חקלאית, מהממוצעים האלה בעונתם

ומנצלים לגידולם רק את מי הגשמים שסופגת האדמה , באביב ובקיץ" בעל"הגדלים " גידולי קיץ"
 .   בחורף

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 חיי שרה 
 16:22-17:29: 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 נ   ה נ ד ל 
0ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 2 - 2 2 5 3 7 7 7  

 למכירה
סלון ומטבח ,דו משפחתי מרווח ביותר על מגרש חצי דונם

 ₪  2,000,000גישה נוחה והמון פוטנציאל ,גינה מהסלון  ,גדולים

 להשכרה
גינה , דירת סטודיו מרוהטת קומפלט וממוזגת!! ללא תיווך  

 מים וכבלים, כולל ארנונה ₪   1,200גדולה וגישה נפרדת לחלוטין 

  מוווסוווווסווווופו ואותו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום

 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  - פר זביד ת 

  470-7767009 9777709: טלפון

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
052-6008871  

מורה 
מקצועי 

 למתמטיקה
נותן שיעורים 

פרטיים 
 ובקבוצות

 בשיטה ייחודית
054-3253152 

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 הדרך לריפוי עצמי
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה  לי ש 

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

2ieliash@012.net.il 

 ברומר אורי

 הדברת מזיקים
 שירות הדברה מקצועי

 אמינות, יחס אישי
 התאמת פתרון לכל לקוח

 !שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה 
 0581 -‘ רשיון המשרד לאיכות הסביבה מס

 אשמח לעמוד לשירותכם

8415555-185  ,8415655-185 
 נופית, 01רמון ‘ רח

Uri.brumer@gmail.com 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב

נסיעות לכל חלקי 
 הארץ

052-5100292 
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 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 או וקו ורוווןו

, מעבדת שרות
 תיקון ומכירה

, וידאו, טלויזיות
 מיקרוגל, סטריאו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -ו   
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 2ככר בן גוריון 

  5902359: טל
  490-0009302: נייד

 !מ ב י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופותווו'בופונוצו

 הואוחופוםווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
492-9355244 
40-5903594 

 Homefix שילדקר וט
 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 92תבור 

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

  הגדר הלבנה 

 054-4915804נייד , 09835031 טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 וועודותווובופו וחוווןו

 
 אלון שריגאחראי ביטחון בנופית 

490-5900423 
 054-4930818סיירת נופית  

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

מוקד לילה 
 רפואי

 בערב 7311מהשעה 
 בבוקר 7311ועד 

 רופא
 ר מוסא זבידאת“ד

153-
5501107 

 רמת טבעון 
 מול מינימרקט האני


