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 נווופופותווופו וווסו

 5.11.2010א   “תשע , ח חשוון “יום שישי כ   405גליון  

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

 משלוחים
04-9536779 

 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 על ההרכבים ותוכנית 

 הפעילות המלאה בגליון זה

להיות חולה עולה . סרטן, כמו, בוודאי לא כשמדובר במחלה קשה, אף אחד לא רוצה להיות חולה
סרטן השד הוא . התמודדות עם מחלה היא עבודה במשרה מלאה והתלות בסביבה גדלה, הרבה כסף

ר דפנה “ד. חודש אוקטובר היה חודש המודעות לסרטן השד. הסוג הנפוץ  ביותר של מחלות הסרטן
מצביעה על ,  נדיב ממרפאת הכללית בנופית מביאה בגליון זה נתונים חשובים אודות המחלה

, מסמנת את הנורות האדומות שצריכות להידלק  בבדיקה ידנית עצמית, קבוצות הסיכון  שלה
 . ולא לנשים בלבד, הקריאה מומלצת. בהתאם לגיל ולקבוצת הסיכון, וממליצה על בדיקות נוספות

את הפעילות  , “בזמן שישנתם”ברשימה שנקראה , בשבוע שעבר תארתי: התנצלות
ולא ציינתי שהפעילות , החשובה והמוצלחת שננקטה למיגור תופעת הפריצות לבתים  בנופית

וברכות לכל אותם אלה .  תודה לארנון רוזמרין על הערתו. הברוכה הינה יוזמה של הועד המקומי
 אבי ברוך.                                                                              שעומדים על המשמר בהתנדבות

מוסיקה וטבע ”מזה שמונה שנים מצויין חג היישוב באירוע !  שנים 23נופית חוגגת 
 .אירוע שהפך שם דבר בסביבה הקרובה והרחוקה, “בשביל אוהד סובב נופית

שהיו מעוניינות להקים , והקריות חיפה תחילת דרכו של היישוב ביוזמה של שמונה משפחות מאזור
שתכנן ( ציבי)היוזמה להקמת היישוב הייתה של האדריכל צבי שפרינגר . יישוב בעל חיי קהילה בגליל

 1986ובאפריל , 1982 הממשלה סיפקה את האישורים בשנת, יישוב כפרי ירוק ומשתלב בסביבה
. 1987בנובמבר  9-המשפחות הראשונות התקיים ב 179טקס האכלוס ל־. החלה בניית בתי המגורים

 !נופית, מזל טוב  .תושבים 2600בנופית , ס―י הלמ―עפ, 2010נכון לסוף יוני !  היסטוריה -והשאר

http://he.wikipedia.org/wiki/1982
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  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.

 

אכיפה 
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. 

 
 לקראת חגה 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. 

 
 במסגרת הפעילות לעידוד וקידום היזמים ובעלי יזמים ובעלי עסקים

העסקים בנופית מוקם אתר אינטרנט 'נופית יוזמת עסקים'. כל בעלי העסקים 
 נקראים להרשם באתר. 

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

 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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  "  :     5331       36001 :       04-9931301:     9931454 :      nofsheat@012.net. 

 

- בנופשית חוגים  חדשים  
 

חוג ציור לילדים 
 .                ,                       ,                          

 :     '  +        17:00-18:00 

         '  + '       18:00-19:00 

  בחוגים נלמד לצייר במגוון של חומרים, טכניקות שימוש ואת יסודות הציור.
  י     י  ו ו  ו      ה ו   ו        ו  ו     י  י טו יטי י  ה  ה  

    י .

 

           :       -           

                  ,                                                

 .                                     

 "             "                                                 

 .                   

 .                      ,                           

                           

 '                  8:30-9:30             

 

                :       -                   

                      29.11.10 :          20:00-22:00 

                     29.11.10  :          8:00-10:00  

 !                               

 :         8 .       

 .                             ,                 

 



 5 

 

 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 
 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

 050- 5391039–:  גלית רז נייד
  04- 9931799 :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 ראיה ועדשות מגע

 מאיר טולידאנו 
 אופטומטריסט מוסמך

 מומחה למשקפי מולטיפוקל

 נופית - מירי ארנהלט

 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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 מרפאת הכללית החדשה בנופית, ר דפנה נדיב"מאת דהעיקר הבריאות 

 סרטן השד
 "!!90-אל תחכי  לדקה ה"

 !וזו לא קלישאה" גילוי מוקדם מציל חיים! "9-אחת מ
חודש אוקטובר היה חודש המודעות לסרטן השד בעולם והתקיימו בו אירועים  

 .שונים  בסימן ורוד
נשים  4,000-יותר מ. סרטן השד הוא המחלה הממארת השכיחה ביותר בנשים בישראל 

. נשים עלולה לחלות  במהלך חייה בסרטן השד 9מתוך  1. מאובחנות  בסרטן זה מידי שנה
הסיכוי . 909-עולים סיכויי הריפוי לכ–ככל שהמחלה מאובחנת בשלבים המוקדמים 

ויותר מכל המקרים המאובחנים  בישראל מידי  709-כ. לחלות בסרטן השד עולה עם הגיל
 . 60-70ורובם בגילאי  50מופיעים בנשים מעל גיל  –שנה 

 
 :יש נשים שהן בעלות סיכון  גבוה יותר לחלות בסרטן השד

אם או ) 1לקבוצה זו  משתייכות נשים עם היסטוריה משפחתית של המחלה בדרגת קרבה 
נשים  שהן נשאיות של מוטציה גנטית , או ספור משפחתי של  סרטן שחלה(  אחות שחלו 

, נשים עם מחלת שד שפירה ושינוים בתאים בביופסיה, שעלולה לגרום לסרטן מסוג זה
 . עישון והשמנה מעלים גם את הסיכון , נשים המטופלות בטיפול הורמונלי חלופי ממושך

 
 !נורות אדומות 

 ,גוש בשד הוא תמרור אזהרה בולט
 .שינוים במבנה השד

 . שקע או בליטה בעור השד
 . גרד שאינו חולף

 . הפרשה דמית או שקופה מהפטמה
 . פטמה שקועה

 . פריחה על הפטמה או סביבה
 . ועוד, נפיחות או התקשות תחת בית השחי

 
 : בדיקה ידנית 

צריכה לבצע בדיקה ידנית  -20כל אשה מעל גיל . חשוב שכל אשה תלמד להכיר את גופה
מומלץ לבצע  -בנוסף. ימים לאחר המחזור 7, מול המראה בעמידה ובשכיבה פעם בחודש

 . אחת לשנה בדיקה קלינית אצל כירורג שד
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 : בדיקות הדמייה
הנחיות משרד הבריאות  -50לגבי נשים מעל גיל 

קובעות כי יש צורך לבצע בדיקת ממוגרפיה אחת 
מוזמנות בפרויקט ארצי לאומי לפי סל . )לשנתיים

לנשים הנמצאות  בקבוצת סיכון (. הבריאות -
בדיקת ממוגרפיה כל  40מומלץ לעבור החל מגיל 

. שנה 1/2י כירורג שד כל "ובדיקה ידנית ע, שנה
לבצע –( מחוץ לסל)כל הנשים יכולות בתשלום 

מטרת . 50-בדיקת ממוגרפיה בגיל מוקדם מ
שהיא למעשה צילום רנטגן של , הממוגרפיה

לגלות את סרטן השד בשלביו הראשונים  -השד
מ שלא ניתנים לגילוי במישוש "ובעיקר את הגושים הקטנים החל מגודל של מספר מ

(. קרינת הרנטגן קטנה ביותר ונמוכה מזו הניתנת ברוב צילומי הרנטגן האחרים. )ידני
ניתן להיעזר גם בבדיקת האולטרה  -אם מתגלה בבדיקת הממוגרפיה ממצא כלשהו

 . סאונד שבאמצעותה ניתן להבחין בין ציסטות לבין גושים מוצקים
 

תהליך האבחון ממשיך בבדיקת שאיבת חומר  -במקרה של בדיקה חשודה לסרטן
י שאיבת חומר מהשד במחט עדינה או "מהשד במחט עדינה או בבדיקת רקמה ע

לנשים נשאיות של . י ביופסיה פתוחה בניתוח"י ביופסית מחט או ע"בדיקת רקמה ע
 שעלולות לגרום -BRCA1, BRCA2מוטציות גנטיות 

משרד הבריאות מאשר לעבור  בדיקה תקופתית  באמצעות  -להופעת סרטן השד
 . הנחשב יקר יותר אך גם יעיל יותר MRIבדיקת

 
 אך חשיבות , חשוב לזכור כי לא כל שינוי בשד הינו בהכרח גידול סרטני

 . הגילוי והאבחון המוקדם היא מכרעת
 

לבצע את ,אנו קוראים לכל הנשים להיות ערות לשינויים  בגופן —ולכן
לשתף פעולה עם הזימונים לבדיקת ,הבדיקות המוצעות כסדרן 

 . י כירורג בהתאם"הממוגרפיה ולהיבדק ע
 מוזמנות לפנות  לשירות הייעוץ הארצי  -עם ספור משפחתי   נשים

 .לתיאום פגישה" כרמל " לסרטן משפחתי בבית חולים
 

 !!!למען הבריאות מחר –כדאי להיבדק היום 
 

 ,ר דפנה נדיב"ד –בברכת בריאות טובה 
 .  מרפאת הכללית החדשה בנופית
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עבודותושפפוץו

 מפוחדות

 עבודותורפצוףוואבן

מומחהובעבודותואומנותפותו

 בשפ ובואבןווקרמפקה

 עבודותושפפוצפםוכ  פות

 גבסווצנרת,ובנפה

153-1881128  
 חפ ףוע פוו

 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 

 

 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

 ?בבית / ס "ביה/ ילדכם מתקשה בגן 
 

 מרפאה בעיסוק בעלת ניסיון רב 
, ויסות חושי, מוטוריקה: תקדמו ב

 , קשב וריכוז, התארגנות
 .ותקשורת' מוכנות לכתה א

 
 ,וחיבור חוויתי לעולמו, דרך משחק

שיעזרו לו לבנות , הילד יחווה הצלחות
את תחושת המסוגלות והביטחון 

 .העצמי
 .ההורה שותף בטיפול ומקבל הדרכה

050-9535175  
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 'דרוש טוסטר סנדביץ
" בית חינוך כרמל זבולון"תלמידי , לנו

הוקצתה ,  ס"שנשארים לימים ארוכים בביה
וקומקום  מיקרו, פינת מטבחון עם מקרר
 .חשמלי

נשמח לקבל תרומת טוסטר 
למטבחון ( צ"לטוסט עם גבנ)' סנדביץ

 .שלנו
  

 .לתאום 052-6931992אם יש לכם טוסטר מיותר אנא פנו אל 
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 מוסיקה וטבע    
 בשביל אוהד סובב נופית 

 11:00מהשעה  13.11.10שבת 
 א זבולון.מ

מחלקת נוער 

ועד מקומי 

 !ממש ליד הבית ,כאן

 ?מה בתכנית
  מהתוואי החדש של שביל . טיול מודרך 9:00בשעה

 .ובחזרה למופע בתיאטרון הנופי, אוהד לשביל ישראל
  מסלול עצמאי  11:00מהשעה: 

  הרכבים בסגנונות שונים —מסלול מוסיקלי 
 (.  עולם ועוד, ביג בנד, מוסיקה עתיקה, אירי)

 מסלול פעילות אתגרית והפעלות מגוונות. 
 גופים שוחרי טבע וסביבה, ניידת מדעטק. 

 

 :15:00 –ו   13:00ב ש ע ו ת   , ב ת י א ט ר ו ן   ה נ ו פ י   ב ש ב י ל   א ו ה ד 

 :ל ה ק ת   מ ח ו ל   א נ י מ ט ו   ב מ ו פ ע  -נ ד י ן 

MANIMATION 
       נ ד י ן   ב ו מ ר : כ ו ר י א ו ג ר פ י ה   ו ב י מ ו י 

  . י ע ל   ש ק ד , מ א ו ר   ש י ר י , ד נ י א ל   ר ו י ז מ ן , ס פ י ר   ס פ ר י א ל , ג ל י ה   כ ה ן : ר ק ד נ י ו ת 

Manimation - Man-Animation ושובבות , מצחיקות, "גדולות מהחיים"דמויות תיאטרליות
היצירה היא כמו סרטון מאוייר חי על .  הממלאות את הבמה ומביאות סיפור הווי של בית קפה

, הסיטואציות הקומיות וההתרחשויות הקטנות הקורות, המציג את היחסים בין הדמויות, הבמה
והשואבת את ההשראה , זאת באמצעות שפת תנועה ייחודית ללהקה שמשלבת מחול ותיאטרון

 . שפת המחול מדגישה את המימיקה בנוסף לתנועות הגוף. שלה מהאנימציה
Manimation - - מקורית ומלאת הומור, מציגה שפת תנועה רעננה . 

 
 !ביקורות נלהבות ותשואות הקהל, המופע עלה בפסטיבלים ברחבי אירופה וזכה בפרסים

 אפרת ערבות    : מונק   עיצוב תפאורה' מרידית: מוסיקה
 תמי סמואל: רנין    ניהול להקה'סשה צ: נדין בומר ואפרת ערבו    פאות: תלבושות

 
                                                                                                      :מהביקורות

דוגמא מופלאה היא קטע בו מדמים הרקדנים קטטה משתמשים בגופם בשליטה מוחלטת "...     

 .....ומעוררת התפעלות

, בימים שבהם מרבית הכוריאוגרפים בוחרים באבסטרקטי והאניגמטי -מאנימיישן מעניין ולא שגרתי.....
  ".הקווים הברורים של המופע נתנו תחושה מרעננת

 בשביל אוהד סובב נופית -חגיגת מוסיקה וטבע, מזה שמונה שנים, כמיטב המסורת
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 : 8-בין ההרכבים המשתתפים בפסטיבל מוסיקה וטבע ה
 

 צלילים מאירלנד והעולם הקלטי  -  קלטאן

 כינור -דינה לוריא | תוף אירי וכלי הקשה  -אייב דורון | לעוד , גיטרה - גיא קרק

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

, מרכות לעוצמה: "הביקורות משבחות. גיא קרק י“ע במיוחד עבור קלטאן
 ( הארץ..." )מהרהור לסחף חושי, מנוגות להומור

שנה כשהמוזיקאים איריס איל  15התחיל לפני " קלטאן"המסע הקלטי של 
התשוקה שלהם למוזיקה של האי . וגיא קרק נשבו בקסמי המוזיקה האירית

חבל בריטני בצרפת , סקוטלנד: הירוק הובילה אותם למחוזות קלטיים נוספים
גיטרות וכלי , ההרכב האקוסטי שהקימו כולל נבל קלטי. וגליסיה בספרד

. 2002 -שהוקמה רשמית בקלטאן להלן , מלודיקה וכלי הקשה, כינור, מיתר
שהופיע בין , אייב דורון( תוף אירי) Bodhran -בהמשך הצטרף להרכב אמן ה

אלבום הבכורה של קלטאן זכה להשמעות . Riverdanceהיתר עם להקת 
  .רבות ברדיו  ולשבחי הביקורת

 

 נשיפה מהים ומכל יבשה - משיגי גבול

 גיטרות -איתמר ארז |  שופר ועוד , קונכיה, זורנה, שהנאי, קרן אנגלית, אבוב-יורם לכיש 

המולטיאינסטרומנטליסט יורם לכיש מפליא לנשוף בשלל כלי נשיפה מרחבי 
גיטריסט של עומר פרוק וזוכה פרס ראש )ונגן הגיטרה איתמר ארז , העולם

, ינגן בין היתר על גיטרת רבעי טונים בסגנון ייחודי שפיתח, (הממשלה
השניים בהופעתם המוסברת על הכלים והסגנונות  ...גיטרת פלמנקו ועוד

 :המרתקים יעסקו בבדיקת גבולות וחצייתם במספר רבדים
אז ומוסיקה אתנית 'ג, מודרנית-קו התפר בין מוסיקה קלאסית  -גבולות הסגנון

הרמוניות ומקצבים , מלודיות' התכת'(. יהודית וערבית)מהמזרח התיכון 
 .מסגנונות שונים ליצירה הומוגנית אחת

של כלי נגינה ( מרצון)' הגירה'המצלול הייחודי להרכב נוצר גם מ -גבולות כליים
 (.אז'אבוב בג, לדוגמא)להם ' טבעיים'לסגנונות שאינם 
 .מיזוג תרבויות וחציית גבולות ליצירת מצלולים מקוריים-גבולות תרבות

כותב  ,מזוכי פרס ראש הממשלה להלחנה ,גיטריסט ומלחין -איתמר ארז
. ב ואירופה"ארה, מוסיקה אינסטרומנטלית למבצעים והרכבים שונים בקנדה

מופיע בארץ עם אנסמבל . בגרמניה ובאנגליה, למד הלחנה וביצוע בארץ
וברחבי העולם עם אמן מוסיקת העולם הידוע עומר פארוק טקבילק , אדמה

חזר לאחרונה מסיבובי הופעות ארוכים באנגליה .  ומספר פרוייקטים אחרים
 International Guitar Night ב עם  "קנדה וארה, וסקוטלנד

משלב יסודות של מוסיקה קלאסית עם . מוסיקאי ויוצר, נגן אבוב -יורם לכיש
. מוסיקה אתנית ואוונגרד, אז'ג -כגון, יכולות אלתור במגוון סגנונות מוסיקליים

אבוב  -שהנאי)ומגוון כלי נשיפה אתניים , סקסופון סופרן, מנגן גם בקרן אנגלית
, ניגן עם תזמורות והרכבים קלאסיים רבים(. אבוב טורקי ועוד -זורנה, הודי

תזמורת הקאמרית הקיבוצית והתזמורת הקאמרית ', מוסיקה נובה'ביניהם 
,   Common Bondנמנה עם מקימי להקת. עימה אף הופיע כסולן, הישראלית

הלהקה הופיעה . רוק ומוסיקה אתנית, אז'המבצעת מוסיקה המושפעת מג
, ליטה, פולין, פינלנד, ופסטיבלים בקנדה, אז'פסטיבל הג, ביניהם פסטיבל ישראל, בפסטיבלים רבים

 . אפריקה-ודרום
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 קלאסי קל וביג בנד -שלישיית המתכת

 טרומבון   -ירון הרינג    | קרן יער -ברק ייבין|    חצוצרה   -גיא שריג

, עיבודים מרעננים למוסיקה קלאסית וקלה לשלישיית כלי נשיפה ממתכת
. ל"בוגרי בתי ספר יוקרתיים בחו, מבוצעים על ידי טובי הנשפנים בישראל

 . 1998הפעיל משנת , שלישיית המתכת הינה חלק מהרכב של חמישייה

וכיום משמש  , ש שרת "זוכה קרן המלגות ע . ל "שירת בתזמורת צה  -גיא שריג 
זכה    1991בשנת  . בעל תואר אמן מאוניברסיטת אינדיאנה . כשופט בקרן 

שימש כחצוצרן ראשון וסולן של  . ב "בתחרות הלאומית הפתוחה לחצוצרה בארה 
התזמורת הפילהרמונית של הונג קונג  , שבע -תזמורת הסינפונייטה באר 

 .    והתזמורת הסימפונית של קנטקי 
תואר השני מאוניברסיטת  , בוגר האקדמיה למוסיקה בירושלים  -ברק ייבין 

השתלם בנגינת קרן עתיקה ובנית  . מירון בלום ' ב אצל פרופ "אינדיאנה בארה 
 כלים אצל ריק  סרפיוף   

תזמורת  , התזמורת הסימפונית ירושלים , מנגן עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית  -ירון הרינג 
.   אז ומוסיקה קלה ובתוכניות טלוויזיה שונות 'בנוסף מנגן באופן קבוע בהרכבי ג . האופרה הישראלית ועוד 

,  בגרמניה  Philharmonie der Nationen -עם ה , הופיע בין היתר עם בית האופרה של ברגן בנורבגיה 
כמו גם במחזות זמר ועם זמרים רבים  , שבע -עם להקת בת , עם להקת הבלט המלכותית של אנגליה 

 (.שלום חנוך ועוד , ביניהם שלמה ארצי )
ס "ירון הינו בוגר ביה. שבמסגרתה זכה במלגות בצעירותו, ישראל-מכהן כשופט בקרן תרבות אמריקה

 .  במסגרתו זכה במלגות שונות, שבלונדון Guildhallהגבוה למוסיקה 

 מוסיקה יוונית תוססת -לירושלים מאתונה - להקת פרח אדום

 גיטרה  –אוראל תמוז |       עוד, בוזוקי, שירה תומר כץ |  שירה   -נטלי אוריון 

. הבלוז  היווני-ומבחר שירים בסגנון הרבטיקו , מיטב השירים היווניים שעשו עליה לישראל
ודרכם של , גדולת זמרות הרבטיקו ביוון, הלהקה ממשיכת דרכה של הזמרת היהודיה רוזה אשכנזי

. יהודי סלוניקי אשר נהגו לשיר את שירי הרבטיקו בלדינו
ובמופע  הלהקה בסרט דוקומנטרי עבור הטלוויזיה היוונית  הופיעה לאחרונה

 .במשותף עם המשורר והזמר היווני הנודע מנוליס רסוליס
  

 מוסיקה קאמרית  -אהבה ואש בבארוק

 מבלו‘צ -יזהר קרשון|     כינור   -שלומית סיוון

אשר נכתבה , מוסיקה קאמרית מלכותית מתקופת הבארוק
 .18 –להנאתם של מלכים ואצילים בני המאה ה

, הספר למוסיקה עתיקה בבאזל-בוגר בית, מבלו'צ -יזהר קרשון
האקדמיה למוסיקה ירושלים , סקולה קאנטורום באזיליינסיס

למד בכיתתם של . והמחלקה למוסיקולוגיה באוניברסיטה העברית
ניגן קונצרטים רבים . דוד שמר ורודולף לוץ, בוטיכר-אנדריאס-יורג

הפסטיבל הבינלאומי , (הולנד)בפסטיבלים בהם פסטיבל אוטרכט 
פסטיבל , (סלובניה)יצה 'פסטיבל ברז, (גרמניה)פריטה -לכלי

גוש -אבו, בלום-כפר, פסטיבל ישראל, פסטיבל הבינלאומי למוסיקה קאמרית, (פיליפינים)רונדליה 
 . חיים-ובפסטיבל בן
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 :המשך ההרכבים המשתתפים במוסיקה וטבע

 בהדרכת איתי צוק -להקת בלאנס

מקיבוץ יגור ומנוהלת על ידי המנהל   16 – 13להקת בלאנס מורכבת מנערים בני  
בזמן הקרוב . הלהקה פועלת כשנתיים ומנגנת בעיקר רוק ישראלי. המוסיקלי איתי צוק

 .הלהקה מופיעה בחגים ובאירועי תרבות. תתחיל לעבוד גם על שירים מקוריים
וכמו כן מנגנים הילדים כשלוש פעמים בשבוע , הלהקה נפגשת עם איתי פעם בשבוע

 .בערבים
 

 :חברי הלהקה
/ גיטרה חשמלית  -יולי רשף 

 . אקוסטית ושירה
 .גיטרה חשמלית -עדן מחלב 

 .חליל צד -אורי קשת וליאור שחר
 .סקסופון -יובל טורץ 

 .גיטרה בס -איל טורץ  
 .קלידים -בר גולדשטיין 

 .שירה -עלמה גורן 
 .תופים –עמית שרון 

 
 

 :לתשומת לבכם
 אין להקים דוכנים פרטיים באירוע . 
 אנו מתנצלים . ביום האירוע תהיה פעילות בשביל ובסביבתו משעות הבוקר המוקדמות

 . רעש וטרדה לתושבים המתגוררים בסמוך, על אי הנוחות
 ביחד  נשמור על נופית נקייה.  נא לא לזרוק גזם ופסולת  מחצרות הבתים לשביל! 
 מתבקשים לחנות רכבם ברחוב הגליל, בעלי חניות אחוריות, דיירי רחוב הגליל. 
 השאירו את הכלבים קשורים בבית בזמן האירוע, אנא: בעלי כלבים. 
 כובע ונעליים להליכה, מים:  חובה. 
 האוטובוס יאסוף נוסעים . אוטובוס פנימי יעמוד לרשות משתתפי האירוע  ללא תשלום

 . בתחנות המסודרות
 מגרש חניה ליד הכיכר: למגיעים ברכב מחוץ לנופית. 
  תחנות ההפעלה תסגרנה לקראת  . בתיאטרון הנופי 15:00המופע האחרון יחל בשעה

 . 14:45המופע בסביבות 
  מתבקשים להזדרז  ולהגיע לאחת  16:00מטיילים הנמצאים בשביל אחרי השעה

 . היציאות

 !אנו מאחלים לכולם יום פעילות מהנה
   

 . דרושים מתנדבים לעזרה בהקמת הפעילות ובמשך היום
 . 04-9535055או לגנית  054-6833024נא לפנות לארנון 
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 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 DSLR -מבוא ל
הגיע הזמן להבין קצת יותר לעומק במה . DSLRפעמים רבות הזכרתי בטור הזה את המונח מצלמות 

 DSLR = Digital Single Lens Reflex camera  -נתחיל בראשי תיבות . מדובר
אבל יש להן תכונה (. single lens)במצלמות הללו ניתן להחליף את העדשה : הרעיון לכאורה פשוט

כשמביטים בעינית שלהן מסתכלים למעשה דרך העדשה ורואים את מה : מאפיינת חשובה נוספת
אלא בדיוק מה שהחיישן רואה , כמו במצלמות קומפקטיות" עוקפת"זו לא תמונה (. reflex)שיצולם 

 . דרך העדשה
יש להן חיישן . כבד ועמיד, יש למצלמות אלה מבנה יותר גדול: תכונות אחרות שהתבססו עם השנים

אורך חיים , ('וכו, מהדלקה לצילום, בין תמונה לתמונה)מהירות תגובה גבוהה יותר , יותר גדול ואיכותי
 .וכפתורי שליטה שמקלים את השליטה בפרמטרי הצילום, ארוך משמעותית

מצד . כיום מצלמות כאלה אינן נחלתם הבלעדית של צלמים מקצועיים מכיוון שהמחירים ירדו מאוד
ומי שקונה אותן הם בעיקר חובבי צילום שמוכנים להשקיע בתחביב , שני אלו לא מצלמות עממיות

יש נוספים אבל הם הרבה  יותר . פנטקס וסוני, אולימפוס, ניקון, המותגים הנפוצים הם קנון. שלהם
 .נדירים

, עדשה, גוף)הוא שבמקום לקנות מצלמה שמצויידת בכל מה שצריך  DSLR -הרעיון הבסיסי ב
היתרון בשיטה זו מתבטא באיכות . בעצם צריך להרכיב מערכת, כמו במצלמה קומפקטית( פלאש

, פלאש, עדשות מסוגים שונים לצרכים שונים, קונים גוף מצלמה בנפרד. המרכיבים ובמודולריות
זה מזכיר את העקרון של . לפעמים מחברות שונות, כל פריט ניתן לרכישה בנפרד. ואביזרים נוספים

 .כל אחד מהם בנפרד ומחברה שונה, DVD, רמקולים, בהן ניתן לקנות מגבר, מערכות שמע
גוף המצלמה : הם קריטיים ומשפיעים ישירות על ביצועי המערכת כולה DSLRשני מרכיבים במערכת 

משקל , גודל החיישן ואיכותו: גופי מצלמה יכולים להבדל זה מזה בפרמטרים רבים. והעדשות
גודל , גודל מסך, מספר צילומים מקסימלי שניתן לצלם בה, עמידות בתנאי מזג אויר, גודלה, המצלמה

 . ועוד ועוד, מעבד תמונה, מספר כפתורי שליטה, מערכת פוקוס, קצב צילום, עינית
ותספק איכות תמונה ומהירות תגובה טובות , (ללא עדשות)₪  2000 -בסיסית תעלה כ DSLRמצלמת 

. הכוונה היא יחסית" בסיסית"לכן כשאני משתמש במונח . יותר מכל מצלמה קומפקטית שקיימת בשוק
ויש לשדך להם , ₪ 6000יעלו מעל , גופים מקצועיים שהם עמידים יותר לאורך זמן וגם איכותיים יותר

 .עדשות איכותיות שמחירן בדרך כלל גבוה יותר
מרחק , קונטרסט, צבעים, חדות, אורכי המוקד שלהן -עדשות נבדלות זו מזו בפרמטרים רבים גם כן 

והן , לעדשות שונות ייעוד שונה. גודל ומשקל ועוד ועוד, מייצב, מהירות פוקוס, מיקוד מינימלי
ישנן כמובן עדשות . 'וכו, מאקרו, ספורט, טבע, פורטרטים: מיועדות לתת תוצאות אופטימליות לייעודן

אך מצד שני אינן מצטיינות בשום , ולכן הן גם יותר ורסטיליות, שמתאימות לשימושים כלליים יותר
תיתן איכות אופטית טובה יותר מהעדשות   DSLRכל עדשה למצלמת , בדיוק כמו בגופים. תחום

 . המותקנות כיום במצלמות הקומפקטיות הקיימות בשוק
ניתן . וממשיכים לאלפי שקלים ואף יותר מכך, ₪ 500 -מחירים של עדשות בסיסיות מתחילים ב

 .₪ 3000 -עדשות ברמה טובה למדי ב 2-3בהחלט להרכיב סט של 
 ?אז למי זה מיועד 

 DSLRהחויה של , גם אם זה רק את המשפחה והילדים, אבל מי שאוהב לצלם. ברור שלא לכל אחד
גם היכולת להתפתח בתחום הצילום היא . יהיו טובות בהרבה ממצלמות קומפקטיות, והתוצאות כמובן

חשוב לאמר . צריך להכין את הכיס להוצאה הכספית הכרוכה בכך, מצד שני. DSLRיתרון ברור של 
ו .מ.או נהיגה בב, רכיבה על אופני קנונדייל מקצועיות, נאייד במטבח'שבדיוק כמו שימוש במיקסר קיצ

 J... ראו הוזהרתם. נפגעת? ניסית ". רגילים"קשה לחזור אחורה למוצרים ה, 6סדרה 
 

 com.hotmail@me_raviv:  רביב לתגובות, 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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 תחושה ותקשורת צמחית  
שקיימת תקשורת כימית בין צמחים כאשר , מחקרים שונים מוכיחים

. וגם בסיטואציות אחרות, הם מותקפים על ידי חרקים מזיקים
תקשורת בין צמחים "ערכו לאחרונה מחקר בנושא , בוטנאים קנדים
המחקר נעשה על צמח ". ובינם לבין מינים אחרים, מאותם המינים

 Impatiensשמו הלטיני   , Yellow Jewelweedsששמו העממי 

pallida , הצמח גדל בר במקומות לחים ומוצלים. ושמו העברי בשמת ,
 . ונפוץ בעיקר בהמיספרה הצפונית של כדור הארץ, מקנדה עד לצפון פלורידה

ואף , מתקשרים בעזרת שורשיהם עם בני מינם " Impatiens" החוקרים טוענים שמיני הצמח 
הם חשים כאשר בני מינים אחרים גדלים , לעומת זאת. מתחלקים במזונות באותו מרחב מחייה

ופורחים לאורך כל , צמחי בשמת גדלים בארץ כצמחי בית וגינה. ומיד מתחרים בהם, בסביבתם
ובגביעים אחרים זרעו תערובת , זרעי בשמת מאותו המין, זרעו באותם גביעים, החוקרים. הקיץ

זרעי תערובת המינים . ונזרעו בגביעים נפרדים, זרעי בשמת נלקחו מאותו צמח אם. של מינים
התוצאה הייתה שצמחי . ונזרעו יחד עם זרעי בשמת בגביעים אחרים, שנלקחו מצמחים שונים

כדי להתחרות על כמות האור לצורכי , הוציאו יותר עלים, בשמת שנזרעו עם צמחים זרים
 . פוטוסינתזה

כי לא התחרו ביניהם על , לא הוציאו יותר עלים מהרגיל, צמחי בשמת שגדלו רק עם בני מינם
אלא שיתפו פעולה ביניהם על חלוקת המשאבים הזמינים בבית , מקורות מחייה באוויר ובקרקע

, גדלים באופן טבעי במקומות מוצלים , pallida Impatiensמהמין , צמחי בשמת. גידולם
כאשר זרעו זרעי בשמת בגביע אחד . והם רגישים לתחרות על האור, שבהם קרני האור מועטות

זה . לא הייתה תחרות ביניהם, והעמידו אותם קרובים אחד לשני, וזרעי צמחים אחרים בגביע שני
ויש מגע בין , רק כאשר המינים השונים גדלים באותה הקרקע, שהתקשורת קיימת, מוכיח

 .  שורשיהם

המוכיח שעלוות הצמח מגיבה על , שזו הפעם הראשונה שהתפרסם מחקר, החוקרים טוענים
התגלתה , ב"במחקר אחר שנעשה בצמחי החוף בארה. גירוי ותקשורת המתקיימים בשורשים
 . אלא שתגובת הצמחים הייתה שונה. תופעה דומה לזו של החוקרים מקנדה

ולא , אלה פיתחו מערכת שורשים מהירה ומסועפת, כאשר גידלו צמחים זרים ליד צמחי החוף
, זה מראה שצמחי החוף אינם חסרים קרני שמש המאירות עליהם בשפע. הוציאו עלים נוספים

היא , אחת הבעיות בחוף החולי, מאידך. על ידי מתחרים זרים, ותהליך הפוטוסינתזה אינו נפגע
התחרות בין צמחי . וקליטתם על ידי מערכת השורשים, חוסר מים מתוקים זמינים בעומק סביר

פיתוח מערכת , לכן התגובה המידית היא, היא על המים, החוף המקוריים לבין הצמחים הזרים
 . שורשים

ומתקיימים מאותם מקורות מים , גדלים יחד ללא תחרות, לעומת זאת צמחי החוף מאותו המין
כי הם גדלים בסביבה עשירה , תגובת צמחי בשמת הייתה שונה מצמחי החוף. מתוקים מעטים

אך כולם התקשרו ביניהם בעזרת , אומנם תגובות הצמחים היו שונות. אך דלה בקרני אור, במים
 . שנגעו אחד בשני באותה הקרקע, השורשים

וחלקם אף מחבקים , אנשים רבים נקשרים ואף מתקשרים עם צמחי הגינה וצמחי הבית שלהם
, די מובן, ועם הטבע הסובב אותו, הקשר הרגשי שיש לאדם עם צמחים שהוא מגדל. עצים ביער

 .  הצמח והתפתחותו בהקשר לאדם המטפל בו" תחושת"אך מעניין לחקור את 

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 תולדות 
 16:15-17:23: 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
יחידת דיור +― חד 6, בית בודד במיקום מהמם עם נוף משגע― בנופית א

 ₪  3,000,000, במצב מצויין, נפרדת

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

 מים וכבלים, כולל ארנונה ₪   1,200וגישה נפרדת לחלוטין 
 4,000, מרוהט לתקופה של שנה― חד 4.5, בית בודד― בנופית א    ₪ 

  מוווסוווווסווווופו ואותו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום

 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  052-5565448 9533548: 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 אליאש 

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

2ieliash@012.net.il 

 
 המרכז למוזיקה זבולון

  ז ין    י די  ופי 

 ללימודי חליליות 
 ‘ג‘  ‘   י ו   
   ופי ‘  י י  

  י ה ט יפ ן : ה ו ה
450-1024447 

 הח י  הו  פ וט ו דין

 וקו ו   ו קו     ה  

 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 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 92תבור 

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

  הגדר הלבנה 

 054-4915804נייד , 9835031. 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


