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 נופותופווווותו ופו ו

 1911112010א   “תשע , כסלו ‘ יום שישי יב   407גליון  

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

 תודות לרבים שנתנו יד להרמת והצלחת מוסיקה וטבע>>> 
  ברוכה הבאה, מיכל גלבוע, ורכזת נוער חדשה. טקס השבעה -מחנות העולים>>> 
 18:00בשעה   20.11.10שבת , מחר, הרקדה עם אלעד>>> 
 רופאת הילדים , ר מירית הרשמן“מאת ד, השפעת עישון פסיבי על תחלואת ילדים

 <<<. במרפאת הכללית החדשה בנופית
 רשמים מפעילות נופשיבוקר בטיול אל הנגב>>> 
 בדיקות רפואיות וחוגים בנופשית>>> 
 מבצעים באיטליז ובמזנון נופשית>>> 
  קייטנת  הצהרונים בחנוכה>>> 
 רביב מיוחס בפינת הצילום , על השפעת האור בצילומי חוץ ופנים>>> 
 ועוד<<<ועוד<<< קראו ברשימות מהטבע מאת אהוד קלפון, התקפת טרמיטים>> 
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 לאשכולות הגנים דרוש רכז/ת מנהלי/ת 

 ילדים, דרוש רכז/ת 200 כיתות גן וכ 10לאשכולות הגנים בנופית, הכוללים 
מנהלי/ת, במשרה חלקית, לעיסוק בנושאים: ניהול כ"א, רכש ותחזוקה, 

 nofit_vaad@012.net.il ,9930001בטיחות ורישוי, מטבח ומזון. 
 
 

   ברוכה הבאה–רכזת נוער חדשה 
 מיכל גלבוע מטבעון, בעלת נסיון והכשרה –רכזת נוער חדשה בנופית 

  .054-6833022חינוכית רחבה, חיוך מקסים ומרץ רב. טלפון 

 
   טקס השבעה–מחנות העולים 

 בגבעת 27/11לטקס ההשבעה שיערך ביום שבת הכל תושבי נופית מוזמנים 
 הטקס יכלול השבעה לתנועה, קבלת חולצות כחולות וטקס אש.. המדורות

. 17:00ההורים מתבקשים להגיע לגבעת המדורות בשעה 
 .15:00לחניכים פעילות מוקדמת במחנה בשעה 

ההשתתפות בפעילות מותנית בתשלום דמי חבר  
 ., או מדריכי הקבוצות052-4370387לפרטים שירן יונה - 

 
 23 יום הולדת –חגה של נופית 

צויין כמיטב המסורת באירוע "מוסיקה וטבע בשביל אוהד סובב נופית".  
 הודות לכמאה – חווינו אירוע משובח, מושקע ו"מתוקתק" –גם השנה 

מתנדבים, בוגרים ובני נוער, הנושאים על גבם מדי שנה, את האירוע הקסום 
 תכנון קפדני וביצוע מושלם ייצרו אירוע מהנה –והייחודי הזה. וכתמיד 

ומרגש )חוץ מהאחראי על מזג האוויר שפישל גם השנה(. 
 המפיקה – שוב תודה לגנית –התודות כבר נאמרו בכתב ובע"פ ובכל זאת

 הבלתי נלאית, להלן בוטנסקי, לדני אלימלך ולגדודי המתנדבים של נופית..
 

 נקיון
בשבוע האחרון, רמת הנקיון ברחובותינו אינה כבשגרה ובוודאי לא ברמה 

אליה אנו שואפים. שתי סיבות לדבר: פועלי הנקיון עסקו רבות בהקמת אירוע 
יום ההולדת לישוב ובפירוקו ופחות בניקיונות שגרה. בנוסף, בשלושת הימים 

האחרונים, מציינים עובדי הנקיון את "חג הקורבן" ואינם עובדים.              
אנו נעשה מאמץ "ליישר קו" ולהחזיר את המצב לקדמותו במהלך השבוע 

בימים אלו ובכל ימות השנה:   –הקרוב. אפשר בהחלט לעזור לנו בכך 
 לרחובות.                    –הימנעו מהוצאת פסולת, גרוטאות, קרטונים וכו' 

עבור אלו, יש מכולות ייעודיות במרכז המחזור ליד המרפאה. תודה.. 



 3 

 

 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 
 

  חדרים עם  7למכירה בבלעדיות בית

₪  1,900,000יציאה מהסלון לחצר 

 מיידי

 חדרים עם  7‘ למכירה בבלעדיות קוטג

גינה גדולה , נוף מקסים+ יחידה מניבה 

 מיידי₪  2,500,000

  חדרים  6להשכרה בבלעדיות בית

   ₪  5,000מיידי   מפואר

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן
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 נופשיבוקר בטיול אל הנגב
עזבנו מאחורינו את ,  בבוקר ערפילי של יום שישי

 .הבישולים וכל השאר ויצאנו לטייל
האנשים מתחילים ,  אט אט התפזר הערפל

מתמלא (  איש 48)האוטובוס המלא ,  להתעורר
. בצחוקים ובאווירה של שמחה,  בקולות שיחה

מצטרף אלינו ,  המדריך המוכר דרור וייצמן
למנות קצובות ,  ביקנעם ומרגע זה אנחנו זוכים

. בדיוק במקומות ובמידה הנכונים,  של הסבר
 ,התקרבנו אל הנגב

שהקימו ,  בר-תושבי גבעות,  אל החלוצים של היום,  אל אדמתו הצמאה למים
מרים הייזמית ,  שבע-בתל...ביקרנו בחוות בודדים חירבת זעק ולקינוח,  ישוב חדש

 !מדהימה : הבדואית שעל דמותה המעניינת אמרנו פה אחד
למדריך שיודע לעניין ולכל מארחינו בנגב הרחוק ועכשיו גם ,  תודה למארגנים

 .המוכר יותר
 עליזה רווה: טיילה ונהנתה לספר

 :הודעות נופשיבוקר
 ההרצאה נדחית לתאריך יותר מאוחר-30.11.10

 
 (עדיין לא סגור סופית גם תלוי במזג אויר)יום ג מתוכננת נסיעה -14.12.10 

 לבוסתן של אברהם

ממוקם , בשולי מטעי הבננות של קיבוץ מעגן מיכאל, במורדות הכרמל
 ".בוסתן הכרמל"

 .אותו מטפח חבר הקיבוץ אברהם חסידים
, מינים של עצי פרי 110הוא כולל .במקום אוסף עצי פרי עצום ממגוון אזורים

 .ריחות וצבעים בכל ימות השנה, אשר יוצרים חגיגה של טעמים
 

 אנו בודקים את נושא הנופש בים המלח  שכנראה יתקיים בחודש ינואר
 . פרטים נוספים בהמשך               

 צוות נופשיבוקר                                               

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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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

 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

 

הרקדת ריקודי העם 
 .החודשית עם אלעד

 20.11במוצאי שבת 
 .במגרש ליד בית הכנסת

הרקדת  - 18:00-19:00
 ילדים
ואילך הרקדה  19:00

פתוחה למתחילים 
 ומתקדמים

  
 ! בואו להנות כמו תמיד
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 מוזיקה וטבע 
  8‘ מס -בשביל אוהד  סובב נופית

 !תודה
 :לרבים שנתנו יד להרמת והצלחת האירוע

 , ראש המועצה האזורית זבולון-לדב ישורון 

 , מנהל מחלקת ספורט ונוער -לדני אלימלך

 ,מנהלת מחלקת תרבות-להלן בוטנסקי 

 ,  למאבטחים ולמתמידים בראשות דני צנטנר

 , אהוד קלפון  -למדריך הטיול

 ,   לעומרי וטניה, ר רונן מיר ולאילנה כץ על הסיוע לפעילות ניידת המדעים“לד

בהפעלה , ולכל שכבות הנוער שסייעו בהקמה, מדריכי הנוער, סער ועדי, למיכל
 ! כל הכבוד. וסייעתם רבות בקיום הפעילות, הוכחתם רצינות ואחריות. ובארגון 

 

 ,תודה

 , לצוות מזכירות היישוב, לעובדי הישוב

 , ל ולרשות הטבע והגנים על פעילות מגוונת ומעשירה בתחנות“לקק

 , להרכבים המוזיקליים ולמפעילים השונים

 ,  לניר  ולהנהלת נופשית

 , במזכירות ובשטח, לכל האחראים והעוזרים בתחנות המידע

 ,וסייעו בכל שנידרש, ארחו את המפעילים, לכל התושבים שפתחו ביתם

 

 ,ותיקים וחדשים, מבוגרים וצעירים, למתנדבים הרבים
 
 

 שבאתם וטיילתם עימנו , קהל נפלא, ולכולכם
 סובב נופית  -בשביל אוהד 

 הצוות המארגן                                                                  

 23נופית חוגגת 
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 בדיקות רפואיות
 .המעוניינים מתבקשים להירשם בהקדם  23.11.10יתקיימו בנופשית ביום שלישי 

 

 חוג ציור לילדים
 .בצהרון בית הספר, החוג מתקיים בימי רביעי, החודש נפתח חוג ציור לילדים

 17:00-18:30'         ד -'כיתות א

. טכניקות שימוש ואת יסודות הציור, בחוגים נלמד לצייר במגוון של חומרים  
.נכיר אמנים ואומנות מכל העולם ונשתמש באומנות ככלי אינטואיטיבי להבעה עצמית   

 

 עינת גרבר: מדריכה -ריקוד החיים
 הזדמנות לפסק זמן, ריקוד החיים הינה חוויה של שחרור ושמחה לגוף ולנפש

 .מחיי היומיום ודרך להתחבר לעצמי הפנימי

 "לנקות את הראש"הריקוד הקבוצתי המונחה מאפשר לחוות מדיטציה בתנועה 

 .ולזרום לריקוד חופשי

 .אין צורך בניסיון קודם, החוג פתוח לגברים ונשים כאחד

 יש להגיע בביגוד נוח לתנועה

 .בחדר הצפוני 8:00-9:00:  בשעות( ' במקום ימי ג)' החוג מתקיים בימי ד

 (הכדור הגדול) התעמלות עם פיטבול 
 !  פיטבול  כל זאת תוכלי לקבל בעזרת אימון?הצרת היקפים ? חולמת על בטן שטוחה 

ובכך מכניס לפעולה את כל השרירים המייצבים ובכללם , הכדור הגדול מערער את שיווי המשקל
יחד , הצרת ההיקפים במותניים, כך שבכל תרגיל ותרגיל עובדים גם על השטחת הבטן. גם הבטן

 .עם אימון ממוקד לישבן ולירכיים
 נילי טל דן –מדריכה 
 91:91-51:91    יום שני

 91:91-51:91יום רביעי 

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

השבוע הכינו ילדי חוג הבישול 
 כעכים מלוחים מצופים 

 חוג הבישול בימי חמישי
 76:44 – 75:77 '  ג-'כתות א
 75:74 – 74:07 '  ו -'כתות ג

  470-7550070יעל :  לפרטים
 נופשית: להצטרפות

mailto:nofsheat@012.net
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 מרפאת הכללית החדשה בנופית, ר הרשמן מירית"ד, מאת רופאת הילדיםהעיקר הבריאות 

 השפעת עישון פסיבי על תחלואת ילדים
אך לא קיים חוק המונע את , בישראל קיים חוק האוסר על עישון במקומות ציבוריים

קיים קשר , על פי מחקרים רבים. חשיפתם של תינוקות וילדים לעישון של הוריהם
לבין תחלואה , בעיקר בגילאים הצעירים, ישיר בין חשיפה כפויה זו של הילדים 

 .בילדים בכלל ולזיהומים של דרכי הנשימה בפרט
והתחלואה כוללת מס רב של , נזקי העישון האקטיבי ידועים היטב לאוכלוסיה הבוגרת
וברונכיטיס ( אמפיזמה)נפחת : מחלות החל ממחלות דרכי הנשימה כשהנפוצות  שבהן

וכלה בהתפתחות סוגים שונים של , תחלואה ותמותה ממחלות לב טרשתיות, כרונית
 .כליה וקיבה, לבלב, שלפוחית השתן, ושט, לוע, ריאות: גידולים סרטניים כגון

אולם , המבוגר הבוחר לעשן נוטל אחריות אישית על  בריאותו, למרות הידוע לעיל
 ?האם הוא מודע  לסכנות האורבות לבריאות ילדיו כתוצאה מעישון כפוי זה

 2מתייחס לשאיפה של עשן סיגריה כתוצאה מ" עישון כפוי"או " עישון פסיבי"המונח 
 :מצבים
 עישון אקטיבי של מעשן הנושף את עשן הסיגריה מריאותיו לכוון אדם אחר .1
 חשיפה לעשן של סיגריה בוערת בסביבת האדם החשוף.2

כאשר תינוקות וילדים קטנים להורים , לנחשף אין כל אפשרות לבחור שלא להיחשף לעשן הטבק
חלקם , מרכיבים כימיים שונים 4,000העשן הנפלט לחלל החדר מכיל מעל . מעשנים שייכים לקטגוריה זו

 .והחלקיקים הללו מתפזרים בחלל החדר ונשאפים על ידי הילד, חומרים מסרטנים
מכלל הנשים  242-מכלל הגברים וכ 302, מעשנים( 18מעל גיל )מהאוכלוסייה הבוגרת  272-בישראל כ

-מכלל הגברים העובדים וכ 462-כ.י מעשנים לפחות פעם בשבוע-מתלמידי כתות ו102-כ. מעשנים
יותר לעישון  2.5כאשר גברים נחשפים פי , מכלל הנשים העובדות נחשפים לעישון פסיבי בישראל 282

-כל שנה נפטרים בישראל כתוצאה ישירה של עישון כ. ביחס לנשים( שעות ביום 6יותר מ)פסיבי כבד 
וכן מספר הילדים , אך לא ידוע המספר המדויק של הילדים החשופים  לעישון פסיבי וכפוי, חולים 7,000

 .הנפטרים כתוצאה מחשיפה סביבתית לטבק

 :תחלואת ילדים כתוצאה מחשיפה לעישון
של  40-וה 30-ההשערה שעישון פסיבי יכול להשפיע על תינוקות הועלתה במחקרים כבר משנות  ה

. בעיקר עקב עלייה בשכיחות העישון בקרב נשים ובמיוחד בזמן מלחמת העולם השנייה, המאה הקודמת
פורסמו המחקרים הראשונים שהדגימו את הקשר בין עישון בזמן הריון לבין משקל לידה  50-בשנות ה

פורסמו המחקרים הראשונים שהדגימו קשר  70-בתחילת שנות ה. וכן לידות מוקדמות, נמוך של התינוק
ומאז , בעיקר ברונכיטיס ודלקות ריאה, בין עישון פסיבי בילדים ועלייה בתחלואה של דרכי הנשימה

מחקר שבדק את הקשר בין עישון פסיבי לבין מחלות דרכי הנשימה . מחקרים רבים אשררו ממצאים אלו
 1.24מצא כי הסיכון לתחלואה באסטמה בקרב ילדים החשופים לעישון פסיבי היה פי , בילדי בית ספר

נמצא גם כי בקרב החשופים הסיכון למחלה ריאתית המתבטאת . גבוה מילדים שלא היו חשופים לעישון
נמצא כי , במחקר אחר. ביחס לילדים שלא חשופים לעישון 1.4בצפצופים שעול וכיח מרובה הייתה פי 

 .יותר גבוה 1.75הסיכון להפסיד ימי לימוד היה פי , ילדים החשופים לעישון של יותר מהורה אחד

 (9המשך בעמוד )
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נמצא כי ילדים להורים מעשנים אושפזו בתדירות גבוהה יותר ולמשך זמן , במחקר שבוצע בפינלנד
בנוסף המחקר הראה שקיימת שכיחות גבוהה . ארוך יותר בהשוואה לילדים להורים לא מעשנים

ובייחוד ( שנים 5חודש עד )יותר של תמותה בקרב ילדים להורים מעשנים בעיקר בגילאים הצעירים
במחקרים רבים הודגם הקשר בין חשיפה לעישון לבין עלייה בשכיחות דלקות . בילדים עד גיל שנה

הסיכון היחסי להתאשפז עקב דלקת ריאות בקרב ילדים .ריאה בעיקר בשנה הראשונה לחיים
 .ביחס לילדים שאינם חשופים לעישון 1.93החשופים לעישון הוא גבוה פי 

 .נמצא הקשר בין עישון פסיבי בילדים לעלייה בשכיחות דלקות אוזניים 80-כבר בשנות ה
להצטברות נוזלים , 1.48הסיכון לדלקות אוזניים חוזרות בקרב ילדים חשופים לעישון הוא פי 

יותר מילדים  1.21ולניתוח עקב הצטברות נוזלים באוזן התיכונה הוא פי  1.38באוזניים הוא פי 
כמו כן יש לציין כי השכיחות של הופעת נחירות בשינה והגדלת אדנו אידים .שאינם חשופים לעישון

הגדלת שקדים והצורך בהוצאתם היה כפול בקרב . הייתה גבוהה בקרב ילדים החשופים לעישון
 .ילדים אלו

במחקרים שונים הודגם כי עישון פסיבי מעלה את השכיחות בילדים החשופים למחלה חיידקית 
 .3.8ועד פי  1.74הסיכון על פי סוגי החיידקים השונים גבוה יותר פי . חודרנית

לחלות במחלה  4.1אשר עישנו אקטיבית היו בסיכון יחסי של פי  18לציין כי מבוגרים מעל גיל 
 .חיידקית חודרנית

מחקרים . ב"מוות עריסה הינו הגורם הנפוץ ביותר לתמותת תינוקות בין גיל חודש לגיל שנה בארה
אפידמיולוגים הראו קשר ישיר בין עישון פסיבי של תינוקות לבין מות עריסה ונמצא כי הסיכון הוא 

 . בקרב תינוקות חשופים לעומת לא חשופים לעישון פסיבי 6עד  3.3פי 
שלב התחלתי בהיווצרות זיהומים של דרכי הנשימה הוא היצמדות החיידקים לתאים של דרכי 

במחקר שבוצע בדרום הארץ נמצא שבילדים קיימת שכיחות גבוהה של נשאות חיידקים . הנשימה
ובילדים שנחשפו לעישון פסיבי השכיחות הייתה גבוהה משמעותית ,בעיקר בחלל האף וחלל הלוע

חיידקים אלו יכולים להתפשט הן לדרכי הנשימה העליונות והן . לעומת ילדים שלא נחשפו לעישון
 . לדרכי הנשימה התחתונות ולגרום לזיהום

 :אבחנת עישון פסיבי ומניעה
המדד הביוכימי .מדידה נקודתית אינה מדויקת מאחר ואינה משקפת חשיפה מצטברת לאורך זמן

ניקוטין הופך . המשמש לבדיקת רמת חשיפה בקרב מעשן אקטיבי משמש גם למדידה במעשן פסיבי
 .רוק או שתן מהווה מדד לחשיפה לעישון, דם, תוך שעתיים לקוטינין ולכן מדידתו בשיער

לבין שכיחות האשפוזים עקב זיהומים של דרכי , קיים קשר ישיר בין מרחק התינוק מההורה המעשן
 ...(או כמובן  להפסיק כליל את העישון)ולכן מומלץ לא לעשן בחדרי תינוקות , הנשימה התחתונות

מחקר שבדק רמות קוטינין של ילדים ביחס למקום העישון של ההורים דווח כי הרמה הנמוכה 
, ביותר של קוטינין נמצאה בילדים להורים שעישנו מחוץ לבית ביחס לילדים שהוריהם עישנו בבית

 .בעיקר אם הדלתות היו סגורות

מאחר וקיים קשר ישיר בין עישון פסיבי וכפוי של ילדים לבין זיהומים , כפי שתואר לעיל: לסיכום
אסטמה , דלקות ריאה, ברונכיטיס, דלקות לוע וסינוסים, דלקות אוזניים: של דרכי הנשימה הכוללים

ראיתי לנכון , ומאחר וקיים קשר ישיר בין כמות החשיפה והמרחק מהילד, ומות עריסה בתינוקות
או לפחות להקטין את החשיפה של התינוקות , להביא בפניכם נתונים אלו על מנת לנסות למנוע
 .והילדים לעישון הפסיבי והכפוי על ידי ההורים

 בברכה
 ר הרשמן מירית "ד

 רופאת הילדים במרפאת הכללית החדשה בנופית
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 קייטנת הצהרונים בחנוכה 
 

! להורים שלום

 צוות הצהרונים מקיים קייטנה. )כולל יום שישי 3/12-9/12בחופשת החנוכה 

 הפעילות פתוחה גם לילדים שאינם בצהרון!(.  5.12ולא כולל יום א' ה 

 1700 - 0730, 1300 – 0730ניתן להרשם בשני מסלולים: 

 .12:45בימי שישי קבוצת גני החובה עובדים עד השעה   .א

. 11:45בימי שישי קבוצת כיתות א-ב-ג עובדים עד השעה  .ב

עלות הקייטנה: 

  הילדים יישארו 330 - 13:00 עד השעה חלקיילדים השייכים לצהרון  .₪ 

 בימים הקבועים בצהריים.

  350 - 13:00ילדים שאינם שייכים לצהרון, עד השעה.₪  

  אין אפשרות לתשלום ושהייה בימים בודדים. 

. www.nofit.org.ilפרוט הפעילות יפורסם בהמשך באתר של נופית: 

 , בכדי שנוכל להיערך!25\11אנא הירשמו אצל צוותי הצהרונים עד לתאריך 

להרשמה בגנים יש להירשם על גבי לוחות המודעות בגנים. 

. 050-3364764להרשמה בכיתות א' יש להירשם אצל עידית - 

. 04-9930001להרשמה בכיתות ב'-ג' יש להירשם אצל קרן במזכירות - 

. 054-6833817ילדים שאינם בצהרון נא לפנות לליאת - 

. 04-9930002ניתן לשלוח  את הספח המצורף לפקס מספר 
 

 

אני מעוניין לרשום את בני / בתי לקייטנת חנוכה 

בכיתה / בגן ____________              טלפון + סלולרי ___________ 

שייכים לצהרון ___________       שם ההורה ____________ 

מאחלות חג אורים שמח - ליאת וצוות הצהרון 
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 מבצעים באטליז נופית
 טרי יום יום

כרעיים 
 עוף

חזה עוף 
         25 00  פרוס

04-9835210 

 בין השעות
17:00-21:00 

00 17 

 04-9930004: ‘להזמנות טל. משלוחים מהאיטליז ומהמרכולית חינם

תוספת אחת 
 חינם לבחירה

, טונה, בצל, זיתים
 פטריות, בולגרית

₪  
0050 

 :בתוספת
 טונה או בולגרית
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 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 אור
?  האם זה משנה איזה אור  . אבל זה רק תחילתו של הסיפור . את זה כולם יודעים , בשביל לצלם צריך אור 

אבל כמה באמת אנחנו מתחשבים  . כן וכן , כן : התשובות פשוטות ? האם הכיוון חשוב  ? מהי עוצמתו  
 .כל אחד מוזמן לענות לעצמו ? באור כשאנחנו מצלמים  

אנסה  . אבל בהחלט ניתן להתחשב בו כשמצלמים ולעיתים גם להשפיע עליו , במרבית המקרים האור הוא דבר נתון 
 .לתת כמה טיפים כדי לנצל נכון את האור 

 צילומי חוץ 
בשעות בהן השמש במרום השמיים עוצמת האור  . כיוון האור ועוצמתו הם שני דברים חשובים מאוד בצילומי חוץ 

אזורים מסויימים בתמונה יהיו בהירים מאוד  . ביום בהיר תמונות תצאנה מאוד קונטרסטיות . חזקה והוא בא מלמעלה 
אז איך  . זה לא אידאלי כמובן . בעוד אזורים אחרים יהיו מוצלים וכהים , או אפילו יבהיקו ( למשל " שרופים "שמיים  )

 ?לקבל תוצאות טובות  
 .התמונות ייצאו מאוזנות ונעימות יותר . לנצל לצילום ימים מעוננים בהם אין שמש ישירה חזקה 

לצילומי מאקרו ופורטרטים  )מוקדם בבוקר כשהאור פסטלי ורך   –לצלם בשעות בהן השמש נמצאת נמוך בשמיים  
 (.לצילומי אוירה )או אחר הצהריים כאשר האור זהוב וחמים  , (למשל 

אור ישיר  . תאורה צדדית בצילומי פורטרט למשל מכניסה עומק לתמונה . לצלם כשהאור בא מאחוריכם או מהצד 
 .אותה " משטח "

הפלאש יפיג את הצללים בתנאי  . מומלץ להשתמש בפלאש גם באמצע היום , אם אין ברירה והאובייקט מוצל 
 .מטרים מהאובייקט   1.5-3שאתם במרחק של  

 ( indoor))צילומי פנים  
מהירות  )ואז המצלמה נאלצת לפצות על כך בזמני חשיפה ארוכים יחסית  , במקרים רבים אין מספיק אור בתוך הבית 

,  זה לא טשטוש בגלל בעיית פוקוס . בתמונה " נמרחים "כתוצאה מכך אובייקטים שנמצאים בתנועה  (. תריס נמוכה 
 .  אלא מהירות תריס נמוכה מדי 

אור של  . עם נטיה לכחול " קריר "אור פלואורסנטי נותן תמונות עם גוון  . בעיה נוספת היא סוג התאורה שיש במקום 
כל מצלמה מתמודדת עם הבעיה במידה שונה של  . עם הרבה צהוב וכתום " חמימות "נורת ליבון נותן תוצאות  

 ?אז איך מתמודדים עם שתי הבעיות הללו  . הצלחה 
מצד שני הוא יוצר צללים לא יפים  . הוא פותר גם את בעיית הצבעים וגם את בעית המריחה  –משתמשים בפלאש  

לנסות לדאוג שהרקע מאחורי האובייקט   –האחד  : לכן יש להשתדל לעשות שני דברים , מאחורי האובייקט 
מרחק קטן מזה יגרום  . מטרים   1.5-3לצלם ממרחק של   –השני  . יהיה מספיק מרוחק ממנו כדי שלא יווצר צל 

 .מרחק גדול מזה יגרום לתמונה חשוכה יחסית . לאובייקט להיות מואר מדי 

במידה ולא ניתן להשתמש בפלאש חשוב לייצב את המצלמה על ידי השענות על משהו   –מייצבים את המצלמה  
" להקפיא "הייצוב לא יעזור  . כאן  יש יתרון ברור למצלמות עם מייצב תמונה . או על ידי שימוש בחצובה , יציב 

אבל יפחית משמעותית את המריחות הנובעות מהרעידות  , (להבדיל מהפלאש )את התנועה של הילדים שלכם  
 .  של היד 

 ...אפשר לבקש מהילדים לא לזוז 

זהו הפרמטר שעושה תיקון לצבעים WB (White Balance .) -בחלק מהמצלמות ניתן לקבוע ידנית את ה
אבל לפעמים היא , המצלמה עושה זאת אוטומטית. בתמונה כך שייצאו טבעיים גם אם התאורה מלאכותית

 .ואז נדרשת התערבות ידנית, טועה

 . עד כאן להפעם        
 רביב, שבת שלום       
 raviv_me@hotmail.com:  לתגובות      
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 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 70044 -9044' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת 
 קבלות פנים

 שוש ואהוד יונאי

470-765709760 

 

 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

050-9535175 

 מרפאה בעיסוק בעלת ניסיון רב

 ,תקדם את ילדכם במוטוריקה

 ,קשב וריכוז, התארגנות, ויסות חושי

 .ותקשורת' מוכנות לכיתה א

 דרך משחק והתנסות חוויתית

 הילד יחווה הצלחות ויבנה

 .תחושת מסוגלות וביטחון עצמי

  .ההורה שותף בטיפול ומקבל הדרכה

 מכון בר מצוה

 

לימוד חוויתי 
ליווי צמוד והדרכה מעשית 
מפגשי אבות ובנים 
חגיגת סיום ליד הכותל 

 להצטרפות הרב מיכאל קישון
054-6669770 

ki@neto.net.il 
 הכתובת שלך לכל עניין יהודי

 ...זה הזמן להצטרף 
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 טרמיטים
נודע על מתקפת טרמיטים באופקים ,  2010בחודש נובמבר 

, הם מכרסמים את העץ. הפוגעים בבתים רבים שנבנו שם מעץ, בנגב
, בארצות הברית למשל. ונוברים גם בארונות וברהיטים בתוך הבתים

המפוררים , יש נזקים גדולים מטרמיטים, שבה בונים בתי מגורים מעץ
בארצנו שבה בונים בתים בעיקר מביטון . את יסודות הבית והקירות

מומחים לבניית בתים מעץ טוענים שאם . הנזקים מעטים, ובלוקים
 .מטפלים בעץ בחומרים מתאימים הם יהיו עמידים בפני נזקי הטרמיטים לשנים רבות

מיני  2600בעולם מוכרים . ואינם נמלים, הם חרקים בעלי גלגול חסר ,( Isoptera) טרמיטים 
. באזורים טרופיים וסובטרופיים, טרמיטים שחיים בלהקות המונות מאות עד מיליוני פרטים

מחזור חייהם מתחיל . הם חיים בעיקר לאורך מישור החוף ובאדמות חוליות בנגב, בארץ
הם . ואז הם נוחתים על הקרקע ומאבדים את כנפיהם, בהפריית המלכה באוויר על ידי זכר אחד

הן גדלות ומשילות . שמהן בוקעות לרוות לבנות, חודרים לקרקע והמלכה מטילה ביצים מופרות
חלקן תהיינה פועלות הבונות את מחילות הקן . חמש פעמים עד לבגרותן( מתנשלות)את העור 

בעלי ראש גדול וגפי , חלק אחר יתפתח לטרמיטים לוחמים. ומאכילות את הלרוות ואת המלכה
 . שיגנו על הקן, פה רחבים

זכרים )ויתפתחו לטרמיטים פוריים , שיבקעו מהביצים עם כנפיים, יהיו גם כאלה מעטים
יש ביצה שממנה בוקע , כמו אצל טרמיטים, בגלגול חסר. הבולטים בצבעם השחור, (ומלכות

, זחל, יש ביצה, ובגלגול מלא כמו אצל פרפרים למשל, הדומה לבוגר" נימפה"יצור זעיר הנקרא 
 . גולם ובוגר

המסוגלים לנשוך כל מי שמנסה , עם גפי פה רחבים, הם חזקים במיוחד, הטרמיטים הלוחמים
ונלחמים כל , ועומדים בשורות עורפיות בתוך המחילות, הם עיוורים. בעיקר נמלים, לחדור לקן
תאית , גללי בעלי חיים, אוכלות רקבובית, הפועלות עולות למעלה אל פני האדמה. אחד בתורו

חיים , בקיבה של הטרמיטים. ונוברות בתוך קירות בתים עשויים מעץ, עצים עשירה באנרגיה
יש טרמיטים . לסוכרים( צלולוזה)המפרקים את התאית , אצות ופרוטיסטה למיניהם, חיידקים

הם אוכלים את הפטריות ופולטים את הנבגים הנובטים . המגדלים פטריות על גללי החרקים בקן
 .  לגן של פטריות

בניגוד למלכת הנמלים המופרית , "מלכה"המפרה את ה" מלך"בתוך הקן חיים ביחד טרמיט זכר 
.  הזכר מת לאחר ההפריה מחוץ לקן. ושומרת את תאי הזרע במשך כל חייה, רק פעם בחיים

ומגדלי בוץ המגיעים לגובה של תשעה , באפריקה יש קנים המגיעים לעומק של חמישה מטרים
חיות בקן , לעתים. מאפשרים גם זרימת אוויר לאורך המחילות בקן, מגדלי מחייה אלה. מטרים

צבע . המטילות ביצים ומגדילות את האוכלוסייה לממדים גדולים, מספר מלכות, אחד בהרמוניה
, הם רגישים לאור השמש. וגם הנימפות הבוקעות מהביצים הן לבנות, הטרמיטים בדרך כלל לבן

 . ונעים בתוכן ממקום למקום, לכן הם בונים מחילות מחול ורוק על האדמה ועל קירות הבתים

רצוי שישימו לב אם יש מחילות בוץ על הקירות החיצוניים , אנשים שגרים בבתים צמודי קרקע
אם מטפלים רק בטרמיטים . כדי לדעת להתגונן מנזקי הטרמיטים, ובסביבתם הקרובה, של הבית

וממשיך לספק , כי הקן הנמצא בעומק האדמה לא נפגע, הבעיה נשארת, שהתגלו בעץ מכורסם
 . טרמיטים העולים אל פני השטח ואל הבית

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע
ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 וישלח 
 16:06-17:16: 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    ₪ 

  מפ ךו פפפטאו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך
 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  9777704: טלפון
470-7767004  

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
052-6008871  

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

 מזמין את ילדי נופית

 ללימודי חליליות 
 ‘ג‘ ב‘ לכיתות א

 בנופית‘ בימי א
 מירה טריפמן : המורה

450-1024447 
 החליל הוא פשוט ועדין

 וקולו כמו קול של הלב

 מטפלת
 פנויה

 חמה ולבבית
 עם ניסיון רב 

מעוניינת לטפל 
בילדכם בחום 

 ואהבה
 בעלת רכב

 כולל המלצות חמות
057-8138656 
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 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 או ורוטו ופו ו

, 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 !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הואוםופו ווו
 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 , 19835031 טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 אלון שריגאחראי ביטחון בנופית 

490-5900423 
 054-4930818סיירת נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 


