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 נופותופווווותו ופו ו

 2611112010א   “תשע , ט כסלו “יום שישי י   408גליון  

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

הסרט צולם בבית החולים . של שלומי אלדר" חיים יקרים"לאחרונה הוקרן ביד למגינים ביגור הסרט 
הסרט מוכיח  עד כמה החיים . תל השומר כשבמקביל מתרחשת מלחמת עופרת יצוקה בחזית עזה

נאבקת על חיי בנה התינוק יחד עם הרופא שלו , אן יונס שברצועת עזה―אמא מח. באזורנו מטורפים
התינוק עם מחלה נדירה וזקוק לטיפול יקר שכמובן אינו בר השגה . בבית החולים תל השומר

. התינוק מקבל תרומה אנונימית ומפתיעה  מישראלי שבנו נהרג במהלך שירותו הצבאי. למשפחה
שתהיה גאה בבנה אם יהיה ביום מן , ברגע של כנות, בשיחה עם שלומי אלדר  מתוודה האם ואומרת

 .כאן הסרט מגיע לשיאו אבל אינו מסתיים. הימים שהיד ויהרג למען שחרור ירושלים
זה לא יפליא אותי אם אשמע , אם המציאות באזורנו לא תשתנה. הסרט עורר אצלי כמה מחשבות
נילחם בשורות החמס תוך קונפליקט אישי או , שהוא בן שלוש היום, בעוד שנים אחדות שהילד הזה

, קונפליקט דומה לקונפליקט של הרופא שמציל את הילד הזה ויוצא למילואים בעזה. אולי בלעדיו
כדי לחבור לכוחות שנשלחו לשם במטרה , בזמן מלחמת עופרת יצוקה, תוך כדי צילומי הסרט

האם אתם : פנטזיה אם תרצו, ומחשבה נוספת. להראות לתושבי עזה מה קורה כשבעל הבית משתגע
בשביל , למרבה הצער. אני חושב שלא? חושבים שהסרט הזה יכול לשנות את המציאות באזור

 .לשנות את המציאות צריך להישפך מספיק דם עד שכל הצדדים יגידו די
האומלל וחסר האונים ולהזדהות עם האמא הדואגת , בלתי אפשרי שלא לגלות חמלה לתינוק הקטן

איש חדשות , שלומי אלדר. כמו האדם שעשה אותו, כנה, אמיתי, אנושי, נוגע ללב, סרט מרגש. לבנה
בעקבות כתבה , ומשם. ויום אחד המקום שבו הוא עובד נסגר והקריירה שלו מתרסקת, שעובד בעזה

 ".החיים יקרים"ממריאה לשיאה עם הסרט , אחת על תינוק חולה בבית החולים
ובכן הסרט הזה נבחר לאחרונה להיות ברשימה ?  האם אתם חושבים שהסרט ראוי לפרס האוסקר

מיד לאחר הסרט התקבצו הצופים באולם . המועמדים לפרס האוסקר לסרטי תעודה 15המקוצרת של 
ל “ועל כך שבחו. ב ועוד“ארה, קנדה, שלומי סיפר על ההקרנות בגרמניה. לשיחה  עם שלומי אלדר

. ולהקרנות מגיעים הרבה יותר אנשים ביחס להקרנות בישראל“ פופולרי”הסרט הרבה יותר 
. השיחה המשיכה עם החברים  באוטו בדרך הביתה. התפתחה שיחה מעניינת בין שלומי והקהל

תודה לענת עוגן מנהלת אולם יד למגינים ששלחה תזכורת יחד עם קישור לרשימה מרתקת בעיתון 
 . רשימה שדרבנה אותי לצאת ולראות את הסרט ולהיפגש עם שלומי, באינטרנט“ הארץ”

 אבי ברוך

 ועוד בגליון 
טיול לבוסתן של אברהם  ולתעשיות בית אל <<< תומכים במשפחת שליט בעמוד הועד המקומי 

על ידי  -סדנא לייעוץ הנקה במרפאת הכללית בנופית<<< בעמוד של נופשיבוקר . בזכרון יעקב
מתארגנת קבוצת חובבים למשחקים במגרש ? אוהבים  לשחק כדורסל<<< מומחית לייעוץ הנקה 

מבצעים <<< יוזמה של אסף בנדקובסקי להכנת ספר טלפונים יישובי . הנופיתפון<<< בנופית 
תובנה מאת יהודה יזרעאלי , על חשיבות עריכת תזרים מזומנים<<< באיטליז ובמזנון בנופשית 

, כל מה שרציתם לדעת על מחזור שקיות ולא העזתם לשאול<<< קייטנת צהרונים בחנוכה <<< 
 <ועוד<<<אהוד קלפון <<< ביקורת עצמית בפינת הצילום של רביב מיוחס <<< מאת ניקי קרלן 
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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. 
 

   הדלקת נר באוהל המחאה–תומכים במשפחת שליט 

, תתקיים הדלקת נר שלישי של חנוכה, באוהל 1500 בשעה 3.12ביום ו', 
המחאה של משפחת שליט בירושלים. הטקס יערך בסימן "אמהות וילדים", 

נקווה שכל נר יאיר את דרכו של גלעד הביתה. 
. 1830, חזרה משוערת 1215הסעה מצא מהמרכולית בשעה 

 הרשמה ותשלום במזכירות. –   למשתתף 30 –עלות ההסעה 

 
 בטחון

 שנים. לחברה הסכם עם הוועד 4חברת "בן בטחון" פועלת בנופית מזה כ 
 הסכם פרטי עם תושבים –ובמקביל המקומי באשר לשמירה במרחב הציבורי 

אשר בחרו להיות לקוחות החברה, באשר לבתיהם הפרטיים. בשבועות 
 פועלת החברה להרחבת מעגל המנויים הפרטיים בנופית.                        –האחרונים 

הוועד המקומי אינו מעורב בהסכם התושב הפרטי עם חברת "בן בטחון".                 
 כך גם –עם זאת - ברור לנו כי ככל שירבו המנויים המחוברים למוקד החברה 

. 04-8641971תגדל מעטפת הבטחון, לטובת כלל הישוב. 
 

ה"נופיתפון" 
ה"נופיתפון", ספר הטלפונים החדש, אשר יראה אור בקרוב, הינו יוזמה 

 אסף בנדקובסקי. הוועד תומך ביוזמה –פרטית ומבורכת של תושב הישוב 
)כן ירבו...( ומצפה לספר טלפונים חדש ועדכני. אנא עדכנו את פרטיכם. 

 
  הורים ובמיוחד אמהות הנמצאות בחופשת לידה או לפניה.
כמנהלת אשכולות הגנים, אני מזהה זמן רב צורך נוסף של מענה לאימהות 
לקראת לידה ואחריה. באפריל תש"ע התחלנו להפעיל פרויקט, שבמסגרתו 
הזמנו אמהות הנמצאות בחופשת לידה להגיע למערכת האשכול הצעיר 

ולהנות ממפגשים חברתיים ופעילות משותפת של הורה ותינוק.  פרויקט זה 
סוכם כמוצלח ביותר ותורם רבות להורים ולצוות.  

גם השנה אנו ממשיכים בפרויקט זה. אימהות המעוניינות להגיע, אנא הודיעו 
.                gan.nofit@gmail.comלי בטלפון או במייל. 

  הגניםאשכולות מנהלתתודה                                         שרי גורן - 
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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 
 

  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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 בבוקר בנופשית 10.00בשעה ― יום ג-30.11.10
 :הרצאתה של תמי יוסילביץ בנושא          

 על מתמטיקה יופי ואסתטיקה             

 “חתך הזהב”או “ הפרופורציה האלוהית             
 יופי וחן השובים כל לבב             
 כולל כיבוד קל   10כניסה                

             
 טיול לבוסתן של אברהם -יום ג -14.12.10 

 ולתעשיות בית אל בזכרון יעקב                
בוסתן "ממוקם ,    בשולי מטעי הבננות של קיבוץ מעגן מיכאל, במורדות הכרמל

במקום אוסף עצי פרי עצום ממגוון . אותו מטפח חבר הקיבוץ אברהם חסידים". הכרמל
ריחות , אשר יוצרים חגיגה של טעמים, מינים של עצי פרי 110הוא כולל . אזורים

 .וצבעים בכל ימות השנה
שעות במהלכו נסייר בבוסתן נלגום תה חם ונטעם    3-הסיור נמשך כ :משך הסיור

 . מפירות הבוסתן
 משם נמשיך לזכרון יעקב להפסקת אוכל קפה כל אחד לפי רצונו 

 . בהמשך נבקר בתעשיות בית אל
, קהילת גרמנים נוצרים שהגיעו בשנות השישים ומנהלים אורח חיים כפרי -בית אל

 .“אמיש“מזכירים קצת את כת ה
 17.00חזרה משוערת , בבוקר ליד המרכולית 8.30יציאה לטיול בשעה 

 (לא עקבים)יש להגיע עם כובע ונעלי הליכה סגורות 
 הסיור אינו מתאים למתקשים בהליכה

 הרשמה אצל קרן במזכירות   50מחיר 
 פעילות נופשיבוקר מיועדת לכלל תושבי הישוב

 להתראות צוות נופשיבוקר                                         

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

(לשעבר) קבוצת חלי ממן  
ממשיכות להיפגש באופן עצמאי באותו , הבנות שהשתתפו בקבוצה חלי ממן נופית,שבוע הבא 
. 18:00בשעה . המקום  

.פרטים שרה גולדנברג ומירי לוי  
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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

 

 מתארגנת 

קבוצת 
אוהבי 
 כדורסל 
צעירים בני 

 50ועד  25
לשחק ,

פעמיים  
, בשבוע
בשעות 
, הערב

 .במגרש הכדורסל ליד בית הכנסת
 

  .הפעילות הינה ללא תשלום 
 050-9533123 אלון שריג : לפרטים 

  054-3097865 אבי גרינאפל 
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http://www.hadaribak.co.il/temp/asaf/InsertContactDetails.aspx
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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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 מרפאת הכללית החדשה בנופית העיקר הבריאות 

  !ס נ   ת   י י ה ו             

 
  
  

 10:30בשעה  03/12/2010יום ששי  

 תתקיים סדנא לייעוץ הנקה
  

 .על ידי מומחית לייעוץ הנקה -במרפאת הכללית בנופית
  

הסדנא מיועדת לנשים הרות שזו להן הלידה הראשונה או כל 
 .אשה הרה המעונינת לשפר את ביסוס ההנקה

  
  *5545הרישום לסדנא מתבצע בטלפון 

  
    190ולחברי קופות אחרות    40 -העלות לחברי הכללית

  
 !!!מומלץ ביותר

  
 שתהיה לידה קלה בהמשך

 

 אחות צביה
 מרפאת הכללית בנופית
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  זרימה ותזרים, על ברזים
הרבה עסקים ואנשים פרטיים לא מבינים כיצד 
הם מתכננים את חייהם הפיננסים לפרטי פרטים 

אני בטוח . ובכל זאת יש קריסת מערכות פיננסיות
, שאתם מכירים את אלו שיושבים יום ולילה

ממלאים את האקסל בדקדקנות ובפרטי פרטים 
יש . של ההכנסות וההוצאות שלהם בכל יום יום

איך אני מממן את טיול "להם תוכנית מדויקת של 
" קניית הרכב החדש"או את " מצווה-הבר

תשלום "או " תשלום לספק"בתחום הפרטי או 
רק משתחררת לי . בתחום העסקי" הכנסה—למס

רק אני רק מקבל את החוזה , קרן ההשתלמות
הגדול הזה שהבטיחו לי שיגיע בינואר ואני סוגר 

 . לי את התשלומים לחלום התורן הבא

, ככל שמתקדם הזמן והטבלאות מתמלאות
אני הרי מבקר את . בטוחים אנשים אלו בשיטתם
אני יודע להיכן מוצא , ההוצאות וההכנסות שלי

אני מסודר , כל גרוש וגרוש מההון הנזיל שלי
אין סיכוי . ולכן אין סיכוי שתהייה לי הפתעה
אני דואג לעתיד . שלא אצליח לעמוד בתשלומים

 .ולכן לא יהיו לי הפתעות

הבנקים עובדים היום לפי חוקי בנק ישראל ואינם 
ללקוחות לצאת ממסגרת האשראי , יותר, נותנים

מסגרת זו קשיחה וכל חריגה . הנתונה לחשבונם
המסגרת . ממנה מלווה בתשלום ריבית גבוהה

או משפחה לוקחים מבוססים על /שעסק ו
. התנהלות נורמטיבית של ההכנסות וההוצאות

מפגר בתשלום ( בעסק)כאשר אחד הלקוחות 
אנחנו ציפינו כי בתאריך . נוצר לנו חור תזרימי

וכמובן אמרו לנו )מסוים יכנס כסף לחשבון 
ועל בסיס ( אוטוטו הכסף מגיע, שיהיה בסדר

המידע הזה התחייבנו לספקים אבל יום לפני 
פדיון ההמחאה אנחנו מקבלים טלפון ובו 
כי )מבקשים מאתנו שלא לפדות את ההמחאה 

במידה ובעל העסק פועל כמו (. לא יהיה כיסוי

. הוא יכול לחייך, שצריך ויש לו מסגרת מאושרת
במידה ובעל העסק מכיר את הלקוחות שלו ויודע 

הוא , והבטחה איננה הבטחה, שזמן איננו זמן
שומר לו בצד רזרבות מספיק גדולות כדי 
ולצורך )להתגבר על המחסור הזמני במזומנים 

מאמר זה אניח כי החוב איננו אבוד אלא נדחה 
 . וגם אז הוא יכול לחייך( בלבד

? אבל מה קורה לבעל עסק שלא ערוך למצב כזה
מה קורה למשפחה שלא רגילה לערוך תזרים 

משפחה נקלעים /במקרים אלו העסק? מזומנים
. כלכלי שמאוד קשה לצאת ממנו/למשבר תזרימי

הקושי נובע מהעובדה הפשוטה שבנקים אוהבים 
הבנקים , או בשפה כלכלית, לחלק מטריות בקיץ

לא מגדילים מסגרת אשראי כשאין לנו כסף אלא 
במצב . או בטחונות אחרים/רק כשיש לנו כסף ו

כדי " הביא כסף מהבית"-כזה בעל עסק יצטרך ל
במשפחה יצטרכו . לכסות את המחסור במזומנים

להשיג כסף ממקור כל שהוא של תמיד זמין 
יציע להם במקרה זה , כמובן, הבנק. מהיום למחר
 .לקחת הלוואה

הן לעסקים והן )מה שעושה הניתוח התזרימי 
בנק /הוא ניתוח של המזומנים בקופה( למשפחות
. ניתוח כמה מזומן יש ומתי בדיוק, לאורך זמן

דוח כזה מאפשר לדעת מראש מתי תהייה בעיית 
 .מזומנים ולהתכונן אליה

 

כמו בשאר הנושאים הכספיים של העסק , לסיכום
המתכונן מראש מונע מעצמו , או המשפחה/ו

 .הפתעות ועוגמת נפש

ופועל כיועץ פיננסי לעסקים " תובנה"יהודה יזרעאלי הוא בעל 
 (MBA)כלכלי  ,(Bsc)יהודה בעל רקע הנדסי . ומשפחות
ויועצים )בייעוצים יהודה משלב את כל התחומים . ומשפטי
על מנת שהלקוח יצמח ויממש את הפוטנציאל ( חיצוניים
 . עסקי/כלכלי/האישי

yehuda@tovana4u.co.il , www.tovana4u.co.il  
 0775-4357-63: או לטלפון
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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!30\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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 ניקי קרלן: מאת? מה לא ברור: מיחזור

 –רובנו יודעים על ההשפעה השלילית של שקיות ניילון על הסביבה שלנו 
ורעלים , שקיות שמוצאות את דרכן לים וחונקות את בעלי החיים הימיים

 שחודרים לקרקע ולמים כאשר שקיות ניילון או חומר פלסטי מתפרקים 
 . בהטמנת אשפה

ואנו עושים את החלק "אתם אומרים " שמענו את זה לא פעם אחת, כן, כן"
 ." שלנו וזורקים שקיות ניילון למיכלים הצהובים שעומדים באזורי המחזור

הבשורות הטובות הן שלמיכלים הצהובים ניתן ? אז מה יש לי לחדש לכם
ל "מנכ, דיברתי עם ערן זקס, כדי לברר מה עוד ניתן למחזר. יותר מסתם שקיות פשוטות הרבהלזרוק 
 . אליה המועצה מובילה את תוכן המיכלים הצהובים, מ"ף שדרוג חומרים פלסטים בע.ח.חברת ש
מהשקיות הפשוטות מהסופר ועד העבות  –המיכלים הללו מיועדים לשקיות ניילון , כפי שידוע

 .והצבעוניות מחנויות למיניהן
אפשר , למשל. בתנאי שהיא נקייה מאוכל או לכלוךפלסטיק /שקית ניילון כלאך ניתן גם למחזר כמעט 

של , של הלחם והפיתה, את השקיות של האורז והקטניות, למחזר את השקית שמכילה את דגני הבוקר
את  הניילון מסביב לאוכל , את הניילון שעוטף את הפופקורן למיקרוגל, פתי האורז וטילוני הגלידה

 .או נצמד/ובעצם כל ניילון שקוף ו, הקפוא
וכן מצרכים שבאים באריזות גדולות או , ניילון שעוטף את האוכל/גם ממחזרת כל הפלסטיק. ף.ח.ש

ואת , "במבה"הניילון העוטף את תריסר ה, בקבוקי מים מינרלים, אריזות חסכון כגון נייר טואלט
המון ניילון ופלסטיק שאפשר , אם תפקחו את העיניים תראו שיש המון. לדוגמא, שלישיית סבון הנוזלי

 . לאסוף למחזור במקום לזרוק לאשפה הביתית שסוף דרכה היא הטמנה באדמה היקרה לנו
גם ניתן לזרוק לפחים הצהובים כלים חד פעמיים ואפילו קופסאות של גלידה ושל ! וזה לא הכל
כלומר להוריד את , בתנאי שהם נקיים מאוכל"(  גד"כגון הקופסה הכחולה של מחלבת )גבינות קשות 

מוצרי , אחרת. )הנקניקייה והקטשופ מהצלחת ואת שארית הגלידה והגבינה מהקופסאות בשטיפה קלה
 !(המחזור עלולים להתלוות בריח לא נעים

או שקיות , (יש כמה סוגים של דגני בוקר כאלה)לזרוק למחזור הזה שקיות מצופות באלומיניום  לאנא 
נא לדאוג , ושוב(. כגון השקית שמכילה את המטליות הלחות)מצופות בחומר ששומר מפני רטיבות 

לנער טוב את שקיות דגני הבוקר והשקיות של הלחם ושל הפיצוחים כדי להוריד את הפירורים לפני 
 .המחזור
" דני"או מעדנים כמו ', גבינה לבנה וקוטג, מיועד לקופסאות של יוגורט לאהמחזור הזה  :שימו לב

לא לסלסלות השקופות בהן ארוזות הפירות ולא לקופסאות השקופות בהן ארוזות הגבינות ," מילקי"ו
 .עד עתה אין מחזור לפלסטיק כזה. ונקניקים מהמעדנייה

כל ניירת הבית )אני יודעת שזה לא הכי כיף וזה אפילו מטרד לאסוף את כל החומרים למחזור , בקיצור
, כל הקרטון למתקן מאחורי המכולת, "אביב"כל הבקבוקים למתקן של , ועיתונים למיכל הירוק

כל הפלסטיק וניילון למתקנן , ועכשיו, והסוללות המעצבנות שמתגלגלות לכל עבר למתקנים שלהם
אך אני בטוחה שנרגיש טוב יותר בידיעה שאנחנו עושים כל מה שניתן כדי לשמור על (. הצהוב

וחלק מכל אחד , עולמנו, היא בתינו -שם הרחק מהבית -כי הסביבה שלנו היא לא אי...הסביבה שלנו
 .מאיתנו
י שימוש חוזר ככל "יש לנסות לצמצם ביצירת פסולת ע, נא לזכור שלפני שזורקים למחזור, ולסיום
 .שניתן

 
נא . לא מתעסק איתן" אביב"אנא אל תשאירו שקיות במתקנים למחזור הבקבוקים כי , חברים. ב.נ

 .לזרוק ישר למתקן הצהוב
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 ביקורת עצמית
ומראה לכם , כולו נרגש ומאושר, מכירים את הקטע בו מישהו בא אליכם עם יצירה שעשה

 "?מה הדבר הזה " –ואז אתם מביטים בה ואומרים לעצמכם ?  אותה בגאווה אדירה 
 . אנחנו פשוט לא תמיד מודעים לכך. שזה קורה לכולנו, אז זהו

, חלקנו ניחנו בביקורת עצמית מוגזמת. חוש ביקורת עצמית זה דבר חשוב לחיים בכלל וכמובן גם לצילום
 ...ויש כאלה שלא שמעו על הביטוי כלל, אחרים בדיוק במידה

איך כי צריך גם לדעת , זה לא מספיק כמובן. חוש הביקורת העצמית דוחף אותנו לחפש מה לא בסדר
והדבר הראשון שצריך לעשות הוא , ניתן לפתח את חוש הביקורת העצמית. ואחר כך איך לשפר לחפש

בחלק הראשון אני לא יכול . צריך לדעת על מה להסתכל -דבר שני . אבל חיוני, נכון, קשה. להפטר מהאגו
אז הנה כמה דברים שכדאי לכם לבחון ביתר תשומת לב . אבל בשני כן. זו עבודה לפסיכולוג, לעזור לכם

 :ה'לפני שאתם רצים להשוויץ עם תמונה לחבר
 .זה אבוד, אם לא? האם האובייקט שרציתם שיהיה בפוקוס אכן בפוקוס  –פוקוס . 1
או שהן ( במובן החיובי)האם הן מבליטות תנועה , אם כן? האם יש מריחות בתמונה  –מריחות . 2

 ?פוגמות בתוצאה 
תופעה ? או שיש להם נטיה כלשהי , האם הצבעים בתמונה מאוזנים וטבעיים –( איזון לובן)צבעים . 3

ניתן לתקן עיוותים . פלואורסנט או נורת ליבון -זו קיימת לעיתים כשמצלמים בתאורה מלאכותית 
 .עיוותים קשים כמעט ולא. קלים בצבעים

או כל דבר אחר שהיה , פרצוף, ידיים, האם חתכנו בטעות אצבעות –איברים או אובייקטים קטועים . 4
השאלה היא אם הם . יש להדגיש שחיתוכים בתמונות קיימים תמיד?  חשוב שיהיה בתמונה 

 ?או שברור שמדובר בפספוס , נראים טבעיים
 ?ומה רציתם שיהיה ? עצומות או פקוחות  –עיניים . 5
, אגב. אלא אם בכוונה רציתם לתת אפקט כלשהו, עדיף שיהיה ישר? עקום או ישר  –האופק . 6

אלא לכל משטח ייחוס שעוזר לנו להבין אם . 'אופק'הכוונה באופק אינה דווקא למילה המילונית 
ניתן ליישר תמונה בתוכנות עריכה . 'וכו, מבנים, רהיטים, רצפה –התמונה ישרה או עקומה 

 .החינמית Picasa3נסו את תוכנת . בקלות רבה
אם הוא מוצל יש ? חשוך / האם האובייקט שלכם מואר כמו שרציתם או שהוא מוצל –אור וחושך . 7

 .עוד סיכוי להציל את התמונה בתוכנת עריכה
עקב מחסור באור והתמונה יוצאת ( ISO)לפעמים המצלמה נאלצת להעלות את הרגישות  –רעש . 8

גם היא , Neat Imageניתן לנקות רעש כזה בתוכנת עריכה דוגמת . מאוד גרעינית ורועשת
 .חינמית
 Flare  . 9 –  אם צילמתם מול השמש יתכן שנכנס לכן כתם שמש(Flare )לעיתים זה . לתמונה

 .שנקלע לתמונה Flareקשה מאוד להעלים . אבל בדרך כלל לא, אפקט נחמד
? משהו אחר הסתיר את אובייקטים חשובים בתמונה ? מישהו נדחף לתמונה שלכם  –הסתרים . 10

בידקו אם אפשר לחתוך את הקטע הבעייתי , אם כן(. אובייקטים אחרים, חוטי חשמל, עמודים)
 .בתמונה

כי לא מדובר . זו כבר שאלה הרבה יותר חמקמקה  ?האם מה שרציתם להעביר בתמונה אכן עבר . 11
והיא המדד , אבל זו השאלה החשובה ביותר. לעיתים אומנותית, אלא בעין צילומית, בעניין טכני

אבל , יש תמונות שמרשימות אדם אחד. לצערנו זהו מדד מאוד סובייקטיבי. האחרון והקובע
 .נעמיק בזה בפעם אחרת. מתקבלות באדישות אצל אחר

. אבל מחלקן לא, מכיוון שכמעט כולן טכניות, ניתן להמנע מראש מחלק מהבעיות שציינתי ברשימה
יש דברים שניתן לתקן אחר כך . הלחיצה על כפתור הצילום לפניתשתדלו להקפיד על כמה שיותר דברים 

לימדו מהשגיאות (. 'הסתרים וכו, פוקוס)אבל דברים רבים לא , צבעים ורעש, כמו תאורה, בתוכנות עריכה
 .ואיכות התמונות שלכם תעלה פלאים, שלכם ושל אחרים

 raviv_me@hotmail.com:  רביב    לתגובות, שבת שלום.  עד כאן להפעם
 

 מאת רביב מיוחספינת הצילום 
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 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 00044 -9044' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת 
 קבלות פנים

 שוש ואהוד יונאי

470-765009760 

 

 מאפייה

 אבו שאני וב יו

 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
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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 

 וישב 
 16:04-17:14: 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 

  9777709: טלפון
470-7767009  

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
050-6353437 

 

 מספרת לובנה
 חדש במספרה

 , מניקור, פדיקור
 ובניית ציפורניים

5392447 -052  
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  
 תנורי אפיה

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

052-6008871  

 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 


