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 נופותופווווותו ופו ו

 3.12.2010א   “תשע , ו כסלו “יום שישי כ   409גליון  

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

כאשר אתם נכנסים למרכולית נופית בפעם הבאה הביטו  שמאלה וחפשו בין העוגיות שעל המדף את  
סיפור אחד , סיפור של אור גדול, מאחורי העוגיות האלה יש סיפור ענק. “הדרך”העוגיות של עמותת 

 .ואותו אני רוצה לספר לכם עכשיו, של הרבה אנשים
והן נעשות בעבודת ידם של , “הדרך”העוגיות הינן תוצרת קונדיטוריה חדשה שפתחה עמותת 

מקדמת  אוכלוסיות מכורות לקראת החלמה ממחלת “ הדרך”עמותה . אנשים המטופלים בעמותה
רוחני ומרכז -העמותה מפעילה מרכז טיפול(. הפרעות אכילה ועוד, סמים, אלכוהוליזם)ההתמכרות 

הקונדיטוריה נפתחה במסגרת תעסוקת הקהילה על .  “הצעדים 12”תעסוקתי המבוסס על תוכנית 
 .  מנת ליצור מקום עבודה אשר מהווה סביבה תומכת וטיפולית לאוכלוסיית המכורים

לקופסא במרכולית ₪  25אני שמח להמליץ על עוגיות התבלינים אותם רכשתי במחיר של , אישית
שכן יש בהן  בנוסף לאגוזים , אני חייב לציין שלהפתעתי )את העוגיות הללו גם הילדים אהבו . נופית

: ויש עוד סוגי עוגיות( . כ אהודים“שלפחות על הילדים שלי לא כ, ר והל‘ינג‘ולקינמון גם ג
, שבלול פריך, כעכים מלוחים, רחת לקום, סנדוויץ ריבה או חלווה, מייפל אגוזים, יפס‘שוקוצ

. כך מבטיחים בקונדיטוריה, מבחר העוגיות ימשיך ויגדל. תמרים ואצבע שוקולד, טחינה, מרוקאיות
שהסב את תשומת ליבי “ הדרך”תודה לאיתן בורשטיין מורה בכרמל זבולון ומתנדב בעמותת 

כך שכל אחד מאיתנו יכול , ותודה לאיציק שמביא לנו את העוגיות עד הבית. לעוגיות הנהדרות
 (.וגם ליהנות מעוגיות משובחות)בקלות לתרום למטרה חברתית חשובה זו 

עם צופית “ שעות אמיתיות”תוכלו לראות תוכנית מרגשת “ הדרך”באתר האינטרנט של עמותת 
ותוכנית “ הספר הגדול”תוכלו לקרוא על . גרנט על העמותה ועל המקום בו אנשים נולדים מחדש

אך ניתנת לטיפול והחלמה , המאמינה שהתמכרות היא מחלה שאיננה ניתנת לריפוי“ הצעדים 12”
 .  בתהליך שלא מסתיים לעולם

 אבי ברוך
 

על חולצות כחולות 
לחניכים  וסיכות מדריך 

צים בטקס “למד
ההשבעה הראשון של 
. מחנות העולים בנופית

קראו בהמשך 
 >>>הגליון



 2 

 

  צוות לאפיון פעילות בית הכנסת 
הוועד המקומי מבקש לקיים הליך ציבורי לאפיון פעילות בית הכנסת בישוב. 

הדגש בעבודת הצוות הינו מיסוד מודל הפעלה לבית הכנסת, התואם את אופי 
הישוב ואת צרכי המתפללים. כוונתנו לקיים הליך קהילתי, משתף ויעיל ולא 

 מדי 2000 מפגשים ברצף, בכל מוצ"ש, שעה 5-4הליך קנטרני. הצוות יקיים 
.  כל הרוצה להצטרף לצוות ויכול להתחייב 18.12.10 החל מ –שבוע 

  nofit_vaad@012.net.il אנא פנו לארנון –להשתתפות במפגשים כמפורט 
 

   מפסיקים את השימוש במפוחים–שומרים על החוק 

לאחרונה אושר בכנסת "חוק למניעת מפגעי רעש", האוסר בין היתר על 
שימוש במפוחים לצרכי גינון באזורי מגורים. אנו נערכים להפסיק  את 

השימוש במפוחים במרחב הציבורי. ראוי לעשות כך גם באשר לגינון הפרטי.     
  ושיהיה נקי, יפה ושקט.–חוזרים למטאטא ולמגרפה 

 
 אכיפה

בכדי להתגבר על עבירות החנייה , על הרגלי נסיעה פרועים ושאר מריעין 
 פעילות אכיפה של המשטרה. כדאי לדעת –בישין, ניזום בשבועות הקרובים 

 גם אם אנו מוטרדים –כי המשטרה אינה מבצעת "אכיפה סלקטיבית". כלומר 
בעיקר מנושא החניה, הרי שהמשטרה בבואה תבדוק גם: חגורות בטיחות, 
רשיונות נהיגה ורכב, ילדים על הברכיים.... ועוד חטאים ממנהגי המקום.  

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

 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 בן בטחון ואינו ערב 
לרמת השרות. עם זאת - ברור לנו כי ככל שירבו המנויים המחוברים למוקד 

 04-8641971 כך גם תגדל מעטפת הבטחון, לטובת כלל הישוב. –החברה 
 

  יסוף   דים לנזקקים
בשעה טובה,  הסדר איסוף חדש לבגדים לנזקקים. במרכז המחזור ליד 

המרכולית, הוצב מיכל לאיסוף ביגוד. אליו יש להביא בגדים במצב סביר. 
בבקשה לא להביא ביגוד לחניה של דבורה או לאזור הצהרונים. 
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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 

 050-7679905יעקב  
 052-3237505דודי 

פתרון מושלם ל עיית 
 השורשים  קווי ה יו  
 עם  חריות לשנים ר ות

 איתור נזילות במצלמה חדישה 
 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני אינסטלציה 

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

   חדרים עם    7למכירה בבלעדיות בית

 מיידי ₪    1,900,000יציאה מהסלון לחצר  

  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

 חג אורים שמח 

 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 
 לתוש י נופית 

ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי
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 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 וצבעים , אשר יוצרים חגיגה של טעמים, מינים של עצי פרי 110הוא כולל . אזורים

 .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  

הסיור מתקיים בשטח     . מדרגות 40ממקום החניה  לבוסתן יש כ-הבהרה לגבי קושי הליכה
 .הבוסתן שטח של טרסות 

 9.12.10-ההרשמה תסגר ב.הרשמה אצל קרן במזכירות    ₪  50מחיר 
 פעילות נופשיבוקר מיועדת לכלל תושבי הישוב                                    

 להתראות צוות נופשיבוקר                                                                             

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 רשמה אביבה שרף-“חתך הזהב”    
 רציונאלי  -הסבירה את המושג המתמטי האי , הפעם  תמי  נתנה לנו הרצאה  על חתך הזהב 
 ..מובנית לכול נפש,י  במושגים מתמטים בצורה ברורה'מסדרת פיבונאצ 

 כבר לפני למעלה" הפרופורציה האלוהית"ולי כינהו 'הסבירה את יחס הזהב שפאצ
 .לארכיטקטורה  ולמוסיקה, לאומנות, הקשר בין יחס הזהב לטבע. מאלפים שנה

בנתה מצגת  מלווה בתמונות והסברים  באופן מובנה וברור על 
 ,המספרים

, הספיראלות  בקונכיות, אצטרובלים,תפרחות  ,היערכות העלים 
במחומשים ,במבנה גוף האדם ,המבנים ביוון  העתיקה  וכיום

 1:618...ופנטגרמים  של  
 .ההרצאה  הייתה מעניינת ובנויה  בצורה מרתקת 

 .    ואנו מודים לתמי על  ההשקעה ופעילותה המבורכת
 . בוקר-משתתפי  נופשית                                                                  
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 בואו ללמוד מתמטיקה בשיטה מיוחדת המותאמת אישית לכל תלמיד

  (גם לבעלי לקויות למידה או מחסום רגשי)

מרוב חרדות שלי מהמקצוע והכישלון *

סבלתי תמידית מכאבי בטן ובכיתי , בו

אחרי מספר לא מבוטל של מורים ...המון

כמה יכול להיות שונה עוד ...פרטיים

  79:  000–ציון סופי ב..? מורה אחת

 (ז.ד... )77:  000–ציון סופי ב

הייתי בוכה ...הייתי עדיין מיואשת*

אחרי שיעור או שניים הבנתי עד ..שקשה

 !כמה אני אוהבת את המקצוע מתמטיקה

 והנה היום ... ועד כמה הוא קל ופשוט

 (ר.ב!...)אני מצליחה בעננננק

למדתי בשיעור הזה מה שלא למדתי כל *

 .(ג...)מתמטיקה טיפולית.... חיי

לפני ..ל במתמטיקה"יח 5 –אני לומדת ב *

... 50שהגעתי לא הייתי עוברת את הציון 

 עם העזרה שלך...000קיבלתי 

 (ח.ה...)למדתי לסדר לי את הזמן

www.eshkol.org.il 052-8736505   :נייד  
 04-9534238 :סניף נופית

 רוב הכותבים מוכנים לשוחח עם כל מי שחפץ בכך, ניתן לראות את המכתבים המלאים באתר: הערה*
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בצהריים הגיעו החניכים למחנה . ו-ה-ביום שבת האחרון התקיים טקס השבעה מרגש לכיתות ד
, חגיגיים,  בסופה קיבלו חולצות כחולות ועלו, לפעילות שהפכה אותם באופן סופי לחניכים בתנועה

 .מתרגשים ומעודדים בקריאות מורל אל הר המדורות שם חיכו ההורים
, נבו גת, איתמר קימל, דפנה גלעין, ליעד שגב -לאחר נאומים קצרים עלו המדצים, בטקס ההשבעה

לאחר מכן . מדריך של התנועה וקיבלו מהקומונרים סיכות  וכרם גפן לבמה , טל אטס, עידו שריג
לבסוף עברו כל חניכי המחנה . והחניכים חזרו אחריהם בהתרגשות" השבועה"הקריאו לחניכים את 

דרור עלה " -קראנו יחד את קריאת התנועה. בשער האש כשמאחוריהם נדלק טקס האש המרשים
 ". עלה נעלה

באופן רשמי חניכי מחנה נופית הם חלק . האירוע היה מאד מרגש לחניכים למדצים וגם לקומונרים
ל "מזכ -האירוע עורר הדים בתנועה וכיבדו אותנו בנוכחותם אילן גזית. מתנועת המחנות העולים

 .ומיכל לוטן רכזת ההדרכה בתנועה, רכז המפעלים, אלעד מאור, תנועת המחנות העולים
, על תמיכתם שלא מפסיקה לרגע ולכל ההורים שהגיעו, לילך וחומי, לארנון, אנו מודים ליישוב

 .והביעו הערכתם והתרגשותם
. ו שבסופה הדלקת נרות  משותפת-ה-וביום שלישי תתקיים פעילות חנוכה לכיתות ד, חנוכה בפתח

 . פרטים על כך יימסרו בפעולות -הפעילות תהיה בשעות קצת שונות
 .לא יתקיימו פעולות בכלל 10.12 -ביום שישי ה

 .הקומונרים, בברכת חג שמח ועלה נעלה

צים בטקס “חולצות כחולות לחניכים  וסיכות מדריך למד
 ההשבעה הראשון של מחנות העולים בנופית
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 מ צעים   טליז נופית
 טרי יום יום

04-9835210 

 בין השעות
17:00-21:00 

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

תוספת אחת 
 חינם לבחירה

, טונה, בצל, זיתים
 פטריות, בולגרית

₪  
0050 

 :בתוספת
 טונה או בולגרית

חזה עוף 
 פרוס

כרעיים 
 עוף

פרגיות 
 ₪  25 ₪  17 ₪  100 ג“ק 3
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נ עונה 'נ נופית ומועצת ביהכ'וועד ביכ
 לארנון רוזמרין ומולי רש

ארנון ' פרסם מר, 01.12.2010 –א "ד כסלו תשע"כ, ערב נר ראשון של חנוכה, ביום רביעי
הליך ציבורי "הודעה בדבר פתיחת  ,Yahooשל " פורום נופית"ב, ל נופית"רוזמרין מנכ

ושבסופן , פגישות שתערכנה בזמנים ובמקום שפרסם 5": לאפיון פעילות בית הכנסת בישוב
 .וזה יחליט מה שיחליט, יומלץ משהו לוועד נופית

; נ'בהתעלם מוועד ביהכ; נ'בהתעלם מבאי ביהכ; נ עצמו'ההודעה פורסמה בהתעלם מביהכ
 -נ יצר ביישוב בשנים האחרונות 'בהתעלם מכל ההוויה שביהכ; נ'בהתעלם ממועצת ביהכ

אליו פנה , בהתעלם מרב המועצה האזורית. ההבאה של מורשת ישראל לכלל קהילת נופית
. נ'חזר וביקש ממנו שיתאם עם וועד ביהכ, הרב -והוא , מ שייתן ידו למעשה"מר רוזמרין ע

אלא שמר רוזמרין נמנע בעקביות , ולא רק בהתעלמות מופגנת ופרובוקטיבית עסקינן. לשווא
( מעט)שעצר העברת ..( ולחושך.. )במיוחד לאחר ולאור, נ'מלענות לטלפונים של וועד ביהכ

 .נ נופית'מ שיעביר לביכ"ע, ₪ 2500 –ז העביר לו 'התקציב שרב המוא

לראות פעילות . לבית הכנסת, ולּו פעם אחת, לבֹוא, ולא היה בראש של חורשי מהלך זה, אין
שמחות של משפחות שברובן ; מצווה-שבת אחת של שמחת בר. י אחד"טיול א. אחת שלו

לעשות משהו למען , ולא היה בראש של חורשי מהלך זה, אין! נ'אינן מבאי הקבע של ביהכ
, זמנו וכספו, ח מרצו"ע –נ לבניית מבנה זה 'אך את יוזמת ציבור ביהכ. נ'מבנה קבע לביהכ

ש ולטרפד, קושרים חורשי המהלך  .  ְלַמקֵּ

ובהתעלם מציבור זה, נ'ב ציבור ביהכ"י וע"נ שלא ע'ברור שיציאה להליך ציבורי של ביכ
' מקדש המעט' -נ נופית 'ביכ. מעשה שמקומו לא יכירנו בישראל. היא מעשה נואל, )!(

, חרדים, דתיים, מסורתיים. ישראל בנופית-מאחד את כל היהודים הדבקים במורשת, בנופית
. וצומח, תורם ליישוב ולשורשינו היהודיים, מאחד. ואף כאלה שמזהים עצמם כחילוניים

. שהיא לצנינים בעיניהם, חורשי המהלך –צמיחה מול פנים מוחמצות של אותם מתי מעט 
הם שליחים של מורשת ישראל ושל כלל ציבור , והמועצה שלידו, נ'הוועד המנהל של ביהכ

: נ'ועושים למען ביהכ, ז'ז ועם רב המוא'הם עובדים בשיתוף מלא עם המוא. המתפללים
י קבוצה "וכל נסיון לעצבו מחדש ע, נ'זה צביון ביהכ. בהתנדבות ומתוך חובת שליחות

 .במקרה הטוב; אינו ראוי, עויינת ומכחישה ככל שתהיה -חיצונית 

ר ציבור , ולמרות נסיון מר שהיה לכלל ישראל לאחרונה עם דוח גולדסטון, אי לכך לא ִיַגרֵּ
" תמליץ"כדי שזו , "וועדת גולדסטון"נ בכך שירומם 'נ לתת יד לקעקועו של ביהכ'ביהכ

נ יפתח בהליך 'ביהכ: נ לתשובה יהודית הולמת'פונה ביהכ, במקום זאת. למשהו עויין אחר
ישראל ביישוב ועל אחדות -שאמונה על כיבוד מורשת, ציבורי לאיפיון מנהיגות של יישוב

א 'י -ש 'במוצ, פגישה ראשונה של צוות זה. חינם בו-ולא על זריית מדנים ומלחמות, היישוב
 . נ נופית'בביכ, 18.12.2010, א'טבת תשע

 , באמונה

 גדי אשל, יהושע יצחק, שמעון אמר, אשר סבג, ששון יצחק, אברהם ברקת, עוזי אהרונוביץ

 נ'מועצת ביהכ, נ'וועד ביהכ: נ  נופית'ביכ
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 אף פעם לא מאוחר
 ....ללמוד לשחות

:ועכשיו בבריכה המחוממת בנופית   
 לימוד שחייה למבוגרים וילדים

(אפשרות לזוגות או שלשות) בשיעורים פרטיים  
 התגברות על חרדות מים ופחדים

 שיפור סגנון ונשימה נכונה
 לימוד סגנונות שחייה בריאים בנוסף לשחיית חזה

ינג בלימוד השחייה'אפשרות לשילוב קואוצ  

 דלית אבירם 
 מורה מוסמכת לשחייה עם ניסיון והתמחות בחרדות מים

לאיכות חיים( רית'קואוצ)מאמנת אישית , תואר בחינוך גופני  

הנחה 10% –מבצע חורף חם   
054 - 7892363. תוצאות מובטחות. גישה נעימה ומותאמת לכל אחד  

 נופשית מברכת את כל תושבי נופית 

 ! בחג אורים שמח

  .בחופשת חנוכה החוגים מתקיימים כרגיל
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 קודם כל אמא
 מאת עצמונה גלעין

בעבר חיינו בשבטים ואז הצטמצמנו למשפחות 
אנשים חיים , מורחבות ובעולם המערבי של היום

תהליך זה . במסגרת משפחה מצומצמת ואף כבודדים
גרע מאיתנו את ידם המכוונת ואת תמיכתם הנפשית 

לאחרונה אנו עדים . והפיזית של בוגרים מאיתנו
/להופעתן של תוכניות טלוויזיה רבות ויועצים

פה בנופית . מאמנים רבים המנסים למלא את מקומם
ראיתי גם תהליך בו מנסים לחזור לקרבה המשפחתית 

מביאים את האחים או ההורים או : העוטפת והתומכת
אני עצמי רואה את . בני משפחה אחרים לגור בישוב

כבוגרים . הצורך הזה כצורך פנימי עמוק של אנשים
על כל " להתגלח על הזקן שלעצמנו"אנחנו לא רוצים 

 .צעד ושעל ומעדיפים להסתייע בעצות של אחרים
אמונתי בדרכי והרצון שלי לתרום הביאו אותי להיות 
פעילה בגופים וועדות למינן בישוב מגורי הקודם ופה

לשמחתי אני רואה . ובבתי הספר, בגנים, בנופית-
, בתגובות הסביבה סימנים חיוביים לדרך החינוך שלי

שלי ודבר המעניק לי בטחון בדרכי " אני מאמין"ל
על . ורצון להמשיך לתרום מניסיוני למי שצריך ורוצה

, אלא מתוך רצון לחשוף אנשים לדרך הפעולה שלי, איני באה ממקום מתנשא, אף שאולי זה נשמע
אני מתכוונת לכתוב כאן על השקפת עולמי על תפקיד האם ועמדתי כהורה . שלשמחתי הוכיחה עצמה

 .וכמובן לענות על שאלות ובקשות כמיטב יכולתי
 gatsmona@gmail.comמי שירצה מוזמן לפנות אלי גם במייל . בשבועות הקרובים תוכלו לקורא כאן על כך

הכשרתי הפורמלית בנושא היא )אדגיש כי אני לא יועצת מקצועית ואין לי כל הכשרה בתחום החינוך 
 .ממנו אשמח לתרום, אני מסתמכת רק על נסיוני האישי( בתחום הסוציולוגיה

עליו להעיר ולהאיר ולנסות , אני מאמינה שכאשר אדם רואה משהו לא תקין? האם מותר לי להתערב
מאמרים ונסיון , צריך להיות מעוגן במציאות באמצעות מחקרים" הנכון. "לכוון אל מה שלדעתו נכון

דוגמא פשוטה היא כאשר שומעים מאדם קרוב שהוא לאחרונה החל לשתות המון ולרוץ המון . חיים
ובאופן טבעי מי ( וגם לדברים אחרים)זהו מידע שמעלה חשד לסכרת  –לשירותים ואף עייף מהרגיל 

באופן דומה יש להגיב לדעתי כאשר ". ?ובדקת שאין לך סכרת"ששומע אותו כדאי שיגיד למתלונן 
הילד שלך "ולרמוז לאותו הורה " הציונים שלו נמוכים, לא ממושמע, הילד שלי עצבני"הורה מתלונן 

שעות שינה רצופות  8לא רבים מודעים להשפעת וחשיבות ". ?השעות הרצופות שלו בלילה 8ישן את 
זה הזמן בו מאגרי האנרגיה של הגוף . השינה היא הזמן בו הילד גדל ומתפתח. 18לבני אדם עד גיל 

אין לי ספק כי יש סיכוי גדול . מי שמידע זה חסר לו צריך להיות שמח לקבל אותו. מתמלאים ומתאזנים
המלץ לו לנסות . שהמתלונן יבטל את דבריך אבל כדאי שתחזור עליהם בלי מורא בהזדמנויות אחרות

 . ולבחון את התוצאות" כונה ובריאה"שבוע אחד של שינה 
ההתערבות במקרה הראשון יכולה להציל חיים ההתערבות במקרה השני יכולה לעזור לילד המתפרע 

בפרוש התערבות . לחזור להתפתח וללמוד באופן תקין ולמשפחתו ומוריו לחזור לחיות בשקט ונועם
 .שכזו יכולה להועיל

התערבות היא . לא כדאי לכפות דרך אבל כדאי לכוון. בעדינות ככל יכולתנו, מותר להתערב, אז כן
ויוכיחו מיליוני מאמינים בעולם . )שמחים ליד מכוונת, בכל גיל, כולנו. הכוונה למה שאנו רואים כנכון

 (.הנוהים אחרי מנהיגים רוחניים למינם

 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
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 "מדעטק"
 המוזיאון הלאומי למדע

 "העולם הרובוטי"
 חוויה רובוטית לכל המשפחה שבמרכזה

 ROBOT ZOO  
תערוכה בינלאומית שהגיעה לראשונה לישראל 

 .צבעוני ותוסס,ומציגה גן חיות רובוטי
 ניתן לרכוש כרטיסים מוזלים במיוחד 

 .במזכירות נופית אצל קרן
 ₪  74ח במקום "ש 45מחיר למבוגר 

 64ח במקום "ש 35( 5מעל גיל )מחיר לילד 
 ₪ 

 .או במזומן בלבד/ק ו'התשלום בצ
הכרטיס כולל כניסה לתערוכות הקבועות *

 . במוזיאון

 !לא לילדים בלבד

04-9535055 
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 צילום רחוב
אך הוא , בבסיסו הוא צילום תיעודי. אנרים המרתקים בצילום הוא צילום רחוב'אחד הז

וכל מה שצריך זה להצטייד במצלמה עם זוית , הרחוב זמין תמיד. מספק אפשרויות מעניינות לביטוי אישי
 .כמעט כל מצלמה קומפקטית עם זמני תגובה טובים תתאים למשימה. רחבה ולצאת לצלם

בהתרחשויות ולא , לא באובייקטים. מה שמיוחד בצילום רחוב זה שאנחנו לא שולטים בסיטואציה
הבא בכל ( frame)מחפש את הפריים , מי שיוצא לרחוב עם מצלמה יוצא כמו צייד אל הלא נודע. בתאורה
או קבצן , רוכלים בשוק, אסופה מעניינת של מבנים או חנויות, זה יכול להיות שיח בין אנשים. רגע נתון

כל ארוע או סיטואציה שיש בהם עניין או סיפור מאחוריהם עשוי להוות חומר גלם מצויין . בצומת רחובות
לבן תתרום במרבית המקרים להבלטת הסיטואציה שקלטתם -המרת התמונה לשחור. לתמונת רחוב מרתקת

 .במצלמתכם
ברגע . הנטיה הראשונית של מרבית האנשים שיוצאים לסשן צילומי רחוב היא לעמוד מהצד ולהשקיף

התוצאה היא בדרך כלל משהו שיותר דומה לפפראצי מאשר . מכוונים ולוחצים, שנקלט משהו מעניין
תמונות כאלה יוצאות מרוחקות . ממוקד בדמות מסוימת או באובייקט ספציפי, צילום תקריב. לצילום רחוב

יש לזכור שהרחוב הוא קודם כל תפאורה חשובה . זה פספוס של הרעיון המרכזי. ומנותקות מהסביבה
לשם . לכן הוא אמור להכנס לפריים ולא כדאי להשאיר אותו בחוץ. לעיתים אפילו הנושא עצמו, ומעניינת

תקבלו פרספקטיבה שונה . כך כדאי להשתמש בזוית הרחבה של הזום ולהתקרב לאובייקטים שלכם
הרקע הוא לא רק . וגם הרבה יותר מעניינת, לחלוטין מזו שמתקבלת מצילום מרחוק עם זום ארוך

 .הוא זה שנותן את האופי לתמונה, הקונטקסט של האובייקט שלכם
קודם כל מבחינה אישית אנחנו מרגישים לא בנוח להדחף לאנשים מול . הקושי הגדול הוא להתקרב

 .התגובות שנקבל עלולות להיות בלתי צפויות ולעיתים גם לא נעימות, נוסף על כך. הפרצוף ולהקליק
 :יש שלוש דרכי התמודדות עם הבעיה

 .והשיטה לא מומלצת במרבית המקרים, את המשמעויות כבר ציינתי –לצלם מרחוק  .1
יש מיני טריקים שאפשר להמציא כדי להסתיר את המצלמה ולצלם מגובה  –לצלם בהיחבא  .2

מכיוון שאתם לא מסתכלים על המסך בזמן הצילום אין שליטה טובה על . המותניים או החזה
, רוב התמונות תצאנה עם פגמים טכניים כמו פוקוס שאינו במקום -החסרון ברור . התוצאות

אבל היתרון בשיטה שהתמונות שכן יצאו . 'תמונות עקומות וכו, קומפוזיציה בעייתית
 . מוצלחות תהיינה מאוד אותנטיות

ולצלם בצמצם , (יתרון לקומפקטיות)כדי לצלם בשיטה זו צריך מצלמה קטנה ולא מאיימת 
עם הזמן עולה המיומנות ואחוז התמונות . סגור יחסית כדי שמירב התמונה תצא בפוקוס

 .הטובות עולה משמעותית
אפשר לעיתים , לא בהכרח חייבים לנהל עימם שיחה –ליצור קשר עם האנשים ולצלם ברשות  .3

חסרון השיטה בכך שהאותנטיות הולכת לאיבוד . וזה מספיק, לקבל אישור או דחיה במבט
היתרון . כי אנשים מתאימים את עצמם למצלמה. ולעיתים מפספסים את הרגע, ברוב המקרים

 .הסיכוי שתקלעו לאי נעימות נמוך משמעותית –
שנחשב אחד , Henri Cartier-Bresson מי שמתעניין בתחום כדאי שיסתכל על צילומיו של

 .יעזור לכם למצוא אותו ללא קושי   Google. מצלמי הרחוב הגדולים בכל הזמנים
 

 . עד כאן להפעם
 רביב, שבת שלום

 raviv_me@hotmail.com:  לתגובות
 

 מאת רביב מיוחספינת הצילום 
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 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות'  רוחות  רנץ
 סיפורים וסיורים

 00044 -9044' ו –'  

  ירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת 
 קבלות פנים

 שוש ו הוד יונ י

470-765009760 

 

 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

 

  "הקשר הצרפתי"
מופע ממיטב השנסונים 
 הצרפתיים המתורגמים

באולם חדר האוכל  10/12יום שישי 
 21:30בקיבוץ גניגר בשעה 

להקת : בהשתתפות
, מעמק יזרעאל" דרכים"

הלהקה  –" נויה"להקת 
, הייצוגית של עיריית חיפה
להקת הנוער של תיכון 

 רוגוזין בקריית אתא
, דודו אלהרר –אמן אורח 

 חיים לוי –מנחה ומנהל מוסיקלי 
 

 45כרטיסים בהרשמה מראש במחיר 
 052-5472531' בטל₪ 

 ₪ 55 –ביום המופע 



 14 

 

 חנוכה בלי מטרים ופרחים  
)שחל השנה בשבוע הראשון של דצמבר , א"החנוכה של תשעחג 

החזאים . בלי פריחה וגשמי ברכה, צחיח, חם מהרגיל, (2010
מעריכים שזה יהיה אחד החורפים השחונים ביותר מזה שנים 

מעל אזורנו ברום , בינתיים. אלא אם יקרה נס חנוכה והמצב ישתנה, רבות
הלוחצת כלפי , רובצת רמה סובטרופית עם לחץ אוויר גבוה, האטמוספרה

אוויר קר רווי אידים אינו , במצב זה. מטה ואינה מאפשרת לאוויר לעלות
 . אין תנאים להתפתחות ענני גשם ולא יורדים משקעים, חודר לכאן

ואינה מאפשרת , לא יורדים כאן גשמים בגלל אותה רמה סובטרופית הרובצת מעלינו, במשך כל הקיץ
ובמקומה מגיע אוויר קר , הרמה הסובטרופית נודדת דרומה, בחורפים גשומים. חדירת אוויר קר
מכמות המשקעים  707המטאורולוגים טוענים שאם ירדו רק . עם רוחות ועננים מהים, מהקוטב הצפוני

היא כאשר הגשמים יורדים בעיתם ללא מרווחים , עונה ברוכה עבור החקלאים. זו תחשב לשנת בצורת
רואים , בעונה רגילה בראשית דצמבר. והכמות מספקת לגידולי חורף ולגידולי בעל בקיץ, גדולים

, מה שבולט כעת בנופי הטבע. בשטחי בור ובשדות הדגן, ונבטים ירוקים, כרכומים, מקבצי סתווניות
ברקן , גדילן מצוי, כגון חוח עקוד, שסיימו מחזור חיים חד שנתי, הם שלדי צמחים קוצניים זקופים

 . מזכירים לנו את המשך הקיץ,חסרי הנבטים, והשדות הצרובים והצחיחים, אלה. קורטם דק ועוד, סורי

מאזורי כדור הארץ כמו בארצות המקיפות את הים  57קיים רק ב , אקלים סובטרופי ים תיכוני כמו שלנו
, בעמקי צפון הארץ ובדרום. בדרום אפריקה ועוד, בדרום מערב אוסטרליה, בדרום קליפורניה,  התיכון

. ולא יניבו שיבולי קמה, שלא יצמיחו תבואה, מחשש לגשמים מעטים,  לא נזרעו עדיין גידולי דגן
. שגרמו להתנדפות המים, עם טמפרטורות גבוהות ויובש רב, מ גשם"מ 5ירדו רק  2010בחודש נובמבר 

שחולפים מצפון לנו , יורדים גשמים ושלגים, ירדו הטמפרטורות מתחת לאפס, באירופה לעומת זאת
 .   ולא מגיעים אלינו

שיש בו , הקשת היא הסמל של חודש זה. בספר נחמיה ובספר זכריה, חודש כסלו מופיע פעמיים במקרא
שמו של . ויוצרות קשת בענן, (מנסרה)הנשברות בטיפות המים כמו בפריזמה , גם גשם וגם קרני שמש

ונראה היטב בין כוכבי , המחזיק קשת בידו, חודש כסלו מרמז כנראה על שמו של הצייד האגדי אוריון
, חצי כסלו: "היו שטענו שהחורף הוא רק בן חודשיים וחצי, בתקופת התלמוד. השמים בסתיו וחורף

אחרים חילקו את השנה בצורה . ועונת חמה ארוכה, כלומר עונת גשמים קצרה, "חורף -טבת וחצי שבט
תקופת תמוז , (אביב)תקופת ניסן עם אייר וסיוון . כמו בארצות הצפון, (עונות)סימטרית לארבע תקופות 

תקופת תשרי עם חשוון , (קיץ)עם אב ואלול 
ותקופת טבת עם שבט ואדר , (סתיו)וכסלו 

מרד , על פי ספרי ההיסטוריה(. חורף)
 165החשמונאים והקשר לחנוכה היו בשנת 

שנה לפני חורבן  235כלומר , לפני הספירה
שמונה . לספירה 70שארע בשנת , בית שני

' ה בכסלו עד ב"ימי החנוכה חלים מיום כ
, עד שנעלם, שבהם אור הירח עמום, בטבת

 . ומופיע שוב בסהר דק של ראש חודש טבת

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 

נתוני אקלים חודש  נובמבר בנופית 
 ופרשנות מיוחדת 

 נופית, מאת אריאל בן דרור
 25 : טמפרטורה מכסימלית ממוצעת 
 19 : טמפרטורה מינימלית ממוצעת 

 207  : לחות בצהרים ממוצעת
 0     : גשם

 
מעלות  4חודש נובמבר שנגמר היה חם ב : פרשנות

 .מהממוצע של החודש הזה בנופית
, הלחות היתה חצי מהלחות הממוצעת לחודש זה

.השנים האחרונות 20-דבר שלא נצפה ב, 0 -וגשם    
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 פרשת 

 מקץ 
 16:03-17:14: 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 ץ   ה נ ד ל 
0ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 2 - 2 2 5 3 7 7 7  

 למכירה
2,400,000מגרש שטוח ויפהפה  180/700בית בודד ‘  בנופית א  
 מול נוף לעמק יזרעאל , בניה דו משפחתי‘ מ 800בקריית עמל מגרש

1,600,000  ₪ 

 להשכרה
 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 ט עון  -כפר ז יד ת 

  9777709: טלפון
470-7767009  

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 הדרך לריפוי עצמי
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
  הנהלת סנדרה  לי ש 

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

2ieliash@012.net.il 

 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  

תיקון כל סוגי 
 התקלות 

 . ית הלקוחעד 

מחירים 
 !!אטרקטיביים

4700596904 
4709997747 

 אמין מהירשרות 

 ...ואיכותי

נפתפוו

 ת פ 

 פ“עלויות פרסום ח

 ₪  60רבע עמוד 

 ₪  120חצי עמוד 

 ₪  180עמוד מלא 
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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 צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הואוםופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה 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 , 9835031. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 אלון שריגאחראי ביטחון בנופית 

490-5900423 
 054-4930818סיירת נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 


