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 נופותופווווותו ופו ו

 1421121414א   “תשע , טבת ‘ יום שישי ג   014גליון  

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

 ?מה זאת האש שפרצה בסוף השבוע שעבר למרגלות נופית
 ?האם ניסו להצית כאן אש

 ...אבל, כן
 ?מי עשה את זה

 ?סכנה לשלומנו באירוע כזה או אחר, או יכולה להיות, האם הייתה
 ?האומנם! זה גורלנו! נופית לא המקום היחיד  שבו פרצה אש במקביל לדליקה הגדולה בכרמל

 ?האם עשינו משהו רע למישהו
 ...אבל, לא

 ?האם זה נובע מאהבה גדולה מדי לאש או משנאה וכעס גדולים מדי
 ?האם הם מודעים לכך שהם שורפים ופוגעים גם בעצמם

 ?מה אנחנו יכולים לעשות! בכל מקום יש מטורפים שעושים דברים מטופשים

 ?האם אירוע דומה יכול להישנות
 ...אבל, כן

 ?האם אנחנו ערוכים לאירועים מעין אלה
 ?האמנם! אין מה לדאוג, תמיד יבואו לעזרתנו

 ?ובסדר עדיפות גבוהה יותר לטפל בהם, חשובות, האם אין לנו מספיק צרות אחרות
 

באמת שאינני יודע ואינני מנסה לרמוז מי עשה זאת . ברור לי לגמרי שאירע בפתחנו מעשה הצתה
ברור לי שאין . כאירוע יוצא דופן וחד פעמי רקממליץ להתייחס לאירוע הזה  לאאבל אני . ומדוע

אנחנו חייבים לשאול ולברר עם עצמנו ועם .  להתנחם בכך שהאירוע הנקודתי שלנו הוא צרת רבים
המקרה שקרה ... ואם תחשבו על זה .  השכנים שלנו את השאלות הפילוסופיות והלא פילוסופיות האלה

צריך לסובב ולנסות , כדי לדעת איך הוא מתחבר. כאן מתחבר איכשהו לפזל הגדול יותר של החיים כאן
 .מפת הדרך מתבררת, כאשר  רואים תמונה שלימה. להתאים

. לאורה של הדליקה הגדולה בכרמל, חג האור, ההצתה כאן אירעה בחנוכהועוד בגליון 
אהוד קלפון  שופך אור ברשימה .  קראו בעמוד הועד המקומי על מסקנות היום שאחרי השריפה

רביב . מהטבע על ההתפתחות המהירה של הדליקה הנוראית הזו ועל אפשרויות השיקום של הכרמל
תוך כדי אותה , צלם האסונות, מיוחס מתייחס בפינת הצילום לסיפורו ההרואי והמדהים של רוני סופר

רביב מעניק לקוראי נופית פלוס עצה פשוטה אך יקרה מפז כיצד . שריפה שגבתה קורבנות רבים מדי
 .לקבל החלטות גורליות

 אבי ברוך 
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  בשולי השריפה הגדולה... 
האש בשבוע שעבר בערה כידוע גם במקומותינו... בלהט הבערה הגדולה, 

 התמקם במועדון –הוצתה )ככל הנראה(, החורשה ממזרח לכניסה. בהמשך 
הנוער חפ"ק המשטרה, שנערכה לסיכול הצתות באזור. ובנופית כמו בנופית 

 "גדודי המתנדבים" הבלתי נלאים מכבים את השריפה... מארחים את –
 תודה ענקית לכולם!!! –המשטרה.... לוקחים חלק בסיורי מניעה 

גם אצלנו התגלו פערים בהערכות לחרום. הוועד המקומי והמועצה האזורית 
  ונקווה שלא נזדקק לכל אלו.–יבצעו בזמן הקרוב תחקיר והפקת לקחים 

 
ההרחבה הדרומית 

ההרחבה הדרומית מתקדמת, ואנו בעיצומו של תהליך התכנון.                    
זה לא יקרה מחר... אבל אנחנו מקווים לראות שיווק מגרשים בעוד כשנתיים. 

 200ההרחבה תבוצע באזור השלוחה שבין רחובות חרמון ועצמון ותכלול כ 
בתי מגורים, שטחי ציבור ומבני ציבור כנדרש. תהליך התכנון באחריות מנהל 

מקרקעי ישראל, באמצעות חברת התיאום 'סיטילינק' וחברת התכנון 'יעד 
 –מסתבר  אדריכלים'. צוות הישוב וגורמי המועצה מלווים את תהליך התכנון.

שעל אף העובדה כי השיווק בידי מ.מ.י, יש לישוב ולמועצה האזורית משקל 
 צוות הישוב –רב בתהליך התכנון ובהמשך בתהליכי השיווק והפיתוח. לפיכך 

מלווה את התכנון מזה כשנה. הצוות התרחב לאחרונה ועבר תהליך מונחה 
ויסודי של לימוד וליבון הנושאים היקרים לנו בתהליך התכנון.               

חשוב לנו להשפיע על: אוכלוסיית הנקלטים )ניתן להשפיע באמצעות כלים 
תכנוניים ומנהליים(, תכנון כפרי התואם את אופי הישוב, קליטת ההרחבה אל 

ברברה  הישוב הקיים ועוד מגוון נושאים. חברי צוות ההרחבה: מולי רש,
 ,דב בוניאקמידן- קלטש, עופר ריבקין, גנית ריכטר, אלי מזור, נמרוד בכר, 

 , מיכל ארד, יהודה יזרעאלי, ענבל שקד, ששון יצחק, דני מור,יהודה ליפשיץ
, ליאור פרץ, יוסי נחשוןיעל סלע, שרה חן,  , שרון אלבז גואטה,אורן קריצמר

מירי חסקל, יואב אריאל, דברה שמואלי, קרן סלייפר.                                         
ניתן לפנות אליהם למידע נוסף. 

 
   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 
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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 לבעיית 
 השורשים בקווי הביוב 
 עם אחריות לשנים רבות

 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

 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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 טיול לבוסתן של אברהם -יום ג -14.12.10 
 ולתעשיות בית אל בזכרון יעקב                

 .הטיול למעגן מיכאל מתקיים
 רק במידה וביום שלישי  ירד גשם הוא יבוטל 

השטח של הבוסתן אינו בוצי לכן גם אם יורדים גשמים בימים ראשון 
 ושני ניתן לקיים את הטיול

 במידה והטיול יבוטל הנרשמים יקבלו הודעה
 עדיין יש מספר מקומות למי שעדיין חפץ להרשם

 ליד המרכולית 8.30יציאה לטיול ב
 

 21.12.10  - הרצאה עם דוד שטנר -בנופשית   10.00בשעה ‘ יום ג
עקשנות פוליטית 6 התביעה הסורית לנסיגה מרמת הגולן

 ? סורית או מיטב התרבות הסורית

 .מ עם סוריה"מבט של חוקר ונושא במו

 כולל כיבוד קל₪  04כניסה להרצאה 

 להתראות צוות נופשיבוקר       

                                   

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

  חיבוקים

לחברות    ואלפי תודות
ולמבשלת    נופית

על כל התבשילים   יהודית
הטעימים באירוח החיילים 

 .בנופית
שרה  גולדנברג והחיילים 

669  

היא יחידת החילוץ   (669יחידה )יחידת החילוץ והפינוי בהיטס 
ונחשבת לאחת מהיחידות המיוחדות  , חיל האוויר הישראלישל 
היחידה כפופה למפקדת כוחות אוויר מיוחדים . ל"צהשל 

סמל . תל נוףבסיס הקבע של היחידה הוא . בחיל האוויר( ם"מכא)
היחידה הינו חתול בעל עיניים ירוקות ולעתים לוחמי החילוץ 

 ".חתולים"מכונים בשל כך 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%A0%D7%95%D7%A3
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 מבצעים באטליז 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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  ?מי בעצם מנהל את העסק
בעל עסק מבין בצורה מקצועית בנושאי הליבה 

בעל חברת קייטרינג מבין כיצד עליו . של העסק
להכין את המזון כך שיהיה גם טעים וגם יפה 

בעל הקייטרינג לא תמיד מבין בניהול . ויזואלית
הוא דואג להזמנת חומרי . הפיננסי של העסק

הגלם והשירותים הנלווים כשהוא דואג למכור 
אם תשאלו אותו בהפתעה אם העסק . ברווח

אני קונה , "וודאי"ריווחי הוא יענה במהירות 
ומכאן ₪  150-ומוכר אותה ב₪  100-סחורה ב

בדרך כלל מוכה . 505-כ, שאני מרוויח כסף רב
בעל הקייטרינג בתדהמה כשהוא מקבל את 

שיחת הטלפון מהבנק המודיע לו על החזרת 
הכיצד יתכן . המחאות או דרישת תשלום אחרת

 ?שעסק ריווחי לא מצליח לשלם את התשלומים

הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לבעל עסק הוא 
אי ראית התמונה , "אי ראית התמונה הכוללת"

גרם לעסק להתמוטט פיננסית לפעמים באשמתו 
, כפי שכתבתי, בעל עסק מבין. ולפעמים לא

בליבה של העסק ובדרך כלל אינו שולט בניהול 
במידה ובעל . עסקי של העסק שלו/ הפיננסי 

הקייטרינג רוצה ממש להשקיע בעסקו הוא 
ח רווח והפסד "מבקש ממנהל החשבונות את דו

, ח הוא מגלה שהעסק ריווחי"בדו. ומיד נרגע
והוא הרי יודע שהוא )שיש לו הצלחות מדהימות 
 (. הקייטרינג הכי טוב בצפון

לוקח , קם בעל הקייטרינג מוקדם, למחרת בבוקר
קצר כשבסופו " ניצחון"את זוגתו ויוצא למסע 

מפארת את כרטיס האשראי שלו שורת חובה 
בסופו של אותו חודש מתעורר . ספרות 5באורך 

בעל העסק לצלצולו של מנהל הבנק כאמור 
 . לעיל

ומכיוון שכל מקרה ראוי להסבר כדי שנוכל 
בואו נבחן מה באמת קרה בעסק , ללמוד ממנו

 . שגרם לו לנפילה

בעל העסק לא ישב עם אדם המבין בקריאת 
ח ממנהל "דוחות פיננסים וקיבל את הדו

עקב כך בעל העסק לא מבין כי לא . החשבונות
אף אחד לא סיפר (. עדיין)בוצעה התאמת בנקים 

לו שמנהל החשבונות שלו נוהג לתאם בנקים 
כמובן שאם . פעם בחצי שנה כדי לחסוך עלויות

היה מבקש תיאום בנקים פעם בחודש היה נענה 
בתשלום נוסף או אף באותו תשלום )בחיוב 
דבר נוסף שבעל העסק לא ידע היא (. חודשי

 . חשיבות תזרים המזומנים

נובעת מתשלומי ( בעסק חי ועובד)בעיית תזרים 
לקוחות שמגיעים באיחור יחסית לתשלומים 

 . לספקים

במידה : כמובן שלכל סיפור יש מוסר השכל
ובעל העסק יבין את השפה העסקית הנהוגה ואת 

, בכל מקרה אחר, הוא ישרוד" כללי המשחק"
העסק יתמוטט ולא משנה אם זה יקרה תוך זמן 

סופו להימחק ממצבת העסקים , קצר או ארוך
 .החיים

כמובן ששימוש במומחים היודעים להדריך את 
. בעל העסק בצעדיו הכלכליים יפתור את הבעיות

אם נביט סביבנו נראה הרבה עסקים שחיים 
הם עושים . הרבה שנים ולא מתמוטטים פיננסית

 .הם שאלו והתייעצו עם המומחה!!! זאת נכון

 !!!כי מי ששואל לא נופל

ופועל כיועץ פיננסי לעסקים " תובנה"יהודה יזרעאלי הוא בעל 
הייעוץ הפיננסי מצמיח את העסק ומביא אותם . ומשפחות

הייעוץ הפיננסי גורם . מבלי לטבוע בדרך( חלום)למטרה 
משפחות . להצליח יותר ולדאוג פחות, לעסק להרוויח יותר

הם קובעות , שעוברות ייעוץ פיננסי אינן דואגות מה יקרה מחר
. מה יקרה מחר על ידי תכנון פיננסי קפדני

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

... בסרטונים ובמכתבים המלאים -באתר האינטרנט תוכלו לצפות בעשרות המלצות *
רוב התלמידים והאנשים המופיעים באתר הביעו הסכמתם לשוחח טלפונית ואף 

 .להיפגש עם מי שחפץ בכך

04 -9534238     www.eshkol.org.il סניף נופית: 



 8 

 

 דילמת צלם האסונות
, מיליוני העצים שנשרפו. אבל אני עדיין אפוף כולי תחושת אפר ואבק, השריפה הגדולה תמה

מעוררים כולם תחושת מועקה שאי אפשר להפטר , עשרות החיים שנגדעו –ויותר מכל , הבתים שנהרסו
סיפורו של רוני סופר . ובתוך כל השחור והשרוף מנצנץ סיפור אחד של אומץ שמשאיר שביב נחמה. ממנה

 .שהציל שלושה מיושבי האוטובוס שנשרף כליל
מאותם צלמים שמייחלים לרגע שהביפר שלהם יצפצף עם הודעה על אסון חדש . רוני סופר הוא צלם אסונות

שמייד אורזים את , הם לחם חוקם של צלמים כאלה, טרגדיות, אסונות טבע, מלחמות. בארץ או בעולם
לחוות את החוויה מקרוב ולהנציח אותה , המצלמה וכמה חפצים אישיים ומגיעים במהירות שיא למקום

 .במצלמתם
עומדים מעל אדם , לא פעם אנחנו שומעים ביקורות קשות על צלמים אלה שנתפסים במצלמתו של אחר

ומצלמים בקור רוח מקפיא כאילו הם אינם שם ואינם , או סמוך לאם שזה עתה איבדה את בנה יחידה, מדמם
 . רואים לנגד עיניהם את מראות הזוועה ואת הטרגדיה האנושית

והם רק לוחצים עוד ועוד על לחצן הצילום כמו . אנחנו צועקים כשאנחנו רואים תמונה כזו!" תעזרו להם "
וברגע שקיבלו את מבוקשם הם מתפנים מהמקום מבלי לאמר מילה לנקודת הזוועה . מכונות נטולות רגשות

אני מבקש " –וכשיש הרבה צלמים כאלה אנחנו כבר שומעים ברדיו את תחינתו של השוטר האחראי . הבאה
 !"הם מפריעים לפעולות כוחות החילוץ , מסקרנים לא להגיע לאזור

 .ואז אנחנו כועסים עליהם עוד יותר
 ? ומה אומרים הצלמים 

בדיוק כמו שעבודתו של הכבאי היא להציל אנשים ולכבות , זו העבודה שלנו. נשלחנו לפה כדי לעבוד"
, אנחנו מצלמים כי המידע חשוב. בדיוק כמו שהשוטר מסדיר את התנועה ומסייע בעבודות החילוץ. שריפות

 ."וזה חשוב וזה בסדר, וזה נכון. כדי שכולנו נבין היטב מה קרה פה, כי את הרגע הזה צריך להנציח
 ....אבל
האם הייתם ? מה הייתם עושים , הייתם אוחזים במצלמה כשעץ בוער נופל על רכב עמוס באנשים אתםאם 

אני ? או שהייתם זורקים אותה מהיד ורצים לעזור ללכודים ? מרימים אותה ומצלמים את הרגע שלא יחזור 
 .משער שהרוב המכריע היה עושה את הפעולה השניה

האם הייתם מצלמים או , אבל אם באותו רגע ממש היו שני כבאים ליד הרכב הבוער מחלצים את האנשים
אולי אתם רק מפריעים לאנשי . אולי העזרה שלכם לא באמת נחוצה? נכון , זה קצת פחות נחרץ? מסייעים 

 .המקצוע לעבוד
האם לרוץ לסייע לכבאים ? מה אז , והפצועים היו מטופלים, א בסמוך למקום"ואם היה גם אמבולנס של מד

 ?או לשלוף את המצלמה ולהנציח רגע דרמטי של פעם בחיים , ולפרמדיקים
 . בהתאם לחינוך שקיבל ובהתאם למצפונו, אלו דילמות בהן אחד יכול רק לנחש איך היה נוהג

הוא צרח על שלושת הסוהרים המבועתים שייכנסו . תושיה מיוחדת ואומץ ענק, לרוני סופר היה מזל גדול
הוא עשה זאת מתוך תובנה פנימית חזקה . למרות שלא היו מסוגלים לעזוב את חבריהם הבוערים, לאוטו שלו

. מחבריהם 36בכך הציל את חייהם ומנע מהם גורל זהה לזה של . של גודל ועוצמת הארוע שנקלע אליו
תוך כדי , והמשיך לצלם תוך כדי נהיגה, באותם רגעים דרמטיים הוא לא הניח את המצלמה מהיד אפילו לרגע

 .פלא שהצליח לשמור על יכולת תפקוד וחשיבה כה בהירים באותם רגעים. לכניסה לקיר האש
שהציל אנשים במו ידיו ולא רק עמד , במקרה הספציפי הזה אנחנו יכולים לברך על העובדה שהיה צלם בשטח

 . וצפה מהצד
זיכרו , ועדיין תצליחו לחשוב ולקבל החלטות, אם חס וחלילה תקלעו אי פעם לסיטואציה כזו או דומה לה

מה שתבחרו לעשות ילווה אתכם ואת מצפונכם כל  .תמיד שאתם צריכים להמשיך לחיות עם ההחלטה שלכם
 . וזה גם מה שינחה אתכם להחליט נכונה, החיים

 .נטול דילמות ומרובה בגשמים, שיהיה לכולנו שבוע שקט
 רביב , שבת שלום

 com.hotmail@me_raviv :  לתגובות

 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

mailto:raviv_me@hotmail.com
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 קונדיטוריה דובדבן
 כיכר כפר זבידאת

 מול מסעדת סמיראמיס

 עוגות יום הולדת עם תמונה 
 פחזניות עוגות גבינה 

 עוגיות ממולאות תמרים
  בקלאווה וכנפה 
  גלידות וארטיקים 

 פיתות ובורקס מקמח תירס
 

 40-8351359: טלפון
 430-005184823נייד  

 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

 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 שאדי ובניו

 פ י צ ה , ל ח מ נ י ו ת , פ י ת ו ת 

04-9536356 
 משלוחים עד הבית

 , עוגיות, בורקס, זעתר
 חלות לשבת
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 פצצות אורנים 
עקבנו אחר  2.12.2010א "בחג החנוכה תשע

שגבתה קורבנות , השריפה הגדולה בכרמל
, אלף דונם יער וחורש 50וכילתה , אדם רבים

. והרבה בעלי החיים שהתקיימו בהם
צ ולכלות "הטמפרטורה יכולה להגיע לאלף מ, בשריפות יער גדולות

. את החומר האורגני בקרקע ואת הבתים ביער, את הצמחייה
ואי אפשר , האורנים בעת שריפתם הופכים לחומר בעירה בעייתי

, קשקשיהם הלוהטים, מתפוצצים כמו רימוני רסס, אצטרובליהם השרופים. לכבותם עד שהם מתכלים
 .   והופכים למוקדי אש חדשים, מתפזרים עד למרחק של עשרה מטרים

, אלה ארץ ישראלית, חורש טבעי של אלון מצוי 705ו , אורנים נטועים 305צמחיית הכרמל כוללת  
ובעוד שנים , ינבטו זרעי אורנים בגשמי החורף בצורה צפופה, אחר השריפה. אלת המסטיק ועוד

קרקעות האורנים הן למעשה מדבר . מכלל הצמחייה 605ספורות הם עלולים להכפיל את כמותם ל 
גדלו אורנים בצורה , בעבר. במקום המגוון הטבעי שהיה בו, ובכרמל ישלטו מעט מינים, שיתרחב

והאלונים גדלו על סלעי הגיר בגאיות ובמורדות , של רכסי הכרמל, רק על הפסגות הקרטוניות, טבעית
והיחס המספרי בין אורנים לאלונים לא , אותן פסגות נשארו עם אותו הרכב במשך דורות רבים. ההר

בעקבות נטיעת אורנים . כי התקיים איזון ביניהם על אף פגעי הטבע הרבים שהיו מנת חלקם, השתנה
ולאחר השריפה הגדולה יש , גבר אחוז כיסויים בשטח, גם במקומות שלא היו קודם לכן, בצורה מסיבית

, יש פחות קטסטרופות לכלל היער והחורש, כאשר נשמר הגיוון הביולוגי. חשש לשינוי גדול עוד יותר
ופלישת מינים חדשים שישנו את , יש חשש להתרבות השריפות, אך כאשר מין אחד כמו האורן ישתלט

 . הרכב הצמחייה הטבעית בהם

. בעקבות השינויים האקלימיים והצחיחות הגוברת באזורנו, שריפות היער בארץ עלולות רק להתגבר
לאחר השריפה . והשאירו אדמה חרוכה ושלדי עצים מפויחים, יערות אורן במקומות אחרים נשרפו כליל

ורק לנקות את השטח , צריך להניח לטבע לעשות את שלו במשך כמה שנים טובות, הנוכחית בכרמל
שלא הוכיח את , אין להיחפז בשיקום מהיר של החורש. וגיזום היכן שצריך, משרידי ענפים מפויחים

תגדל , בתהליכי השינויים הטבעיים. ורק סיפק עוד אורנים לבעירה, עצמו אחרי השריפות הקודמות
 .  המסלע והאקלים המתאימים, הצמחייה על פי תנאי הקרקע

שגיאופיטים רבים פורחים , שבו יש מרווח די גדול בין העצים, הוא יער פארק טבעי, יער אלונים למשל
חייבים , מאחר שרוב היערות בארץ מורכבים מאורנים. ואין בו שריפות כמו ביערות האורנים, ביניהם

, ולגזום באופן מתמיד את ענפיהם וצמרותיהם, כדי ליצור רווחים גדולים בין העצים, מיד לדלל אותם
, אלון מצוי, הילדים יטעו עצי אלון תבור, ו בשבט השנה"רצוי שבט. כדי למנוע מעבר אש מאחד לשני

 .   שיחי אלת המסטיק וכדומה, כליל החורש, לבנה רפואי, אלה אטלנטית, חרוב מצוי

העץ אינו . בפסגות הקרטוניות של הכרמל, עצי האורן גדלים בקרקע רנדזינה על סלעי קרטון או נארי
יש לו מערכת שורשים עבה המשמשת . והוא שולח את שורשיו לרוחב ולא לעומק, זקוק לאדמה עמוקה

מים  255סלעי קרטון מחזיקים עד . ומערכת שורשים דקה המשמשת לספיגת המים, לאחיזה בקרקע
הם מכילים , אך בשנים של התמעטות גשמים. ומחזיקים אותם לאורך הקיץ, שהם סופגים  מהגשמים

תפקיד השרף הנמצא . ועצי האורן הגדלים עליהם הופכים להיות יבשים יותר ודליקים יותר, פחות מים
אך בעת שריפה הוא מוסיף , הוא לשמור על הרקמות הפגועות מפני חדירת חיידקים, בעלים ובענפים

 . ולא יצמיח בדים חדשים, עץ שכרתו אותו או נשרף לא יתחדש. שמן למדורה

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 ויגש 
 612641-13611 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 
4ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    1 1 - 1 1 1 1 3 3 3  

 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 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 

נפתפוו

 ת פ 

 פ“עלויות פרסום ח

 ₪  60רבע עמוד 

 ₪  120חצי עמוד 

 ₪  180עמוד מלא 

 

 מספרת לובנה
 חדש במספרה

 , מניקור, פדיקור
 ובניית ציפורניים

5392447 -052  

תיקון כל סוגי 
 התקלות 

 .בית הלקוחעד 

מחירים 
 !!אטרקטיביים

4700596904 
4709997747 

 אמין מהירשרות 

 ...ואיכותי

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪ 54משבצת לחודש 

 ₪ 104משבצות לחודש  1
 ₪ 144רבע עמוד לחודש 

 ₪ 124חצי עמוד לחודש 
 ₪ 314 עמוד מלא לחודש
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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 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

4נ ת ן    1 1 - 1 3 5 4 5 3 4   

  נופית 92תבור 

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

  הגדר הלבנה 

 410-0511440נייד , 25411411 טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 410-0514414סיירת נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 


