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 נופותופווווותו ופו ו

 14.1.2011א   “תשע , שבט ‘ יום שישי ט   415גליון  

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

 משלוחים
04-9536779 

 פיצריה מסעדה
 מוניות הקריה

 טבעון
נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
 שעות ביממה 24

04-9533703 
052-3988439 

 הצהובון

 פרטים בקרוב, יום ירוק בנופית נדחה לחודש מרץ

הנעים והמרווח במתחם אולם הספורט , בשעה טובה  השבוע עברה מזכירות הישוב למשכנה החדש
אולם הספורט . אבו חאטם וכל הצוות, חומי, ליאת, ניקול, קרן, ברכות לארנון.  שבנייתו הסתיימה

. כיוון שטרם התקבלו כל האישורים הנדרשים ובפרט אישור כיבוי אש, החדש עדין לא נפתח לפעילות
עם השלמת האישורים והתיקונים יופעל . סערת הגשמים חשפה מספר ליקויים המצריכים תיקון, בנוסף

 .אולם הספורט לרווחת תושבי נופית
 :ועוד בגליון

 .א זבולון.עדכון משולחנה של רחל סלע אחראית מחלקת התברואה במ, על התפשטות מחלת הכלבת
 נסיעה לירושלים למוזיאון ישראל  ;"השבטים האבודים" –( איה'איריאן ג)אינדונזיה : נופשיבוקר

 . מזמינה אתכם לחוויה יהודית שוויונית ועכשווית ברוח היהדות המתקדמתקהילת מעלות טבעון 
 .פעילויות הקהילה פתוחות לקהל הרחב

 עצמונה גלעין היא קודם כל אמא, רק אהבה מביאה אהבה
 “.והחורף הצחיח שב לסורו, ימים יבשים שבים בין ממטרים קלים...”: אהוד קלפון

 . מורה נבוכים מאת רביב מיוחס –בחירת מצלמה קומפקטית : ובפינת הצילום
 <<<כל זאת ועוד בגליון זה
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1.1.110.11             
 

 1לתושבי המועצה                                 

 

 .התפשטות מחלת הכלבת: הנדון                        

 

 .לאחרונה אובחנו מקרים רבים של כלבת בגליל העליון בגולן ובעמקים
 ,הבדיקות העלו שמדובר בזן לא מוכר של נגיף הכלבת הפוגע בעיקר בכלבים

 .בשונה מהזנים המוכרים מהעבר שפגעו בעיקר בחיות הבר
 לכלבת הפוגעת בעיקר , עקב כך השתנה אופייה של המחלה מכלבת של חיות הבר

 .מגמה זו מסוכנת ביותר עקב המגע ההדוק בין בני אדם לכלבים. בכלבים
 :למניעת התפשטות המחלה לכלבי הבית יש לנקוט באמצעים הבאים

 .יש להימנע ממגע עם כלבים לא מוכרים .1

הגליל ,יש למנוע מעבר של כלבים לא מוכרים באיזור במיוחד מרמת הגולן .2

 .העליון והעמקים

 .וודאו כי חיסון הכלבת של כלבכם בתוקף .3

 .מנעו מכלבכם כל יציאה ללא רצועה .4

 .הימנעו מאימוץ כלבים מהרחוב .5

או נשיכה של כלב או שינוי בהתנהגות כלבכם /הודיעו על כל אירוע תקיפה  ו 61
 .למחלקה הוטרינרית או למוקד המועצה

 
  

 אסתי איילי' דר                                                                                     
 שותיתוטרינרית ר                                                                                     

  מחלקת תברואה וסביבה
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 ילדים/תספורת גברים
 ₪  90פאן +תספורת נשים 

 ₪  35/40 -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 02 

 90977.5-.5.יעקב 
 50-50595.5.דודי 

 !שירות מכל הלב

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 
  0,111,111למכירה מגרש בטבעון דונם ₪  

 חדרים  7‘ למכירה בבלעדיות קוטג
יחידה מניבה יציאה מהסלון לגינה +

 ₪  0,011,111המתחברת לשמורת טבע 

  6למכירה בבלעדיות קוטג דו משפחתי 
 ₪  0,011,111יחידה מניבה +חדרים 

 חדרים 7‘ למכירה בבלעדיות קוטג ,
 ₪  0,911,111. יציאה מהסלון לגינה

 מגרש של דונם , למכירה בבלעדיות
 ₪  0,011,111. בתים בודדים 0לבניה של 

   ר  “מ   01למכירה בבלעדיות דירת גן
 ₪    0,411הדירה מניבה  , ₪    611,111

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 טבעון ' ק 1ככר בן גוריון 
 2-7552252.פקס /'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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 רני‘עידן צ-בבוקר  בנופשית 01.11בשעה ‘ יום ג- 08.10.00

 ":השבטים האבודים" –( איה'איריאן ג)אינדונזיה                  

מהנדס . צלם גיאוגרפי ומוביל משלחות בעולם, מרצה.-עידן                 

מערכות מידע שמקדיש את רוב זמנו לחיפוש אחר מקומות 

העמותה "ממקימי . תרבויות נשכחות וחיות נדירות, בתוליים

משלחות " )תיבת נח"וממייסדי פרויקט " הישראלית אנטארקטית

שכף , הוביל כמה מסעות ייחודיים לאזורים נידחים(. עם משמעות

 .רגלו של תייר לא דרכה בהם

 כולל כיבוד קל₪  01כניסה להרצאה                 

 נסיעה לירושלים למוזיאון ישראל-יום שבת-00.10.00

 09.11בבוקר ליד המרכולית חזרה משוערת  8.11יציאה ב                 

 לא כולל אוכל וכניסה  למוזיאון₪  01עלות                

 ₪ 48כרטיס רגיל : כרטיסי כניסה למוזיאון ברכישה עצמאית               

 יש להצטייד בכרטיס הגמלאי₪  04לבעלי כרטיס גמלאי                  

 .₪ 04בעלי כרטיס לאומי קארד                   

 .לאחר המוזיאון נרד לעין כרם וינתן  זמן  לאוכל              

 במידה ומזג האויר יאפשר  נקיים תצפית עם הסבר מהר הצופים              

 הרשמה במשרדי היישוב                    
יום שישי מתוכנן טיול לדרום עם דרור וייצמן פרטים נוספים - 00.10.00

 יימסרו בהמשך

 צוות נופשיבוקר                                      

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר



 5 

 

14-9000100 

 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 %01 –מבצע חורף חם 
 450 - 3632787. תוצאות מובטחות. גישה נעימה ומותאמת לכל אחד

 סדנאות 
 ערבי חברה

 משחקי חשיבה 
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 רק אהבה מביאה אהבה
את אהבתנו לילדינו אנחנו . אהבה וגבולות: אנשים זקוקים לשני דברים בסיסים

לעיתים אנו טועים . עם זאת אנו מתקשים לתרגמה מעשים, חשים והיא לרוב ברורה לנו לחלוטין
סיפוק צרכים מיידי וויתורים אין סופיים ואף מגוננים , ומתרגמים את האהבה לנתינה בלתי מוגבלת

, לתת אמון בילד: התרגום הנכון יותר לדעת מחנכים רבים הוא בהכוונה. על ילדינו יתר על המידה
לקבל את הילד כמו שהוא ולעזור לו להתפתח ולחזק . לעודד ולטפח אותם, ביכולותיו ובכישרונותיו

לאהוב . אהבה היא למלא את צרכי הילד תוך הכרה ומתן אמון מלא ביכולותיו. את בטחונו העצמי
 .תוך התחשבות ביכולותיו וכישרונותיו, מתוך אמונה שהילד מסוגל להצליח במעשה ידיו

. מחנכים לתת לילדינו את הכלים להתמודד עם העולם האמיתי כאשר יהיו גדולים-מחובתנו כהורים
כך גם בבית אנו לא חייבים למלא מיד כל . שם בחוץ לא יוותרו להם ולא יעתרו לכל גחמה ובקשה

ילד שכל הזמן בקשותיו ממולאות לא . עם כל בקשה של הילד" לקפוץ לדום"לא חייבים . דרישה
אנו ההורים . מתקשה להתחשב באחרים והופך למעשה לרודן קטן ומעצבן, יודע לדחות סיפוקים

מתקשה , הצוות החינוכי שצריך להתמודד איתו. הופכים להיות המשרתים שלו ולא המכוונים שלו
גם לילד לא נעים שפתאום הוא צריך לוותר ולשנות התנהגות שהיה . לא נעים-בקיצור. במשימה

עלינו לחנכו , לטובתו. הוא למעשה הסובל העיקרי ובכיו האין סופי יעיד על כך. מורגל בה שנים
כי כנראה עם הזמן יהיו לו אחים , לזכור גם בילד הראשון להקפיד. לדחיית סיפוקים וותרנות ועוד

 .והוא זה שיתן דוגמא אישית בהתנהגותו לאחיו הצעירים
אם אנחנו רואים שבאופן . מנגד אנחנו לא צריכים לבוא אל הילד בדרישות שהן מעבר ליכולותיו

( וחבל-ולעיתים אי מילוי הבקשה שלנו הופך למאבק עקרוני)עקבי בקשה מסוימת לא מתמלאת 
נימוסי שולחן מאוד חשובים לי ואני מקפידה : אתן דוגמא אישית. כדאי לנו לבדוק למה זה קורה

אחת מבנותי התקשתה ללעוס . שלו" כסא גבוה"אפילו ב, בהם מהרגע שהתינוק מתישב ליד השולחן
דבר שמאלץ , בפה סגור ושנים רבות היו הערות קבועות שמכוונות אותה לא ללעוס בשינים החותכות

שכלל לא )רק הביקור אצל האורתודנט גילה שיש בעיה בסגירת השינים הטוחנות . לעיסה בפה פתוח
. וכמה חודשים אחרי תחילת הטיפול הילדה אכלה בפה סגור כראוי למלכת אנגליה( נפגשו עד אז

לא מתאימה ליכולותיו ואל לנו , לעיתים בקשה שנראית לנו הגיונית ודרישה מתאימה לגילו של הילד
 .להסס לגשת לאבחונים ובדיקות שיעזרו לנו לכוון את הילד בשביל המתאים לו

עלינו לעודדו , גם אם נראה לנו שאין סיכוי שהוא יצליח, כאשר ילד מנסה לעשות משהו חדש
 .ואם יכשל ננסה  לעודדו לנסות שוב בשלב אחר( אלא אם הדבר מסוכן), להמשיך

כשאנחנו רוצים לפנק את ילדינו צריך להזהר שלא לבצע עבורם דברים שהם יכולים לעשות לבד 
 .אלא פשוט לעשות להם נעים וטוב ולסלול להם דרך לחיים קלים בעתיד, (כמו לקשור שרוכים)

לעיתים עייפים או עצבניים , כמוהו, חשוב לדעתי לזכור להיות מציאותיים ולהראות לילד שההורים
תעזור לו להבין התנהגות של אחרים כלפיו ולא להפגע , "כולנו בני אדם"ההכרה בעובדה ש. למשל
ואכן " תן לי קצת לנוח ואחר כך אקשיב לך. עכשיו חזרתי עיף מהעבודה"אם הורה יגיד לילדו . ממנה

זה יעזור להורה , זה יפתח את אמון הילד בהורה שמקים הבטחותיו. ינוח  ואחר כך ימלא הבטחתו
 .זה ילמד את הילד להתחשב ולהראות אהבה כלפי הוריו. ולילד לחיות בנעימים וברוגע

וגם ללמד אותו להגיד לנו . )הכי חשוב לזכור להגיד לילד כמה אוהבים אותו וכמה הוא רצוי ויקר לנו
 (כמה אנחנו אהובים עליו

 .כי רק אהבה מביאה אהבה

 עצמונה גלעין

gatsmona@gmail.com 
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 קהילת מעלות טבעון
 יהדות מתקדמת בקרית טבעון והסביבה – התנועה הרפורמית

 התחדשות יהודיתמסורת של 
קהילת מעלות טבעון מזמינה אתכם לחוויה יהודית 

 . שוויונית ועכשווית ברוח היהדות המתקדמת

 .פעילויות הקהילה פתוחות לקהל הרחב

   18:0018:0018:00קבלת שבת כל יום שישי בשעה קבלת שבת כל יום שישי בשעה קבלת שבת כל יום שישי בשעה 
*********   

   חוג בני מצווהחוג בני מצווהחוג בני מצווה
   החוג בשיתוף כל בני המשפחההחוג בשיתוף כל בני המשפחההחוג בשיתוף כל בני המשפחה

   ( ( ( ההה)))המפגש הראשון המשותף להורים וילדהמפגש הראשון המשותף להורים וילדהמפגש הראשון המשותף להורים וילד
   16:4516:4516:45בשעה בשעה בשעה    21/1/1121/1/1121/1/11, , , יתקיים ביום שישייתקיים ביום שישייתקיים ביום שישי

*********   

   כעץ השדהכעץ השדהכעץ השדה
   קבלת שבת בסימן טו בשבט לכל המשפחהקבלת שבת בסימן טו בשבט לכל המשפחהקבלת שבת בסימן טו בשבט לכל המשפחה

   18:0018:0018:00בשעה בשעה בשעה    21/1/1121/1/1121/1/11יום שישי יום שישי יום שישי 
*********   

   חוג חדש בקהילהחוג חדש בקהילהחוג חדש בקהילה
   “““ואניואניואניאת את את ”””

   סדרת מפגשי לימוד ויצירה של אמהות ובנות מצווהסדרת מפגשי לימוד ויצירה של אמהות ובנות מצווהסדרת מפגשי לימוד ויצירה של אמהות ובנות מצווה
   ...אל עצמןאל עצמןאל עצמן, , , היהדותהיהדותהיהדות, , , במסע משותף אל עולם הנשיותבמסע משותף אל עולם הנשיותבמסע משותף אל עולם הנשיות

   ...בהנחיית רוני ישראלי בשיתוף עם הרבה קורי זיידלרבהנחיית רוני ישראלי בשיתוף עם הרבה קורי זיידלרבהנחיית רוני ישראלי בשיתוף עם הרבה קורי זיידלר

   9/2/119/2/119/2/11: : : המפגש הראשוןהמפגש הראשוןהמפגש הראשון. . . 18:3018:3018:30---17:0017:0017:00, , , ימי רביעיימי רביעיימי רביעי

   757061575706157570615---054054054: : : ההרשמה לחוגים אצל קוריההרשמה לחוגים אצל קוריההרשמה לחוגים אצל קורי

   565475256547525654752---052052052: : : רכזתרכזתרכזת, , , נירהנירהנירה, , , קרית טבעוןקרית טבעוןקרית טבעון, , , 474747רחוב רבין רחוב רבין רחוב רבין 

Www.maalotivon.com         maalotivon@gmail.comWww.maalotivon.com         maalotivon@gmail.comWww.maalotivon.com         maalotivon@gmail.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  

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

 שינוי שעות פעילות הבריכה

 'ה –' בימים ב 1511111החל מיום חמישי 

 .1.35-.535הבריכה פועלת בבוקר בשעות 

 (הוספנו חצי שעה להנאתכם)

mailto:nofsheat@012.net
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. משלוחים מהאיטליז ומהמרכולית חינם
 14-9901114: ‘להזמנות טל

חזה עוף 
 פרוס

כרעיים 
 עוף

 0פרגיות 
 ₪  00 ₪  07 ₪  011 ג“ק

 מבצעים באיטליז נופית
 טרי יום יום

14-9800001 

₪  
1100 
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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

  www.eshkol.org.il 

4 נ ו פ י ת  0 - 8 3 5 0 3 5 9     

בואו ללמוד מתמטיקה בשיטה מיוחדת 

 המותאמת אישית לכל תלמיד

  (גם לבעלי לקויות למידה או מחסום רגשי)

 שמשית    נופית    קריות 

 

 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

 
 מחפשים בית 

 זוג אקדמאים

עם שני ילדים מעוניין  

 לרכוש בית בנופית
 (לא מתיווך)

 

104-0077768  
(אלה)   
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 שבט במטר וחמה  
הסתיו . בלי מטרים במאגריו, בא שבט עם ניצני פרחיו

, הניצנים נראו בארץ, החורף מתמהמה, חלף
החורף של שנת . והאביב מציץ מעבר לפינה

מסמל שינוי אקלימי , (0100 – 0101)א "תשע
הרמה המדברית הרובצת . באזורנו הגובל במדבר

, אינה מאפשרת לשקעים צפוניים כבדים, מעלינו
והחורף , ימים יבשים שבים בין ממטרים קלים, להגיע עם ענני גשמים

נשירי מטע וכרם זקוקים לימי קור רבים ולתרדמת . הצחיח שב לסורו
התחילו לצאת באיחור , פרחי הבר. כדי לפרוח במועדם ולהניב פירות נאים בקיץ, חורף עמוקה

 . לא יניבו שיבולי קמה במלוא הדרם, וגם נבטי התבואה שצצו מאוחר, בעקבות הגשמים המאוחרים
סימנו את אמצע שבט כמעבר בין עונת הגשמים לבין , אבותינו החקלאים שחיו בארץ ישראל

גם בשיר השירים מציינים שהגשמים ". כסלו טבת וחצי שבט חורף: "הם אמרו. ראשית התמעטותם
 ". עת הזמיר הגיע, הגשם חלף הלך לו הניצנים נראו בארץ. "...חולפים עם הופעת הניצנים

מכאן השם , שניצניו הופכים לשבטים, והחמישי מתשרי, שבט הוא החודש האחד עשר מניסן
מתעוררים מתרדמת החורף , עצי פרי נשירים. שיכול גם לשמש משענת לאדם( ענף)העברי שבט 

בלוח המזלות המופיע ברצפת הפסיפס של . ומניבים פרי בקיץ, מלבלבים ופורחים באביב, בשבט
בכפרי . הדלי הוא סמל חודש שבט, ובמקומות עתיקים אחרים, "בית אלפא"בית הכנסת העתיק 

על זה . בסלעי קרטון שאינם מחלחלים ואינם מאבדים טיפה, חפרו בורות לאגירת מי גשמים, האזור
. והתכוונו לתלמיד חכם בעל זיכרון מופלא" בור סוד שאינו מאבד טיפה"נאמר בפרקי אבות 

 . מכאן סמלו של החודש, שאותם העלו בעזרת דלי, בבורות יש מים בשבט
ביום עשרים וארבעה : "'פסוק ז, בספר זכריה פרק א, חודש שבט מוזכר רק פעם אחת במקרא

חודש זה המקביל בדרך כלל למחצית השנייה של ינואר ". לעשתי עשר חודש הוא חודש שבט
, ליצירת קשת בענן. תחילתו בסערות ברקים וסופו בקשת צבעים, ולמחצית ראשונה של פברואר

הוא , ו בשבט שחל בשבוע הקרוב"ט. על עננים הנמצאים באופק הנגדי, השמש מאירה מאופק אחד
ו "מנהג הנטיעות בט(. בית שמאי קבע אחד בשבט)ראש השנה לאילנות שנקבע על פי בית הלל 

ומאז אנו נוטעים עצים טובים ועצים לא ,  0891התחיל על ידי חלוצי זיכרון יעקב בשנת , בשבט
, ואלה המוזכרים במקרא, רצוי לטעת עצים ושיחים הגדלים בר בארץ ישראל. מתאימים לסביבתם

 .שלא מבעירים בקלות את מכורתם
שבה מופיעה הדרמה של חציית ים סוף , קוראים את פרשת בשלח, ו בשבט"בשבת שלפני ט

שבה נאבקים שבטי ישראל על השליטה בעמק " שירת דבורה"ובהפטרה קוראים את , "שירת הים"ו
מתחילה את ציוצי , אפשר לציין ששירת השבת בשבט. 'כפי שכתוב בספר שופטים פרק ה, יזרעאל

ובתהפוכות מזג , הכל מתחיל לזרום בגדילה ופריחה, אחרי תרדמת החורף. האביב בשדות הארץ
כדן , התאחרו פרחי כרכום חורפי, בעקבות הגשמים המאוחרים.  האוויר המקומי ואקלים האזור

ונבטים רבים של , עירית גדולה, לוף מנומר, ומבצבצים מהאדמה עלי רקפת, ובן חצב סתווני, סגול
 . צמחי בר חד שנתיים

אך פחות , עוד ירדו גשמים בינואר פברואר ומרץ, על פי תחזית השרות המטאורולוגי בבית דגן
. מ"מ 001במקום , מ"מ 401שבחיפה וסביבתה יסתכמו הגשמים ב , הם טוענים למשל. מהממוצע

. וכך גם יובש האוויר, הטמפרטורה תהיה גבוהה מעונה רגילה, בחודשים שנותרו לחורף
צ "מ 01צ בינואר ל "מ 07נעה בדרך כלל בין , הטמפרטורה של מי הים התיכון בחופי ישראל

, צ"מ 01ומעריכים שבקיץ היא תעלה מעבר ל , צ"מ 01אך החורף היא לא ירדה מתחת ל , באוגוסט
 .             דבר נוסף המעיד של שינויים לא מקריים

 

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 מתגתגתיתגתיתיתנתתת תית תית תנת ת

ש  מיתכ מ ית
  “ז

 י  ינת  ב  ת

 11.1.11בי נתשישית

 10:11שיהת

 בביגתהי מיןת

 ב  יגתטבי ן

 

 לנופיתמגיע “ דניאל”סלון יופי 
 ובתיאום מראש 17אביטל ' בימי שני ברח

 ל וללא מגע‘הסרת שיער ללא ג
 פולס רציף ומהיר

 Cדרמו פלאש דגם סי 

 עצמה עם תוצאות 
 טיפולי אקנה 
 הסרת נימים 
 טיפול בפיגמנט 
 טרמוליות מחט 

 50-5555551.נייד  2-59515.2.טלפון למידע נוסף ולתיאום תור 

 : לנרשמים הראשונים מבצע

 לטיפול לכל הגוף₪ 300
 (למעט פנים)

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 14.00 -9.00' ו –' א
 לינואר ארוחות הבוקר  06-06במהלך 

  ('לא כולל ברנץ. )ו בשבט"מוזלות לכבוד ט

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת וקבלות פנים
 שוש ואהוד יונאי

052-5671293/4 
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אחת לכמה שנים אנחנו מגיעים למסקנה 
שהמצלמה שברשותנו לא מספיק טובה או שאינה 

מתפקדת ואנו רצים לחנות הקרובה לרכוש מצלמה 
אז איך . יש מאות רבות של דגמים בשוק. חדשה

לפניכם מורה נבוכים קצר שאמור לעזור ? בוחרים 
כדאי לגזור ולשמור . בהכוונה כללית וגם יותר מזה

 .לפעם הבאה שאתם רוכשים מצלמה

, אם תשלמו יותר –כמו ברוב הדברים  – מחיר
₪  001 -המחירים מתחילים ב. תקבלו יותר

תחליטו כמה אתם . 0,711 -ונעצרים בקושי ב
מוכנים להוציא על מצלמה וחפשו את הטובה 

 .ביותר בסכום שקבעתם

הרבה אנשים רוצים מצלמה  - גודל ומשקל
רק מעטים באמת עושים . שאפשר להכניס לכיס

ועדיין הגודל והמשקל של המצלמה הם . זאת
 701 -ל 001הן שוקלות בין . פרמטרים חשובים

 . זה טווח ענק, גרם

אסור לשכוח שבסוף אנחנו  – איכות תמונה
כשתפתחו . לא עם המצלמה, נשארים עם התמונות

את האלבום שלכם תרצו לראות תמונות חדות עם 
יש שוני די גדול באיכות . צבעים יפים וללא פגמים

תשתדלו לא לחסוך . התמונה בין מצלמות שונות
 .בסעיף הזה

 –יש רמות שונות של וידאו  - וידאו

למי שנושא . 'מלא וכו HD, HD, "רגיל"
הוידאו חשוב כדאי שישים לב לפרמטר 

 .זה

הדיגיטלי ממש , תתמקדו רק בזום האופטי – זום
אם אתם מצלמים רק את הילדים וקצת . לא חשוב

 X0 –נוף בטיולים אז זום קצר עשוי להספיק לכם 
אם אתם רוצים משהו יותר ורסטילי  .X0עד 

שיאפשר לכם לצלם גם בעלי חיים בגן החיות 
ואם   .X00עד  X01אתם כבר צריכים זום , למשל

אתם רוצים לצלם טבע וציפורים אתם כבר צריכים 
 .זום גדול עוד יותר

 – ביצועים בתאורה בעייתית

. המצלמות הקומפקטיות לא מצטיינות בסעיף הזה
( מטרים בודדים)הפתרון הוא לצלם מטווח קרוב 

יש מצלמות שמסוגלות לצלם , ובכל זאת. עם פלאש
שזה כולל צילומים , יותר טוב בתנאי תאורה קשים

היכולת הזו מייקרת את המצלמה . בתוך הבית
מעבר לכך רצוי מאוד שיהיה . במרבית המקרים

במצלמה גם מייצב תמונה שיפחית את השפעות 
  .רעידות היד שלכם

 מאת רביב מיוחסמורה נבוכים  –בחירת מצלמה קומפקטית פינת הצילום 

 מחירים ודגמים מומלצים, סוגי מצלמות

 דגמים מומלצים מחירים חיישן זום אופטי גודל ומשקל סוג 

קומפקטית 
 "רגילה"

 ,נכנסת לכל תיק
 גרם 001-001 

X0 - X8  קנון סדרת  011-0,111 0.0.0קטןIXUS  / קנון סדרתA  /

 SD4000קנון 

-סופר
 קומפקטית

פחות , נכנסת לכיס
 גרם 001 -מ

X0 – X0  411-0,711 0.0.0קטן   

Travel 
Zoom 

 ,נכנסת לכל תיק
 גרם 011-011 

X01 – X06  פנסוניק  911-0,011 0.0.0קטןTZ10   / קנוןSX210  /

 WB650סמסונג 

-411, גדולה יחסית זום-סופר
 גרם 711

X01 – X01  קנון  811-0,111 0.0.0קטןSX30  / פנסוניקFZ40 
 UZ800אולימפוס /  P100ניקון 

קומפקטית 
 עילית

 ,נכנסת לכל תיק
 גרם 011-411

X4 – X8  0,811 0.0.6גדול-
0,711 

ניקון /  LX5פנסוניק /  G12קנון 
P7000  / קנוןS95 

 , שבת שלום
 raviv_me@hotmail.com:  לתגובות, רביב
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 פרשת 

 בשלח 
 16:25-17:36: 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  

יחידה + מרווח ומטופח , חדרים 6דו משפחתי 
 ₪  0,011,111גינה מהסלון לנוף , נפרדת

גישה נוחה , מסודר וממוזג', חד 6, דו משפחתי
 ₪  0,901,111ומרפסת גדולה לנוף 

, יחידה נפרדת+ 'חד 6, בית בודד', בנופית א
 ₪  0,111,111גישה נוחה וגינה גדולה ומטופחת 

  מפ ךו פפפטאו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  9533548: טלפון

052-5565448  

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 הדרך לריפוי עצמי
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

 5..9550-.3.5 לפרטים והרשמה
www.ima-adama.co.il/home/sandra 

0ieliash@012.net.il 

 העברת 
 דירות 
 וחפצים

 החל מפריט אחד
 ועד לדירה שלמה

 מסוכניםעצים כריתת 
 הסקהמכירת עץ ל

 עודד מנופית
100-0766140 

 מחירים ושירות 
 ללא תחרות

 ?בזאר או קתדרלה 
צוות הפיתוח הראשי : תפוצת האינטרנט אפשרה שינוי בטכניקת פיתוח תוכנה

מפרסם בתדירות גבוהה למדי גרסת פיתוח עדכנית ומעודד מפתחים אחרים 
בכך הוא גם מעביר אליהם חלק מעול הבדיקות . להשתמש בה ולשפר אותה

לכאורה נראה שבצורת . הוא גם מקל על צירוף מפתחים חדשים. והמיזוג
, אולם השיטה עובדת, כמו בבזאר טורקי קלאסי" בלאגן"פיתוח כזו יש 

עשרות רבות של תוכנות קוד פתוח  חופשיות לשימוש שאינן קניינם : והראיה
 . רלההקתד -של החברות מהעולם המסחרי 

 ?יכולים לעלות על גל הבזאר  אתםרוצים לדעת כיצד 
 וחנויות וירטואליות, פיתוח אתרי אינטרנט, אבי ברוך -“מידע”

 450-5363545     40-5535455 

 שיווק ומכירות באינטרנט, פרסום

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 

 ₪   90משבצת לחודש  

 ₪   140משבצות לחודש    2

 ₪ 180רבע עמוד לחודש  

 ₪   360חצי עמוד לחודש  

 למכירה

 למכירה

 למכירה
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
100-6118870  

 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 

 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

 
 054-4930818סיירת נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

100-0011090 

WWW 
 אבי ברוך

 פיתוח אתרי אינטרנט
 וחנויות וירטואליות

104-0000616 
14-9000100 

 Homefix שילדקראוט
 ביצוע כל עבודות האינסטלציה 

 פתיחת סתימות 

  איתור נזילות 

 בעזרת מצלמות מיוחדות

 50-097.795.נתן שילדקראוט 
 נופית, 50תבור 

 יעוץ אישי ומקצועי חינם -לתושבי נופית 


