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 נופותופווווותו ופו ו

 11.1.1.11א   “תשע , ז שבט “יום שישי ט   614גליון  

0: טלפון. “מידע”י  "מופץ ע" נופית פלוס"  4 - 9 5 3 5 0 5 5  a_barouc@zahav.net.il  

 משלוחים
40-9776559 

 פיצריה מסעדה
 מוניות הקריה

 טבעון
נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
 שעות ביממה 24

04-9533703 
052-3988439 

 הצהובון

 :את הדברים הבאים כתבה שרית פיין
 .בסוף החודש מסתיים פרויקט אשל

 .ואנו נאלצים להפסיק את פעילות הערב של המבוגרים בישוב
, ללא חנה לא היה קיים אותו פורום. אני רוצה להודות לחנה רון שהשקיעה ממירצה למען פרויקט זה

 .ולא היה ניתן מענה למבוגרים שכל כך חסר בישובנו
 !!!ל הישוב ולתושבים“למנכ, אני קוראת לוועד המקומי

 :הגיע הזמן לדאוג למבוגרים ל. בילדים, בנוער, השקענו בצעירים
 ללא מדרגות, מועדון מסודר עם גישה נוחה      .1
 לתקצוב      .2

 .הגיע הזמן לדאוג לנו. אנחנו דאגנו לדור העתיד
 !אין כמוך, ושוב תודה לחנה 

 עד כאן דבריה של שרית פיין
עד לא מזמן . מתושבי נופית 20-30-בנופית שבו מתאספים כ“ בית חם”חנה רון מפעילה מזה שנתיים 

כולם ניתנו )הרצאות : בכל מפגש יש תוכנית מיוחדת שהוכנה מראש, הם נפגשו פעמיים בשבוע
הפעילות . הפעילות החברתית הזו מתקיימת בביתם של חנה ואיתמר רון. משחקים, דיונים, (בהתנדבות

התאפשרה בעזרתם של גופים כמו מועדון דורות במועצה ואגודת אשל שמובילה את הבתים החמים 
הפעילות הזו בביתם של חנה ואיתמר תיפסק בסוף , כפי שכתבה שרית. בישובים רבים ועוזרת במימון

עם , אנחנו צריכים מקום משלנו. חנה מקווה שהפעילות תעבור לאחד ממבני הציבור בישוב. החודש
 . שסוף סוף יהיה מועדון לגיל הזהב בנופית, אומרת חנה, ציוד מתאים וכל מה שמתבקש מכך

 :ועוד בגליון
אחוז המעשנים על ציר הזמן . לאחרונה קראתי שמחתופעת העישון בקרב האוכלוסיה הולכת ופוחתת

. לו יהי. נמצא אחרי השיא ובעוד מספר שנים זה יראה ממש מוזר לראות מישהו נושף עשן סיגריה

, של שמונה מפגשים ללא תשלום סדנת גמילה מעישוןמרפאת הכללית החדשה בנופית פותחת 
זוהי , אז אם אתם מעשנים וצריכים קצת עזרה כדי להיפרד מההרגל הזה. כלומר במרפאה, כאן בבית

 <<<.הזדמנות פז

 <<<ועוד עידכונים משולחנו של ארנון רוזמריןחלוקת ערכות מגן 

 <<<נופשיבוקראוסנת רוזן על החיים בסין במסגרת ה , טיולים לירושלים ולנגב 

 <<<שינוי ועיצוב הרגלי אכילה בהנחיית דפנה נדיב ממרפאת הכללית בנופית, סדנא להרזיה

 <<<לכל המשפחה עם קהילת מעלות טבעון ו בשבט“טקבלת שבת בסימן , כעץ השדה

 <<< שימו לב למכון אשכולבמתמטיקה תקועים 

 <<<מאת יהודה יזרעאלי תובנה. הפרטים הקטנים שמצילים את החיים
 אבי ברוך , קריאה מועילה ומהנה, כל זאת ועוד בגליון זה
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מפעיל חדש לתחבורה הציבורית  
, יופעלו קווי התחבורה הציבורית באזור ע"י חברת אומני 28.1החל מתאריך 

אקספרס )המחליפה את אגד(. קווי ההסעה מנופית נותרו בעינם ואף תוגברו. 
. לפרטים נוספים:  0710 בבוקר ייכנס ליישוב בשעה 9קו מס' 

http://www.omniexp.co.il/Transportation  
 

 
 חלוקת ערכות מגן

, בכניסה 2000 – 1500, בשעות 3.2חלוקת ערכות מגן, תתקיים ביום ה', 
 לאולם הספורט החדש. החלוקה מבוצעת על ידי חברת הדואר. 

  חדשהערכה יכול להחזירה ביום החלוקה ויקבל ישנה ערכה שבידו מי .
  לבירור סטטוס. *2237במידה ואין בידכם ערכה ישנה, אנא התקשרו ,
 

הרחבת הפיקוח בנופית 
 החל מחודש פברואר, יורחבו סמכויות הפקח בנופית, ויכללו:

  כנהוג היום. –כלבים משוטטים  

  . אכיפה בנושא צואת כלבים
 .הוצאת אשפה/ פסולת בניין/ פסולת אחרת לרשות הרבים 

 .חניית כלי רכב שלא כדין 
 המנעו מעברות, חסכו את הקנסות וניצור מקום שנעים יותר לחיות בו.

 
לאשכולות הגנים דרושות מטפלות/ מטפלים 

מיידי!! אשכול הגנים בנופית מחפש מטפלות/ מטפלים למשרה חלקית 
  gan.nofit@gmail.comכממלאי מקום. מתאים גם לסטודנטים/ טרום צבא 

 
  מלגת לימודים של המועצה האזורית זבולון

החלה ההרשמה למלגות לימודים של המועצה. ראו פרסום באתר הישוב. 
טפסי בקשה בצרוף דף הקריטריונים ניתן להוריד באתר האינטרנט של 

המועצה או לקבל בדלפק הנמצא בכניסה למועצה. 
    gili@zvulun.co.il, מייל:  8478159/111טל. לבירורים:  גילי אשל  
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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 24 

 050-7679905יעקב 
 052-3237505דודי 

 !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 

  בבלעדיות גובל בואדי
מתוכנן ומעוצב  240/400

 2,500,000ברמה גבוהה 
  חדרים גישה נוחה  7בבלעדיות

2,400,000 
  יחידת דיור +בבלעדיות קוטג

 2.500,000נוף לים 
להשכרה מבחר גדול של 

 נכסים בבלעדיות
  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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 נסיעה לירושלים למוזיאון ישראל-יום שבת-22.01.11

 .לנרשמים לנסיעה

.       יש להצטייד בשתיה  ונעלים נוחות.בבוקר ליד המרכולית 8.00יציאה    

 .לידיעתכם הקפטריה והחנות במוזיאון סגורים בשבת

 ובעלי לאומיקארד,גימלאים כרטיס גמלאי ,לקבלת הנחות בכניסה     

 ינתן   זמן פנוי בעין כרם לבילוי עצמי  ואוכל   לאחר הביקור במוזיאון    

 סין-אוסנת רוזן-בנופשית  10.00בשעה ‘ יום ג -25.01.11

 אוסנת תספר לנו  על החיים בסין מנקודת מבטה ונצפה בתמונות 

 כולל כיבוד קל₪  10כניסה                  

 .טיול לדרום עם דרור וייצמן -יום שישי  - 11.02.11

 דרום אדום של פריחה וצמיחה 

 .טיול לנגב המערבי בעקבות פריחת הכלניות ופיתוחו של האיזור

, אנדרטת החץ השחור, גבעת תום ותומר בקיבוץ נגבה: מסלול

 נסיעה לשוקדה ובארי לשדות הכלניות , תצפית נבי מרעי

 צהריים. א,בוקר  . נעצור בקניון בקרית גת לא-ארוחות עצמאיות  

 .          יש להצטייד בנעלים נוחות כובע שתיה  ומצב רוח טוב .  בנתיבות

 במשרדי הישוב אצל קרן₪  100הרשמה           

 18.00בבוקר  חזרה משוערת  7.00יציאה 

 פעילות נופשיבוקר מיועדת לכלל תושבי הישוב

 להתראות צוות נופשיבוקר              

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 !!!אנחנו  כאן גם כדי לפזר את העשן
 

 מפסיקים לעשן 
עם סדנת הגמילה הייחודית של 

 !!!הכללית
 

אנחנו  שמחים לבשר על פתיחת 
סדנת גמילה מעישון             

 כללית במרפאת  ה
 !נופית החדשה ב

 
  שני מפגשים  שבועיים בימי  8הסדנה כוללת  

   .11.0-....1 -בשעות הערב 12021.11   -החל מ
 

 בהנחיית מר אמנון  פינקלשטיין
 

  18  מגיל  בלבד "כללית"ה  ללקוחותהסדנה פתוחה 
 !!!וללא תשלום

 
יוכלו  לקבל מרשם  רק מעשנים המשתתפים בסדנה

 ( מחיר 1/4-בכ)תרופת גמילה מעישון  בהנחה ניכרת ל
 . במסגרת  סל הבריאות

 
המתעניינים  יכולים להשאיר פרטים להתקשרות 

 *..11במוקד הסדנאות  דרך להירשםבמרפאה  או 
 

 בברכת בריאות טובה 
 @@@ויצירת מציאות חדשה ללא עישון

  .מרפאת נופית החדשה-ר נדיב והאחיות צביה ואריאלה"ד

 מרפאת הכללית החדשה בנופית העיקר הבריאות 
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 כללית דיאטתיפתח סדרת סדנאות נוספת של   -לקראת האביב

 שינוי ועיצוב הרגלי אכילה , סדנא להרזיה
  החדשה" כללית "במבואת מרפאת ההסדנה תתקיים 

 .ר דפנה נדיב"בהנחייתה המקצועית של ד
 

 -מפגשים בני שעה וחצי ותעסוק 10 הסדנה הבסיסית תכלול

 בהדרכה בנושאי תזונה ואורח חיים בריא 

  כלים לבניית תפריט אישי 

 כלים לשינוי הרגלי אכילה לירידה במשקל ושמירתו 

 חיזוק המוטיבציה הפנימית לשינוי 

 וטיפים מעשיים להתמודדות יומיומית . 
 

 . 21-65בגילאי   כל הקופותהסדנה מיועדת ללקוחות  
 .15/3/2011 -החל מ19.30-21.00בשעות  שלישי תתקיים בימי

 :מותנית בהרשמה ותשלום מראש כדלהלן
 ₪ 312:     המחיר ללקוחות  כללית מושלם   

 ₪ 390:     ללקוחות כללית ללא מושלם        
 ₪ 468:     ללקוחות קופות אחרות                

ניתן להשאיר במרפאה פרטים להתקשרות או להירשם  במוקד 
 *2700הסדנאות המחוזי דרך 

 

 !!ממתינה לכם בברכת בריאות טובה וקלת משקל
 . החדשה בנופית" כללית"ר דפנה נדיב מרפאת ה"ד

 מרפאת הכללית החדשה בנופית העיקר הבריאות 
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   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 

WwwWwwWww...maalotivonmaalotivonmaalotivon...com         maalotivoncom         maalotivoncom         maalotivon@@@gmailgmailgmail...comcomcom   

 קהילת מעלות טבעון
 יהדות מתקדמת בקרית טבעון והסביבה – התנועה הרפורמית

 התחדשות יהודיתמסורת של 
קהילת מעלות טבעון מזמינה אתכם לחוויה יהודית שוויונית ועכשווית ברוח 

   .פעילויות הקהילה פתוחות לקהל הרחב. היהדות המתקדמת

   כעץ השדהכעץ השדהכעץ השדה
קבלת שבת בסימן טו בשבט קבלת שבת בסימן טו בשבט קבלת שבת בסימן טו בשבט 

   לכל המשפחהלכל המשפחהלכל המשפחה
   18:0018:0018:00בשעה בשעה בשעה    21/1/1121/1/1121/1/11יום שישי יום שישי יום שישי 

   קבלת שבת קבלת שבת קבלת שבת 
כל יום שישי בשעה כל יום שישי בשעה כל יום שישי בשעה 

18:0018:0018:00   

   “““ואניואניואניאת את את ”””   :::חוג חדש בקהילהחוג חדש בקהילהחוג חדש בקהילה
   9/2/119/2/119/2/11: : : המפגש הראשוןהמפגש הראשוןהמפגש הראשון. . . 18:3018:3018:30---17:0017:0017:00, , , ימי רביעיימי רביעיימי רביעי

   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

 

 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

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 00044 -9044' ו –' א
 לינואר ארוחות הבוקר  16-26במהלך 

  ('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

470-765009760 
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הייעוץ הפיננסי . ופועל כיועץ פיננסי וצרכני לעסקים ומשפחות" תובנה"יהודה יזרעאלי הוא בעל 
הייעוץ הפיננסי גורם לעסק להרוויח . מבלי לטבוע בדרך( חלום)מצמיח את העסק ומביא אותם למטרה 

משפחות שעוברות ייעוץ . להצליח יותר ולדאוג פחות, יותר
הם קובעות מה יקרה מחר , פיננסי אינן דואגות מה יקרה מחר

 ,(Bsc)יהודה בעל רקע הנדסי . על ידי תיכנון פיננסי קפדני
בייעוצים יהודה משלב את כל . ומשפטי (MBA)כלכלי 

על מנת שהלקוח יצמח ויממש ( ויועצים חיצוניים)התחומים 
 . את הפוטנציאל האישי והכלכלי והעסקי

www.tovana4u.co.il 
yehuda@tovana4u.co.il  ,0577-556-335: או לטלפון 

 הפרטים הקטנים שמצילים את החיים 
אנו דואגים לברר היכן , כשאנו קונים רכב חדש

ממלאים דלק ואיזה אוקטן מתאים לרכב החדש 
הסיבה העיקרית לכך היא . שאנו נוהגים עליו

שונה . הפחד שניתקע ללא דלק ונעצר בצד הדרך
מסך פלזמה או כל , הדבר כשאנו קונים מחשב

הדבר כמובן מוביל לאי . מכשיר חשמלי אחר
, שימוש מושכל במכשירים אותם אנו קונים

לבזבוז משאבים יקרים ואף גורם לקלקולם 
החיים לימדו אותי שיש לקרא את . מפעם לפעם

ספר ההוראות תמיד לפני השימוש הראשון 
, הדבר נכון למחשבון כיס. במכשיר זה או אחר

מה קורה עם , אבל. רכב ואף אופניים, רדיו
מוצרים שאינם ? מוצרים שאינם טכנולוגים

 ?מה אז? נעצרים או מתקלקלים מפעם לפעם
 

שכן או , בטוח שאתם מכירים אדם זה או אחר
אין ספק . על ידי חברה סלולארית" נעקץ"אח ש

שרוב האנשים חתמו על החוזה ללא קריאתו כלל 
הם השקיעו בקניה יותר זמן בקיטורים על . וכלל

כמה יקר היה , כמה סידרו אותם, מה קרה להם
הם הורגעו על . המחיר בסיבוב הקודם וכדומה

רק "ידי סוכן מכירות חלקלק שהבטיח להם ש
סידרו את המבצע " ובמיוחד בשבילכם, היום

אני הולך לבוס לקבל אישור , החדש והינה
תמימים אפילו לא קראו -אותם קונים לא. מיוחד

שאחרת היו רואים מיד , מילה אחת בחוזה
בשורה השלישית שכתוב הפוך ממה שהובטח 

 .להם
 

רוב האנשים מנהלים את חייהם כשהאמירה 
שהרי אם יהי . מלווה אותם" יהיה בסדר"הרווחת 

מינוס קטן בבנק או שלא נתנהל כמו שרצוי 
הם רק שוכחים שיש ". הרכב לא ייעצר", שנתנהל

גורמים המנצלים את התנהגותם זו ושמים לכל 
המלכודות מורכבות . אחד ואחד מאתנו מלכודות

שלטים ואף מוצרים שחלקם , מודעות, מחוזים
כשאני . הגדול או הקטן רשום באותיות קטנות

אומר אותיות קטנות איני מתכוון דווקא לגודל 
סגנון ואף , ניסוח, האותיות הפיזי אלא למיקום

 .בלבול מכוון של הלקוח על ידי הכותב
 

גם הקונה התמים של המסך החדשני שמאיר כמו 
LED  שהרי , לא מבין שסידרו אותו בגדול

אבל הוא החליט . אינו זהה אלא כמו" כמו"
לשים את אמונו במוכר חלקלק לשון ולא לקרא 

את ההקדמה למבוא שבתחילת חוברת ההסברים 
אצה רצה לו הדרך והוא לא , על המסך שקנה

 .קרא את האותיות הקטנות
 

בשני המקרים הללו ראינו שאנו מפסידים כמה 
מוצר שלא , אלפי שקלים על קבלת מוצר נחות

מוצר שלא שווה את המחיר ששולם , ביקשנו
ומכאן שעלינו ללמוד לקרא את האותיות . עליו

שהרי תמיד אני מוצא שם ניסים , הקטנות
תגליות מרוממות ואי איבוד עצמי , ונפלאות

בכל קניה , ולכן(. מבחינה כלכלית)לדעת 
קניה המשפיעה על , ממשכורתכם 55-הגדולה מ

, היכולות הפיננסיות שלכם ועל חשבון הבנק
עשו לעצמכם טובה וקיראו את האותיות 

אתם , מעבר לזה שלא יסדרו אתכם. הקטנות
מעבירים כאן מסר חינוכי לילדכם ומחנכים אותם 

 . להתנהגות צרכנית נבונה
 

אתם מתבלבלים או לא , ואם יש לכם בעיה
ברוב . הרימו טלפון ובקשו עזרה, מבינים

 .המקרים תרויחו הרבה כסף ותקבלו עצה בחינם
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 בואו ללמוד מתמטיקה בשיטה מיוחדת המותאמת אישית לכל תלמיד

  (גם לבעלי לקויות למידה או מחסום רגשי)

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

 .להיפגש עם מי שחפץ בכך

40 -8350359     www.eshkol.org.il סניף נופית: 

את מצליחה להוציא מכל ילד . נהניתי מאד לראות את ילדיי לומדים אצלך חשבון במכון אשכול בנופית
המוטיבציה שלהם לעבוד כשאת בסביבה . שהוא מסוגל( מוריו, הוריו, הוא)מעל ומעבר למה שחשבו 

 .כאילו הפעלת עליהם איזשהו קסם –מרקיעה שחקים 
אינו , כמה הוא מוכשר וכמה חבל שהוא לא מנצל כישרון זה..... הורים-נהג לשמוע בכל יום, בני הבכור

. לבדו –ורוב הזמן , אצלך הוא ישב ולמד חשבון שעות ארוכות....... וכדומה, משקיע כלל בלימודים
 .! ורצה לחזור שוב ושוב, נהנה, פתר תרגילים לבדו, למד, ישב

, ששמח לבלות את כל זמנו במשחקי מחשב או מול הטלוויזיה או בקריאת ספרי פנטזיה, בני הבינוני
אצלך הוא למד . השתעמם משיעורי חשבון כי כבר ידע את כל מה שלמדו בכיתה והרבה מעבר לכך

עוד לפני שידע מהם קוים ( 'חומר של כיתה י)את רזי הטריגונומטריה ', בהיותו בכתה ג, בשנה שעברה
לאתגר , גם את הגיאומטריה הנדרשת( בדרך)הצלחת ללמד אותו . מקבילים ומשולשים שווי שוקיים

לגרום לו לאהוב את מה שהוא לומד , והכי חשוב, להביא אותו לרמה גבוהה תוך זמן מאד קצר, אותו
 .ולרצות עוד, אצלך
 . דורית ברקאי מאמינה בכל תלמיד שלך ואת יודעת איך לגרום לו להאמין בעצמו, את

 . את יודעת בדיוק מתי לעודד ומתי לדרוש השקעה
 .    הלוואי והיו הרבה מורים כמוך והלוואי ותצליחי להכשיר מורים כיצד ללמד כמוך

 ( בטכניון)למדעי המחשב ' ר לפיסיקה ופרופ"ד. טל מ                                          
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. משלוחים מהאיטליז ומהמרכולית חינם
 04-9930004: ‘להזמנות טל

חזה עוף 
 פרוס

כרעיים 
 עוף

 3פרגיות 
 ₪  25 ₪  17 ₪  100 ג“ק

 מבצעים באיטליז נופית
 טרי יום יום

04-9835210 

₪  
0035 
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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

 מחפשים בית 
 זוג אקדמאים

עם שני ילדים מעוניין  
 לרכוש בית בנופית

 (לא מתיווך)

054-5377768  
(אלה)   

 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  
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 מוזיאון וילפריד ישראל
 תערוכה

 Time Drawings –" רישומי זמן"
 דרור בן עמי ורות נורמן

 י'ימגוצ-שיר מלר-אוצרת

 רות נורמן ודרור בן עמי-רישומי זמן
רישומיהם של דרור בן עמי ושל רות נורמן מדגישים את יופיו של הטבע דווקא 

שני האמנים גם יחד בוחרים . בשבריריותו ובארעיות קיומם של כל ברואיו

קורי עכביש : להתמסר להתבוננות מרוכזת במה שנראה לכאורה חסר חשיבות

הם מפנים את תשומת לבם . ענף שנשבר או קליפות שום שפקעו, בפינת חדר

לאובייקט שולי לכאורה שבמסגרת תהליך הרישום מתגלה ערכו הרב כמורה 

כחלק מהותי , משיכתם של נורמן ובן עמי ליופיו של החולף ואל החלל. דרך

בודהיסטית שעוסקת במרווח שבין קיום -מתחברת לאסתטיקה הזן, ביצירתם

 .להיעלמות

 00044בשעה  000000400שיח גלריה עם האמנים והאוצרת יתקיים ביום שישי 

 

 מטיילים בטו בשבט
 ל על שם אורי מימון "עם חוגי הסיירות של קק -" ו בשבט בכרמל"ט"

ש אורי "ל ע"ו בשבט עם חוגי הסיירות של קק"טיול והפעלות בכרמל לכבוד ט
 מימון 

 .12:00 –  09:00בשעות ,  בינואר 22, ז בשבט"י, יום שבת
לאורך המסלול . נחל אורן ועין אלון, מ בנחל אלון"ק 3-סיור רגלי מעגלי לאורך כ

 . בישולי שדה פיתות ותה, תהיינה תחנות הפעלה והסברים
 .ידי חניכי חוגי הסיירות-הסיור מודרך על.שעות הליכה  -3: משך הסיור

 .מיועד לכל המשפחה
 .פנס למשפחה, מים וכובע לכל משתתף: ציוד

 .צומת דמון: נקודת המפגש
 .1-800-350-550, "קו ליער"מותנה בהרשמה מראש ב, ללא תשלום
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 משחקים זה עסק רציני

והנאה עם משחק שכולו ערב ! ערב מיוחד במינו

יום , החברים הקרובים שתזמינו לביתכם ליום הולדת

 . נשואין או מסיבה

 . אתם תדאגו לכיבוד ולחברים

 . אנחנו נביא משחקים ומדריכים

. ביחד יהיה לנו אירוע שיזכר להרבה זמן אחרי שיסתיים

אירוע אינטלגנטי ברמה גבוהה ויחד עם זה קליל 

 אנו מכנים זאת .  ומהנה
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 אבק מדבר ברוח  
, מקורם מהנגב, האבק והחול המגיעים לשמי הארץ

כאשר . מחצי האי ערב וממזרח הסהרה, מסיני
נישאים מעלה , אוויר חם עולה ורוח מדבר נושבת

מוסע , החול שגרגיריו גדולים וכבדים. אבק וחול
אך האבק , למרחק קצר וצונח אל האדמה

, מרחף זמן רב באוויר, שגרגיריו דקים וקלים
אך האבק יכול להגיע , החול אינו עולה לגבהים באוויר. ומוסע למרחקים

פוגע , חוסם את פני השמש, אבק סמיך. לגובה של קילומטר וחצי
במאה , ם"על פי האו. ומקשה על תעבורה אווירת, באיכות האוויר

מוסע האבק ברוח , ממדבר סהרה. העשרים הוכפלה כמות האבק באטמוספרה של כדור הארץ
האזורים המושפעים ביותר מסערות אבק נמצאים במדבר . ואף לדרום אמריקה, לאוקיינוס האטלנטי

מלווים לעתים , מגיעים החמסינים הגדולים, עם בוא הסתיו והאביב אלנו. ובחצי מדבר כמו ארצנו
מוסעים גם מיקרואורגניזמים למיניהם שעלולים לגרום , ביחד עם האבק. בסופות חול ואבק

משפיע על גדילת , האבק הנושא עימו ברזל, מאידך. נוסף על הנזק משאיפת אבק לריאות, למחלות
, צמחי הפיטופלנקטון הזעירים. הפלנקטון הימי המהווה בסיס לפירמידת המזון ולשרשרת מזון

נוסף על , נעזרים במינראלי האבק להתפתחותם, המרחפים בשכבה העליונה של מי האוקיינוס
, המהווים מזון לדגיגים, מהם ניזונים יצורים זעירים מהחי. תהליך הפוטוסינתזה שהם מבצעים

 .  לדגים ולבעלי חיים ימיים אחרים

לעתים . הנגרם עקב חיכוך החלקיקים זה בזה, תנועת החול והאבק באוויר יוצרת חשמל סטטי
על פי . המכסה כל דבר שנקרה בדרכה, רואים את התקדמות הסופה כחומת חול ואבק סמיכה

ובארצנו המדבר , נעשים שחונים ומאובקים יותר עם השנים, האזורים הסמוכים למדבר, החוקרים
והמדבר גדל , מתרבה אבק האוויר החוסם את הגשמים, ככל שהמדבר מתרחב. מתקדם לאט צפונה

הבולעים את הקרינה החוזרת מפני , חלקיקי האבק פועלים באטמוספרה כמו גזי החממה. יותר
זה מאפשר קיום של החי , בתהליך טבעי. ואינם מאפשרים לחום לברוח כמו בחממה, הקרקע

בנוסף לתהליכים . בניגוד לכוכבי לכת אחרים חסרי אטמוספרה, והצומח על פני כדור הארץ
. מתווספים עוד גורמים על ידי האדם שמאיצים את עליית הטמפרטורה בכדור הארץ, הטבעיים

כמו , הנהרות עולים על גדותיהם עקב גשמים עזים והצפות, מתרבות השריפות, כתוצאה מכך
 . והאוקיינוסים עולים בהדרגה, באוסטרליה

המהווים גרעיני התעבות , מפזרים חלקיקי יודיד הכסף, על מנת להגביר את כמות הגשם בארץ
כך מצליחים להוריד בצורה מלאכותית . ההופכים לטיפות גשם, שסביבם מתלכדים אדים, בעננים

אם מפזרים יותר מדי יודיד . על יד זריעת עננים, גשם מעבר לכמות הטבעית השנתית 135עוד 
, ידוע גם שחלקיקי אבק בריכוז נמוך. גודל הטיפות יהיה קטן ולא יתעבו לטיפות גשם, הכסף בענן

אך כאשר מתרבה האבק וריכוזו באוויר . עשויים להוות גרעיני התעבות להתלכדות אדי מים בענן
היוצרים הרבה טיפות , המושכים סביבם אדים מעטים, נוצרים גרעיני התעבות רבים מאוד, עולה

העננים אינם , מכאן שעם התגברות האבק באוויר. שאינן מתלכדות לטיפות מים גדולות, זעירות
באזורים . והמדבר גדל, האזורים הסמוכים למדבר מתייבשים, מתרבים ימי הבצורת, ממטירים גשם

למעלה . והמעגל חוזר על עצמו ומתרחב, חלקיקי אבק עולים לאוויר ומונעים גשמים, המתייבשים
 .                                    מ"מ 200ל  50שבהם ממוצע הגשם השנתי נע בין , משטחי ישראל צחיחים 605מ 

, שהם אירוסולים אורגניים מפחמן, גם שריפות יער גדולות מעלות לאוויר חלקיקי פיח רבים
, כדי שטיפת מים תרד מענן ותגיע לאדמה. כמו בריכוז גבוה של אבק, המונעים יצירת עבים ומטרים

טיפות המים בעננים הן זעירות מאוד (. אחד מילימטר)עליה להיות לפחות בגודל של אלף מיקרון 
 . שגודלן רק מיליונית המילימטר והן זקוקות להתעבות רבה כדי שיתהווה מטר

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 יתרו 
 14:01-11:61: 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 
.ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 1 - 1 1 5 0 1 1 1  

יחידה + מרווח ומטופח , חדרים 6דו משפחתי 
 ₪  2,100,000גינה מהסלון לנוף , נפרדת

גישה נוחה , מסודר וממוזג', חד 6, דו משפחתי
 ₪  1,950,000ומרפסת גדולה לנוף 

, יחידה נפרדת+ 'חד 6, בית בודד', בנופית א
 ₪  3,000,000גישה נוחה וגינה גדולה ומטופחת 

  מפ ךו פפפטאו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב2התקנת 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 

 ?בזאר או קתדרלה 
שמוכר את המוצרים שלכם גם כאשר , מתקדם, חושבים על בניית אתר שיווקי

כזה שתוכלו לשדרג בלחיצת כפתור ושיהיה תמיד מתאים , אתם ישנים
 ?לטכנולוגיה המתפתחת והמשתנה חדשות לבקרים

 .בזארתתחילו לחשוב 

הקוד הפתוח  באזרמערכות ניהול תוכן מצוינות וחופשיות לשימוש של 

 .מהעולם המסחרי  ממתינות לכם הקתדרלהואינן קניינם של חברות 

 ?יכולים לעלות על גל הבזאר  אתםרוצים לדעת כיצד 
 שיווק ומכירות באינטרנט, פרסום, אבי ברוך -“מידע”

 450-5363545     40-5535455  

 וחנויות וירטואליות, פיתוח אתרי אינטרנט

משפחה 
 מנופית
 מחפשת

 דיור חילופי
 להשכרה
 בין החודשים

מרץ עד אוגוסט 
0400 

470-6770076 
470-7747907 

 למכירה

 למכירה

 למכירה

 
 

תיקון כל סוגי 
 התקלות 

 .בית הלקוחעד 

מחירים 
 !!אטרקטיביים

4700596904 
4709997747 

 אמין מהירשרות 

 ...ואיכותי
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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 

  9532768: טל
  054-4335732: 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 
052-8766200 
04-9837980 

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

  הגדר הלבנה 

 56-61158.6.נייד , 1805.01. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 56-610.818.סיירת נופית  

 054-6833044השוטר הקהילתי  
 054-6833045דני צנטנר  –ש "רב

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

WWW 
 אבי ברוך

 פיתוח אתרי אינטרנט
 וחנויות וירטואליות

054-5313606 
04-9535055 

 Homefix שילדקראוט
 ביצוע כל עבודות האינסטלציה 

 פתיחת סתימות 

  איתור נזילות 

 בעזרת מצלמות מיוחדות

 052-2790978נתן שילדקראוט 
 נופית, 82תבור 

 יעוץ אישי ומקצועי חינם -לתושבי נופית 


