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 נופותופווווותו ופו ו

 82.2.211א   “תשע , שבט ‘ יום שישי ל   814גליון  

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

02-3099309 
004-9388293 

 הצהובון

בשעה  12.244, יום שישי, יתקיים  היום‘ לנופית ב‘ משחק הדרבי בין  נופית א, ההצגה הכי טובה בעיר
משחק הכדורסל מתקיים במסגרת ליגת ערן נאור  של המועצה האיזורית 2 באולם הספורט ביגור 43361
, יערכו משחקי חצי הגמר 4121.244 –ליתר דיוק ביום שישי ה , בקרוב2  שנה שביעית במספר, זבולון

, משפחת נאור, ראש המועצה3 ל במעמד"יערכו משחקי הגמר וטכס לזכרו של ערן ז 121.244.ובתאריך 
את , בשעה טובה, באותו היום מתוכנן לחגוג2 חברים ותושבי המועצה באולם הספורט החדש בנופית

 2חנוכת הבית לאולם הספורט החדש בנופית
לאחר סיבוב המשחקים ‘ ממוקמת מעל נופית ב‘ נופית א2 כך אומרת הקלישאה, לדרבי חוקים משלו

כפי שתוכלו לראות , הכל פתוח2 החמישי מתוך שבעה אבל ההפרש הוא קטן מאד והמצב ניתן לשינוי
אין זה משנה 2 מעניין היכן היינו ממוקמים בטבלה  אילו אוחדו הכוחות משתי הקבוצות2 בטבלה הבאה

 ! חשוב שתבואו לעודד את השחקנים שלנו, בעד מי אתם

 ש ערן נאור"ע –טבלת ליגת כדורסל 
 (7מתוך ) 5לאחר מחזור מספר 

הפרש  יחס סלים הפסדים נצחונות משחקים שם הקבוצה מקום
 סלים

 נקודות
  

 1 + 1. 16. -6.. . 6 1 יגור 4
  

 
. 

 1 + 43 11. - 62. . 6 1 אושה
  

 7 + 61 ... - .42 4 6 1 כפר חסידים 6
  

 3 +  . 11. - 421 . . 1 'נופית א 1
  

 3 - 4 43. - 47. . . 1 רמת יוחנן 1
  

 3 - 43 424 - 17. . . 1 'נופית ב 3
  

 1 - 12 472 - 1.. 1 - 1 כפר ביאליק 7
  

 ועוד בגליון
 <<<מסכמים  ומעדכנים, המחנות העולים חוגגים חצי שנת פעילות בישוב

 <<<ממשיכים לפעול במרץ במועדון נופשיבוקר
 <<<ערב פאב עם יזהר אשדות2 חדש בנופית

 <<<תובנה מאת יהודה יזרעאלי, אל תקרא לי שחור
 <<<412.244ולנטיין , ערב אהבה אוכל ויין

 <<<4.2.244ש “הרקדה עם אלעד מוצ
 <<<מתלבט רביב מיוחס בפינת הצילום? שחור לבן או צבע

 <<<כיצד ניתן להרגיע ומה לא לעשות? מהי משמעות הבכי של התינוק
 <<<כל זאת ועוד בגליון זה

 ערב פאב עם יזהר אשדות
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ועל , עברה בנופית" המחנות העולים"חצי שנת פעילות של 
שבת ליווי של  -ף"מנת לחגוג את האירוע ערכנו שבת מעו

יחד , צים עברו ביום שבת האחרון"שמונת המד2 צים"המד
פעולות העשרה ומתן כלים , צים"עם שירן מדריכת חוג המד

, ובסוף ערכו יחד ארוחה לכבוד חצי שנת ההדרכה שלהם שכבר מאחוריהם, להדרכה
 2 וחצי השנה שעוד לפניהם

בלילה לבן במחנה שבסופו הם נסעו ' השתתפו לאחרונה חניכי שכבת ז, ף"בנוסף למעו
לכמה שעות של כיף בשלג יחד עם חניכי התנועה מכל ( שעוד היה מעט מושלג)לחרמון 

  2הארץ
 

 ./1-1-ש ה"יתקיים בסופ" אובדן הילדות"בנושא ' סמינר י3 עדכונים נוספים
 2צים מנופית"מד 3בהשתתפות 

 

אנחנו רוצים להודיע מבעוד מועד על התאריכים 3 טיולי פסח של התנועה
המיועדים לטיולי התנועה בחופשת פסח כדי שתוכלו לתכנן את החופשות המשפחתיות 

 2בהתאם
 2-41/1 -בטיול השכבה הצעירה 

 1-41/1 -ב' ח -'טיול ז

 41-47/1-ב  ב"י -'טיול השכבה הבוגרת ט
 

 זמני הפעילות השוטפת במחנה
 שישי        שלישי            

 43311        43361       4'ד
 43361        41361       .'ד
 41311        47311        'ה
 47361        47361          'ו
 אין          42311         'ז

 
 41311 -עוברת פעולות בימי שלישי וחמישי ב' שכבת ח

 המחנות העולים
 חוגגים חצי שנת פעילות בישוב
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 ילדים/תספורת גברים
 ₪  30פאן +תספורת נשים 

 ₪  90/20 -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  11/111.

 111,111,.ברמה גבוהה 
  חדרים גישה נוחה  7בבלעדיות

.,111,111 
  יחידת דיור +בבלעדיות קוטג

 2111,111.נוף 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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 מועדון לגיל המבוגר
לאחרונה אנו מנהלים  דיונים עם גורמים שונים על הקמת מועדון קבע לגיל 

עובר לפעול במקום ( רון‘ המועדון שהיה בבית משפ)מועדון בית חם 2 המבוגר
הפעילות תתקיים מידי 2 בשלב זה בחדר הישיבות באולם הספורט החדש-ציבורי 

 2ואנו מקוים לראות  גם פנים חדשות 41211בשעה ‘ יום א

 -2עובדיה צרפתי-במבנה החדש-41211שעה -יום א - 321.244

 גרף מאוה ב  
 סילוק חששות, שבירת מיתוסים,הרצאה מרתקת אודות עולם הבורסה  

 רנה רהב-בבוקר בנופשית 41211-‘ יום ג-121.244

 המאפיין את הסבאות המודרנית–" סבתאות וסבאות עכשיו"  

 2טיול לדרום עם דרור וייצמן -יום שישי  -4421.244  
 דרום אדום של פריחה וצמיחה 

 2טיול לנגב המערבי בעקבות פריחת הכלניות ופיתוחו של האיזור 
תצפית  , אנדרטת החץ השחור , גבעת תום ותומר בקיבוץ נגבה 3מסלול 

 נסיעה לשוקדה ובארי לשדות הכלניות  , נבי מרעי 
 2  יש להצטייד בנעלים נוחות כובע שתיה ארוחות ומצב רוח טוב    
 מהרו להרשם          41211בבוקר חזרה משוערת    7211יציאה    

  במשרדי הישוב אצל קרן ₪    411הרשמה             
 משחקי חשיבה עם גנית   41211יום א שעה  -4621.244

     
 ברב תכליתי  42261שעה -יום חמישי  -4721.244

 החדירה לתוך התנועה הניאונאצית בגרמניה-ירון סבוראי
בנם של ניצולי שואה חדר לתוך 2חוקר תסריטאי מרצה וסופר,ירון 

 2התנועה הניאונאצית  והצליח לשכנעם כי הוא אחד מהם
 כולל כיבוד קל₪  1.כניסה          

 
 פעילות נופשיבוקר מיועדת לכלל תושבי הישוב

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 .ליד כיכר קומפיין, קרית טבעון, 47כל האירועים מתקיימים במשכננו ברחוב רבין 
   050230405023040502304---004004004: : : רכזת קהילת מעלות טבעוןרכזת קהילת מעלות טבעוןרכזת קהילת מעלות טבעון, , , נירה זרנירה זרנירה זר

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

מלווה מלכה עם הזמר 
 והחזן בועז דוידוף 

 26/2/11', כב באדר א, ש"מוצ
מוסיקה יהודית  20:00 בשעה

קטעי , פיוטים, וישראלית
 .ושירים ישראלים, חזנות

 קבלת שבת קט
', כא באדר א, יום שישי
 17:00בשעה , 25/2/11

  3-6קבלת שבת לבני 

 "ואני את
 סדרת מפגשי לימוד ויצירה 

  של אמהות ובנות מצווה
 , במסע משותף אל עולם הנשיות

 . אל עצמן, היהדות
 בהנחיית רוני ישראלי 

 .בשיתוף עם הרבה קורי זיידלר
 

: המפגש הראשון. 17:00-18:30, ימי רביעי
  054-7570615: הרשמה אצל קורי. 9/2/11

 

 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

 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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11-2161.41 

₪  
1161 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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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)

111-1677731  
(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  

  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 
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הייעוץ הפיננסי 2 ופועל כיועץ פיננסי וצרכני לעסקים ומשפחות" תובנה"יהודה יזרעאלי הוא בעל 
הייעוץ הפיננסי גורם לעסק להרוויח 2 מבלי לטבוע בדרך( חלום)מצמיח את העסק ומביא אותם למטרה 

משפחות שעוברות ייעוץ 2 להצליח יותר ולדאוג פחות, יותר
הם קובעות מה יקרה מחר , פיננסי אינן דואגות מה יקרה מחר

 ,(Bsc)יהודה בעל רקע הנדסי 2 על ידי תיכנון פיננסי קפדני
בייעוצים יהודה משלב את כל 2 ומשפטי (MBA)כלכלי 

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

www.tovana4u.co.il 
yehuda@tovana4u.co.il , 31177-113-661 או לטלפון 

  אל תקרא לי שחור
אחד נקי , שני מנקי ארובות יוצאים מארובה

2 הנקי כמובן? מי ייגש להתרחץ, ואחד מלוכלך
האיש הנקי רואה את האיש המלוכלך ויחשוב 

האיש 2 שהוא מלוכלך ומייד ייגש להתרחץ
חושב שהוא נקי , המלוכלך רואה את האיש הנקי

לוגיקה , הכל נראה הגיוני2 וממשיך לדרכו
כיצד ישתנה הסיפור אם נשים מראה 2 במיטבה

? לפני שני האנשים ברגע שהם יוצאים מהארובה
הנקי ישתה קפה 3 התשובה ברורה, לכאורה

אבל החיים קצת יותר , והמלוכלך ילך להתרחץ
 2מסובכים

, העסקיים והפרטיים, כשאנו מנהלים את חיינו
אנו לומדים את , איננו יודעים מה טוב ומה רע

הסביבה הקרובה לנו 2 הדברים הללו מהסביבה
2 מלמדת אותנו מה שחור ומה לבן בחיים שלנו

אסור לנו , כך אנו לומדים שאסור לנו לגנוב
2 לשקר וחייבים להכין את שיעורי הבית בזמן

לכאורה כולם , ברורים" חוקים"לכאורה כל ה
מפריעה , לעיתים, שווים אלא שאכיפת החוקים

שהרי ברור לכל אחד שלגנוב זה 2 לנו בקיומם
לא להכין 2 לשקר בבית משפט זה שחור2 שחור

אולי ? שחור, אופס, שיעורים בזמן זה שחור
שהרי לא נכנסים לבית ? ואולי אפרפר? אפור

מה לימדו אותנו !! הסוהר על אי הכנת שיעורים
יש משפחות שבהם אי ? ההורים כשהיינו ילדים

הכנת שיעורי בית בזמן זה שחור ויש משפחות 
2 שבהם אי הכנת שיעורי בית זה אפרפר בהיר
 2ומכאן שפורנוגרפיה זה עניין של גיאוגרפיה

גם כשאנו מנהלים את העניינים הכספיים של 
אנו חייבים להגדיר , או הבית/העסק שלנו ו

, לעצמנו היכן עוברים הגבולות של שחור ולבן
היכן יש לנו מקום למשחק והיכן נמתח החבל עד 

שבהם או )בניגוד להכנת שיעור בית 2 כדי קריעה
בפיננסים העובדות , (שיתפסו אותנו או שלא

כתובות כל יום במחשבי הבנק ויש , מוצקות
2 לפחות222 222 שעוברים עליהם פעם ביום 

אני בסדר יכולה יום אחד -האשליה המתוקה ש
של " הקווים האדומים"ו" חוקים"להתנפץ מול 

 2 הקובעים את חיינו הפיננסים

כשאנו מגדירים לעצמנו את החוקים , לכן
כדאי לנו לעצור , שבעזרתם נפעל פיננסית

, מה נהוג, לראות מה המקובל, ולהביט לסביבה
2 ניקח לדוגמא את המינוס2 מה הם חוקי המשחק

כה , המינוס הוא ההפרש בין ההוצאות להכנסות
המינוס נמדד יום יום בהתאם להכנסותינו 2 פשוט

להלן התזרים שנדון )וההוצאות שלנו באותו יום 
את המינוס ניתן להקטין (2 בו בהזדמנות אחרת

על ידי הגדלת ההכנסות או על ידי הקטנת 
כל בעל עסק יודע שתהליך הגדלת 2 ההוצאות

הכנסות לוקח זמן והלקוחות מצביעים ברגליים 
שכיר יכול 2 חודשיים או אף יותר, אחרי חודש

להגדיל את הכנסותיו באותה צורה על ידי עבודה 
נוספת אך גם כאן המשכורת הנוספת תגיע רק 

(2 עד שתימצא עבודה)לאחר חודש או אף יותר 
את ההוצאות של העסק או של 222 אבל 222 אבל 

בהחלטה של , הבית ניתן לחתוך מהיום להיום
צריך להתמודד עם  –איש אמיץ או אישה אמיצה 

 2צריך אומץ, צריך לראות את העובדות, העובדות

כשאנו רואים את עצמנו , ברגע האמת, ולכן
כולם יודעים מה -ומניסיון עם לקוחות)במראה 

אסור לנו לעצום את , !!!(מצבם האמיתי
, עלינו להחליט2 העיניים ולהתעלם מהעובדות

כי אם לא נשנה את 2 לקחת יוזמה ולשנות
שני , זוכרים)העובדות לא ישתנו , ההתנהלות

תמיד אפשר להסתייע באדם 222(2 מנקי הארובות
יעזור וילך איתכם יד ביד , יבין, חיצוני שייתן יד

 2 בדרך אל האושר הפיננסי האמיתי



 9 

 



 10 

 

 אחות צביה/ משמעות הבכי של תינוקות 
2 ועייפות,אי נחת,כאב, רעב3 באמצעות הבכי התינוק מעביר מסר להוריו כגון, כל תינוק בריא בוכה 

ידוע כי תינוקות לא בוכים ללא סיבה ברורה גם לאחר שהאכלנו אותם החלפנו להם טיטול וטיפלנו 
 2יש המסבירים כי זהו חלק מתהליך הסתגלותו לעולם2 בהם

תינוקות שונים זה מזה באופי הבכי ובמשך הזמן בו ? כמה זמן תינוק בריא בוכה במשך היום 
שעות יומיות בגיל  6במהלך השבועות הראשונים לחייהם יכול משך הבכי להגיע לשיא של 2 הם בוכים

מרבית התינוקות בוכים יותר 2 פחות משעה ביום-חודשים ירד משך הבכי ל 6-1עד גיל 2 שבועות 3
 2בשעות הצהריים המאוחרות

תופעה זו 2 יש תינוקות שבוכים יותר מאחרים? בתינוקות" גזים"או " קוליק"מה זה  
, ימים בשבוע 6שעות ביום לפחות  6מתבטא בבכי של יותר מ" קוליק"מוגדרת על ידי רופאי ילדים כ

מאגרף את ידיו ומקרב את , לעיתים הוא מאדים2 מצב בו התינוק בוכה הרבה וללא סיבה ברורה
-6התפרצויותהבכי הללו נוטות לעבור עד גיל "2 קוליק"עד כרבע מהתינוקות סובלים מ  2הרגליים לבטן

 2חודשים אך במשך תקופה זו הורים רבים מתקשים להתמודד עם הבכי העז של התינוק שלהם 1

ידוע שהתופעה קיימת בקרב תנוקות רבים ללא 2 הסיבה אינה ידועה עדיין ? "קוליק"מה גורם ל 
 2קשר למצב הכלכלי או לסוג המזון שהתינוק מקבל

 -!בכי של תינוק אינו סימן להורות לקויה-חשוב להדגיש 

 מרפאת הכללית החדשה בנופית העיקר הבריאות 

 ?כיצד ניתן להרגיע את התינוק 
מומלץ לא 2לתינוק למצוץ מוצץ או אצבע לתת *

להרגיל את התינוק למוצץ לפני ביסוס ההנקה
 (בערך בגיל חודש)

את התינוק בשמיכה דקה העוזרת לו לעטוף * 
כמובן 2 )להרגיש בטוח ולהרגיש את מתחם גופו

 (לא לכסות פנים
ללחוש 3 קולות מרגיעיםלהשמיע * 

זהו הקול 2 ליד אוזן התינוק22222222 שששששש
ניתן 2 המזכיר לו את הקולות ששמע ברחם אימו

להשתמש בקולות מונוטוניים או לחילופין לשיר 
להשמיע מוסיקה קלאסית או להדליק , שירי ערש
 יש המוצאים כי גם השמעת2]את הרדיו

מסייעת , משב רוח ועוד, גשם, קולות של גלי הים
 2להרגעת התינוק

קצבית , את התינוק קלות בתנועה איטיתלנדנד * 
2 תנועה זו מדמה את התנועתיות ברחם2 וחוזרת

אפשר לנדנד את התינוק בעגלה או בידיים אך 
 2בשום אופן אין לנער או לטלטל את התינוק

תחושת המגע היא צורך 2 ללטף את התינוק* 
ללמוד 2 בסיסי בדיוק כמו הצורך לאכול ולשתות

לעשות עיסוי לתינוק ולהתאים את צורת המגע 
תפיחות , מגע עמוק3 לאופי ולתגובה של התינוק

מגע עדין או ליטוף כמו כן מומלץ להתאים , קלות

ברגליים או 3 את מקום העיסוי להנאתו של התינוק
 2בבטן

יש תינוקות הנרגעים כאשר 2 לתנוחהלשים לב * 
משנים להם את התנוחה לשכיבה על הצד או על 

בתנוחה זו בטנו של התינוק 3 תנוחת בטן צד2 הבטן
שעונה על האמה של ההורה וראשו מוטה מעט 

 2למטה
יש לשים לב שתנוחת בטן או צד מומלצת רק )

, השכבת התינוק על הגב לשינה2 לתינוק ער
 (חשובה למניעת מוות עריסה

החזקת תינוקות 2 את התינוק בידייםלהחזיק * 
אין לחשוש מכך 2 מפחיתה את שעות הבכי

או מרגילים את התינוק " מפנקים3שאנו 
אפשר גם לטייל עם התינוק 2 בידיים לנשיאה 

 2בחוץ

 ?מה לא לעשות 
בכי של תינוק יכול לגרום למטפלים לחוש מצוקה 

אסור לתת לתסכול מהבכי של התינוק 2 גדולה
פעולות אלו 2 לגרום לניעור או טלטול של התינוק

מסוכנות לתינוק ועלולות לגרום לו נזק מוחי בלתי 
 !!!לעולם אין לנער את התינוק 2 הפיך ואף למוות

חשוב לזכור שאצל רוב רובם של התינוקות  
  2חולף עם הזמן" קוליק"ה

במשך הזמן תלמדו להכיר את התינוק שלכם 
 2ולפרש את הבכי שלו ברוב המקרים
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ימי שישי בפברואר 
טעימות 3 ./1.,44

ן 'יינות מיזם פיוז
 ביקב טוליפ

 
   

 –לאור ההצלחה והביקוש בינואר 
כולם מוזמנים לטעום מיינות מיזם 

ן  'פיוז
www.fusionglobalwinery.com 

(  לקראת יום האהבה)בפברואר  44-ב
בין השעות , ימי שישי, בפברואר 1.-וב

במרכז המבקרים של , 41311-46311
הממוקם בכפר תקווה , יקב טוליפ

 2שבקריית טבעון
 

ללא , המבקרים יוכלו ליהנות מטעימות
ן 'פיוז3 יינות המיזם 1של , תשלום
ן שיראז 'פיוז, מגרמניה 112.ריזלינג 

ן שיראז 'ופיוז 111.קברנה סוביניון 
ן 'ופיוז, מאוסטרליה 111.מרלו 

 2מספרד 111.טמפרניו גרנאש 
 

הטעימות יתקיימו בנוכחות דורון 
 2שותף ויינן המיזם, יצחקי

 
בנוסף יוכלו המבקרים ליהנות 

ממטעמי גורמה של השפית נילי כהן 
הפתעה שוקולדית  – .442ב2 מינץ

 2במיוחד ליום האהבה
 

ן מתבסס על רעיון ייחודי 'מיזם פיוז
שמטרתו לייצר את היין , בתעשיית היין

הטוב ביותר מזן הענבים המוביל 
יינן , דורון יצחקי2 במדינה הנבחרת

מאתר ובודק את הטובים , המיזם
בוחר את , שביקבי אותה מדינה

החביות המובחרות של אותו יקב 
, ורוקח בלנד ייחודי מאותן חביות

במחירים , המותאם לחיך הישראלי
 2נוחים
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 שחור לבן או צבע
כי , לבן-בעידן מצלמות הפילם היה צריך להחליט מראש אם רוצים לצלם בצבע או בשחור

זה היה מאוד )הצלמים המשפחתיים היו מצלמים בצבע 2 נדרשו לכך סרטי צילום שונים
 2לבן-והצלמים המקצוענים המשיכו לצלם לעיתים קרובות דווקא בשחור( מלהיב פעם

, המצלמה מצלמת בצבע2 בעידן הדיגיטלי הדילמה איזה סרט להכניס לגוף המצלמה אינה קיימת עוד
 2לבן בכל תוכנת עריכה בסיסית בפעולה שאורכת שתי שניות בדיוק-וניתן להמיר את התמונה לשחור

 ?אז מתי עדיפה תמונה צבעונית ומתי בשחור לבן 
כמובן שמה שאכתוב בפסקאות הקרובות אינו תורה מסיני וכל אחד עושה בסוף את בחירותיו האישיות 

 2אך אנסה לפתוח כיווני חשיבה מתי כדאי לבחור בכל אופציה, על פי טעמו האישי
המטרה העיקרית שלו , בין אם הוא דיגיטלי או מודפס2 כולנו מצלמים קודם כל עבור האלבום משפחתי

שנה עם הילדים והנכדים ולספר סיפורים  1-61.כולנו רוצים לשבת בעוד "2 להזכיר מה היה"היא 
מכיוון שהן מעבירות , עבור הצורך הזה יש יתרון ברור לתמונות בצבע2 שמתובלים בתמונות אותנטיות

זה מאוד מסקרן לראות את הבגדים שמצחיקים של 2 ללא מסננים מיותרים, את המציאות כפי שהיתה
זה יהיה עוול למחוק את 2 והצבע הדהוי של הטרנטה של יוסי, צבע השיער של סבתא פרומה, דוד משה

 2כל אלה בגוונים של אפור
חום של הדבורה -כשהכתום2 בצילומי טבע למשל וגם בצילומי מאקרו לצבע יש תפקיד מרכזי בתמונות

שדה פרגים 2 נוצר קסם שרק הטבע יודע לעשות, פוגש את הצהוב של הפרח על רקע הירוק של השדה
ולעשות המרה כזו זה גובל , אדומים שלובים בירוק של עצי זית זה משהו שלא יכול לעבור בשחור לבן

 2 בפשע
אולם יש דברים בהם הצבע גוזל תשומת לב שעלולה להסיט את הצופה מהדבר העיקרי שהצלם רצה 

אם תמונה כזו תהיה 2 נניח שיש התרחשות מעניינת בין שני אנשים בשוק הומה3 לדוגמה2 להראות
הצבעוניות העזה של השוק עלולה למשוך את תשומת הלב כך שהסיטואציה האנושית תאבד , צבעונית

המרת תמונה כזו לשחור לבן תבטל את ההסחה ותשאיר אותנו עם נושא התמונה ללא הפרעות 2 בתוכה
תגלו שכמעט כולן צולמו 2 ורנליזם בכלל'תסתכלו פעם על גלריות של צילומי רחוב ופוטוז2 מיותרות

 2לבן ורק מיעוטן צבעוניות כי הן נועדו להציג בעיקר התרחשויות כאלה-בשחור
תווי הפנים יוצאים מודגשים וברורים 2 גם פורטרטים יוצאים מוצלחים יותר לעיתים קרובות בשחור לבן

זה עובד יותר טוב בצילום מבוגרים מאשר , אגב2 יותר וכך מבטאים היטב את ההבעה שרצינו לתפוס
 2 אצל ילדים לצבעוניות יש תפקיד משלה2 בצילום ילדים

שימו לב שבכל חתונה עושה הצלם כמה תמונות בשחור 2 צילומי אוירה כבר נמצאים באזור הדמדומים
אבל צילום של מבנה ישן באור הרך של 2 הן נראות אומנותיות ומסוגננות יותר"2 בשביל האוירה"לבן 

ולכן תמונות נוף ואדריכלות באור כזה 2 אחר הצהריים יאבד את הקסם שלו אם נמיר אותו לשחור לבן
 2כך שבתחום זה יש לבחור על פי העניין2 יוצגו לרוב בצבע

הקוים יצאו 2 אובייקטים צורתיים או בעלי טקסטורה מעניינת ייצאו תמיד יותר מעניינים בשחור לבן
, לקונטרסט יש תפקיד מפתח בתמונות כאלה2 מודגשים וברורים ויוליכו את העין טוב יותר מאשר בצבע

, או גרם מדרגות מתעקל מלמעלה, אז אם במקרה יוצא לכם לצלם פומפיה מקרוב2 וכאן הבחירה קלה
 222אתם יודעים מה לעשות

תשאירו את , צלמו בצבע2 אין לכם דילמה, אם אתם מצלמים בשביל האלבום המשפחתי, לסיכום
 (J2זה נפלא , בדיגיטלי הצבע לא דוהה)שנה  61ותתענגו עליהן גם בעוד , התמונות בצבע

תעצרו רגע לחשוב אם הצבע משרת את התמונה או שמא גורע , אבל אם אתם מצלמים למטרות אחרות
, כך יהיו לכם שתי תמונות2 זיכרו שתמיד ניתן לעשות עותק של התמונה ולהמיר אותו לשחור לבן2 ממנה

עם הזמן תדעו להעריך בנקל מה 2 ויהיה לכם קל יותר לשפוט איזו עדיפה, אחת צבעונית והשניה לא
 2 עדיף בכל סיטואציה ולא תצטרכו להתלבט הרבה

 !בהצלחה 
 3com.hotmail@me_raviv  לתגובות, רביב, שבת שלום

 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

mailto:raviv_me@hotmail.com
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בואו להנות מהרצאה 
 מרתקת
 : בנושא

 מהותה של שמחה 
 עם הרב גרליק

  12.288ביום שלישי 
 ‘אדר א‘ ד

 2:02.בשעה 
 בבית הכנסת

 הרקדה עם אלעד
  2323במוצאי שבת 

  באולם הרב תכליתי
 (שימו לב לשינוי במקום)

 הרקדת ילדים 20:11-20:11
 הרקדה  -והלאה  20:11

  
 !!בואו לרקוד ולהינות
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 אדר בשנה מעוברת
חודש אדר הקדים , (א"תשע)השנה 

עונת הגשמים , לראשית פברואר
2 וגלי הפרחים בחיתולים, התאחרה

מה בכל זאת אפשר לראות במורדות 
בראש חודש , החורשים של נופית

  (2 144.)שחל בחמישה בפברואר ' אדר א

וחלקם מכוסים בעלים יבשים שלא , עצי אלון תבור עדיין בתרדמת חורף
ואין עדרים , אין עשב למרעה2 גם ניצני השקד שלא פרחו בשבט עדיין בתרדמה2 נשרו בשלכת

אצל , רואים עלים רכים מלבלבים בצבע ירוק בהיר, במרווחים גדולים2 מצלצלים בלב החורשים
ולבנה רפואי שעליו פורח מטפס בשם זלזלת , קידה שעירה, אשחר ארץ ישראלי, עוזרר קוצני

ציפורני , רואים דודאים פורחים, במחשופי החורש, על פני אדמה לחה בין הסלעים2 הקנוקנות
צבים ראשונים כבר יוצאים מסבך 2 ועלי עירית צפופים בשדה מרעה, רקפות, סביון אביבי, חתול

זחלי טוואי הקורים פעילים תחת , חוגלות עפות לפתע בימים חמימים, השיחים לחפש בנות זוג
 2       ותלוליות חולדים צצות בין הסלעים, מעטה חוטים

שמור 2 "כדי שפסח יהיה חג האביב, שנוסף' כולל אדר ב, חודשים 46שבה יש , זוהי שנה מעוברת
היום ", חודש האביב מתייחס לניסן(2 א, ז"דברים ט222" ) אלוהך' את חודש האביב ועשית פסח לה

חל יום , המקביל לחודש ניסן, בחודש מרץ ..ביום ה (2  1, ג"שמות י" )אתם יוצאים בחודש האביב
יש חשיבות לעיבור השנים 2 שבו משתווה זמן האור לזמן החושך לאורך היממה, שוויון אביבי
2 פסח שבועות וסוכות יחוגו בעונתם, (חגי שלושת הרגלים)כדי שהחגים החקלאיים , בלוח העברי

וסוכות הוא חג , והביכורים( קציר חיטים)שבועות חג הקציר , פסח הוא חג האביב וקציר שעורים
מוסיפים שבע שנים מעוברות , על מנת שהחגים יתאימו לעונות הלוח השמשי2 האסיף שחל בסתיו

, ימים 631והשנה על פי השמש מונה , ימים 611השנה הירחית מונה 2 במחזור של תשע עשרה שנים
 2   חייב לשלב ביניהם כדי  שחגיו יהיו בעונות קבועות, לכן הלוח העברי שמקורו ירחי

3 ' כמו שכתוב במגילת אסתר פרק ט פסוק א, בלוח המקראי המתחיל בניסן .4אדר הוא החודש ה 
 2 אדר הוא החודש השישי מתשרי, ובלוח העברי הנהוג היום, "ובשנים עשר חודש הוא אדר"

אולי שמו ניתן על ידי עובדי 2 מתחיל בדרך כלל בחודש אדר ונמשך בניסן, הדרו של אביב בטבע
אדר הוא החודש "2 אדרו"אך במקור הבבלי הוא נקרא , שחשו את פעימות העונות, אדמה קדומים

, נמצאת במלוא גווניה, הפריחה הצבעונית בטבע2 הצבעוני ביותר בין חודשי השנה העבריים
, והציפורים עסוקות בשירה ייחודית, העצים הנשירים מלבלבים ופורחים2 תפארתה וריחותיה

בפרט בפורים שחל בשנה , גם האנשים מרבים בשמחה באדר2 בקינון ובגידול גוזלים, בחיזור
בשנה 2 בצורת משלוח מנות, לחודש אדר יש כתר נוסף בזכות גמילות החסדים2 'מעוברת באדר ב

כי כתוב במגילת אסתר שהחג יהיה ', באדר א" פורים קטן"יש כאלה שנוהגים לחגוג את , מעוברת
שבת "השבת שלפני פורים נקראת 2 'באדר ב" פורים גדול"וכמובן חוגגים את , בחודש השנים עשר

קוראים על המן במגילת , ובפורים שחל באותו השבוע, כי קוראים בפרשת השבוע על עמלק" זכור
בפורים קוראים את מגילת 2 שאותן קוראים בחמישה חגים שונים, במקרא יש חמש מגילות2 אסתר
בתשעה באב את מגילת איכה ובסוכות , בשבועות את מגילת רות, בפסח את שיר השירים, אסתר

 2                         את קהלת

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 משפטים 
 13:64-17:84: 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 
2ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 . - . . 5 6 7 7 7  

יחידה + מרווח ומטופח , חדרים 3דו משפחתי 
 ₪  411,111,.גינה מהסלון לנוף , נפרדת

גישה נוחה , מסודר וממוזג', חד 3, דו משפחתי
 ₪  4,211,111ומרפסת גדולה לנוף 

, יחידה נפרדת+ 'חד 3, בית בודד', בנופית א
 ₪  6,111,111גישה נוחה וגינה גדולה ומטופחת 

  מפ ךו פפפטאו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  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 

 הבזאר פתוח 
שמוכר את המוצרים או השירותים , מתקדם, חושבים על בניית אתר שיווקי

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

 !בזארתתחילו לחשוב 

 בזארמערכות ניהול תוכן אינטרנט מצוינות וחופשיות לשימוש להורדה ב

 ממתין לכם בשקט ובסבלנות באזרהקוד הפתוח של ה

 ?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
11.-3111174  

 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 

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

  הגדר הלבנה 

 258-8115428נייד , 21465261 טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 258-8162414סיירת נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

11.-1411.2. 

WWW 
 !הבזאר פתוח3 אבי ברוך מודיע

 פיתוח אתרי אינטרנט
 וחנויות וירטואליות

111-1646313 
11-2161111 

 Homefix שילדקראוט
 ביצוע כל עבודות האינסטלציה 

 פתיחת סתימות 

  איתור נזילות 

 בעזרת מצלמות מיוחדות

 052-2790978נתן שילדקראוט 
 נופית, 82תבור 

 יעוץ אישי ומקצועי חינם -לתושבי נופית 


