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 נופותופווווותו ופו ו

 18.2.2011א   “תשע , ‘ד אדר א “יום שישי י   420גליון  

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 42

02-3099309 
004-9388293 

 הצהובון

זה היה ערב של רוחות . 'לפברואר הייתה פריצה לביתי שברחוב הפסגה בנופית א 3-ביום חמישי ה
הם נכנסו . אני מניחה שהפורצים חשבו שאין איש בבית. מזרחיות חזקות ולכן סגרתי את התריסים

כל תכולת הארונות הייתה זרוקה . שמעתי רעשים מחדר השנה ופתחתי את הדלת. מחלון חדר השנה
ובקשתי , בעלי, הודעתי לאמתי. הבנתי שהפורצים בחדר ופחדתי להתעמת איתם. בערבוביה על הרצפה

מאחר וידעתי שבעלי נמצא מחוץ לישוב צלצלתי למכולת של נופית ובקשתי שמישהו . שיזעיק משטרה
הפעלתי את האזעקה של הבית וקיוויתי שאיש הביטחון של בן ביטחון יגיע מהר ככל . יבוא לעזרתי

 .האפשר
, מברור למחרת בבוקר, אני יודעת. מהמכולת לא הגיע איש לעזרתי. השעה הייתה  בסביבות שבע בערב

. יצאתי מן הבית וחיכיתי מחוץ לדלת לסיוע. שהיו שם מספר גברים אבל הם חששו לבוא לעזרתי
אמתי שהיה מחוץ ליישוב הגיע . חיכיתי למעלה מעשרים דקות עד שהגיע איש הביטחון של בן בטחון

תשובתו הייתה שיש לו הוראות חד . ביקשנו מאיש הביטחון להיכנס  יחד איתנו הביתה. לפניו
הוא חזר לרכב שלו וחיכה שתגיע . אין לו נשק רק פנס. משמעיות שלא להיכנס לבית במקרה כזה

לפחות תעמוד איתי בגינה מחוץ לחדר השינה כדי שנארוב :" ניגשתי אליו וממש ביקשתי. משטרה
הם נכנסו . כעבור חצי שעה בערך הגיעו השוטרים". לגנבים במקרה שינסו לצאת דרך החלון כפי שבאו

" ביקרו"לאחר שיצאתי מן הבית המשיכו הגנבים בעבודתם ו. לבית והסתבר שהגנבים כבר יצאו
 .עד כאן העובדות. בחדרים נוספים

הייתי , חלילה, תחושה שבעצם אילו. תחושה של חוסר אונים. כמובן שאני מסתובבת בתחושות קשות 
וכמובן עולות בי שאלות לגבי המשמעות של הסיוע . נפגעת מן הפורצים הייתי מחכה עד בוש לעזרה

שמשלמים , השאלה היא האם אנחנו. ברור לי שהאדם שהגיע נהג על פי ההוראות". בן ביטחון"של 
מודעים לכך שאם נזדקק לעזרתם כל שיוכלו לעשות הוא , מידי חודש עבור השמירה של בן ביטחון

 ? לחכות יחד איתנו לבוא המשטרה
 נופית, אסתי אבנון

 תגובת חברת בן ביטחון
 19:31שכן בשעה , דקות מקבלת אירוע האזעקה 4סייר חברת בן בטחון הגיע למקום האירוע תוך 

 .לוויני  GPSח "פ דו"וזאת ע 19:36התקבלה האזעקה והסייר הגיע בשעה 
אשר " הפורץ"עם זאת חברת בן בטחון לא רואה לנכון לגרום לסיירים מטעמה לעימות כזה או אחר עם 

הדבר גם מעוגן בחוזה ההתקשרות בין , כמו גם בכל אדם אחר, יכול להוביל לפגיעה חמורה בסייר
 .הצדדים

אנו , סייר חברתנו סייע למשפחה כמעל שעה ועשה כל שביכולתו על הצד הטוב והמקצועי ביותר
וכעובדה לכך נמנעו עשרות פריצות , עושים כל שביכולתנו על מנת למנוע פריצות ביישוב נופית ובכלל

 .בחודשים האחרונים ביישוב נופית
 מ "בע( 1989)בן בטחון , בן פינקלשטין

פעילות <<<קראו בעמוד הועד המקומי על פעילות ועדת הביטחון בישוב: ועוד בגליון
 <<<קריאה מועילה ומהנה, כל זאת ועוד<<<ימים בשבי 1700<<<הנופשיבוקר
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  "בהודעה בדבר רישום לאשכולות הגנים תשע 

.בנופיתהחל מהשבוע ניתן לרשום ילדים חדשים למערכת אשכולות הגנים   
  תמצאו דף מידע ואת הטפסים הנדרשים על מנת להירשם.,באתר הישוב , תחת חלון החינוך

חשוב לציין ולהדגיש כי ללא        ניתן גם להגיע למשרד שלי לקבל טפסים למילוי ידני.
 הרישום לא יתקבל. את כל ,תשלום דמי רישום, דמי פיקדון וחתימה על הסכם התקשרות

 אלו ניתן לעשות רק במשרדי.
אנא   והוא מתקיים על בסיס מקום פנוי.13.03.11הרישום יסתיים באופן רשמי ביום ראשון  

אין אפשרות לקבל אישור על הצלחת הרישום במייל לכן כדאי לצור איתי . הזדרזו להרשם
קשר כעבור יומיים או להגיע למשרד להסדיר תשלום וחתימה על הסכם ולוודא שהרישום 

  04-9930105 או 054-6833028לפרטים ומידע נוסף – שרי                             תקף.
 

  ביוזמת המועצה–תהליך אסטרטגי לגיל השלישי 
המועצה האזורית זבולון, מקיימת תהליך אסטרטגי לבחינת צרכי הגיל השלישי, במטרה 
להתוות תוכנית אב לפעילות הגיל השלישי ולטיפול בצרכי המבוגרים. אתי חגי, מנחת 

, 2000 שעה 6.3תקיים מפגש עם תושבים, הרוצים להשמיע ולהשפיע. יום א' –התהליך 
 במזכירות הישוב.  

 keren.nofit@gmail.com  –מעוניינים להשמיע ולהשפיע 
 

בטחון.... בטחון..... 
   בשבועיים האחרונים, שבו הפורצים לפקוד את נופית. 

אנו תגברנו סיורי בן בטחון, תגברנו סיורי "מתמידים" ומקיימים מארבים של "צעירים 
ומבוגרים חסרי מנוח", תושבי נופית, במטרה לתפוס הפורצים ולהשיג הרתעה. בשבוע 

 לילות קרים.        כל צוות סיור מורכב מתושב בוגר 2האחרון קיימנו מארבים במהלך 
ותלמיד י"ב. המון תודה למתנדבים. תושבים הנכונים לקחת חלק במבצעים עתידיים, אנא 

 התקשרו למזכירות. 
וחוץ מזה: אנא סגרו חלונות. הפעילו את מערכות האזעקה. בעזבכם את הבית השאירו אור, 
בקשו מהשכן לבצע גיחה מפעם לפעם. במידה ופרצו לביתכם, או סתם זיהיתם אדם/ רכב 

 ולניידת בן nofit_vaad@012.net.il , 04-9930001חשוד, אנא עדכנו במזכירות הישוב 
 054-4930818בטחון 

 

 ימים בשבי!!! תומכים במשפחת שליט 1700
. 1700 עצרת תמיכה באוהל המשפחה בירושלים. אוטובוס יצא מהמכולת ב 19.2בשבת, 
 050-5463639  . לפרטים גידי ארנהלט: 40עלות 

 

 2011עצמאות 
הורה וילד, נוער, ילדים ובוגרים, יודעי שיר , צוות תרבות ליום העצמאות מזמין אתכם

 ,באירוע המרכזי של יום העצמאות המעוניינים / מוכנים להשתתף בזמר ומשחק, ומשחק
בחדר ישיבות החדש באולם הספורט ,  20:00 בשעה 23.2לפגישת היכרות ביום רביעי ה- 

 צוות תרבות
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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 

 8  קוטג דו משפחתי כניסה מישורית 
    2,300,000יחידה +חדרים 

  נוף +חדרים  6בבלעדיות גובל בואדי
בית מעוצב ומתוכנן יפה בנויי בסטנדרט 

    2,500,000  גבוה 

  יחידה + 250/500בבלעדיות קוטג
    2,500,000נוף מדהים   מניבה

  בטבעון בבלעדיות בית בארבע משפחתי
. מעולה להשקעה 520,000חדרים  3

 לחודש   2,400הדירה מושכרת ב 
 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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 ...נופשיבוקר לדרום הפורח
 ???...כלנית מצאנו...לטיול יצאנו 

אז . בשישי האחרון יצאנו לטייל בתקווה לפגוש את מרבדי הכלניות  של הנגב הפורח... אז ככה
מזג האוויר שיחק איתנו !  אבל הנגב אכן שינה את צבעו לירוק,  כלניות עדיין לא היו בכמויות

כבר ידענו שהגשם נפסק ,  בכל פעם שעצרנו בדרך וירדנו מהאוטובוס...אין גשם...יש גשם:  ב
נהנינו כולנו לראות את הגשם ,  כשממשיכים לנסוע,  ואז.  לכמה דקות והשמש מחייכת אלינו

בקיבוץ ,  עמוד בצבע תכול מכוסה ביונים לבנות,   ביקרנו באנדרטה לזכר אסון המסוקים.  חוזר
ידי אביו של תומר קידר אשר נהרג בארוע -נגבה וגן של צמחי ארץ ישראל שהוקם וטופח על

. בכל מקום קיבלנו הסבר מעשיר.  ביקרנו באנדרטת החץ השחור אשר בכפר עזה.  הקשה הזה
כל כך לא ,  בהרגשה של לראות את המקום שחיי היומיום שבו,  בנסיעה עברנו בישוב שדרות

 .בו היכרנו את אמנות המוראלים, סיור מעניין במיוחד היה בקיבוץ אור הנר. קלים
ויצרו את  2007בשנת ,  הגיעו בהזמנת החברים,  שני אמנים מהעיר קוריינטס בארגנטינה

הם חזרו לבקשת הקיבוץ ויצרו את  2008בשנת .  המוראלים על קירות מבנים מרכזיים בקיבוץ
בהמשך ביקרנו בקברה של לילי שרון הנמצא ..  שעוררה אצלנו עניין רב,  שדרת שבעת המינים

, גשמי ברכה בשילוב עם שמש זורחת...אז מה היה לנו.  על הגבעה אשר מול חוות השקמים
כמה כלניות שהתנדבו ,  נופים של נגב ירוק,  הפסקות מפנקות של קפה וארוחה,  מצב רוח טוב

 .   לקבל את פנינו בכל זאת ואווירה משפחתית שהולכת ומתפתחת עם כל טיול נוסף
 תודה לנופשיבוקר, תודה למארגנים

. 
    .מעליזה רווה שכתבה את שנהנתה ומכל המטיילים                                          

 ברוך שפיגל-באולם הספורט החדש‘ יום א-20.02.11
 ההתפתחויות האחרונות באיזור

 

  סיור והדרכה במשתלת יגור-‘יום ג-22.02.11
  תכנון עיצוב וטיפול בגינה חסכונית במים: הנושא      
 בבוקר מנופשית ברכבים פרטיים 10.00יציאה  
    10.15נפגשים ביגור בכניסה למשתלה ב        
 נדב טורי-באולם הספורט החדש -‘יום א-27.02.11

 הסיפור האמיתי על צמחים טורפים-חנות קטנה ומטריפה     
 

 העמק הוא חלום-טיול עם משה סגל-‘יום ג-22.03.11

 בלפוריה ועוד פרטים נוספים ימסרו, טיול באיזור לרמת דוד

 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

עוד מעט ירד אלינו 

 ...יום שבת הטוב

 קבלת שבת קט
', כא באדר א, יום שישי

  17:00בשעה , 25/2/11
  3-6קבלת שבת לבני 

קבלת שבת כל יום שישי 

  00:11בשעה 

 

 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

 14.00 -9.00' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת וקבלות פנים
 שוש ואהוד יונאי

052-5671293/4 

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

, התכנסות על קפה ועוגה
שירת מקהלה וערב , הבדלה

 מוסיקלי עם
 הזמר והחזן 

  בועז דוידוף

 "נשמה יהודית"
מוסיקת נשמה יהודית 

 קטעי חזנות ושירים ישראלים, פיוטים, וישראלית
  ח"ש 10: חברי קהילה, ₪ 20: דמי כניסה
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04-9835210 

   
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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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  

  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    יקנעם    קריות 

 “מלכת המדעים”גאוס כינה את המתמטיקה 
הרי היא  -הפילוסופיה ”: גלילאו אמר

כתובה בספר הגדול הפרוש מאז ומעולם 
אך איננו יכולים  -כוונתי ליקום  -לנגד עינינו 

להבין אם איננו לומדים את השפה ותופסים 
שפה זו היא . את הסמלים שבהם היא כתובה

 “.המתמטיקה

 04-9534238נ ו פ י ת   

 מכון בר מצוה

 

לימוד חוויתי 
ליווי צמוד והדרכה מעשית 
מפגשי אבות ובנים 
חגיגת סיום ליד הכותל 

 להצטרפות הרב מיכאל קישון
054-6669770 

ki@neto.net.il 
 הכתובת שלך לכל עניין יהודי

 ...זה הזמן להצטרף 
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           19.2.11        1700       

                              
 

 תתקיים עצרת מחאה 19.30במוצאי שבת בשעה 
ברחבת האוהל בירושלים. 

 
ישאו דברים: 

נועם ואביבה שליט 
שרת החקלאות- אורית נוקד 

ראש השב'כ לשעבר-כרמי גילון 
הסופר והעיתונאי- מאיר שלו 

בשם פורום המג"דים- אל'מ משה פישר 
נציגת האמהות- הדס בשן 

 
כמו כן יופיע הזמר יזהר כהן 

 
. 17.00אוטובוס יצא מרחבת המרכולית בנופית בשעה 

 
הרשמה אצל קרן במזכירות )עד יום חמישי( 

 
 0505463639מיום שישי אצל גידי  

 0545433015או טובה  
 

הצטיידו בלבוש חם! 
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 .nofsheat@012.net אמייל: 9931454  פקס:04-9931301  טלפון: 36001 נופית 5331כתובת: ת"ד 

 בשחייה 24אליפות בתיה"ס היסודיים ה-
  תשע"א–ע"ש אלן זידנר ז"ל 

 

מאמנות : טניה גרינברגר, עופרה דיין 

במסגרת התחרויות שנערכו באפק יצגו בכבוד רב, את בית ספרנו נופית 
התלמידים: 

בנות: שחר ירדן, יובל ירדן, דנה ברק, עמית חנן, נעמה בטש, ושחר מטלון. 

בנים: תומר פרי, אור גונן, אלון בר, דניאל  גלדקיך, גל פלדמן, עידו צבוטרו, 

        ועומר יעקובי. 

הקבוצה הגיעה למקום ראשון כללי , וזכתה בגביע אליפות מחוז חיפה לבתי ספר 

היסודיים. תומר פרי זכה בשתי מדליות ארד ומדליית זהב אחת. גל פלדמן מדלית 

כסף ומדלית זהב. אור גונן מדליית זהב, דניאל גלדקיך מדליית זהב, עמית חנן 

מדלית זהב, דנה ברק מדלית זהב, יובל שחר שתי מדליות זהב, וירדן שחר מדלית 

 מדליות. 12זהב.      סה"כ זכו השחיינים ב-

המאמנות שבעי רצון מההישגים של  כל השחיינים.    

כל הכבוד לשחיינים ! 
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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 

  עולם הסלולאר החדש
יש שינויים שלא חייבים לכתוב אותם 
בספר החוקים אלא חייבים קודם כל 

לגרום לצרכנים להפנים אותם 
עולם הסלולאר הוא . ולהשתמש בהם

שיחת יום שישי או בדיקה . אחד מהם
בפורומים תגלה שהצרכן הממוצע עדיין 

נופל ברשת של חברות הסלולאר למרות 
מעביר , שהמחוקק דואג לו כל הזמן

חוקים ותקנות ותיקונים על מנת שהלקוח 
 .יהיה מרוצה

 
הקטנת דמי הקישוריות גרמה לפאניקה אצל 
חברות הסלולאר אבל אנחנו דאגנו להרגיע 

רוב הצרכנים עדיין אינם מצלצלים . אותם
למרות שמחיר ( בזק או הוט)מהקו בבית 

. או אף יותר 666-השיחה בו נמוך ב
מבינות , לעומת זאת, החברות הסלולאריות

שיש בעיה ולכן טורחות לצלצל אלינו שבוע 
שבוע ולנסות למכור לנו חבילות דקות 

כל , ככל שנתמיד ונתקשר מטלפון קוי. יקרות
ילחצו החברות יותר ויבינו שהלקוח שלהם 

 .חשוב
 

עלינו לזכור כי אין מתנות חינם ויש כוונות 
המהלכים . נסתרות בכל מהלך שכזה

למכירת בנק דקות מבוססים על כך שכל 
 18שינוי תוכנית מכניסה להתחייבות של 

משמע שאין כל אפשרות לשנות כלום , חודש
הם יודעות שבעוד שלושה . חודש 18במשך 

עד שישה חודשים יהיו מפעילים חדשים 
שיורידו מחירים ולכן עכשיו זו התקופה 

הלקוחות לחברה " נעילת"הטובה ביותר ל
דבר נוסף אותו . עם תוכנית ישנה ולא טובה

לכל . מבינות החברות הוא שיא שלא יחזור
, הילד היה בטיול. אדם שיא שימוש כל שהוא

ברגע שאנו מתחיבים . מילואים או דומה
חודש  18לבנק דקות אנו מתרגלים במשך 

, אנחנו לא פריירים)לדבר את כל הדקות 
וכן הלאה גם כשנעבור מאוחר יותר ( שילמנו

ממש כמו סיגריות וניקוטין . לתוכנית אחרת
 .שממכרים את האדם

 
עד שיהיו מחירים , בתקופת ביניים זו, ולכן

כדאי שלא , זולים ותוכניות אטרקטיביות
שווה . להתחייב למפעיל סלולארי זה או אחר

לספוג מעט עלויות עד שהמצב יתבהר 
 .ותוכניות זולות ואטרקטיביות יוצאו ללקוחות

 
בחלק מהחברות ניתן לבטל : לפעולה מיידית

ולעבור לסים ( לאחר סיום התחיבות) 3דור 
בדקו ושנו . בעלות נמוכה יחסית 2דור

 .מסלול
 

בפעם הבאה נלמד את המונח החדש בעולם 
  .אגורות 15-לא יותר מ: הסלולאר
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 !לידיעת הורי הילדים בנופית
  

 רופא הילדים 
, בשלב זה, החל לעבוד במרפאת נופית  ר אמל סועאד"ד

 יקבל הרופא בשעות הקבלה שלהלן
  

  בבוקר 08:00-09:30  :בימי שלישי
 בערב  19:00-20:30  :ובימי חמישי 

 התרמת דם
 21,30עד  16,30למרץ בשעות  16התרמת דם תערך במרפאה ב

 מוזמנים לתרום 65עד  18תורמים בגילאים  

  העיקר הבריאות 

 מרפאת הכללית החדשה בנופית

ר נדיב דפנה שתחל "בהנחייתה של ד" דיאט -כללית "הרישום לסדנת *
גברים ונשים מתבקשים להרשם , כל המעונינים. נמשך 15/03/2011בתאריך 

  .על מנת להבטיח את מקומם בסדנא* 5545בהקדם בטלפון 

  צוות מרפאת הכללית בנופית/בריאות שלמה לכולם
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 המוכר הכי ותיק בשוק
, מזרח ומערב, העיר הזו ניחנה בשילוב של ישן עם חדש. ביום שישי נסעתי בבוקר לנצרת

ולכן מהווה אתר צילומים מעניין גם בגלל המרקם האנושי וגם . נצרות עם יהדות ואיסלם
 .בגלל המקום עצמו

שמתי . סידורים וחיפוש חניה, המוני מכוניות ואנשים עסוקים בקניות. בבוקר העיר שקקה חיים 9בשעה 
והתחלתי לשוטט כאשר רגלי , שמראש הועדתי לצילומי רחוב, על הצוואר את המצלמה הקטנה שלי

 .מוליכות אותי לשוק הישן סמוך לכנסיית הבשורה
 -ואני זוכר אותו עוד לפני השיפוץ הגדול שעשו לו בשלהי שנות ה, כבר המון זמן לא הייתי בשוק הזה

דברי , חנויות בגדים -היו בו מכל טוב . והביוב זרם בסמטאות, צפוף, באותה תקופה הוא היה עמוס. '90
דקות של  5אחרי . כבר בכניסה לשוק הבנתי שהדברים השתנו. ומה לא, צעצועים, דגים, ירקות, מתיקה

ורק דבר אחד חיובי . כל כך מעט אנשים, כל כך מעט חנויות פעילות. לי" נגמר"שיטוטים השוק פתאום 
 . הרבה יותר נקי ומסודר -

מעט סחורה היתה תלויה על . באחת הסמטאות מצאתי חנות קטנה שבחזיתה קשיש חביב ישוב על כסא
' את האיש הזה אני חייב לצלם'. מבולגנת וחשוכה, ופנים החנות היה למעשה סדנה זעירה, הקיר בחוץ

הרי ? אבל איך עושים את זה ! הרי בדיוק בשביל תמונות כאלה באתי לפה . הבזיקה המחשבה במוחי
. ואין שם איש מלבדי, הסמטה צרה, הוא יושב ממש בפתח החנות. אי אפשר לצלם אותו בלי שירגיש

? מה אתה מוכר  -השאלות היו כמעט טריביאליות . החלטתי לשוחח איתו כדי ליצור היכרות מוקדמת
 ?ואיפה כל האנשים שהיו פה פעם ? איך הולך בעסקים 

השיחה . כאילו חיכה למישהו שישבור את בדידותו ויתעניין בו, להפתעתי האיש שמח מאוד לשוחח
את המלאכה למד מאביו ואף לימד את . גיליתי שהאיש אומן במתכת. קלחה במשך רבע שעה או יותר

ברבות הימים הבנים פתחו מפעל בפאתי נצרת . בניו
אבל הזקן לא מצא . לעבודות מתכת והצליחו מאוד

את עצמו במפעל הגדול והחליט לחזור לחנותו 
כנראה . שנה 52בה הוא נמצא כבר , הקטנה בשוק

 .הותיק ביותר בשוק
לאחר שהתידדנו ביקשתי את רשותו לצלם אותו על 

הוא הסכים בשמחה ואפילו סיפר לי . רקע החנות
אני מקווה שאתם . )שרבים צילמו אותו לפני

 .(מצליחים לראות משהו מהתמונה הזו
עד עכשיו חשבתי . עבורי זו היתה חויה מלמדת

שצילומי רחוב מביאים משהו מהסיטואציה 
שיש בהם הזדמנות . האנושית והסביבתית שלנו

להעביר מסרים ולהציג מקומות שלא ראינו בהם 
אבל מסתבר שיש . הכל נכון. אספקטים מסויימים

זו גם הזדמנות להכיר אנשים מעניינים . היבט נוסף
שלא היתה כל דרך אחרת להכירם ולשמוע את 

, נכון שעם האיש הספציפי הזה התמזל מזלי. סיפורם
בטח לא , אבל אם לא מנסים. ולא תמיד מצליחים

 .מצליחים
//:http: עוד תמונות מנצרת בקישור הבא

picasaweb.google.com/ravivme/
Nazeret# 
 !שבת שלום 
 רביב  raviv_me@hotmail.com:  לתגובות

 מאת רביב מיוחספינת הצילום 
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 ,הפתרון לראיה חדה ונוחה
 .בקיבוץ אושה, נמצא ממש קרוב לבית

 ישראל כדורי מומחה
 ,להתאמת מולטיפוקל

 ,ומשמש כיועץ לרשתות האופטומטריה
 ,לפתרון בעיות בעדשות מולטיפוקל

 
 לתאום בדיקה והתאמה

 בקיבוץ אושה 054-2558350ישראל כדורי 

 וגגגגגלגגגגג ג גוג ג‘ג
  ש קגג שגבהגואסטרטגגה

 דב בגםגד ג גא 
40-5909499 

 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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 חללית בכוכב חמה  
הודיעה בראשית  NASAסוכנות החלל האמריקאית 

ששוגרה , ר'שהחללית מסנג,  2011פברואר 
 -תגיע לכוכב חמה ,  2004לחלל באוגוסט 

החללית .  2011במרץ  17ב  ( Mercury)מרקורי 
ותקיף , מ מהכוכב"ק 200תתקרב עד למרחק של 

זיהוי , המטרות הן מיפוי כל חלקיו. אותו לזמן רב
החללית . לימוד השדה המגנטי וכוח הכובד ועוד, המינראלים שבו

ועטופה בחומר , נושאת מכשירים מיוחדים, טון 1.2ר השוקלת 'מסנג
הטמפרטורה על פני מרקורי ביום . קראמי המגן עליה מפני טמפרטורות קיצוניות שבהן היא תימצא

וקרינת השמש הפוגעת בו היא , צ"מ 185בלילה היא יורדות עד למינוס , צ"מ 425מגיעה עד 
וממנו נשקפים , חסר אטמוספרה וגזים, כוכב לכת זה. מזו על פני כדור הארץ 11בעוצמה של פי 
, ש במסלול אליפטי"אלף קמ 170ונע במהירות של , הוא כוכב הלכת המהיר ביותר. שמים שחורים
, ימים 88הוא משלים סיבוב אחד סביב השמש ב . מ מהשמש"מיליון ק 70עד  50במרחקים שבין 
ימי  59)כלומר זה אורך יומו , ומשלים סיבוב אחד סביב עצמו בחודשיים ימים, כלומר זו שנתו

. ימים 365ומקיף אותה ב , מ"מיליון ק 150מהשמש הוא " ארץ"מרחק כוכב , לשם השוואה(. ארץ
שעל פי , המקביל לאל השליחויות היווני הרמס, מרקורי נקרא על שם האל הרומי מרקוריוס

 .   נובעת מסנדליו המכונפים, המיתולוגיה מהירותו באוויר

וכוח המשיכה שלו פחות , שהם כשליש מקוטר כדור הארץ, מ"ק 4878קוטרו של מרקורי הוא 
הוא צפוף ודחוס בגלל ליבתו . לכן מסתו הקטנה לא מאפשרת לו  להחזיק אטמוספרה סביבו, מחצי

ופניו זרועי מכתשים כמו על , גודלו כגודל הירח שלנו. מנפחו 424המהווה , הגדולה העשויה ברזל
והוא נוצר מנפילת , מ"ק 1550קוטרו , "מכתש קלוריס"הנקרא , המכתש הגדול שעל פניו. פני הירח
הטיסה לכוכב חמה . נוצרו כנראה על ידי התפרצויות געשיות, מכתשים קטנים רבים. מטאוריט

עקב היותו הקרוב ביותר , בגלל תנאי האקלים הקיצוניים שבו, נחשבת למשימה קשה במיוחד
 . לשמש

, (ונוס)נוגה , (מרקורי)כגון כוכב חמה , ארציים –יש ארבעה כוכבי לכת מוצקים , במערכת השמש
אורון , (סטורן) שבתאי , (יופיטר)צדק : שהם, וארבעה כוכבי לכת גזיים, (מרס)ומאדים , כוכב ארץ

. להוציא את השמש, מהמסה של כל כוכבי הלכת 994הכוכבים הגזיים כוללים . ונפטון( אורנוס)
ליבתם המוצקה עשויה . והחומרים המותכים נמצאים במצב צבירה נוזלי וגזי, הם לוהטים מבפנים

לכן אי אפשר , בעיקר מימין והליום, ורוב החומר המקיף את הליבה עשוי גזים, סלעים ומתכות
מכלל  99.84הכוללת , היא כוכב שבת עם אנרגיה פנימית, השמש לעומת זאת. לנחות על פניהם

 704השמש מורכבת מ .  0.24והמסה של כל הפלנטות ביחד היא רק , המסה של מערכת השמש
משתרעת , בין כוכבי הלכת היבשתיים לבין הכוכבים הגזים. מתכות 24וכן , הליום 284, מימן

. וחלקיו הסלעיים מקיפים את השמש, שהיא תוצאה של התפרקות כוכב לכת, חגורת אסטרואידים
, ושניים סביב מאדים" ארץ"אחד סביב , יש רק שלושה ירחים, מסביב לכוכבי הלכת הארציים

 .        ירחים 90ומסביב לכוכבי הלכת הגזיים יש 

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 כי תשא 
 16:57-18:06: 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  

ברחוב מבוקש דו משפחתי  !! חדש בשוק  !! בלעדי  
צופה לנוף נפלא  , חדרים יושב על מגרש גדול   6

 גמיש       2,100,000 ואפשרות ליחידה נפרדת מניבה 
, חדרים מסודר ונעים 5.5דו משפחתי !! בלעדי 

חנייה כפולה ,קמין חימום , מיזוג, גישה נוחה
    1,950,000ומקורה ומרפסת גדולה 

  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 

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

2ieliash@012.net.il 

 

 שיווק ומכירות באינטרנט, פרסום, אבי ברוך -“מידע”
 450-5363545     40-5535455  

 www.meydalle.infoפיתוח מערכות לניהול תוכן 

מחפש בית 
 להשכרה 
בנופית 

אפשרי גם 
-054מרוהט

9996977 

 למכירה

 למכירה

 יחידת דיור
 ‘בנופית א

 חדרים מרווחים 2

, כבלים, מטבח

 גישה נוחה

   2,000,  מיידי

 כולל ארנונה

054-5423254 

 תוכנה חופשית -הבזאר פתוח 
שמאפשר לכל אדם שמקבל , תוכנה חופשית היא תוכנה בעלת סטטוס משפטי

, לשנות ולשפר כפי רצונו, להתאים, להפיץ, לשכפל, את תנאיה להשתמש
מייסד המוסד , רד סטולמן'את המושג תוכנה חופשית טבע ריצ. באופן חופשי

תוכנות חופשיות נפוצות היכולות לסייע לכל . 1984בשנת , לתוכנה חופשית

מערכת הפעלה למחשבים אישיים  -אובונטו : עסק בהקטנת העלויות

אוסף תוכנות לניהול  -אופן אופיס . מקבילה לחלונות של מיקרוסופט

, וורדפרס, ומלה‘ג. המתחרה העיקרית של האופיס של מיקרוסופט, משרד
 שרת טלפוניה - אסטריסק. תוכנות לניהול אתרי אינטרנט -דרופל
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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 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 

 054-4915804נייד , 9835031. טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 054-4930818סיירת נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

WWW 
 !הבזאר פתוח: אבי ברוך מודיע

 פיתוח אתרי אינטרנט
 וחנויות וירטואליות

054-5313606 04-9535055 
Www.meydalle.info 

 Homefix שילדקראוט
 ביצוע כל עבודות האינסטלציה 

 פתיחת סתימות 

  איתור נזילות 

 בעזרת מצלמות מיוחדות

 052-2790978נתן שילדקראוט 
 נופית, 82תבור 

 יעוץ אישי ומקצועי חינם -לתושבי נופית 

 מוניות חמודי
 נסיעות ילדים לחוגים, ג“נסיעות מיוחדות לנתב

 העברת חבילות ומשלוחים 
 לכל חלקי הארץ

052-3244168 www.taxihm.co.il 


