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 נופותופווווותו ופו ו

 25.2.2011א   “תשע , ‘א אדר א “יום שישי כ   421גליון  

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

-“ ליגת  ערן נאור”גמר : אירוע ספורטיבי מועצתי. חונכים את אולם הספורט החדש. היום הגדול הגיע
ראש המועצה , קראו בעמוד המרכזי בגליון את דברי דב ישורון. הליגה  של המועצה האיזורית זבולון

ר הועד המקומי על החזון ושיתוף “יו, האזורית זבולון שלא שוכח להזכיר את תרומתו של מולי רש
טקס , 25.2.11קראו בעמוד הועד המקומי על סדר היום הגדוש של משחקי הגמר היום <<< הפעולה

 .ל“והטקס לזכרו של ערן נאור ז, חנוכת האולם
 אבי ברוך

 נופית שברה את השיא של עצמה
 30.1.2011,                                                                          שלום לכל תושבי נופית

מכיוון ואנו . מזה כמה שנים ברציפות אתם מקיימים התרמה לאקים חיפה ביום ההתרמה הארצי     
ס כרמל זבולון שומעים כל שנה "של ביה' ילדי כיתות ט -מיחסים חשיבות רבה לנושא ההסברה 

הרצאת הסברה על נושא הפיגור השיכלי ופעילותה של האגודה למען אוכלוסיית הילדים והמבוגרים 
 .תושבת המועצה, אם לבת עם פיגור שיכלי, י מתנדבת"ההרצאה ניתנת ע. עם הפיגור השיכלי

כל זאת . ₪ 4,250כ  –תרמתם השנה את הסכום הגבוהה ביותר מכל השנים , תושבי נופית, אתם   
חשוב מאוד לציין שכל כספי התרומות עוברים ישירות למען . בזכות ההבנה שלכם את חשיבות הנושא

ר הנם מתנדבים הממלאים את "זאת עקב העובדה שכל חברי הנהלת אקים חיפה כולל היו, המטופלים
 .המזכיר ועוד, הקניין, היועץ המשפטי, הגזבר, ל"תפקידי המנכ

אשת החינוך )למרכזת החינוך לילך פרבשטיין , תודה לכלכם ובמיוחד  לנוער המקסים של נופית   
ולמיכל גלבוע רכזת ההדרכה אשר לקחה על עצמה את ארגון המבצע בצורה האחראית ( האמיתית

 .והנעימה ביותר
 כבוד לאדם עם הפיגור השיכלי ובני משפחתו –בעזרתכם נגשים עוד חלום 

 מתנדבת, שרה פלד,  בשם הנהלת אקים,  בשם המטופלים ובני משפחתם

 ועוד בגליון
 <<<חיינועל  משפיעכגורם הצבע על , אורנה עמירם מצוות המעצבים

אהוד קלפון ? מי מפחד מצמחים טורפים<<< רביב מיוחס יצא לאגמון החולה לסיור צילום מיוחד
לפני שרביב , במקום עליו כתב רביב מיוחס, מספר על הצמחים הטורפים בעולם וגם על אלה שהיו כאן

ועוד פעילות . כל האמת על צמחים טורפים“ חנות קטנה ומטריפה”ובנופשיבוקר <<< ורובנו נולדנו
עצמונה גלעין מספרת על מה שלמדה בהרצאה בבית הספר נופית <<< .עניפה לכל החודש הקרוב

 <<<אבי ברוך על שם מתחם עברי<<< דודי חודדה על שינויים במס שבח<<< בנושא האינטרנט
 <<<קריאה מועילה ומהנה, כל זאת ועוד בגליון זה<<<תן מטורף של מחנות העולים-שוק קח
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גמר טורניר ערן נאור וחנוכת אולם הספורט   
 

 באולם הספורט החדש – 25.2ביום ו', 
 .3,4 משחק על מקומות – 1400 – 1300
 טקס חנוכת אולם הספורט – 1430 – 1400
 משחק הגמר.  – 1600 – 1430

 טקס לזכרו של ערן נאור ז"ל. –במחצית המשחק 
 טקס חלוקת גביעים. – 1630 – 1600

 
  "בהודעה בדבר רישום לאשכולות הגנים תשע

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

       ניתן גם להגיע למשרד שלי לקבל טפסים למילוי ידני. מנת להירשם.
חשוב לציין ולהדגיש כי ללא תשלום דמי רישום, דמי פיקדון וחתימה על 

  הרישום לא יתקבל. את כל אלו ניתן לעשות רק במשרדי.,הסכם התקשרות
 והוא מתקיים על בסיס 15.03.09הרישום יסתיים באופן רשמי ביום ראשון ה- 

אין אפשרות לקבל אישור על הצלחת . אנא הזדרזו להרשם מקום פנוי.
הרישום במייל לכן כדאי לצור איתי קשר כעבור יומיים או להגיע למשרד 

                            להסדיר תשלום וחתימה על הסכם ולוודא שהרישום תקף.
04-9930105 או 054-6833028לפרטים ומידע נוסף – שרי   

 
 1930 3.3מפגש תושבים בנושא בטחון, יום ה' 

, באולם הרב 1930, שעה 3.3מפגש תושבים בנושא בטחון יתקיים ביום ה', 
 כל הרוצה –תכליתי. נציגי הוועד וו. בטחון יציגו את הערכות הבטחון בישוב

  מוזמן. –לשמוע ולהשמיע 
  

  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 
תקיים מפגש עם תושבים, הרוצים –המבוגרים. אתי חגי, מנחת התהליך 

, במזכירות הישוב.  2000 שעה 6.3להשמיע ולהשפיע. יום א'   
 keren.nofit@gmail.com  –מעוניינים להשמיע ולהשפיע 
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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 

חדרים  8  קוטג דו משפחתי כניסה מישורית
 ₪  2,300,000יחידה +
 נוף בית +חדרים  6בבלעדיות גובל בואדי

מעוצב ומתוכנן יפה בנויי בסטנדרט 
 ₪  2,500,000  גבוה 

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

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

 לחודש₪  2,400מושכרת ב 
להשכרה מבחר גדול של נכסים בבלעדיות 
 בבלעדיות דו משפחתי עם יחידה מניבה

  2300000נוף +מיקום מעולה 

  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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 נדב טורי-באולם  החדש -18.00שעה -‘יום א-27.02.11

 .הסיפור האמיתי על צמחים טורפים-חנות קטנה ומטריפה    
 
 אתי חגי-באולם החדש-18.00בשעה -'יום א- 6.03.11

 ביוזמת המועצה –תהליך אסטרטגי לגיל השלישי 
במטרה להתוות תוכנית אב לפעילות הגיל השלישי ולטיפול בצרכי   

 המבוגרים
    

מקיימת תהליך אסטרטגי , מנחת המועצה האיזורית זבולון-אתי חגי
לבחינת צרכי הגיל השלישי אתי תגיע למפגש  עם חברי המועדון כדי שיוכלו 

 .לשמוע להשמיע  ולהשפיע
 (גם כאלה שלא מגיעים דרך קבע.)חשוב מאוד שחברים יגיעו לפגישה 

  
 שמעוניינים  עם שאר תושבי הישוב 20.00אתי נפגשת בשעה 

 (פרסום הועד המקומי)

 העצמה  אישית-תמי דיקשטיין-בבוקר בנופשית 10‘ יום ג-8.03.11

 מוקי זמברג-באום הספורט החדש 18.00שעה ‘ יום א-13.03.11

 סודות מחדר החקירות

בהרצאתו לוקח מוקי את הצופים לעולם החקירות הפנימי        

 ומגלה את פני המשטרה מבפנים

 פורים אין מפגש         - 20.03.11  

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

 בלפוריה ועוד פרטים נוספים ימסרו,טיול באיזור לרמת דוד 

 איי גלפגוס-ברברה -18.00שעה -יום א -.27.03.11
 

 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

 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 

  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 
 04-9534238נ ו פ י ת   

 דרושים

 מיטת נוער
 ארון

 מחשב 
 למשפחה נזקקת

 לפרטים הרב מיכאל קישון
054-6669770 

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



 8 

 

 חיינועל  משפיעכגורם  הצבע
 צוות המעצבים , מאת אורנה עמירם

השאיפה לקשט את בתינו בצבע ובצורה וליצור אווירה המפגינה את הטעם והסגנון שלנו נראית 
 .שהחל עוד בציורי הקיר במערות שציירו אבותינו הקדמונים, כצורך בסיסי

לצבע יש עוצמה כח ונוכחות . בטבע ובכלל, הצבע שולט בחיינו הוא קיים בכל הסובב אותנו בחיים
הוא מחבר אותנו  , הצבע הוא מה שאנחנו רואים בו. ועם זאת הוא מרגיע רך מזמין והרמוני

שימוש נכון . ולעצמנו מגרה את החושים ולוכד את תשומת לבנו לעיתים גם לא במודע, לרגשות
י ערבוב והתאמה מאפשר לנו להדגיש פינות מקסימות בשילוב אביזרים נלווים ולהטביע "בצבע ע

 .חותם אישי בלתי ניתן לחיקוי

כדי לבנות . ומזין אותנו במראות שונים,הצבע מאפשר לנו ליצור תפאורות שונות לאותו חלל
ולזכור שכמות נכבדת , צבעוניות או אוירה מסוימת יש להתחיל מהשטחים הגדולים ביותר בחלל

ליצירת אוירה נעימה יש לבחור צבעים שאינם מושכים תשומת לב . של צבע חזק מעייפת את העין
כך למשל ברק . יש לבחור צבע נעים לעין ומרגיע ולא צבע מעיק. רבה מדי ואינם גורמים לעייפות

 .חזק מול העיניים שקשור לתאורה לא טובה או להחזר אור של הצבע מעייף את העין

כל צבע שמופיע במשטחים גדולים לבד בלי צבע נוסף לאיזון או הדגשה יגרום לתחושה לא 
כדי ליצור אוירה נעימה יש להשתמש .  הצבעים הבהירים משרים אווירת רוגע ורעננות. נעימה

 . בצבעים ניטרליים או מדורגים בעדינות

הצבעים . י שימוש בגוונים כחולים או ירוקים רכים"ניתן לקבל עאת המראה הרגוע 
צבעים אלו . יאפשרו לנו חיבור הרמוני, אפור ירקרק, לבן שבור', בז, הניטראליים כמו חול טבעי

, המהווים צבע כתם חזק ומנוגד, ישמשו אותנו לתשתית צבעונית שעליה מוסיפים צבעי אקסנט
 .ומטרתם להדגיש צבע מסויים

צבע נמצא ליד   וליצור פינות מודגשות חשוב לשים לב איזהכדי לחמם את האוירה 
ועם זאת שיעניק לצבע לידו חיים , כדי לתת לכל אחד מהצבעים את הכבוד הראוי לו,איזה צבע 

, ליצירת אוירה חמימה ניתן להשתמש בצבעים חמים כמו צהוב בהיר. ושמחה ויחד נקבל הרמוניה
להשלמת המראה נשתמש בוילונות מבדים רכים  המעניקים תחושה של . כתום בהיר וגוון של אדום

 . חמימות וכמובן תמונות על הקיר אך לא בצפיפות רבה מדי

 .לחלל נשתמש בצבעים קרים כמו גווני כחול וירקרקכדי להעניק קרירות 

הסגנון . ליצור אלגנטיות ונוחות ואת תחושת האסקפיזם,בעיצוב חלל חשוב לקבוע את הסגנון
הנוחיות היא נגזרת של הצרכים האישיים וצורת החיים . י האופי והמנטליות"והאלגנטיות נקבעים ע

 .שלנו והאסקפיזם הינו התיחסותינו אל הבית כמקור מפלט מהלחץ ומהרעש

בעידן . י שימוש נכון בצבע  בשילוב אביזרים נלווים נוכל ליצור אוירה רגועה ורבת השראה"ע
אפשרויות הבחירה מגוונות ומאפשרות להרכיב . האקלקטי הכיוון העיקרי הוא הסגנון ולא האופנה

 . פלטה צבעונית וחומרית כיד הדמיון הטובה עליכם
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אמא . לא מזמן התקיימה הרצאה בבית הספר היסודי בישוב שנושאה אינטרנט
דווקא מהיכרותי עם , ואני לעצמי חשבתי" יו תראי כמה קצת הורים"אחת אמרה 
אצלנו , כחמישים איש כולל נציגי צוות המורים. מופתעת לטובה, הורי הישוב

 .עצוב אבל עובדה. נחשב לנוכחות יפה, בישוב
נחשבים לעול מיותר ואף , להורים רבים בימינו הרצאות ומפגשים שהצוות החינוכי טורח עליהם

לכל המוקדם הביתה בטח שלא נרצה  7אם אנחנו חוזרים רק ב. מעיק במקום כתרומה ועזרה להם
שאלו אותי אם אין זו אשמת ועד ההורים או שהנושאים לא . לצאת מיד שוב ולהקשיב להרצאות

שלא לדבר על , בעולם של היום הורים יותר מרוכזים בעצמם. לא: מעניינים מספיק ואני השבתי
לכן הפנאי שנותר להם להשקיע בחינוך . מחויבותם לפרנסה ולכלל הסידורים הנלווים לגידול ילדים

הורים . הם יעדיפו לנוח סוף סוף, ואם אין ענין בוער, העיפות מכריעה אותם. אמיתי ויסודי הוא מועט
לרוב זו . כולל המאמץ להגיע לפחות לחלק מההרצאות, שהעניין חשוב להם דואגים לפנות את הזמן

( אולי כתוצאה מהמעורבות שלהם)כ להם ילדים פחות בעייתיים "אותה קבוצת הורים שמגיעה ובד
 .והתחושה שדווקא מי שצריך היה להגיע בכלל לא מבין שכדאי לו להגיע ולהתרם מההרצאות

. אני עצמי משתדלת להגיע להרצאות ונסיוני הראה לי שמכל הרצאה למדתי לפחות דבר אחד חדש
ממתי ? איך יכולתי לדעת את זה. 13למשל ביום חמישי מירן ציינה שהפייסבוק חוקי רק מעל גיל 

לא שאני אתחיל לקרוא את האותיות הקטנות אבל אחרי ! זהו בדיוק? קוראים את האותיות הקטנות
. מדבר בדיוק על זה 4.5סעיף . ההרצאה נכנסתי מיד לאינטרנט לאתר ולמטה יש קישורית תנאים

עוד קלף במלחמה עם הקטנה ובעקשנות שלא צריך להיות לה פייסבוק לפני החטיבה ובכלל -וואלה
לעבוד " כולם"לא עושים ואל תתנו ל-מה שלא חוקי. שצריך להגביל את המידע שהיא מזרימה לרשת

 .עליכם
זבולון וזכורה לי הפתיחה של מי שהרצה על -לפני שנה היתי בהרצאה על התמכרויות בכרמל

בתום ההרצאה החלבון היה . הוא שבר ביצה חיה לתוך קערית ויצק עליה כוסית אלכוהול: אלכוהול
 .שמהם גופנו עשוי, זאת היתה הדגמה פיזית שהאלכוהול הורג חלבונים. לבן כמו של ביצה מבושלת

גם : נכון שעיפים ועסוקים ומזג האויר ממש זוועה אבל התועלת שמפיקים מערב שכזה היא רבה
, גם מרעננים את הזכרון ומשפצרים את מאגר קלפי המיקוח מול הילדים, לומדים כל פעם משהו חדש

בקיצור אני מוצאת שערבים ". אחים לצרה"גם פוגשים חברים למעין בילוי משותף קטן וגם מוצאים 
הרי איננו יכולים לצפות שצוותי החינוך בבתי הספר . שכאלו מחזקים אותנו בעשייה החינוכית שלנו

א צבאי "קב. זה היה נכון בעבר ונכון גם היום. החינוך בא מהבית. באמת יחנכו לנו את הילדים
זו (. וגם על גנטיקה ומזל בהגרלה של השכל)א "ר מתבסס על הקב"הדפ. מתבסס על מה שבא מהבית

שאנחנו נצא לכמה שיותר הרצאות שכאלו כדי שנוכל -צריכה להיות גם מטרה של הילדים שלנו
אחרי הכל הם רוצים את עזרתנו ושמחים בגבולות שאנו מציבים . לתמוך בהם בכל צורה אפשרית

כל אדם באשר ? מי אוהב באמת אנרכיה? מי רוצה גבולות פרוצים. גם אם לעולם לא יודו בכך, להם
איפה עוברים הקווים הוורודים ושהאדום ישאר לנצח אדום , רוצה לדעת איפה עובר הקו האדום, הוא

: איך היתם מרגישים אם השוטר היה אומר, אילו חלילה פרצו לכם לבית. ולא יתמוסס לו פתאום
החיים שלו בזבל . הוא חייב את הכסף והתכשיטים שלך בשביל עוד מנה, עזוב אותו, מסכן הפורץ"

מחר , אם נרשה לילד לנסוע בלי חגורה. נשמע מגוחך אבל זה בדיוק זה." ובלי הסמים אין לו תקווה
יצחיק אותו לדחוף את החבר שלו מהמדרכה לכביש בדיוק כשעוברת מכונית ואני אצטרך להגיע 

זה לא משהו שאומרים בסיטואציות " אמרתי לכם"לניחום אבלים שלא אדע מה לאמר בו בכלל כי 
 .כאלו

שהוא " פרטי"ילד : כדי שנהיה מרוצים מהתוצאה הסופית, ממליצה להעזר בכל דבר שמציעים לנו
 .בוגר עצמאי ותורם לחברה ולעצמו

 עצמונה גלעין

gatsmona@gmail.com 
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רק לחניכי השכבה ! שוק קח תן מטורף במחנה נופית
 (.‘ו-‘כיתות ד)הצעירה 

כולם נפגשים  11:00בשעה  5.3.2011ביום שבת 
 . תן הגדול בנופית-במחנה נופית לשוק קח

ילדים שבבעלותם משחקים או חפצים שלא מעניינים 
מוזמנים להביא אותם ביום הזה ולהחליף , אותם כבר

 .אותם עם שאר הילדים
 .לפרטים נוספים ניתן לפנות למדריכים

 ???ואתה... כולם יהיו שם
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 אגמון החולה
יש לי מרץ לקום ויש לכך סיבה . השעון המעורר מצלצל. יום שישי, לפנות בוקר 3:50השעה 

 !אני נוסע לאגמון החולה להשתתף בסיור צלמים . טובה
הגשם מטפטף ללא הפסקה . יוצא מנופית ונוסע לבדי בדרך חשוכה ורטובה, כעבור חצי שעה אני באוטו

בסביבות . אבל באופן מפתיע אני לא לבד על הכביש, ויש אפילו כמה קטעי ערפל כבד באזור נטופה
הצלמים נהנים מרגעים . מונעות, סביבי מספר מכוניות נוספות, אני חונה מול השער של האגמון 5:30

עולים בשקט על שתי עגלות )!( איש  40כמעט . אנחנו נכנסים פנימה 5:50 -ב. אחרונים של חימום
אבל חוץ מאיתנו אין איש במקום , נראה שאני לא המשוגע היחיד. מסתור שנגררות על ידי טרקטורים

 .מזל שהבאתי בגדים חמים וכובע גרב. והגשם לא מפסיק לרדת
. עגורים שישנים במים 31,000במקום חונים . נהג הטרקטור לוקח אותנו בחסות החשיכה לגדת האגמון

עם אור ראשון מתחילות קריאות העגורים שמעירים . הם רגילים לרעש הטרקטור ולכן לא נבהלים ממנו
התנאים קשים . אבל אנחנו מתחילים לצלם, קרני השמש לא מצליחות לחדור מבעד לעננים. זה את זה

מי שבא עם מצלמה קומפקטית מתייאש . ומי שהביא חצובה הרוויח, אין מספיק אור, מאוד למצלמות
 .הוא יאלץ לחכות שאור היום יתחזק. אחרי שתי דקות

היא רק , על פי הגדרתה היא לא צלמת. מימיני גברת מבוגרת מצוידת במצלמה קומפקטית עם זום גדול
הוא שולף תיק גדול ומתחיל להוציא משם . לערך 20היא בת , 50הוא כבן . משמאלי אב וביתו. מצלמת

רק העדשה . מדובר בציוד מהמעלה הראשונה. אני מביט בקנאה בסחורה המשובחת שיוצאת משם. ציוד
 ...₪ 25,000 -הראשונה שהתקין על המצלמה עולה כ

עדיין מאוד אפרורי . העופות מתחילים לעוף לכיוון השדות כשאור היום מתחזק מעט. אני מתחיל לצלם
הטרקטור מביא אותנו למיקום קצת יותר . והתמונות יוצאות בשחור לבן למרות שמצולמות בצבע

אחרי שכולם באו על סיפוקם נהג הטרקטור . ועכשיו יש לנו כמה עצים כרקע לאגם ולעופות, מענין
טרקטור אחר מפזר גרגרי תירס על פני שטח ענק והעגורים מגיעים . לוקח אותנו לשדות ההאכלה

אלפים על אלפים טסים בקבוצות קטנות בגובה נמוך ומצטרפים לחבריהם לארוחת . בהמוניהם לאכול
 .הבוקר

, ריצות במים, השתקפויות -מה שמוסיף נופך חדש ויפה לתמונות , השדות מוצפים חלקית בגלל הגשם
היה הרבה יותר . אבל הוא היה שונה, לפני שנה עשיתי סיור באותו מסלול בדיוק. והחזרי אור נהדרים

כנראה שצריך לנסוע יותר . ומצד שני השדות היו חומים וחסרי גיוון, אור והעופות היו יותר פעילים
 . מפעם אחת

, יורדים מהרכב עם כפות רגליים קפואות. הטרקטור מחזיר אותנו למרכז המבקרים של האגמון 8:30 -ב
וכל אחד מחליט לעצמו אם , מתענגים על כוס תה חם. פנים מחייכות ומאות תמונות בכרטיס הזכרון

יש . מתחיל היום, תם הסיור. לחזור הביתה או להשאר לסיבוב עצמאי נוסף על אופניים או רכב גולף
 .אפילו זמן לעשות סידורים בבית

האגמון הוא פלא טבע . זו חוויה בלתי נשכחת –הראשונה . סיפרתי לכם את הסיפור הזה מכמה סיבות
גם כפנינת טבע , וצריך לתת לו את הכבוד המגיע לו! לא פחות . באותה רמה של מכתש רמון וים המלח

 . ישראלית וגם כאתר צילום
תחזרו . לא צריכים להיות צלמים מדופלמים. להבהיר לכם שכל אחד יכול לבוא לסיורים כאלה –השניה 

 .רק חשוב שיהיה לה זום מכובד. עם תמונות יפות גם אם יש לכם מצלמה לא מתוחכמת במיוחד
תהנו הרבה יותר אם , לא משנה כמה אתאר את הדברים. תמונה אחת שווה אלף מילים –והשלישית 

 https://picasaweb.google.com/ravivme/2011#: הנה קישור. תראו כמה תמונות
 !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



 14 

 

 צמחים טורפים
יש . בעולם החי והצומח יש מגוון רחב של דרכי קיום

יש צמחים , ויש טורפים, יצורים אוכלי עשב
. טפילים על צמחים ויש טורפי בעלי חיים

, הצמחים הירוקים מהווים בסיס לקיום כל חי
על ידי קליטת , ובסיס לפירמידת מזון בטבע

הצמחים . אנרגיה מהשמש ויצירת חומר אורגני
הם מבצעים פוטוסינתזה : נהנים משני עולמות, הטורפים לעומת זאת

רוב הצמחים . וגם ניזונים מבעלי חיים, ליצירת סוכרים וחומר אורגני
אך הצמחים הטורפים , קולטים מינראלים וחנקן דרך שורשיהם מהאדמה

 . שאותם הם מעכלים, קולטים אותו מהתפרקות חלבוני היצורים

שם נשטפו , התפתחו בעיקר באזורי ביצה ויערות טרופיים גשומים מאוד, הצמחים הטורפים
הם סיגלו לעצמם דרך ייחודית להשגת חנקן מחלבוני , עקב כך. המינראלים והחנקן מהקרקע

, צמחים אלה גם פיתחו מנגנוני לכידה. שאותם הם מעכלים, הנמצאים באזורים אלה בשפע, חרקים
 .   עיכול וספיגת היצורים לתוך התאים

. קיימים מאות מיני צמחים טורפים שפיתחו אנזימים לפירוק השלד הקשיח של חרקים ועיכולם
מלכודות . ונמשך בדרך כלל מספר ימים עד לסיום הספיגה, נעשה לאט מאוד, העיכול בצמחים אלה

עלים של . וגם מטמיעים באור ויוצרים סוכרים, הצמח נוצרות מעלים ירוקים הלוכדים ומעכלים
, הוא מושך בצבעיו ובריחותיו את החרקים. הפכו לכד לכידה עם מכסה, צמח טורף בשם כדנית

, בתחתית הכד יש נוזל. כי הם מחליקים על הדפנות, הנכנסים לכד ואינם יכולים לטפס החוצה
לצמחים טורפים . המפרקים את החרקים ומאפשרים את ספיגתם בתאי הצמח, המכיל אנזימי עיכול

 (. בעיקר חרקים)יש בלוטות עיכול המפרישות אנזימים המפרקים  את הטרף 

, יש שני עלים הנסגרים בעזרת חיישנים, במלכודת עלי סגירה: יש מספר צורות ודרכי לכידה
במלכודת דבק נדבקים   .Dionaea –כגון אצל דיונאה , שנלכד ביניהם, המופעלים על ידי הטרף

ויש מלכודת גלישה  .Drosera –או בדרוסרה , כמו בטללית, ואינם יכולים לברוח, החרקים
בשפת הכד יש  . Heliamphora -או אצל הליאמפורה, בצורת שופר או כד כמו בשופרית, ונפילה

, ואחרים נופלים לכד, שממנו נהנים החרקים שעפים להם, המפרישים צוף מתוק, צופנים רבים
במלזיה גדל צמח . כד לכידה כזה נשאר פעיל בצמח במשך עונה אחת ונובל. נלכדים ומתעכלים

, מ"ס 35שאורכם , בעל כדים גדולים מלאים הרבה נוזלים, טורף המטפס לגובה של שישה מטרים
בשלבי עיכול , ובעיקר נמלים, חרקים שונים, בתוך נוזלי הכדים נמצאו צפרדעים. מ"ס 16ורוחבם 

הוא כדן גדול שהתגלה לאחרונה על הר ויקטוריה , יוצא דופן מכולם, צמח טורף. שונים
בוטנאים בריטים שגילו . עכברים וחולדות, נמצאו חרקים, שבנוזלי כדיו הגדולים, בפיליפינים

 . ביחד עם עוד זני כדנים טורפים שנמצאו באותו אזור, ממשיכים לבדוק את מבנהו ותכונותיו, אותו

והמוכרים שבהם היו נדיד המים , בביצת החולה נכחדו, הצמחים הטורפים שגדלו בעבר בארץ
אינו נכלל בין הצמחים הטורפים כי אינו מעכל את החרקים הנלכדים , צמח הלוף למשל. ונדיד עדין

אך צמחים , שהובאו מרחבי העולם, יש בארץ אנשים המגדלים צמחים טורפים לצורכי נוי. בפרחיו
צריך לדעת מהי . הדומים למקומות גידולם הטבעי, אלה חייבים לגדול בתנאים מיוחדים

לחות , השקיה במים מזוקקים כמו מי גשם, קרקע הגידול ללא מינראלים, הטמפרטורה המתאימה
כמוכן צריכים להאכיל את הצמחים . ובלי חשיפה לקרינה ישירה של השמש,  606האוויר לפחות  

 .   הטורפים ביצורים מהחי כגון תולעים חרקים וכדומה

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 ויקהל 
 310303-11312 זמני השבת 

i שבת שלוםi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 שינויים במס שבח
אישרה כנסת ישראל את הצעת החוק  15/02/2011בתאריך 

המאפשרת למוכרי דירות מגורים לקבל שני פטורים נוספים 
עד סכום מכירה של , בנוסף לפטור הקיים, מתשלום מס שבח

ובכפוף  31.12.2012וזאת לתקופה המסתיימת ביום , ₪ 2.200.000
הוא מס שחל על מוכרי  -מס שבח. לסייגים ומגבלות הקבועים בחוק

דירות מגורים על השבח הרווח הריאלי שבין מחיר הקנייה של הנכס 
ביחס לרכישות שנעשו לאחר  206ועומד כיום על , למחיר מכירה שלו

, כך נוצרה הזדמנות בלתי חוזרת לכל בעל נכס -לפי .  7.11.2001יום 
. ל"וליהנות מפטור ממס שבח בתנאים הנ, שרוצה למכור דירת מגורים

בואו ליהנות מרווח מקסימאלי על , ן בשיאם"כשמחירי הנדל, עכשיו
! ן שלך"יועץ הנדל. דודי חודדה, לפרטים נוספים .  מכירת הנכס

  052-2253777רימקס בירוק ( תושב נופית)

  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 

 

  40-5535455     450-5363545 , אבי ברוך -“מידע”
 www.meydalle.infoפיתוח מערכות לניהול תוכן 

מחפש בית 
 להשכרה 
בנופית 

אפשרי גם 
-470מרוהט

9996955 

 יחידת דיור
 ‘בנופית א

 חדרים מרווחים 2

, כבלים, מטבח

 גישה נוחה

 מיידי

054-5423254 

 בעברית( דומיין)שם מתחם 
 . איגוד האינטרנט הישראלי הרחיב את שירות רישום שמות המתחם

נפתחה אפשרות לרשום גם שמות מתחם  2011כמה ימים לפני תחילת שנת 
 .האינטרנט-איגודorg.il.:לדוגמא, המכילים אותיות עבריות

המרוויחות העיקריות מרכישת שם מתחם ? למי זה טוב דומיין בעברית
הדומיין נרכש לשנה והעלות אמנם לא . בעברית הם החברות לרישום דומיינים

האם אתם תרשמו אי פעם . גבוהה אבל ההכנסות הינם כפולה של מספר הקונים
האינטרנט בעברית ואז תעברו לאנגלית -איגוד: בשדה הכתובת בדפדפן

שם . כ שם הדומיין מייצג את העסק"בד. אני בספק? co.ilותוסיפו נקודה וגם 
דומיין בעברית יכול לעזור במקרה שהשם של העסק לא עולה ראשון בתוצאות 

אבל אם שם העסק לא עולה ראשון בתוצאות החיפוש זה בעיה . החיפוש
 .זה כבר סיפור אחר SEOאבל . אמור לפתור SEOשקידום אתרים 
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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 

 054-4215104נייד , 2135031. טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 054-4230111סיירת 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 מערכות לניהול תוכן לאינטרנט
 באמצעות כלים של קוד פתוח

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 


