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 נופותופווווותו ופו ו

 18.3.2011א   “תשע , ‘ב אדר ב “יום שישי י   424גליון  

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

 מוניות הקריה
 טבעון

נסיעות מיוחדות 
 ג―לנתב

 שעות ביממה 42

42-4099249 
404-9433294 

 הצהובון

 שומעים ומדברים איכות סביבה, רואים: יום ירוק
 תן-שוק קח, מופע מוזיקלי, סדנאות, הרצאות

 <<<פרטים במרכז הגליון, פעילות חופשית לכל המשפחה

 .....בטחון.... בטחון
אירעו , כל הפריצות המדווחות: אפיון הפריצות. שבו הפורצים לפקוד את נופית, בשבועות האחרונים

 <<<המשך   (.צפרירים, איתנים)בעיקר ברחובות במעטפת החיצונית , בנופית הוותיקה

 תזונה בגיל השלישי
אורחות חיים תומכות  לבריאות בגיל , חשיבות התזונה בגיל השלישי, תזונה בריאה, תזונה נכונה

  <<<פעילות נופשיבוקר. השפעותיה הפסיכולוגיות והחברתיות של פעילות גופנית, השלישי

 <<<פעילות תנועת הנוער המחנות העולים בחוגי נופית, עדלאידע וטיולי פסח

 <<<שינוי בשעות הפעילות בבריכה וטיפ לאימונים בחדר הכושר, מרכז ספורט ופנאינופשית 

סגן שר החוץ על , עמיקם רוטמן מראיין את דני איילון רבותתשב

באולם  11:00בשעה  19.3.11שבת , מחר.  מדיניות החוץ וההסברה של ישראל
 <<<החדש בנופית

 <<<בבית הכנסתקריאת המגילה 
 קריאה מועילה ומהנה<<< כל זאת ועוד בגליון זה

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-6868559 

 אלונים חוצות

487-6444719 
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 בטחון.... בטחון..... 
 בשבועות האחרונים, שבו הפורצים לפקוד את נופית. אפיון הפריצות:

כל הפריצות המדווחות, אירעו בנופית הוותיקה, בעיקר ברחובות במעטפת 
, 2100 – 1900החיצונית )איתנים, צפרירים(. פריצות אחרונות ביום ו' שעות 

כאשר הדיירים עוזבים את הבית. להערכתנו הפורצים צופים )בזמן אמיתי( על 
  הוא הופך למטרה עבורם. –האזור וממש כאשר רואים בית נעזב 

לוקחים כרגיל: מחשבים ניידים, דברי ערך קטנים, כסף. נכנסים בעיקר דרך 
 מגיעים ונסוגים רגלית. אנו תגברנו סיורי –חלונות שאינם נעולים. להערכתנו 

בן בטחון, תגברנו סיורי "מתמידים" ונערכים לביצוע מארבים של "צעירים 
ומבוגרים חסרי מנוח", תושבי נופית, במטרה לתפוס הפורצים ולהשיג 

. וחוץ תושבים הנכונים לקחת חלק במבצעי מניעה אנא צרו קשרהרתעה. 
מזה: אנא סגרו חלונות. הפעילו את מערכות האזעקה. בעזבכם את הבית 

השאירו אור, בקשו מהשכן לבצע גיחה מפעם לפעם. במידה ופרצו לביתכם, 
ובמקרה דחוף,  עדכנו במזכירות הישוב או סתם זיהיתם אדם/ רכב חשוד, אנא

 ניידת בן בטחון תענה לקריאה – . שימו לב 054-4930818לניידת בן בטחון 
 דחופה גם אם אינכם מנויי החברה. 

 
 SMSמערכת הודעות חירום באמצעות 

בעברית( לכלל " מסרון" ) s.m.sבשעה טובה - הסדרנו מערכת שליחת 
התושבים. המערכת תשלח מסרון לשני מספרים )בד"כ בעל ואשה( בכל בית 

אב. המערכת מבוססת על מאגר המספרים לפתיחת שער היישוב.               
אנו נעשה שימוש במערכת זו רק במקרי חרום ונקווה שלא יהיו כאלו. 

 
 אומני אקספרס –קויי אוטובוס חדשים 

 קריית עמל -  נופית - סיבובי – נופית 9קו 
יום שישי ימים א'-ה' 

07:10 07:10 
12:45 12:45 
13:45 13:45 
14:45 14:45 
15:45  
16:45  
17:45  
18:45  
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 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 

 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

 

 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 , 32המסילה  ‘ רח 
, 40-1348113, 31382128 ‘טל

 340-1382124 ‘פקס

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

  חדרים  6בבלעדיות קוטג
 .מיידי₪  2,100,000

  בבלעדיות קוטג דו משפחתי
סטנדרט בניה גבוה  גובל בואדי

 .מיידי₪  2,500,000במיוחד 

 
מגוון רחב של יחידות 

 .להשכרה בבלעדיות
מגוון רחב של נכסים , כמו כן

 .ברמת ישי ובטבעון
  050-8426968לפרטים יעל 

  050-6426968אופיר 
 תושבי נופית , מומחי נדלן
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 פעילות נופשיבוקר מיועדת לכלל תושבי הישוב              
 כל הפעילויות מתקיימות באולם הספורט החדש             

 
 פורים אין מפגש         -‘יום א– 20.03.11  

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

 17.30חזרה  8.30יציאה -על תעופה עברית בעמק יזרעאל
 
. בית סלצקי במושב בלפוריה. דוד-בקרבת קיבוץ רמת" גבעת עודד"

שדה התעופה הבריטי . המורה-בשיפולי גבעת" כפר ילדים"שרידי 
תחנת הרכבת . העמק-בשדות קיבוץ משמר" קבר הטייס."במגידו

 : יהושע-התורכית בכפר
 יש להצטייד במים אוכל ומצב רוח טוב, ₪ 100מחיר 

 .052-5567831וכן אצל שרה  הרשמה אצל קרן במשרדי הוועד

 שף טבעי-בני נחמני  -18.00יום ראשון שעה -27.03.11
 

 הרצאה בנושא תזונה נכונה

 תזונה בריאה 

 חשיבות התזונה בגיל השלישי 

 אורחות חיים תומכות לבריאות בגיל השלישי 

  השפעותיה הפסיכולוגיות והחברתיות של פעילות גופנית

 טל קרביץ-יום  ראשון-3.04.11

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 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

 קונדיטוריה דובדבן

 40-8351359: טלפון
 430-005184823נייד  

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 00099 -0099' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת וקבלות פנים
 שוש ואהוד יונאי

950-5/3000760 

 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 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

50% 
₪  82לקופון זה בשווי ₪  41רק ב 
 345חיסכון  - ₪10ג בורקס "ק 1

 19.0.11תוקף הקופון עד 

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
₪  82לקופון זה בשווי ₪  41רק ב 

 345חיסכון  - ₪10ג עוגיות שמרים "ק 1

 19.0.11תוקף הקופון עד 
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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: אמייל 0035010:פקס  60-0035365: טלפון  32665נופית  1335ד "ת: כתובת

.net.012@nofsheat 

 :שינוי שעות פעילות בבריכה ובחדר הכושר בימי שישי

 7:00-18:00:      בריכה

 7:30-18:00: חדר כושר

 : מנויים דרך ועדים

 יפוג תוקף המנוי דרך ועדים  2011בסוף חודש מרץ 

 .ובנק הפועלים, אלביט, משרד הביטחון

 .פרטים במשרדים בנופשית, נבקשכם להסדיר המשך המנוי

 :חופשת פורים

 .לא יתקיימו חוגי ילדים 20.3.11' ביום א

 לא יתקיימו חוגי שחייה לילדים עם טניה 21.3.11' ביום ב

 בבוקר לא יתקיימו חוגי אירובי במים למבוגרים עם ' בערב וביום ב' ביום א

 . בבוקר לשיעור עם אפרת' כהשלמה ניתן להגיע ביום ג, טניה

 :טיפ בנושא כושר גופני00 ובנוסף

 :חימום לפני אימון משקולות

מומלץ מאוד לבצע חימום של , כאשר אנו באים לאימון משקולות בחדר כושר

החימום מסייע לנו לחמם את מפרקי . עשר דקות על אחד המכשירים האירוביים

 .ולמזער פציעות בעתיד, קרסול וברך, כתף, מרפק: הגוף

 0מאמנת בחדר הכושר בנופשית –ענבל שמש 

                                

mailto:nofsheat@012.net
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 יום ירוק
 41.9.22 –יום שבת ה

 (11:00-10:00)עידן השימוש הנרחב במים מותפלים בישראל 
מסך צריכת המים  303המהווים כ , ק מי ים מותפלים בשנה"מיליון מ 400מדינת ישראל מפיקה כיום כ 

מספר זה צפוי לעלות משמעותית בשנים הקרובות עם כניסתם לפעולה של מתקני ההתפלה . השפירים
גם ברמת ההפקה הנוכחית ממוקמת ישראל במקום הראשון בעולם המערבי באחוז . בשורק ובאשדוד

 .המים המותפלים שהיא מייצרת מסך הצריכה הכולל
. ההרצאה תעסוק באופן כמותי בזוויות שונות של מהפכת ההתפלה המתרחשת בארץ בשנים האחרונות

בהרצאה יידונו נושאים כגון יתרונות וחסרונות של מפעל ההתפלה ברמה הלאומית אל מול חלופות 
משמעות איכות המים המותפלים וערבובם עם , דרישות האנרגיה והשטח של מתקני ההתפלה, אחרות

יטופלו גם השפעות . תעשייתיים וחקלאים, בחלוקה לצרכנים ביתיים, מקורות מים אחרים על הצרכנים
מ נרחב על הסביבה הימית ועל קרקעות הארץ ומה ניתן "סביבתיות אפשריות של התפלה בקנ

 .פוטנציאלית לעשות כדי למזער אותן
קבעו , וקבוצת המחקר שלו בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניוןאורי להב ' פרופ: על המרצה

את קריטריוני האיכות הנדרשים למים מותפלים בישראל ופיתחו שלושה תהליכים חדשניים לטיפול 
אורי להב זכה ' פרופ  .שזכו לפרסום ותהודה בעיתונות המקצועית המובילה בעולם, המשלים הנדרש

 . ישראל-באוקטובר האחרון בפרס  המצוינות במדע מקרן צרפת

 (11:45-11:00)? כיצד כלכלנים רואים את הסביבה
מדוע שטחי ? מדוע נשרים ומינים נוספים בישראל נמצאים בסכנת הכחדה? מדוע ים המלח מתייבש

מדוע זיהום האוויר גובה מחירים כבדים במונחי עלות תחלואה ? גידול נהרסים לטובת פיתוח מואץ
 ?ותמותה

במסגרת . כלכלת סביבה מנסה להסביר את הקשר שבין התנהגות אנושית לבין תופעות סביבתיות
 .ההרצאה ננסה להסביר את הפוטנציאל  והמגבלות שיש ללוגיקה הכלכלית בבואה לנתח בעיות סביבה

ההרצאה תדון ברציונאל למעורבות ממשלתית בבעיות סביבתיות ומדוע אין זה כדאי להשאיר את 
( או נזקים)היא תמשיך בשיטות שונות של הערכה מוניטארית של שיפורים . הבעיות לכוחות השוק

ערכם של שטחים פתוחים ומינים , כולל אמידת ערכי תחלואה ותמותה)באיכות משאבי הטבע וסביבה 
נסיים את ההרצאה בפתרונות כלכליים שונים לבעיות שהוצגו הן לבעיות מקומיות (. בסכנת הכחדה

 .והאתגרים לבעיות גלובליות
, והמרכז לחקר משאבי טבע וסביבה, חי-מכללת תל, החוג לכלכלה וניהולניר בקר ' פרופ: על המרצה

 .אוניברסיטת חיפה

פרויקטים תחבורתיים עתידיים בסביבת עמקי יזרעאל וזבולון  -פאנל 
11:45-( )70שדרוג כביש , 77כביש , 6כביש )והשפעתם עלינו 

: 77חברי פורום , יהודה ליפשיץ, מהנדס המועצה, דב ישורון, בהשתתפות  ראש המועצה( 12:30
יגאל , 77ר פורום “יו -ד ישראל הרפז“עו, בעבר במנהל מקרקעי ישראל, מתכננת ערים -אירית גיל‘ אד

 . מומחית למדעי איכות הסביבה, מיר( דבי)ר דבורה “ודחבר הפורום , מהנדס, אורן

 שוק קח תן
או להביא עמכם , למועדון הנוער 25.3.11ועד ליום שישי ניתן להביא פריטים במהלך השבוע הקרוב 

 . תודה על שיתוף הפעולה.          054-6833022, רכזת הנוער, מיכל: פרטים נוספים. בבוקר שבת לאירוע

 בתשלום -דוכן אוכל לשירותכם במהלך האירוע
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  -עם אורית —סדנת קליעה
 גברת עם סלים

, חכמה רבת שנים חוזרת אלינו דרך הידיים
לאט לאט מרגישים שהידיים ... כמו שפעם

האצבעות כאילו יודעת את "...הולכות לבד"
 ... העבודה

אורית גדלה בעין יהב וגרה כיום עם  
למדה אמנות   .משפחתה בהר חלוץ 

את המלאכות בהן   .ובבית ברל  "אורנים "ב 
(  פסיפס ועוד  ,תיקים  ,אריגת  שטיחים ,ארגזים  ,מחצלות  ,סלים )היא עוסקת כיום  

אורית משקיעה מאמץ וזמן באיתור אזורי  . למדה אצל אנשים העוסקים במלאכות 

  .ארצנו ניקוי ומיון הענפים וכולם מעצי ושיחי  ,בגיזום  ,צמחיה המתאימה  קליעה 

 איצטרובלים—סדנת יצירה

 סדנאות לכל המשפחה  -יום ירוק

סדנאות יצירה בדלעות נוי  
 עם יאיר-לילדים ומשפחות 

יצירת מגוון חיות ודמויות שניתן לתלות 
 .על הקיר בבית

כולכם מוזמנים להכיר עולם חדש 
 !עולם של דלעות נוי , ומיוחד

  
 נא לא להגיע בבגדים חגיגיים לסדנא

שחקנית ומספרת סיפורים בשיתוף 
לוקחים יחד את הקהל , מוסיקאי

 22594 –ו 24594למסע קסום בשעות 

 ועד מקומי נופית מועצה אזורית זבולון
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 פורים       
 ידע-לא-עד

  13:30בשעה  20.3‘ יום א
 ' ו -'שכבות ד

נפגש ונצא בתהלוכה שתכלול את התחפושות שהכנו 
 .  לפורימון שיתקיים ביישוב

 פסח
 : תאריכים לטיולי פסח

יתקיים ברמות ,הטיול' ו -'טיול פסח לשכבות ד 10-11.4
 .מנשה

 .הטיול יתקיים בכרמל' ח-ו' טיול פסח לכיתות ז 9-11.4
 ! ההרשמה כבר נפתחה

 :בירורים והרשמה דרך הקומונרים, לפרטים
 0546329772 -מור
 0544958004- -שי

 0524370387 -שירן
  !!24.3-תאריך סגירת הרשמה הוא ב

 
לקראת טיול פסח אנחנו מנסים לאסוף ערכות 

נשמח לכמה שיותר . בישול לכל קבוצה
, מחבת גדולה: הכלים הדרושים הם! תרומות
, מצקת, כלי הגשה, תרבד, קערה גדולה, סיר גדול, סיר קטן

 .מסננת ומכסה, קרש חיתוך, קולפן, פותחן, סכין

 ה מ ח נ ו ת   ה ע ו ל י ם 
 תנועת הנוער החלוצי



 13 

 

 

 פרלינים

 עוגיות, עוגות

 קקטוסים

 ליקרים, יין

 90-00797/3    ,950-0003975 

 חריף ומתוק לחגים 
 תוצרת נופית

 חנה ואיתמר רון
 נופית  174הפיסגה 

 תודה רבה 
 !לנותנים הנדיבים

 ....עדיין דרושים
 

ן  .1 ח ל ו ש
 כתיבה לילד

 מיטת נוער .2
 מחשב .3

 

 הרב מיכאל קישון: לפרטים
054-6669770 

 אבי ברוך -“ מידע”
 פיתוח מערכות לניהול תוכן באינטרנט

 
 054-5313606נייד , 04-9535055:'טל

info.meydalle.www 

ודודץדבדנדדדהדהד דודדדבד דבד ד דדד,דבדידודהדודדדאדודבדהדהדדד דבדדד דבד דאדדדאד דוד ד
 דודאדבדעדדד דסדץדבדודדדפד דסדבד דדד,דפדודודבדדדדדודבדהדהד,דפדודודבדדדדד דוד דוד ד

,דדדדודפדבד דדד דודעדבדודדד דפדודדד,ד דהדבדבד דוד דדדעדפדודודבדדדדדץדסדהדוד
  דבד דדדודבדודדדבד דגדבד דדד דבדפדודודדדבדאדסדבדודבדאד

http://www.meydalle.info
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 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 ?אולי האייפון מספיק 
כל בנאדם שני . לפחות ככה זה מרגיש. האייפונים ומתחריהם מתחילים להשתלט על עולם הצילום

 -הסרטונים ב. יש כאלה שנוסעים לנופשון באירופה ומצלמים רק עם האייפון. שולף אייפון ומצלם
Youtube ואפילו שידורי טלביזיה מהשטח נעשים לפעמים דרך מצלמת המכשיר , מצולמים באייפון

 DSLR -ומה יעשו כל בעלי ה? האם נגמר עידן המצלמות הייעודיות ? אז מה זה אומר . הקטן הזה
לחודש שמתקזז ₪  99שנים עם תשלום של  3 -האם התחייבות ל? שהשקיעו אלפים בציוד שלהם 

 ?עם זמן אוויר תיתן להם את המענה לצורך האובססיבי שלהם לצלם 
אז לפני כמה שבועות ראיתי סרטון באינטרנט שהוכיח לי שהאייפון בדרך לכבוש , ואם לא די בכך
צלם אופנה מקצועי רצה להראות שאפשר להוציא צילומים מושלמים גם עם . שטחים חדשים

ולא בגלל שהיא באמת הגרועה . יש לכם רק ניחוש אחד במה הוא בחר. המצלמה הגרועה ביותר
הוא חיבר את . במיוחד לא לצלמים, אלא פשוט בגלל שאין לאף אחד ציפיות ממצלמת אייפון, ביותר

והביא , התקין את אמצעי התאורה הרגילים בסטודיו שלו, לחצובה)...( המכשיר בעזרת נייר דבק 
אתם לא תאמינו (. היא כמעט התפוצצה מצחוק חצי מהזמן)דוגמנית שהסכימה לשתף פעולה 

, ושכל הסביבה היתה מבוקרת, אז נכון שתנאי התאורה היו מושלמים! לתוצאות שהוא הוציא 
אבל התמונות . שהדוגמנית היתה יפה ושהשתמשו שם הרבה בפוטושופ, ושמדובר בצלם מקצועי

ציוד תאורה , שייקח אייפון? אז בשביל מה הבחור מוציא אלפי דולרים על ציוד צילום ! מהממות 
 . ופוטושופ והוא מסודר

הסביבה בה אנחנו מצלמים את המשפחה בבית ובטיולים . שכאן אנחנו גם מגיעים למגבלות, אז זהו
לא תמיד אנחנו קובעים את המרחק שלנו מהאובייקט ובודאי שלא תמיד שולטים . לא תמיד מבוקרת
ואנחנו גם לא צלמים מקצועיים שיודעים , ובעצם רובנו לא משתמשים בפוטושופ. באמצעי התאורה

 . לצלם כמו צלם האופנה הזה
 :כמה דוגמאות מתי האייפון לא יצליח להפיק תוצאות כמו שאתם רוצים

מצלמת האייפון לא מספיק . דווקא  בבית תנאי התאורה בעייתיים לעיתים קרובות –קודם כל בבית 
תמונות .  בגלל החיישן הקטנטן שרואה מעט אור דרך עדשה זעירה, רגישה כדי להתמודד עם זה

הוא . אל תצפו להרבה!( מחשבה נבונה )אם חשבתם להעזר בפלאש ". מרוחות"רבות עלולות לצאת 
 .עדיין זה יותר טוב מכלום. קטן וחלש ומתאים רק לטווחים קרובים מאוד

או , ציפור על אדן חלון, אם תרצו לצלם דברים מרוחקים כמו את הילדים שרצים בשדה –בחוץ 
, האובייקטים שלכם ייצאו קטנים בתמונה. תגלו שהזום לא מספיק, אפילו הקוף על העץ בגן החיות

 .לפעמים קטנים מאוד
 .אתם כבר יודעים את התשובה לבד? ומה עם מאקרו 

 ? אז הוא בעד או נגד  –אתם בטח תוהים עכשיו 
 !ובגדול , אני בעד: והתשובה שלי

אנשים . כי האייפון והמכשירים הסלולרים האחרים הפכו את הצילום לתחביב הנפוץ בעולם? למה 
חלקם גם מבינים בשלב כלשהו שמה שהאייפון נותן . וזה הדבר הכי חשוב, מצלמים יותר ונהנים יותר

האחרים נשארים עם האייפון . ואז הם קונים מצלמה עם יכולות יותר גדולות, לא מספיק להם
 .ומה שיבוא הלאה 5, 4או משדרגים לדור , כמצלמה עיקרית

בהחלט יכול להיות שייצאו לכם תמונות טובות אם אתם ערים . צלמו, אל תתביישו? יש לכם אייפון 
בסופו של יום מדובר בטלפון . אבל אל תכעסו אם הוא לא מצליח בכל משימה. למגבלות המכשיר

 !צלמו ותהנו . ולא במצלמה שזה ייעודה היחיד בחיים
   raviv_me@hotmail.com:  לתגובות, רביב! שבת שלום 
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   רעש וצונאמי
, בסולם ריכטר 9.0הייתה רעידת אדמה חזקה בעוצמה  11.3.2011ביום שישי 

העוצמה האדירה גרמה . בצפון מזרח יפן, בעומק האוקיינוס השקט
, ולגלי צונאמי שפגעו בבני אדם רבים בערי החוף, לשריפות, להרס רב

היו עוד כמאה , מאז הרעש הגדול של יום שישי. בכפרים ובדרכים
שגרמו לנפילת בניינים שקרסו , ריכטר  6רעשי משנה בעוצמה מעל 

כשכל אחת , דרגות 12מורכב מ , סולם ריכטר. בחלקם מקודם
התרחש רעש האדמה  1960בשנת . משחררת אנרגיה בעוצמה גדולה פי עשר מדרגה נמוכה ממנה

, מטרים 25נוצר צונאמי בגובה , בעקבות זה. ילה'סמוך לחופי צ 9.5החזק ביותר בעולם בדרגה 
עד לחופי אוסטרליה ומזרח , שהכה בחופי דרום אמריקה ונע במהירות הסילון באוקיינוס השקט

 .   יפן

ושחרור אנרגיה בעוצמות , נבעו מחיכוך הלוחות בשבר הסורי אפריקאי, רוב הרעשים שהיו בארצנו
היה רעש  1837בינואר .  7ל  6כשהעוצמה המרבית הייתה בין דרגה , סביב חמש בסולם ריכטר

  6הייתה רעידת אדמה בעוצמה  1927ביולי , שגרם לקריסת בתים  6.6אדמה בעמק הירדן בעוצמה 
גם . שלא גרמה לנזקים  6.2הייתה רעידה בעומק ים סוף בעוצמה  1995ובשנת , לארוך בקעת הירדן

, שרידי רעידות העבר. שבר יגור עלול להתעורר לחיים ולגרום לרעידת אדמה אזורית בעוצמה דומה
, מצלע הגבעה. במפנה הצפון מזרחי של גבעת נופית הותיקה, נראים היטב בשקע דמוי פרסה
לאחר שנים . וחסמו את זרימת המים בנחל ציפורי, שגלשו במורד, התנתקו שכבות אדמה וסלעים

והמשיך בדרכו עד שנשפך לנחל , פרץ הנחל נתיב חדש בצורת לולאה סביב גבעת עליל, רבות
מעולם לא הגיעו לעוצמות כמו אלו שהיו ביפן , אפשר לומר שרעידות האדמה אצלנו. הקישון

 . כדי להינזק 6ל 5אך לבתים חלשים מספיקה רעידה בינונית שבין , ילה'ובצ

בגלל רעש אדמה , בחופי דרום מזרח אסיה, מטרים 12פגעו גלי צונאמי בגובה   26.12.04בתאריך 
אדם שהיה בבניין גבוה על . מ ממערב לאי סומטרה"ק 150, שמוקדו היה בעומק האוקיינוס ההודי

עבר מעל צמרות הדקלים , סיפר שראה גל מים גבוה שבא באופן פתאומי מהים, החוף בתאילנד
 Tsunami -המילה צונאמי . בחזרה אל הים, וסחף אנשים מתוכו, התנפץ על הבניין, שעל החוף

הרי געש פעילים , שיכולים להיווצר כתוצאה מרעידות אדמה, "גלי נמל"פרושה , ביפנית
עלולה לגרום לתזוזה ובקע , רעידת אדמה חזקה. או על ידי נפילת מטאוריט גדול לים, באוקיינוסים

עולה אל פני , עמוד האנרגיה. ולשחרר בבת אחת אנרגיה רבת עוצמה מבטן האדמה, בקרקעית הים
מטרים  200הם נעים בעומק עד . ויוצר גלי צונאמי שעוצמתם תלויה בעוצמת הרעש, האוקיינוס

מי ששט בסירה . ש עד להתנפצותם על החוף"קמ 800במהירות המתקרבת ל , מתחת לפני המים
 . כי רק קצהו בולט מעל למים, לא מרגיש שחולף מתחתיו צונאמי אדיר, (לא סמוך לחוף)בלב ים 

ועוצמת האנרגיה שבו מגביהה את המים , הוא מאבד ממהירותו, כאשר מגיע צונאמי לחוף רדוד
, והם נעים אחד אחרי השני, גלי ים רגילים אינם עמוקים. המציפים חופים רדודים, למטרים רבים

וחולפות , בדרך כלל, הוא בן מטרים אחדים, אורך גל ים רגיל. ונשברים על החוף, בתדירות גבוהה
וחולף הרבה יותר , מ ויותר"ק 100אורכו של גל צונאמי מגיע ל . רק מספר שניות בין גל אחד לשני

כחומת מים גבוהה בריכוז של , נכנס אל היבשה במהירות רבה, גל צונאמי. זמן בין גל אחד למשנהו
לפני . וסוחפים את השברים בחזרתם אל הים, ההורסים כל מה שנקרה בדרכם, אלפי טונות מים

אולם אחד הסימנים להתקרבותו היא נסיגה , הים נראה רגיל ולא סוער, הגעתו של גל צונאמי
. חולף זמן קצר עד שהגל מתפרץ לגובה ומכה בעוצמה בחוף, בשלב זה. פתאומית של הים בחוף

 .    שעלולים לגרום נזקים לחופים נמוכים, מעריכים שגם בים התיכון יתכנו גלי צונאמי יותר צנועים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 צו 
 17:19-18:27: זמני השבת 

i שבת שלוםi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

  מפ ךו פפפטאו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  0577500: טלפון

950-55/5000  

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 

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪   90משבצת לחודש  

 ₪   140משבצות לחודש    2

 ₪ 180רבע עמוד לחודש  

 ₪     360חצי עמוד לחודש  

 ₪ 720 עמוד מלא לחודש

 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

054-2177963 
iDoarcitec@gmail.com 

 ייעוץ פיננסי לעסקים ומשפחות

 י"מט/ ת "ליווי והעצמת עסקים מטעם התמ

 ייעוץ צרכני           התמחות בסלולאר

 ליווי משפחות          מהבוץ לבית המלון

 בחינת אפשרויות כגון משכנתאות וכדומה 

 0775-4357-63:  יהודה יזרעאלי

http://www.tovana4u.co.il 

  

  

 " תובנה"
 

 ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
 ן"י י ע ו ץ   ו ת י ו ו ך   נ ד ל 

 

) ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל   (ת ו ש ב   נ ו פ י ת !
0ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 2 - 2 2 5 3 7 7 7  

חדרים משופץ   6בנופית א בית בודד  !!   בלעדי  
יחידה נפרדת                ,  ר " מ   700ומסודר על מגרש  

 .₪אלף  2,800,000גינה מטופחת ונוף מרהיב , להשכרה

חדרים מסודר ומתוכנן  6בנופית ב דו משפחתי !!  בלעדי  
במחיר שלא   , מיזוג בכל הבית, מטבח מסודר, מצוין
 .₪אלף  1,850,000...... יחזור

סלון , חדרים מטופח ונעים 6בנופית ב דו משפחתי !!  בלעדי  
 .₪אלף  1,950,000חנייה מקורה , מיזוג וקמין חימום, גדול

, גינה מהסלון, חדרים גישה נוחה 6דו משפחתי !!  בלעדי 
 . ₪ 5,500, 1/5 –פינוי  ב

 

 למכירה

 למכירה

 למכירה

 להשכרה
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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 צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הואוםופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
492-9355244 
40-5903594 

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

  הגדר הלבנה 

 054-4915804נייד , 9835031. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 054-4930818סיירת נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

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 


