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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

42-3099349 
404-9388293 

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-6868559 

 אלונים חוצות

487-6444719 

 גאווה מקומית בנופית
 מדליות זהב
 ‘ ד-‘לבנות נופית ב

 ומעלה ‘ מדליות כסף לבנות נופית מכיתה ה

 גנבים גנבו לי את הלילה
מצלצל , עייף מעמל היום, רגע לפני שאני נרדם. נכנסתי למיטה וקראתי עיתון 00:22ביום רביעי בשעה 

 :וזה סיפורו, תושב נופית, על הקו גיסי, הטלפון
קמתי . שני רעולי פנים ניסו להיכנס לפתח הבית מהגינה בעודי יושב בסלון, אל תשאל מה קרה אצלנו”

הבחנתי . אחד מהשניים התרחק והשני המשיך לנסות להיכנס ואף סימן לי לפתוח, הם הבחינו בי, אליהם
התעשתי והתקשרתי , הורדתי מיד את התריס. שבידו אקדח כאשר הוא דפק על השמשה באמצעותו

 .סיים את סיפורו. “אליך
מספר הטלפון   -בטלפון השני התקשרנו לסיור בנופית  .  עודדתי אותו להתקשר למשטרה והוא עשה זאת 

המשטרה שלחה את השוטר .  הסיור הגיע כעבור דקות אחדות .  “ נופית פלוס ” מופיע בשער האחורי של  
 ??? נופית ? אקדח ? רעולי פנים . הקהילתי שהגיע גם הוא

 אבי ברוך 

מתעמלות  022א חוף הכרמל תחרות ידידותית בה השתתפו .התקיימה במ( 14/411)ביום שישי האחרון 
 : ‘ד  -‘קבוצות צעירות מכיתות ב 7את חגיגת ההתעמלות פתחו . קבוצות שונות מרחבי הארץ 11 -מ

 .יקנעם ונתניה, חוף הכרמל, זבולון-גלגולים, שמשית, תמרת, נופית
על , בנוסף. תחרות קבוצתית הכוללת תרגיל אישי של כל מתעמלת על מכשיר הספסל והקפיצות

  .פירמידות ואקרובטיקה, ריקוד, מוזיקה: ביצעה כל קבוצה מופע קבוצתי הכולל, הקרקע
. ומעלה' התחרו באותה המתכונת מתעמלות בוגרות מקבוצת ה, עם סיום הופעת המתעמלות הצעירות

, שמשית, נופית, יקנעם, זבולון-גלגולים, שוהם, אפרים-מעלה, ירושלים: קבוצות מכל רחבי הארץ 11
 . חיפה וחוף הכרמל-ס הבונים"מתנ, תמרת

. ומעלה זכו במקום השני המכובד‘ וקבוצת בנות ה , מתעמלות נופית הצעירות זכו במקום הראשון
נאחל להם הצלחה , כל הכבוד לזוכות. המתעמלות סיימו את התחרות עם חיוך גדול ותחושת גאווה

 !על ההשקעה, מיקי וחן: תודה למדריכים. בשנה הבאה
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 לקראת חופשת הפסח" סיירת הורים" 
במטרה למזער , במהלך החופשים, המפעיל סיורי הורים, היא מיזם" סיירת הורים"

מופעלת " סיירת הורים. "סמים ועוד, וונדליזם, שתייה, תופעות של שוטטות נוער
ומלבד ( הדומה לנו במידה רבה –דוגמה טובה בישוב שמשית )בהצלחה בישובים רבים 

תורמת גם להדברות בין הדורות ולחיזוק הקשרים , מניעת תופעות פסולות כאמור
 –הורים אשר יתנדבו לקחת חלק במיזם . ס כרמל זבולון שותף למהלך"ביה. בקהילה

להרשמה . יקבלו גם הדרכה מקצועית וכלים ייחודיים להדברות עם נוער
il.net.012@vaad_nofit 
 

 6671281-20 מוקד עירוני לתושבי נופית
גם לאלו שאינם )שירותי מוקד עירוני לתושבי נופית מעניקה , "בן בטחון"חברת 
 אנא התקשרו  –( כולל נושאים שאינם ביטחוניים)בכל נושא או מטרד !!( . מנויים

הודעות , יטופלו מיידית על ידי הסייר -הודעות בענייני  בטחון . 6671281-20 -ל 
 .בנושאים אחרים מועברות למזכירות הישוב למחרת היום

 
 צביעת כבישים

 . תתבצע צביעת כבישים בנופית /.11-10' ג', בימים ב
 .אנא דאגו שכלי הרכב יחנו בחניות הבתים והימנעו מהוצאת פסולת לרחובות

 
 !!!!מתארגנת קבוצת כדורעף

 !!!כושר וחברותא, לחדווה –למשחק חופשי 
. מוזמנים להצטרף, בעלי ידע בסיסי בכדורעף וחדוות המשחק, מעוניינים ומעוניינות

 .באולם החדש 1002בשעה  /.10, הקרוב' נפגשים ביום ג
 il.ac.haifa.poli@wisrael ,8280006-250ישראל : לפרטים נוספים

 
 מתחם מתקני כושר חופשיים

לשימוש חופשי , מתחם מכשירי כושר –מוקם בצומת הרחובות גולן מירון , בימים אלו
במימון משותף של הוועד המקומי ומחלקת הנוער והספורט של  –המיזם . של התושבים

 .המון תודה לעושים במלאכה. המועצה
, ושנהייה כולנו בריאים. בבקשה לא לעלות על המתקנים עד שנפרסם אישור לנושא

 . חזקים ויפים

mailto:nofit_vaad@012.net.il
mailto:wisrael@poli.haifa.ac.il
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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  8בבלעדיות קוטג

 .מיידי₪  0,122,222
  בבלעדיות קוטג דו משפחתי

סטנדרט בניה גבוה  גובל בואדי
 .מיידי₪  0,522,222במיוחד 

  8אטרקטיבי דו משפחתי 
יחידה מניבה  + נוף+ חדרים

0,122,222  ₪ 
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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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

              

 הודו-חנה להט-16.22שעה -יום ראשון-11./12.2

 :מדריכת טיולים בהודו תרצה בליווי תמונות על-חנה 
 דתות ותרבויות עתיקות,צומת מפגש של נופים-הצפון הרחוק של הודו

 טיול מפלי מים בגולן עם גיל ברנר-יום שישי -11./00.2
 .  עד לאתר מפגש הנחלים  , נסיעה בכביש המזרחי של עמק החולה  

 מקום יצירת נחל הירדן , של הנחלים חצבאני  ובניאס , בקור באתר המפגש 

מסלול  הליכה רגלי  לאורך המים הזורמים  על השביל התלוי , נסיעה לאזור מפל הבניאס  

 ( .חדש  מדהים יפהפה ) החדש   בשמורת הבניאס   

 .הליכה  בשביל הגשרים  מעל פני המים הסוערים  -ביקור במפלי  נחל סער השוצפים  מים  

 צהריים בברכת רם .הפסקת שירותים וא

 .ובות הגעשיות  'סיור ביער מסעדה בעקבות הרקפת היוונית  והג

אנדרטת  .ד"מסע בעקבותיו של המרגל הישראלי אלי כהן הי, סיור בבית החזית  בקונייטרה 

רקסים שמעבר 'ותצפית אל הכפרים הצ(  חזיקה ) סיור  ברכס בשנית .מש  והארז "הנג

 לגבול 

 במידה ולא יהיו מינימום . מהרו להירשם  -11./10.2הרשמה עד ה   
  .נרשמים נבטל

                  
 -נסיעה ללוחמי הגיטאות -יום שישי-11./00.2

 ביקור במוזיאון עם הדרכה  והמשך לראש  הניקרה לביקור בניקרות 
 :הרשמה  לטיולים אצל               

 ron.hanna@gmail .com: באימייל חוזר לחנה
 0002087 –חנה          250-5587601.שרה טל  

 ובמזכירות הישוב אצל קרן
 ההרשמה מחייבת  , ₪ 122מחיר כל טיול  
 (אנו מתחייבים למדריך ואוטובוס)

 כל הפעילות מתקיימת באולם הספורט החדש 

 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

 

 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 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  
 505חיסכון  - ₪14ג בורקס "ק 1 

 15.4.11תוקף הקופון עד 

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 15.4.11תוקף הקופון עד 

 04-8531339: טלפון
 052-423180823נייד  

 קונדיטוריה דובדבן

 950-3338097 -חנה   8339///-950 -אוסנת : לפרטים
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18.00סיום המפגש עד השעה 

.מוזמנים לציין את האירוע בלבוש לבן

,כחלק מאירועי התרבות בנופית

0נקיים מפגש לקבלת שבת קהילתית

:המפגש יתקיים

08-04-2011א "ניסן תשע' ביום שישי ד

. במבנה אולם הספורט17.00בשעה  

:למפגש מוזמנים

. בהרכב מורחב-משפחות נופית 

 

:בתכנית

מקטעי מקורות, נגינה וקריאה, שירה

אל מבשרי האביב

הנה הנה הסתו עבר לו"

הניצנים נראו בארץ

"עת הזמיר הגיע

(שיר השירים)
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2/-0605012 

₪  
2205 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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 il.net.012@nofsheat.6 אמייל 65535010פקס  6,5535365-60טלפון  32665נופית  1335ד "ת6 כתובת

 0-500900שעות הפעילות בחודשים  

חדר  בריכה יום תאריך
 כושר

 הערות חוגים

-5:30 'ב 18.4.11
14:00 

אין פעילות  6:00-14:00
 חוגים

 ליל הסדר

-7:30 'ג 19.4.11
17:00 

אין פעילות  7:30-17:00
 חוגים

 חג הפסח

-5:30 'ה' ד 20-21.4
22:00 

חוגי מבוגרים  כרגיל
 בלבד

חול 
 המועד

שישי  22-23.4
 שבת

בשישי חוגי  כרגיל כרגיל
 בוקר

חול 
 המועד

אין פעילות  סגור סגור 'א 24.4.11
 חוגים

 ערב חג

-7:30 'ב 25.4.11
17:00 

אין פעילות  7:30-17:00
 חוגים

 חג שני

ערב יום  חוגי בוקר בלבד סגור סגור 'א 1.5.11
 שואה

יום  כרגיל כרגיל כרגיל 'ב 2.5.11
 השואה

ערב יום  חוגי בוקר בלבד סגור סגור 'א 8.5.11
 הזכרון

אין פעילות  סגור סגור 'ב 9.5.11
 חוגים

יום 
 הזיכרון

-7:30 'ג 10.5.11
17:00 

אין פעילות  7:30-17:00
 חוגים

יום 
 העצמאות

>>> 

mailto:nofsheat@012.net.il
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 il.net.012@nofsheat.6 אמייל 65535010פקס  6,5535365-60טלפון  32665נופית  1335ד "ת6 כתובת

 

 מאמנת טניה  –שיפור סגנון שחייה 
 

 ' ב-'נפתחת קבוצה לשיפור סגנון  לגלאי א
 16:00בימי שני ורביעי בשעה 

 :מותנה במספר משתתפים
 .המעוניינים מתבקשים להירשם במשרדי נופשית

 

 טניה ועופרה: לימוד שחייה עם המאמנות
 

 נפתחת הרשמה ללימוד שחייה אחרי חופשת 
 .מפגשים 12, הפסח

 ,המעוניינים מתבקשים להירשם במזכירות נופשית
 .כל הקודם זוכה

טיפ לכושר 

 :גופני

 

על מנת לגרות את הגוף 
 מומלץ לבצע

פעילות אירובית בשעות 
שונות של היום ולא 

להיות מקובעים על זמן 
 .מסוים אחד

פעם בשעות הבוקר 
ופעם אחרת בשעות 

 .הערב
 

 ענבל שמש 
 מאמנת בחדר 
 .הכושר בנופשית

 תמונות
מתחרות התעמלות 

 מכשירים 
שהתקיימה במועצה 
אזורית חוף הכרמל 
ביום שישי שעבר ה

– 14/411. 
הבנות זכו במדליות 

 ! זהב וכסף
 !כל הכבוד

>>> 

mailto:nofsheat@012.net.il
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 ה מ ח נ ו ת   ה ע ו ל י ם 
 תנועת הנוער החלוצי

 !יוצא לדרך 0211טיול פסח 
 /.12-שמתקיים בתאריך ה' ו -'טיול פסח לשכבות ד

  !כבר בפתח
 6:22אוטובוסים ייצאו מהר המדורות ביום ראשון בבוקר בשעה 

 .נא לא לאחר כדי שלא נעכב את הטיול
 :בנוסף רשימת ציוד שתעזור לכם לבוא מאורגנים

4 בנדנה4 לא מצחייה)כובע , חולצה כחולה, ליטר מים 0,  ארוחת בוקר וצהריים ליום הראשון
בגדים חמים , לא כפכפים או קרוקס, סנדלים למים, עליים סגורות לטיול, (כאפיות למיניהם

-כלי אוכל רב , אלתוש, נייר טואלט, שקיות זבל, קרם הגנה, פנס, מזרן שטח, שק שינה, ללילה
 . משחה+ תרופות במקרה הצורך ומברשת שיניים , פעמיים

 ! רצוי לא להביא חפצים יקרי ערך 

 !נשמח לכמה שיותר תרומות. לקראת טיול פסח אנחנו מנסים לאסוף ערכות בישול לכל קבוצה

 250/806/00: בנוסף יופעל חדר מצב אשר דרכו תוכלו להתעדכן בכל הנעשה בטיול

 :הכלים הדרושים הם
 , קולפן, פותחן, סכין, מצקת, כלי הגשה, תרבד, קערה גדולה, סיר גדול, סיר קטן, מחבת גדולה

 . מסננת ומכסה, קרש חיתוך

 פסח 

 :בחופשת הפסח ימשיכו להתנהל פעולות אך שתאריכים שונים והם
 .יש לבוא עם בגדים שאפשר ללכלך 17:02ועד השעה  18:22משעה ( יום שלישי) /.10
 10:02ועד השעה  11:22משעה ( יום ראשון) /.17
 22:/1ועד השעה  10:02משעה ( יום שבת) /.00

 !שימו לב לשינוי התאריכים והשעות

 :חופשת פסח' פעיליות ז

 (!נגמרה ההרשמה)מי שנרשם הרוויח   - בנוסף פעילויות של המועצה 
 :'פעילויות נוספות לשכבת ז 0יתקיימו במחנה 

במכולת כל אחד  16:02ניפגש ב ! כולם מוזמנים !! יום שלישי נכין ביחד פוייקה /104בתאריך . 1
 . ₪  12מביא 

  .במחנה 10:02במחנה כולם מוזמנים ' יום חמישי ערב סרט לשכבת ז /014בתאריך . 0
 072067/-250 -שירן  -פרטים נוספים 
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  בית כנסת נופית
 . בית הכנסת של היישוב הוא גם בית מדרש וגם מרכז פעילויות מורשת ישראל ביישוב

השיעורים וההודעות ניתן למצוא באתר , המאמרים, נ“כלל המידע על פעילויות ביהכ
 org.NofitMoreshet.www -  מורשת-נופית6 נ“האינטרנט של ביהכ

מידע תורני מובא בשיעורים ייעודיים . נ ספריה תורנית עשירה“בביהכ6 מידע תורני
ניתן גם דרך אתר ' שאל את הרב' –תמיכה בשאלות הלכה , ומשולב בתפילות

 .האינטרנט
 .חגים וימי זיכרון, ציוני ראש חודש 6אירועים ציבוריים

 . אבלות , בריתות, שבתות חתן, עריכת נישואין6 תאום אירועים אישיים

 . 6610-1254333 נייד  -אברהם ברקת6 נא לפנות לגבאי בית הכנסת 

הכרת , מצווה באופן חוויתי ואישי-לימוד בר6 מצווה של בית הכנסת -מועדון בר
לימוד הפרשה וההפטרה לעלייה לתורה . ספר התורה וארון הספרים היהודי, התפילין

למידע נוסף נא לפנות לרכז . תוך שימת דגש על הלימוד האישי והנוסח הרצוי
 .65130006 בית , 6616-1532201 נייד  -אשר סבג6 המועדון 

 , 6610-4036030 נייד, רבי‘הרב שלום ג6 נ“רב ביהכ -קשר ומידע

 com.gmail@Shgerby 6 מייל

 6חברי ועד בית הכנסת
 6616-1532201 אשר סבג, 6610-1254333 אברהם ברקת

 6616-1262260 ששון יצחק, 6610-0053033 גדי אשל
  .במחנה 10:02במחנה כולם מוזמנים ' יום חמישי ערב סרט לשכבת ז /014בתאריך . 0

ל ופעולות איבה שרוצות ויכולות להעביר “ משפחות שכולות של הרוגי צה 

בציון שם פרטי משפחה ופרטים ,  ילדיהם 6  תמונות ילדות של קרוביהם 

וידיאו 6  אנא העבירו בהקדם האפשרי את תמונות הסטיל ,  מזהים נוספים 

מנת שנוכל -על ,  ניצן קשת -ל ,  ( 0500000-יתקבלו רק עד ה 000 )  אשר בידכם  

זיכרון " שיעמוד השנה בסימן  , להיערך לטקס הזיכרון לחללי מערכות ישראל

 "000והחמצה

  com.gmail@keshetn -המייל של ניצן 

 0בברכה ובתקווה לשיתוף הפעולה אורה לוי ומירי לוי

 טקס הזיכרון לחללי מערכות ישראל
 

http://www.nofitmoreshet.org/
mailto:Shgerby@gmail.com
mailto:keshetn@gmail.com
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 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

HDR 
  HDRבשנתיים האחרונות זה . מדי כמה שנים נולד טרנד חדש שסוחף את עולם הצילום

(High Dynamic Range Image .) מדובר בטכניקה פשוטה יחסית שנועדה להתגבר על אחת
 .טווח דינאמי מוגבל –המגבלות הבסיסיות של המצלמה 

 מהו טווח דינאמי
בין השחור . הטווח הדינאמי של חיישן המצלמה הוא מידת היכולת שלו להפריד בין גוונים של אפור

ככל . אבל החיישן אינו מסוגל להבדיל בין כולם, המוחלט לבין הלבן המוחלט יש אינסוף גווני אפור
. כך הטווח הדינאמי שלו גדול יותר, שהוא מסוגל להבחין בהבדלים הדקים ביניהם ולייצג יותר גוונים

 .אך אף אחת מהן אינה מסוגלת לבטא אינסוף גוונים, תכונה זו שונה ממצלמה למצלמה
צלמו . והיא ניכרת לעין במיוחד בתנאים של תאורה חזקה וקונטרסטית, המגבלה הזו אינה תיאורטית

ואזורים בהירים מאוד , ותמצאו בתמונה אזורים מוצלים מאוד וחסרי פרטים, ביום שמש בהיר בקיץ
מכיוון שהיא , פרטים שהעין שלנו מבחינה בהם לעיתים אינם נראים בתמונה. שגם בהם נעלמו פרטים

ומסוגל לפצות על פערי תאורה גדולים ולספק , המוח שלנו מתוחכם יותר מהמצלמה. קונטרסטית מדי
 .לנו טווח דינאמי גדול יותר

 .HDRניתן להתמודד עם מצבים קונטרסטיים כאלה בעזרת טכניקת 
 איך זה עובד

שלוש !( לא לזוז )מצלמים את אותה תמונה בדיוק . מציבים את המצלמה על משטח יציב או חצובה
ופעם אחת , פעם אחת בחשיפה נורמלית, (תמונה בהירה)פעם אחת בחשיפת יתר . פעמים לפחות

הפערים ברמות החשיפה צריכים להיות מספיק משמעותיים על מנת (. תמונה כהה)חשיפה -בתת
 (.EV 1.5-0 -כ)שיתקבל הבדל ניכר בין התמונות 

הטובה והמומלצת נקראת . את שלוש התמונות מחברים יחדיו באמצעות תוכנה ייעודית
Photomatix ,ישנן אחרות חינמיות כמו . אבל היא עולה כסףQtpfsgui (זו לא שגיאה.) 

כך " נכון"היא לוקחת מכל תמונה שצילמתם את האזורים שחשופים : התוכנה עושה את הדבר הבא
כי שם ניתן לראות מה יש , את האזורים המוצלים היא תיקח מהתמונה הבהירה. שייראו במיטבם

. כי שם הם לא שרופים והמידע לא אבד, את האזורים הבהירים היא תיקח מהתמונה הכהה. בתוך הצל
התוצאה תהיה שכל "(. נורמלית)"את שאר החלקים היא תיקח מהתמונה שצולמה בחשיפה רגילה 

לא יהיו צללים שחורים . האזורים בתמונה יהיו מוארים בצורה מאוזנת והרבה פחות קונטרסטית
בתמונה ייראו פרטים שבכל צילום רגיל היו נבלעים בתוך צל או . וגם לא אזורים שרופים, מאוד

 .הטווח הדינאמי של התמונה יגדל משמעותית למרות מגבלת המצלמה. נעלמים בתוך אזור שרוף
מריחות מעניינות , צבעים משוגעים. HDRהתוכנה מאפשרת לעשות עיבודים מעניינים לתמונות 

. ובכך פוגעים בתוצאה הסופית, מרוב התלהבות יש לא מעט צלמים שנסחפים לעיבוד מוגזם. ועוד
שאין כל דרך אחרת להשיג , שנעשה היטב יכול ללא ספק להיות תמונה מוצלחת ביותר  HDRאולם 
אז תיכנסו לקישור הבא ותראו בעיניכם במה , מילים לא יוכלו להסביר את זה 1222 -ברור לי ש. אותה

 :מדובר
 /pictures-hdr-fantastic-35/10/03/2008/com.smashingmagazine.www://http 

 .נסו ותהנו
 רביב   raviv_me@hotmail.com:  לתגובות! שבת שלום 

http://www.smashingmagazine.com/2008/03/10/35-fantastic-hdr-pictures/
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, ייעוץ טכני בנושא פיתוח אתרים, בדיקת התוכן או מבנה האתר

חיפוש , ניהול מסעות פרסום מקוונים לפיתוח עסקי, פיתוח תוכן

 מומחיות באזור נופית והסביבה, מילות מפתח

 ברומר אורי
 הדברת מזיקים

 שירות הדברה מקצועי
 אמינות, יחס אישי

 התאמת פתרון לכל לקוח

 !שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה 

 רשיון המשרד לאיכות הסביבה 
 0859 -מספר רשיון 

 אשמח לעמוד לשירותכם

5390800-950  ,5390000-950 
 נופית, /0רמון „ רח

Uri.brumer@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"
 

 info.meydalle.www  5313606-054נייד , 9535055-04:'טל, אבי ברוך -“ מידע”
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מחפש בית 
 להשכרה 
בנופית 

אפשרי גם 
 מרוהט

950-000/033 
 

 

ה 6דרוש
 ה6מזכיר

, לחצי משרה

, אנגלית שפת אם

 .עבודה בנופית

 ל“ח לדוא“קו

hot@5001dror

com.mail 

   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון פרסום 

 ₪ 94משבצת לחודש 

 ₪ 874משבצות לחודש  2

 ₪ 884רבע עמוד לחודש 

 ₪   064חצי עמוד לחודש 

 ₪ 724עמוד מלא לחודש 

http://www.meydalle.info
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   שמירה על עטלפים
במטרה , ברחבי העולם" שנת העטלף"ם כ"הוכרזה על ידי האו 0211שנת 

לתועלתו  -Chiroptera  -להגביר את המודעות לחשיבות קיום העטלפים
, גרמו לאדם לפחד מהם, אגדות שנוצרו סביב העטלפים. ולעתידו של האדם

הם חיים . לא מסתבכים בשערות ולא תוקפים בני אדם, אך הם אינם נושכים
ועל ידי , אך אוכלוסייתם מתמעטת באזורים מזוהמים, כעשרים שנה

הטורפים הטבעיים שלהם הם עופות דורסי . הדברה מכוונת נגדם
חוקרים אמריקאים מאוניברסיטת טנסי . בעיקר התנשמת, לילה

שבכל שנה נגרם נזק של מיליארדי דולרים לגידולים , מציינים
 . בגלל היעלמות העטלפים האוכלים חרקים מזיקים, החקלאיים

מתו  0228שמאז , טוענים החוקרים,  Scienceבכתב העת  0211במחקר שהופיע בראשית אפריל 
גם הרבייה . הנגרמת על ידי פטרייה" סינדרום האף הלבן"ב מיליון עטלפים ממחלה בשם "בארה

, בעקבות צמצום אוכלוסיית עטלפי החרקים. הנמוכה של העטלפים גורמת לסיכון קיומי עבורם
לעטלפים יש גם . וגדלו הוצאות היצור, גדל השימוש בחומרי הדברה נגד מזיקים בחקלאות

, בהאבקת פרחים, בשמירה על איזון אוכלוסיות החרקים, בשרשרת המזון, חשיבות אקולוגית
האוכלים את , יש צמחים טרופיים שתפוצת זרעיהם תלויה באופן בלעדי בעטלפים. ובתפוצת זרעים

 .      הפירות ומפיצים את הזרעים
העטלפים . והיתר ניזונים מפירות, מהם אוכלי חרקים 757. מיני עטלפים 1,122מוכרים בעולם 

. חוץ מאזורי אנטארקטיקה וארקטיקה, ומתקיימים בכל מקום, מכלל היונקים בעולם 027מהווים 
רוב העטלפים מביאים תועלת לאדם בכך . המהווים שליש מיונקי הבר אצלנו, מינים 00בארץ חיים 

קיימים בעולם גם שלושה . ורק מיעוטם גורמים נזקים, שהם משמידים חרקים מזיקים לחקלאות
לנים ביום , רוב העטלפים(. לא באזורנו)הניזונים מדם בעלי חיים  Vampireעטלפים מהסוג 

הם לנים עם הראש . בתעופה שקטה, ויוצאים לטרף בשעות החשיכה, בלהקות גדולות בתוך מערות
עטלף שנופל . ומוכנים מיד להתחיל לעוף, כשהם תלויים בזיזי סלעים בעזרת רגליהם, כלפי מטה
 .  יתקשה להמריא משם ולהתחיל לעוף, על הארץ

. שאוזן האדם אינה יכולה לשמוע, העטלפים מפיקים צלילים אולטרא סוניים בתדירות גבוהה
ומכוונים את דרכו , פוגעים בעצמים וחוזרים לעטלף, יוצרים תהודה, דציבל 102הקולות שעוצמתם 

ומאפשרות לו לאתר חרקים , מתורגמות במוחו לתמונות, התהודות הנקלטות באוזניו. באוויר
וגם , הנשמעים באוזני הנקבה, משמיע הזכר קולות צרצורים, בעונת החיזור. ולהימנע ממכשולים

השווה לשליש , יש עטלפים האוכלים כמות גדולה של חרקים בלילה אחד. באוזניו של האדם
ושבים לפנות , מ בלילה אחד"הם עפים לעתים למרחק של עשרות ק, כדי לחפש מזון. ממשקל גופם

 .  בוקר ללינת היום למערה
ויש אחדים שרק דואים ממקום גבוה לנמוך , הם היונקים היחידים המסוגלים ממש לעוף, עטלפים

ועליהן מתוח עור , הגפיים הקדמיות בנויות מעצמות ארוכות ודקות". הסנאי המעופף"כגון 
כך שהם מוכנים , הם נתלים בעזרת ציפורן בזיז סלע, כאשר הם אינם בתעופה. המשמש לתעופה
ומינים , גרם 0.5מ ומשקלם "מ 02מיני עטלפים זעירים שאורכם , קיימים בעולם. מיד לצנוח ולעוף
, המינים הקטנים הם בדרך כלל אוכלי חרקים. גרם 1052מ השוקלים "מ 052גדולים שאורכם 

, העיניים מנוונות, לעטלפים יש חוש ריח ושמיעה מפותחים. והמינים הגדולים הם אוכלי פירות
המאפשר , כתוצאה מכך התפתח אצלם סונר תהודה על קולי. אך לא עיוורים, כמעט חסרי ראייה

, ולבם יורד מאלף פעימות בדקה, הם נכנסים לתרדמת חורף, באזורים קרים. להם להתמצא במרחב
 .  עד לעשר פעימות בדקה

כשהם אוחזים בזיזי התקרה , אפשר לראות להקות גדולות של עטלפים במערות טחובות ואפלות
, מפותחים יותר מאלה של עטלף החרקים, חושי הראיה והריח של עטלף הפירות. והקירות

 18ההיריון נמשך  , הנקבה ממליטה פעמיים בשנה. ובעזרתם הוא מוצא את מזונו ודרכו באפלה
העטלפים הצעירים מתחילים לעוף כשהם בני . ובכל המלטה נולד בדרך כלל ולד אחד, שבועות

ובגיל שמונה חודשים הם , בגיל שישה חודשים הם מגיעים לגודל של עטלף בוגר, חודשיים וחצי
המפזרים , יש לעתים ריכוז גבוה של עטלפי פירות, בכפרים חקלאיים. מגיעים לבגרות מינית

אפשר להשתמש במכשיר , במקרים כאלה. וקשה לנקות את הכתמים, לשלשת על קירות הבתים
. ולא להדביר את כל העטלפים במערות ללא הבחנה, המפיק צלילים בתדר גבוה המבריח אותם

 .הנראים כמעט כמו העטלפים של היום, מיליון שנים 52נמצאו מאובני עטלפים שחיו לפני 

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 מצרע
 88:07-89:70: 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 

  0577508: טלפון

950-55/5008  

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 הדרך לריפוי עצמי
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

 050-7832003: לפרטים והרשמה
Www.sandra.cc 

2ieliash@012.net.il 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

25/-0177080 
iDoarcitec@gmail.com 

 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 !
4ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 2 - 2 2 5 0 7 7 7  

חדרים משופץ   8בנופית א בית בודד  !!   בלעדי  למכירה  
גינה ,  יחידה נפרדת להשכרה +  ר  " מ   722ומסודר על מגרש  

 .₪ 0,622,222מטופחת ונוף מרהיב 

סלון , חדרים מטופח ונעים 8בנופית ב דו משפחתי !!  בלעדי  למכירה  
 .₪ 1,052,222חנייה מקורה , מיזוג וקמין חימום, גדול

, חדרים במיקום מצויין על מגרש חצי דונם 8דו משפחתי למכירה 
 ₪  0,122,222, סלון ומטבח מרווחים, צופה לנוף נפלא

 

 להשכרה

יחידה מפוארת 
 . מרוהטת קומפלט

פינת + חדרים  2
אוכל ומטבח 

 . מאובזר
, כולל ארנונה

 . מים ומזגן, כבלים
 

950-8079800 
90-057/903 
 לכניסה מיידית

 

 להשכרה
 יחידת דיור מרווחת 

 ',מ 70

 . מתאימה לזוג

פינת , חדרים 2  

 . מטבח ומזגן, אוכל
 

950-3885039 

950-050/0/3 

 

מחפשים 
 בית

 להשכרה
משפחה חוזרת 
מחפשת בית 

לשכירות בנופית 
החל מחודש 

 .אוגוסט

ליצירת קשר נא 
 רחללפנות ל

950-0859837 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
250-8226671  

WWW 
: אבי ברוך מודיע

 !הבזאר פתוח

פיתוח מערכות 
לניהול תוכן 

 לאינטרנט
באמצעות כלים 

 של קוד פתוח
25/-5010828 
2/-0505255 

Www.meydalle.info 

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הואוםופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
490-0066044 
40-5000504 

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

  הגדר הלבנה 

 457-7985847נייד , 29805408 טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 457-7904888סיירת נופית  

 490-6000400השוטר הקהילתי  
 490-6000409דני צנטנר  –ש "רב

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

250-5122000 

 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

250-00//186 www.taxihm.co.il 
 

 או ורוטורופו ווו

 תיקון ומכירה, מעבדת שרות
 מיקרוגל, סטריאו, וידאו, טלויזיות

 LCD -התקנת ותיקון מסכי פלזמה ו  
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 0ככר בן גוריון 

  490-0009000: נייד,  5900060: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


