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 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 

 ?למה: עמדה ושאלה
. טקס יום השואה היה הטקס הראשון שמתקיים באולם הספורט החדש שנחנך לאחרונה בנופית

, ס כרמל זבולון“ב בליווי מחנכיה מביה“את הטקס הכינה שכבת י. האירוע והמקום כיבדו זה את זה
 .מדריכת הנוער מיכל, כשבנופית לקחה על הטקס אחריות

טקס יום השואה הינו נקודת ציון מיוחדת המסיימת את המסע לפולין אליו יוצאים בכל שנה בחופש 
 . ס ובליווי מחנכיהם ומלווים“א במסגרת ביה“הגדול בני שכבת י

 .החוויות שהם עברו במסע לפולין מתנקזות בטקס וזה מרגש מחדש כל שנה
דעתם של בני הנוער . שלושה בני נוער הקריאו במהלך הטקס קטעים שכתבו ביומן המסע שלהם

איזה חותם משאירות בהן ? כיצד תופשים האנשים הצעירים האלה את העולם שסביבם. מעניינת
 ? מהן הדעות שהם מגבשים בהשפעת המסע? החוויות שעברו במסע לפולין

הראשונה מבין השלושה גרמה לי להבין את המשמעות המיוחדת שיש לעצם ההופעה של נצרים  של 
 .יפים ובריאים במקום הארור שבו נגדעו חיים ללא רחם, צעירים, חיים חדשים

הם מצידם מעריכים , השלישי גרם לי להבין שגם אם קשה לחדור לליבם של הצברים המחוספסים
עבורם באופן , ושבסופו של דבר נושאים פרי, את ההתעקשות והמאמצים הכרוכים ביציאה למסע

 .אישי ועבורנו בחברה הישראלית

ילדה , בשמלה אדומה ושתי צמות”: השנייה מבין השלושה הזכירה לי את השיר המתחיל במילים
כיצד ומה בדיוק קרה , היא הודתה שאינה מבינה למה  .“?למה: עמדה ושאלה, יחידה ותמה, קטנה

חושב ומשפיע לבין כל אחד אחר טמון ביכולת לשאול , ההבדל בין איש בוגר. שם באירופה בשואה
 .יש לי הערכה רבה לאנשים מסוגה בקהילה שלנו ובכלל. שאלות ולבקש ללמוד עוד ועוד

טוען ,  השואה הפכה לחלק הדומיננטי ביותר בזהות היהודית ולמרות זאת ? מה ידוע לנו על השואה
הידע ההיסטורי על השואה בישראל בשפה העברית הוא מהדלים ,  ( 2.5.11,  הארץ ) עמוס גולדברג  
אבל לא ממש ,  עמוס מסיק מכך שבחברה הישראלית מעוניינים לזכור את השואה .  בעולם המערבי 

גם ,  אם נבין אותה על כל מורכבותה : " לדעתו .  להבין אותה כאירוע היסטורי שהתרחש בעולם הזה 
תרבותיים ופוליטיים שאינם כה זרים למציאות ,  נבין עד כמה היא צמחה מתוך הקשרים היסטוריים 

 ." שבה אנו עצמנו חיים
 אבי ברוך

 !ניווט אוהד זך מתקיים היום: תזכורת
 ...ועוד<<< אירועי יום הזכרון ויום העצמאות: ובהמשך הגליון

 <<< בנופשית  2000קייטנות <<< טיולים ופעילויות מגוונות -פעילות נופשיבוקר 
 <<< מידע ותודות על הקייטנה של הצהרונים שהתקיימה בפסח 

 <<<מאת רביב מיוחס, לקנות בזול: פינת הצילום<<< תאריכי פעילויות בקיץ של המחנות העולים
 ...ועוד ועוד<<< מאת אהוד קלפון, חיפושית קולטת ערפילים: רשימות מהטבע
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 אירועי יום הזכרון ויום העצמאות

 .במתחם נופשית –יערך טקס יום הזכרון , 20:00בשעה  8.5.2011' ביום א

 .דקות 45 -הטקס יתקיים בחלק הדרומי של נופשית והוא ימשך כ

 19:55 –שער הכניסה הראשי ייסגר ב , 19:15 –השערים יפתחו לכניסת קהל ב 
, כביש הבריכה יהיה סגור לתנועת רכב. מזרחי/והמאחרים יופנו לשער החירום הדרומי

באולם הרב )חדר הזכרון . רק נכים עם אישור יוכלו להגיע עם רכבם לחניית נופשית
יתקיים באולם , עם סיום הטקס. וכן לאחר הטקס, 18:30יהיה פתוח החל מ , (תכליתי

החניה באזור . ערב שירה בציבור באולם -סיפור מורשת קרב ובהמשכו  –הרב תכליתי 
 .להגיע לטקס ברגל, לכן אנו ממליצים לכל מי שיכול, מרכז הישוב מוגבלת

 

 .במתחם נופשית –יערך אירוע יום העצמאות , 20:30בשעה  9.5.2011' ביום ב

 .טקס יום העצמאות: 21:30 – 20:30

משאית משחקי ווידאו . נוער ופעוטות, מתקני משחק לילדים: עד הבוקר – 21:30
 . דוכני מזון ועוד, (באולם החדש)הרקדה . מתנפחים לכל גיל, !(חדש)

 : מתחם האירועים כולו יגודר והכניסה אליו תתבצע בשני שערים

 .בצד הדרומי של נופשית -  2שער . בצד הצפוני של נופשית - 1שער 

בכל שער יהיו מאבטחים וסדרנים שיבדקו , 19:45 –השערים יפתחו לכניסת קהל ב 
. הישיבה בטקס על כיסאות. אנא קבלו זאת בהבנה והמתינו בסבלנות. את הנכנסים

רק נכים עם אישור יוכלו להגיע עם רכבם , כביש הבריכה יהיה סגור לתנועת רכב
 .לחניית נופשית

ספריים , קצף, חומרים מסוכנים, סכינים, כיסאות, כלבים: לשטח האירוע אסור להכניס
 . לא תתאפשר רוכלות מסוג כלשהוא במתחם החגיגות. לסוגיהם וכל חפץ חשוד אחר

המוכרים , שלא לרכוש מוצרים או מזון מרוכלים פיראטיים –אנו פונים גם לציבור 
למיניהם " היזמים העצמאיים. "בטיחות/ מרכולתם בניגוד לחוק וללא אישורי בריאות

פוגעים בהכנסות בני הנוער ומוכרים מוצרים בלתי , מזלזלים בהנחיות המארגנים –
ימכרו באישור , וצוות המכולת בלבד' שכבת יב. אל תתנו לזה יד. מבוקרים ומסוכנים

 . מבוקרים ומאושרים בהיבטי בטיחות ובריאות, מזון ואביזרי חג  , המארגנים
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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 

 

www.optivon.co.il  

ות
מינ
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ת 
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ת 

כו
אי
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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 ,
, נוף+ יציאה מהסלון לגינה 

אפשרות ליחידת . רחוב מבוקש
 . ₪ 2,100,000. דיור

 בניה , קוטג מדהים גובל בואדי
. בסטנדרט גבוה במיוחד

2,500,000 ₪. 
להשכרה מבחר יחידות 

 .בבלעדיות
מבחר נכסים בבלעדיות למטרת 

 .השקעה בטבעון וברמת ישי 
  050-8426968לפרטים יעל 

  050-6426968אופיר 
 תושבי נופית , מומחי נדלן
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

   

 ,פעילות נופשיבוקר מתקיימת באולם הספורט החדש

 .רק בחודשי הקיץ 19.00שימו לב בימי ראשון הפעילות עוברת לשעה 

 צביקה  גפן - 19.00שעה  -יום ראשון  - 15.05.11
 .שעה של מילים ומוזיקה -בציר טוב 

 שולי נחשון -בבוקר  10 -יום שלישי  - 17.05.11
 .שולי תושבת נופית הינה אמנית בינלאומית

 .אמנות הוידאו ארט: נושא ההרצאה
 טיול עם גיל ברנר -יום שישי  - 17.06.11

 .נסיעה דרך עמק הירדן והבקעה אל צפון ים המלח

 כית ממושב ורד יריחו“תצפית תנ, ארוחת בוקר בצומת אלמוג

 (.הליכה קצרה בעמק עכור)על אזור יריחו ועמק עכור 

 . ה"סיור באתר חקלאות מרשים וחדשני באזור קיבוץ קלי

סיור באתר קומראן ובאתר המערות , סיפור המגילות הגנוזות כפי שעוד לא שמעתם

 . שבהן נתגלו המגילות הגנוזות

 .ה"והשכונה היהודית קלי, המפה הצלבנית, ביקור באתר הלידו

  PEFסלע , נסיעה לאורך חוף ים המלח, ארוחת צהריים עצמית בצומת הלידו

 . ביקור בכנסיית דיר חגלא  ובסדנת הפסיפסים במקום, וחורבת מזין

. בארות שרשרת ועץ השקמה העתיק, ערבות יריחו –סיור באתר ערבות הירדן 

 .חזרה צפונה דרך  הבקעה

 5אצל 2240266. -הרשמה עד ה2  ₪ 644–מחיר הטיול 

, להתראות  ron.hanna@gmail.comאו       ;:747==-חנה,  75>;:496-99-שרה

  צוות נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 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 

 13.5.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 13.5.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-8531339: טלפון
 052-423180823נייד  

 קונדיטוריה דובדבן

תושבי נופית 
פותחים את 
 !הלב באהבה

תודה לכל המשפחות 
שנתנו רהיטים 

למשפחות נזקקות לפני 
 . החג

עדיין חסרים שולחן 
פינת אוכל , כתיבה

 .ושולחן סלוני
הרב קישון : לפרטים

054-6669770 

 ד“בס

 www.dvdvn.co.il 

 וגינג למוח‘סדנאות ג

 דבלב םידליל אל

40-5909499 
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חברה מהיישוב בסמינר הכנה להדרכה של  14בסוף השבוע האחרון השתתפו 
הסמינר התקיים בשמשית במקביל לסמינר הדרכה של מועדון . המחנות העולים

בלמידה על תנועת המחנות , בסמינר עברו פעולות שעסקו בדמות המדריך. הנוער
 . צים בשנה הבאה"הגיל אותו ידריכו המד, ו-הכרות עם שכבות ד, העולים

 . היה מאד כיף וגם הצלחנו ללמוד וללמד דבר או שניים, הייתה אוירה טובה
ששיאו בקורס , הסמינר הוא חלק מתהליך לקראת הדרכה שעוברים החניכים

בסופו יוכשרו , צים של תנועת המחנות העולים שיתקיים בחודש יולי"המד
  .החניכים להיות מדריכים

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

 תאריכי פעילות בקיץ
 .0546329772מור : לפרטים. 'למסיימי כיתה ח (29-26/6) משולב

 , 0524370387שירן  : לפרטים. 'ו -'למסיימי כיתות ד (21-3/7) כייפת

 .0546329772מור 

  ,0544958004שי תנא : לפרטים. 'למסיימי כיתה ט (13-3/7)ים "קורס מדצ

 .0524281643שי גל ים 

 , 0524370387שירן : לפרטים . 'ז -'למסיימי כיתות ד( 20-18/7)מחנה קיץ 

 .0546329772מור 

 .שאלון על התנועה .מתווכחים בצורות שונות

 סמינר הדרכה
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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 ערב של  

 זיכרון
באייר ' ד, 8.5.11 –ביום ראשון ה

נציין את יום הזיכרון , א"תשע
 לחללי מערכות ישראל

 
 טקס יום הזיכרון בסימן  – 20:00בשעה 

  "זיכרון והחמצה"
 19:45 –כניסת קהל החל מ 

 
 , סיפור מורשת קרב – 20:45בשעה 

 " מתח גבוה"מבצע 
מספר את , ארנון רוזמרין, איש השייטת

 סיפורו האישי לראשונה
 

 ערב שירה – 21:45בשעה 
 " שרים לזיכרון ולתקווה" 

תקווה ואהבה , זיכרון, נזמר ביחד שירי רעות
 למולדת

 
 חדר הזיכרון יהיה פתוח למבקרים במהלך הערב
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 בישוב נופית  חדש*
 במרכז הספורט נופשית 0222קייטנות  

 שנות מוניטין אמינות ואיכות ומהמובילות בחיפה והצפון 00עם 

 (2ללא שישי שבת)  072766.-5372766   תאריכי הקייטנה 

 5.372766 עם אפשרות להארכה עד

 542534-60544  שעות 

 61544אפשרות למועדונית עד   
 

תוכנית הקייטנה מאפשרת לילדים 

. התנסות חוויתית מהנה ומעשירה

 :0222מבחר הפעילויות בקייטנות 
 מחנה כדורסל*

 הוקי גלגליות, אומניות לחימה, שחייה, כדורגל, מחנה ספורטיבי*

 התעמלות מכשירים ואקרובטיקה*

לאטינו ופאנקי, היפ הופ, אז'ג, תנועה ומחול*  

 סביבה וטבע, אקולוגיה*

 בישול ואפייה, אמנות ויצירה*

 פעילות עם בעלי חיים –כיף חיות *

 (לשכבה הבוגרת)אטרקציות טבע והישרדות *

 (לשכבה הבוגרת) 0222מסלול אקסטרים *
 

י "ההפעלות מונחות ומודרכות ע. י משרד החינוך"הקייטנה מאושרת ע

 .בעלי וותק וניסיון מהטובים שיש, מאמנים ומדריכים, צוות רכזים
 

 

 , 540-3666033 טלפונים משרד5 פרטים והרשמה
      540-3106320   פקס משרד, 40-364340
 ..1336.-.40דוד גלזר  5  נייד
 5camp2000.11@gmail.com מייל

 www.toptravel.co.il 5 אתר אינטרנט

 -חפשו אותנו גם ב

 מספר המקומות מוגבל

http://www.facebook.com/
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 קייטנת פסח בנופית

 !משפחות יקרות

 549בשבוע שעבר הסתיימה קייטנת פסח מוצלחת שמנתה 

צוות הצהרונים עמל . 'ג-'ב-'מגילאי גן חובה וכיתות א, ילדים

עם אטרקציות רבות שמהן הילדים כל , והפיק קייטנה כייפית

נסיעה ליער , כך נהנו כמו יום הפוך עם פעילות מרתקת בערב

חגיגת , הפעלה בשוקולד, יציאת מצרים בשביל אוהד, הקופים

 . המימונה עם יוסף המתופף ועוד

כאן המקום להודות לצוות שעבד בשיתוף פעולה מדהים ויצר 

ולהבטיח שקייטנת הקיץ תהיה לא פחות , שבוע מרתק

 .מוצלחת ואטרקטיבית

 נתראה בקיץ 222    אז

 מנהלת הצהרונים, ליאת
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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-נופית: נ“האינטרנט של ביהכ

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

 .האינטרנט

 .חגים וימי זיכרון, ציוני ראש חודש :אירועים ציבוריים

 . אבלות , בריתות, שבתות חתן, עריכת נישואין: תאום אירועים אישיים

 . 250-5738955: נייד  -אברהם ברקת: נא לפנות לגבאי בית הכנסת 

הכרת , מצווה באופן חוויתי ואישי-לימוד בר: 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
 .3590002: בית , 252-5397705: נייד  -אשר סבג: המועדון 

 , 250-8092090: נייד, רבי‘הרב שלום ג: נ“רב ביהכ -קשר ומידע

 com.gmail@Shgerby : מייל

 :חברי ועד בית הכנסת
 252-5397705: אשר סבג, 250-5738995: אברהם ברקת

 252-5727720: ששון יצחק, 250-0035055: גדי אשל

 
 מצלמות אבטחה

 לבית  
אנו מעוניינים להיות 0 הצורך החשוב ביותר עבור אנשים הינו הביטחון האישי

 0 במיוחד כאשר אנו נמצאים בביתנו, מוגנים ובטוחים כל הזמן
  0התקנת מצלמות אבטחה, אחד הפתרונות לאבטחת הבית הינו

 :היתרונות להצבת מצלמת אבטחה בבית
 מצלמת אבטחה כאמצעי הרתעה והתראה מפני פורצים. 
 מצלמת אבטחה עשויה לסייע לנו כהורים להשגיח ולפקח כראוי על ילדינו  . 
 מצלמת אבטחה כאמצעי פיקוח והשגחה אחר המטפלת או הבייביסיטר. 
  מצלמת אבטחה כאמצעי פיקוח והשגחה אחר עובדת זרה המשגיחה על

 .הורינו המבוגרים
 מצלמה נסתרת כאמצעי פיקוח אחר המנקה שבביתכם. 
 מערכת האבטחה עוזרת לנו לצפות בזמן אמת במתרחש מעבר לדלת ביתנו ,

 .דבר המסייע לנו לפתוח את הדלת רק לאנשים שאנו מכירים ולא לזרים
  התקנת מערכת אבטחה כאמצעי אבטחה ופיקוח המסייע לטפל ולהתמודד

 . עם מריבות שכנים המנסים לפגוע ברכושנו בכוונת תחילה

 נט מחשבים ומצלמות אבטחה.סקורו –פנה למומחה , מסקנה
 404-9280742: נייד,  433-7744233: טל  

 www.smartly.co.il  ,www.scoro.net 

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

 לקנות בזול
 אבל רגע לפני . אף אחד? מי רוצה לשלם יותר על מוצר שאפשר לקבל אותו בפחות כסף 

 .שאתם קונים במחיר הכי זול שמצאתם כדאי לדעת כמה דברים חשובים בנוגע לרכישת מצלמה
נניח שעברתם את הויה דולורוזה שכרוכה בבחירת מצלמה ואתם כבר יודעים בדיוק איזה דגם אתם 

תוך . למצוא את החנות הזולה ביותר ולהזמין zap.co.il -הדרך הקלה ביותר היא להכנס ל. רוצים
 .כמה ימים המצלמה תהיה בביתכם ואתם תהיו מאושרים

 :רגע לפני שאתם סוגרים עסקה כדאי שתהיו ערים לכמה דברים
  ? איזו מן חנות זו 

היכן , אם כן? האם היא חנות וירטואלית בלבד או שיש גם בית עסק פיזי שניתן לגשת אליו 
בחנות . יש לכך משמעות בעיקר אם יש בעיות או תקלות ונזקקים לשרות?  הוא נמצא 

יש עם מי , בחנות פיזית יש לאן לגשת. וירטואלית אתם עלולים לגלות שזה קצת יותר מסובך
שבע זה לא -אבל אם היא נמצאת בבאר. ולמי למסור את המצלמה לבדיקה או לתיקון, לדבר

 .עדיף שתהיה בסביבה נגישה יותר. עוזר לכם הרבה
 ? חדש או מוחדש 

יש כאלה , יש כאלה שהיו בתצוגה". חדשות מהניילון"לא כל המצלמות שנמכרות בשוק הן 
מצלמות כאלה אמורות להשלח ליצרן . שנמכרו ללקוח אחר והוחזרו לחנות מסיבה כלשהי

, התהליך הזה כולל בדיקה ותיקון של ליקויים במידה ויש כאלה. המצלמה לתהליך חידוש
שיש  , בדרך כלל לבנה, אריזה שונההמצלמות האלה אמורות להיות עם . ולאריזה מחדש

 -לעיתים קרובות המצלמות האלה נמכרות ב. מדבקה שמציינת שמדובר בציוד מוחדשעליה 
ומכיוון שהיצרן של המצלמות הוא זה . וזה עשוי להתבטא במאות שקלים, פחות 15-202

אבל המציאות מוכיחה שקודם כל חשוב לראות את . לכאורה אין ממה לחשוש, שטיפל בהן
לעיתים יש עליה שריטות או פגמי נוי אחרים שלא היה צורך פונקציונאלי . המצלמה בעיניים

יש ברשת סיפורים על מצלמות , בנוסף. אבל עלולים להרחיק חלק מהקונים, לתקן אותם
, זה לא אומר שאין כאלה גם חדשות. שאחר כך חוללו אי אלו בעיות" דפוקות"מוחדשות 

. שבמוצרים מוחדשים עלולות להיות יותר בעיות( הלא בדוקה סטטיסטית)אבל התחושה 
אבל לא מתאים לכל , כך שהסיכון הוא לא גדול, מוצרים אלה נמכרים עם אחריות מלאה

 .אחד
 ? האם מדובר ביבואן הרשמי או ביבוא מקביל 

אז מתי !   15-252 -התשובה לשאלה הזו מתבטאת לעיתים בפערי מחיר שעלולים להגיע ל
 ?זה חשוב 

. שהוא סובל מתקלות יצור סדרתיות( הקל)קיים החשש , כשהדגם חדש ויש מעט נסיון איתו
הוא עושה זאת . במקרה ותקלה כזו מתגלה היצרן לוקח אחריות ומוכן לתקנה על חשבונו

מצלמות שלא נרכשו דרך היבואן הרשמי לא יתוקנו . באמצעות היבואן הרשמי שלו בארץ
במיוחד במצלמות יקרות , במקרים כאלה נראה שכדאי לרכוש מהיבואן הרשמי. בחינם
אבל בדגמים שרצים בשוק כמה חודשים . שעלות התיקון שלהן עלולה להיות גבוהה, דווקא

כנראה שאפשר לרכוש בשקט מצלמה , ולא דווח על תקלות יצור סדרתיות בהם, או יותר
למעט סוגיית התקלות , האחריות עצמה דומה מאוד אצל כל היבואנים. מיבואן מקביל

 .סדרתיות
מאיזו חנות אתם : אז בפעם הבאה שאתם רוצים לקנות מצלמה ובזול שימו לב לשלושת הדברים הללו

 .ומיהו היבואן, האם מדובר במוצר חדש או מוחדש, קונים
 .כל אחד יודע כמה זה שווה ספציפית עבורו. שרות טוב ושקט נפשי שווים כסף

 רביב    raviv_me@hotmail.com:  לתגובות!  שבת שלום 
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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

 

 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”

 

 למכירה
טויוטה קורולה 

 , 2008, החדשה

, יד ראשונה
 ,פרטית

, מ“ק 70,000 
, כסוף מטאלי
 .במצב מצוין

 

950-350995/ 

90-00790/5 

 ראובן כץ

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 

 ₪ 44משבצת לחודש 

 ₪ 604משבצות לחודש  .

 ₪ 634רבע עמוד לחודש 

 ₪   314חצי עמוד לחודש 

 ₪ 2.4עמוד מלא לחודש 

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה

http://www.meydalle.info


 14 

 

 
   חיפושית קולטת ערפילים

ולשרוד , איך להפיק מים בארץ צייה ללא מטר, חיפושית קטנה נותנת דוגמה
בבוסטון וחוקרים מאוניברסיטת  MITחוקרי . בתנאי יובש קיצוניים

כפי שעושה זאת , מנסים להפיק מים מערפילים, אוקספורד באנגליה
המתקיימת במדבר  -  Stenocara gracilipes -" חיפושית נמיביה"

גודלו של מדבר נמיביה . מ גשם בשנה"הזוכה רק לחמישה מ, צחיח
ושוכן לאורך חוף האוקיינוס , משטחה של מדינת ישראל 40הוא פי 

, שהפך למדינת נמיביה, המדבר הזה. בדרום מערב אפריקה, האטלנטי
שאינם יוצרים תנאים לרדת , נוצר כתוצאה מזרימת מי אוקיינוס קרים מאנטארקטיקה צפונה

המתפשט במדבר עד למרחק של כמאה , מגיח ערפל מהים, בשעות הבוקר המוקדמות. משקעים
הערפל נוצר כתוצאה ממפגש מי הים הקרים עם אוויר חם הבא . מ"ק 2000שאורכו , מ מהחוף"ק

 . מחופי המדבר

המתעבים לטיפות מים , חיפושית נמיביה קולטת אדי ערפל במתקן מיוחד שעל גבה, בזמן זה
היכולת של החיפושית למשוך אליה את אדי . וזורמות במרזבי גבה הישר לפיה, מיקרון 20בגודל 
היא עומדת במדרונה . שבכנפי החפייה שעל גבה, קשורה לגבשושיות הנמצאות בקשקשים, הערפל

בדרך זו היא . כך שהמים זורמים מגופה לפיה, כשראשה כלפי מטה, מעלות 45של דיונה בזווית 
, אוניברסיטת אוקספורד ביחד עם חברה בריטית. ושורדת בלהט במדבר, שותה מים בכל בוקר
הם הציבו רשתות מיוחדות . המחקה את גבשושיות החיפושית הקולטות ערפל, פיתחו חומר פלסטי

 .       ומטפטפות למאגרים, שקולטות אדי ערפל המתעבים לטיפות מים, בחוף הים

כדי , את מנגנוני הקליטה וההתעבות שבגב החיפושית, החוקרים מנסים לחקות בצורה יעילה
שמטר אחד רבוע של רשת , הם גילו. בכל מקום אפשרי בעולם, להפיק מקסימום מים מערפילים

רשתות  36בניסוייהם הם מצאו ש . מספק ליטר אחד של מים ביום, הקולטת אדי ערפל, מיוחדת
השתכללה הטכנולוגיה , מאז הניסויים הראשונים. בני אדם ביום 150כאלה הצליחו לספק מים ל 

 . ילה ובגואטמלה'בצ, וכבר פועלים שני מפעלים להפקת מים מערפל, הקשורה למחקר זה

שמיליארד בני אדם בעולם עדיין נאלצים להרחיק נדוד כדי לשאוב מים , החוקרים מעריכים
מחקר . הגוזלת הרבה מזמנם ומרצם בכל יום, מלאכה זו נעשית בעיקר על ידי ילדים ונשים. מהבאר

 21ב  Science Dailyוהתפרסם ב , בבוסטון MITשנעשה על ידי מהנדסי המכון הטכנולוגי 
והאפשרויות לבניית , מתאר את המנגנון לקליטת אדי מים על ידי חיפושית נמיביה  2011באפריל 

 . מתקנים משוכללים לקליטת ערפילים ולחות מהאוויר והפיכתם לטיפות של מים

סדרת החיפושיות , מתוכם. שלכולם יש שש רגליים, אלף מינים בעולם 900מחלקת החרקים כוללת 
- Coleoptera -  אלף מינים 40דבורים וצרעות , אלף מינים 100פרפרים , אלף מינים 350כוללת ,

. שפיריות ועוד, גמלי שלמה, חגבים, ציקדות, יתושים, נמלים, ועוד מיני תיקנים, אלף 16זבובים 
הן , הכנפיים קדמיות. שהאחד משמש לחיפוי והשני לתעופה, לחיפושיות יש שני זוגות כנפיים

המשמשות , ועל הכנפיים האחוריות העדינות, ומחפות על הבטן הרכה, קשיחות ולא לתעופה
 (.  חיפושית)ובוגר , גולם, זחל, הכולל ביצה, קיים גלגול מלא, במחזור החיים שלהן. לתעופה

מילון שנים  325ורק לפני , (על פי מאובן שנמצא)החרקים היו ללא כנפיים , מיליון שנים 400לפני 
שהחרקים הראשונים דאו באוויר בין , ההערכה היא(. על פי המאובנים)הופיעו חרקים עם כנפיים 

שזיפי החזה , הדעה המקובלת היום היא. הדומים לזיפי החרק הנקרא זנבזיף, העצים בעזרת זיפים
ומהם התפתחו כנפי התעופה , שאפשרו דאייה בין העצים, התפתחו לקרומי חזה, בחרקים הקדומים

 . בחרקים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 



 15 

 

 פרשת 

 אמר
 4541.-563500 זמני השבת 

i חג שמחi   

 !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 לרכב7התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  0577505: טלפון

950-55/5005  

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 

 

 

מחפשים 
 בית

 להשכרה
משפחה חוזרת 
מחפשת בית 

לשכירות בנופית 
החל מחודש 

 .אוגוסט

ליצירת קשר נא 
 רחללפנות ל

950-0559537 

מחפשים 
דירה 
 לאירוח

 למשך שבוע
24-31.7.11 

 .עבור משפחה

 מיתי ויוסי אשכנזי

0579/90 

959-/0/550/ 

   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון פרסום 

 ₪ 44משבצת לחודש 

 ₪ 604משבצות לחודש  .

 ₪ 634רבע עמוד לחודש 

 ₪   314חצי עמוד לחודש 

 ₪ 2.4עמוד מלא לחודש 

) ן   ש ל ך "י ו ע ץ   ה נ ד ל   (ת ו ש ב   נ ו פ י ת !
4ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    0 . - . . 0 3 2 2 2  

ח ,  חדרים   6משפחתי  -דו ‘  בנופית ב   למכירה  ו מרו
 .₪ 1,890,000במחיר שלא יחזור על עצמו , קמין חימום, מזגן. ומסודר

 .לטווח ארוך, גינה+ חדרים  3‘ יחידת דיור בנופית א להשכרה

 2,500 ₪. 

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

לשירות הסעות למוגבלי תנועה 

 :דרושים

 ות6ות נהגים6מתנדבים
  רשיון נהיגהB (רגיל) 
  שעות התנדבות גמישות 

 

המתנדבים יזכו להכשרה שתקנה 
הסמכה לנהיגה ברכבי יד שרה 

 להסעת נכים
 

 : לפרטים נוספים
0-399-590-599 
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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  

WWW 
: אבי ברוך מודיע

 !הבזאר פתוח

פיתוח מערכות 
לניהול תוכן 

 לאינטרנט
באמצעות כלים 

 של קוד פתוח
054-5313606 
04-9535055 

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 
496-<;::644 
48-=<7;=<4 

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

  הגדר הלבנה 

 400-0460340נייד , 24330436 טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 44-3326416מוקד נופית  

 77488>:-498השוטר הקהילתי  
 77489>:-498דני צנטנר  –ש "רב

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 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 
 

 או ורוטורופו ווו

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

 LCD -התקנת ותיקון מסכי פלזמה ו  
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 6ככר בן גוריון 

  76;498-8779< נייד,  >:;976=< טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


