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 מוניות הקריה
 טבעון

נסיעות מיוחדות 
 ג“לנתב

 שעות ביממה 42

42-5099349 
404-9544295 

 הצהובון

דרושים 
 מלצרים

 לאירועים ומסעדה
 

 עידו
 402-2345344 

 מת עלייך נופית

ערב טוב , ערב טוב אורחים, ערב טוב תושבים
למדינת  63 –לבית נופית ביום העצמאות ה 

 . ישראל
 

 בשעה חגיגית זו כשהדגל כבר לא כל כך מורכן
 כשהגנבים קמים עלינו משם ומכאן 

 ליאוש , רחמנא ליצלן, כשחלקנו נתפש
 והקברניט נראה לכם לפתע חלוש 

 איזה ציטוט, בעודי מחפש לברכה
   וקול המקטרגים עולה ברהיטות

 בימים כאלה אתוודה על אהבה פרטית 
 , שבין לוקאל פטריוט לישובו נופית

 כי נופית היא נערה מופלאה 
 לעיתים שמרנית לעיתים פרועה

 

 היא יפה היא מאתגרת היא מריחה נפלא 
 מלאה חמלה, וכשצריך היא מחבקת

 , כי נופית היא לא רק נופים
   וגם לא רק עורכי דין ורופאים

 , אנשים טובים, היא בעיקר אנשים
 , תושבים 2769היא 
 , בתי אב 726היא 

 לכל אחד מהם אני מרגיש מחויב 
 

 , היא יצירת מופת להתגאות
 ,אשר רבים נהנים להשקיע בו שעות, היא נכס

 , היא לא אגדה היא לא מעשיה
 מזמין לעשייה, כר נוח, היא מקום מופלא

 

 הגאה לשרת תושבייך , בשם ועד מקומי נופית
 ".מת עלייך"אני , אודה ולא אבוש

 תודה לצלם רביב מיוחס, תמונות מניווט אוהד זך

טקס יום העצמאות וביניהם ניווט אוהד זך הינם אירועים , טקסי זיכרון 
עשרות תושבים מנופית . מרכזיים בחיי הישוב נופית והפכו זה מכבר למסורת

, במלאכה והתוצאה אירועים גדושי תוכן, גם השנה, ורבים אחרים עשו
כפי שנאמרה מעל , מולי רש, ר ועד הישוב“להלן ברכת יו.  איכותיים ומקוריים

 :בימת יום העצמאות בנופית
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  תושבי נופית וחברי הוועד המקומי מודים מעומק הלב

לקיום רצף אירועים , זמנם וכישוריהם, אשר תרמו ממרצם, לכל המתנדבים
אך , אנו מציינים את צוותי האירועים בלבד. מאחדים ומשובחים, מרגשים

 .גאוות נופית –תודתנו לכל מאות המתנדבים 
תודה לכל . בראשות סער אלמקייס ומיכל גלבוע' באחריות שכבת יב – יום השואה

חומי , מולי רש, אבי חבר, נורית רינדנאו, חני דר, טלי גור: תודה ל. המופיעים
 .קשת

עומר , ערן גיא, בראשות גנית ריכטר, באחריות צוות ניווט אוהד זך – ניווט אוהד זך
שרה גולדנברג וצוות : תודה ל, תודה לכל המתנדבים. מסינג ומשפחת זך

, משפחת בירמן, מתן נפתלי, איתן בורשטיין, מני חוברס, יואב זאבי, המטבח
רוני דקוסטה ומועדון ניווט , מועדון ניווט טכניון כרמל, המחנות העולים

 .חטיבת גולני, יזרעאל
: תודה ל. תודה לכל המופיעים. הצוות בראשות מירי לוי ואורה לוי  – יום הזכרון

שושי , רוני קשת, ניצן קשת, ליאורה נשרי, אהובה ספיר, פני גפן, אירית ארז
 .אלעד אספיס, איתי מייק, חגי קרופניק, אייזן

תודה . חומי קשת ומולי רש, באחריות הצוות בראשות הלן בוטנסקי  - יום העצמאות
מרב , לבנת מזור, גלית לב רן: תודה ל. על הבמה ובסרטים –לכל המופיעים 

נחום , אורה לוי, שמעון אזולאי, דורון ישראל, חני ועידן דר, אהובה ספיר, שרון
 .לפשיץ

 
בראשות  -לצוות הבטחון והמתמידים : תודה מיוחדת גם לכל העושים מאחורי הקלעים

, למזכירות הישוב, על ההגברה –לגיל רש , בראשות חומי -לצוות התחזוקה , דני צנטנר
דני אלימלך : לאנשי המועצה האזורית, למחנות העולים, לצוות הנוער, לצוות נופשית
 .דב ישורון, ארז ארד, ניר עמית, הלן בוטנסקי

 
 

באיכויות אלו ובמחויבות קהילתית , מעטים הישובים המתברכים ביכולת כזו
 .בהתנדבות מלאה ובהשקעה יוצאת דופן בהיקפה –שכזו וכל זה 

 .למקום נפלא לחיות בו –וזה מה שהופך את נופית 
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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

 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 ,
, 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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 ....ג בעומר הבא עלינו לטובה“לקראת ל
 

 :אנא קראו והקפידו על ההנחיות הבאות, ובכדי שאמנם יבוא עלינו רק לטובה
 . יש למנות מבוגר אחראי –נוער / בכל מדורת ילדים

פוגעת בסביבה ועשויה לגרום , מדורה גדולה מסוכנת לסובבים!!! הגודל לא קובע
.... שירים, משחקים, מפגש, מדורה צנועה יותר מאפשרת גם התכנסות. לדליקות

 .ג בעומר"וכל מה שאנו מצפים מל
 : בדגש על, לפני האירועבעיקר , כדאי לעזור לילדים

 .חומרים דליקים ומכשולים אחרים, בחירת אזור הנקי מעשבים
 .אמצעי כיבוי לצד המדורה/ הכנת מים

 .הכנת מדורה מבוקרת שאינה גדולה מדי
 .שימוש בעצים נקיים ממסמרים ומחלקי מתכת

 .בקבוקים למדורה/ להמנע מנפצים ואביזרים דומים ומזריקת קופסאות
 .כיבוי קפדני ומוחלט של המדורה בתום האירוע

אם ברצונכם לפרוק ציוד במתחם . אסורה תנועת רכב במתחם –בעת קיום המדורות 
שער חדש ליד מועדון " )גבעת המדורות"דרך שער , 18:45עשו זאת עד השעה  –

 .19:00השער יסגר בשעה (. הנוער
 .אנא שמרו על הנקיון באזור המדורות ואספו את האשפה בסיום האירוע

 
 במדורה קטנה, החדווה גדולה יותר

למען , בשם הבטיחות –ג בעומר "לצמצמם את גודל המדורות בערב ל –אנו מבקשים
 :ובעיקר בשם הנזק הסביבתי" גבעת המדורות"רווחתם של שכני 

 . סכנת השריפות מוחשית מאוד –בתקופה זו 
 . אפשר למזער את סבלם –שכני גבעת המדורות סובלים מהלכלוך והפיח 

 . רב וידוע –( התרומה להתחממות ועוד, ענני העשן)הנזק הסביבתי 
 . גם סביב מדורות צנועות יותר –ג בעומר כהלכתו "אפשר בהחלט לקיים ל

 
 הרחקה ודילול אוכלוסיית חזירי הבר  
,  22:00 – 12:00בין השעות , 19.5' ביום ה. חזירי הבר בסביבת הישוב מהווים מטרד    

באישור ובפיקוח רשות הטבע  –תבוצע בפאתי היישוב פעילות להרחקה וציד חזירים 
ייתכנו . משביל אוהד כלפי חוץ, באמצעות כלבים,  הרחקת חזירים תבוצע. והגנים
התושבים מתבקשים שלא לרדת מתחת לקו . כמובן משביל אוהד כלפי חוץ –יריות 

 .אין מניעה לטייל כרגיל בשביל אוהד עצמו. שביל אוהד

 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 
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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 

 20.5.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 20.5.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-8531339: טלפון
 052-423180823נייד  

 קונדיטוריה דובדבן
 www.dvdvn.co.il 

 וגינג למוח‘סדנאות ג

 דבלב םידליל אל

40-5909499 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

      
 פעילות נופשיבוקר   מתקיימת  באולם הספורט החדש

 צביקה  גפן - 19.00יום ראשון שעה  -15.05.11
 על חיים גורי ושיריו-שעה של  מילים  ומוזיקה  

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

 אמנות הוידאו ארט: נושא ההרצאה

 נדב טורי-19.00יום ראשון שעה -22.05.11
 מדוע משקיעים בעלי חיים  -המין היפה במיטבו -חיזור גורלי

 ?כל כך הרבה אנרגיה בחיזור

 (שימו לב לשינוי)טיול עם גיל ברנר -יום שבת -18.06.11  
 .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

 9.44..8.-הרשמה עד ה₪   ..4 -מחיר הטיול 

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

  להתראות צוות נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית



 8 

 

מרפאת הכללית בנופית ממשיכה לקיים סדנאות קידום 
 !בריאות ומזמינה אתכם להצטרפות בכייף

 

 @@@@@מומלץ ביותר
ייערך יום  10.30-12.30בשעות  20/5/11 -ביום שישי הבא ה*

 הדרכה
כל הנשים ההרות . י מומחית לייעוץ הנקה"לה נ ק ה במרפאה ע 

 .להריונן מוזמנות 20משבוע 
 .190₪ -ולחברי שאר הקופות ₪ 20 -עלות לחברי הכללית 

 *   5545 -הרישום במוקד הסדנאות  בטלפון
 

 @@@@@מומלץ  ביותר
להרזיה " כללית דיאט"בסוף החודש מסתיימת במרפאה סדנה נוספת של *

לקראת הקיץ (. זו הסדנה הרביעית בשנה האחרונה)ושינוי הרגלי אכילה 
הסדנה מיועדת . מפגשים 10למשך , 14/6/11 -תיפתח סדנת המשך החל מ

 ללקוחות בגילאי 
 .או אחרת" כללית"שהשתתפו בעבר בסדנת דיאטה בסיסית דרך ה 21-65

 . 19.30-21.00תתקיים בימי שלישי בשעות 
 ח"ש 390 -לחברי כללית ללא מושלם , ₪ 312  -עלות לחברי כללית מושלם 

 *5545-הרישום במוקד הסדנאות בטלפון . ₪ 468 -לחברי קופות אחרות 
 

 @@@@@מומלץ ביותר
 !!!!סדנת הגמילה מעישון  שנערכה במרפאה הסתיימה בהצלחה *

מפגשים  8הסדנה כוללת (. עדיין אין תאריך)נפתחה הרשמה לסדנה חדשה 
רק מעשנים !! וללא תשלום 18ופתוחה ללקוחות הכללית בלבד מגיל 

המשתתפים בסדנה יוכלו לקבל מרשם לתרופת גמילה מעישון בהנחה ניכרת 
המתעניינים מוזמנים להשאיר פרטים . במסגרת סל הבריאות( מחיר 1/4 -בכ)

 *   2700במרפאה או להירשם במוקד דרך 
 

 !!!רופאת ילדים במרפאה. . . בקרוב  בקרוב  בקרוב*

 –בנופית " כללית "בנופית שעדיין אינם רשומים כלקוחות מרפאת ה" כללית "כל חברי ה
 !מוזמנים לפגישת הכרות עם צוות המרפאה ולהצטרפות 

אביב )מוזמנים לעשות את השינוי  –גם חברי הקופות האחרות תושבי נופית  –כמובן 
 !ולהצטרף למרפאה –( תקופה מוצלחת לרענון ושינוי 

 

 ,בברכת בריאות טובה! מחכים לכם
 . בנופית" כללית"חברי צוות מרפאת ה

 !!!לכל תושבי נופית
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 בישוב נופית  חדש*
 במרכז הספורט נופשית 2000קייטנות  

 שנות מוניטין אמינות ואיכות ומהמובילות בחיפה והצפון 22עם 
 (.ללא שישי שבת)  67:744-577:744=   תאריכי הקייטנה 

 7:744;5= עם אפשרות להארכה עד

 ..=47-.6=:.=  שעות 

 ..=49אפשרות 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
 

 

 , 444866;-7.= טלפונים משרד= פרטים והרשמה
      8:;974;-7.=   פקס משרד, 7.;.4;-7.
 85-5966455.דוד גלזר  =  נייד
 camp2000.11@gmail.com= מייל

 www.toptravels.co.il = אתר אינטרנט

 -חפשו אותנו גם ב

 מספר המקומות מוגבל

http://www.facebook.com/
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 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 -מה)משולב 
   ,0524370387שירן : לפרטים. 'ו -'למסיימי כיתות ד( 21-3/7 -מה)כייפת 

 .0546329772מור 
, שבה פעילות וימי שיא( לא כולל שישי)הכייפת תתפרס על שלושה שבועות 

 .יציאה ללונה פארק ולמימדיון
שבו הילדים ישנו  שלושה ימים מתוך הכייפת ניסע למחנה הקיץ של התנועה

 .לילות 2-בשטח ל
שי תנא : לפרטים. 'למסיימי כיתה ט( 13-3/7 -מה)ים "קורס מדצ

 .0524281643שי גל ים , 0544958004
שירן : לפרטים. 'ז -'למסיימי כיתות ד( 20-18/7)מחנה קיץ 

 .0546329772מור  ,0524370387

 

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה

 ייעוץ פיננסי לעסקים ומשפחות

 " תובנה"
 

 במקום לדבר בואו נשיג יותר

 933-50753/7 -יהודה יזרעאלי 

953-355/775 www.tovana4u.co.il 

 ליווי פיננסי לעסקים להגדלת הכנסות

 לעמוד בהתחייבויות לספקים

 להתמקד בעבודה ולא ביתרה

 ליווי משפחות למשכנתה ללא לחץ

   לגמור את החודש עם עודף בבנק
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 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
 6404-9240242 נייד,  6433-2244233 טל  

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

 
 קורס שימוש יעיל במחשב

 .מרכז דורות פותח קורס ערב במחשבים לתושבי המועצה
 .הקורס בא להקנות כלים מעשיים בעבודה יומיומית במחשב

 , דואר אלקטרוני, בעבודה באינטרנט :הקורס יעסוק
 PowerPoint  Excel , ,Word .  

 

 .הקורס ייערך במרכז דורות שליד המועצה
 00:11-00:11: בימי ראשון בשעות

 

 מפגשים בקבוצות קטנות  4ויכלול 
 .תלמידים 6של 

 .גבי בהם מנופית :המורה
 .₪  350: מחיר הקורס

 . 8478124פרטים והרשמה מרכז דורות בטלפון 
 . 052-6005629ואצל מדריך ומרכז הקורס גבי בהם בטלפון  
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 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

RAW 
מי שחקר . JPEGכמעט תמיד בפורמט , כל תמונה שאנחנו מצלמים היא קובץ מחשב שנוצר במצלמה

כאשר מטרת רובם לספק את , פעם בנושא מצא בודאי שיש מספר רב של פורמטים לקבצי תמונה
כלומר בעצם מדובר במנגנוני דחיסה שונים שנותנים . התמונה הטובה ביותר בנפח קטן ככל הניתן

במהלך הדחיסה מידע רב הולך . הן באיכות התמונה והן בגודל הקובץ שנוצר, תוצאות מעט שונות
 .מידע שעשוי להיות שימושי בתנאים מסוימים, לאיבוד

אלא נולדת על חיישן המצלמה ועוברת עיבוד  JPEGאבל התמונה המקורית לא נוצרת בפורמט 
הוא קובע סט שלם . מי שעושה את ההמרה הזו הוא מעבד התמונה של המצלמה. ודחיסה לפורמט זה

ככל . ועוד, תיקון חשיפה, חידוד, קונטרסט, של פרמטרים לפיהם תבוצע ההמרה שנוגעים לצבע
ומעבדים שונים נותנים תוצאות , כך איכות התמונות תהיה טובה יותר, שמעבד התמונה טוב יותר

אבל אתם לא אוהבים את , קחו כדוגמה מצלמה שעושה עבודה טובה מאוד מבחינות רבות. שונות
זו בסך הכל בחירה של . הצבעים של התמונות שהיא מפיקה כי הם נוטים לגוונים שאינם לטעמכם

 .מהנדס יפני או אירופאי שהחליט עבורכם על פרופיל הצבע ולכאורה אין לכם השפעה על כך

רוב . לפחות בחלק מהמצלמות, הצלם יכול להשפיע על חלק מהפרמטרים שציינתי בשעת הצילום
ואלה שכן נוגעים בפרמטרים לא עושים זאת בכל תמונה שהם , הצלמים החובבים לא עושים זאת

וכך ? נכון , לפני כל תמונה( עוצמת הצבע)הרי זה לא הגיוני לכוון את הקונטרסט והרוויה . מצלמים
 . נוצר מצב שבעצם כולנו נותנים למצלמה להחליט מהי התוצאה המיטבית לכאורה

 ?האם התוצאה שהתקבלה היא זו שהתכוונו אליה ? אבל האם זהו המיטב באמת 

, כדי לאפשר לצלמים לשלוט בעצמם במירב הפרמטרים וכמובן גם בתוצאות על פי טעמם האישי
שמעבד התמונה עשה את  לפניהוא הפלט של חיישן המצלמה  RAWקובץ . RAWהומצא פורמט 

שיכולים לשמש כחומר גלם ( JPEGמקובץ  3בערך פי )אלו קבצים גדולים . עיבוד ודחיסה –עבודתו 
בצורה ידנית ועם שליטה מלאה של " מעבד תמונה חיצוני"ניתן להפעיל עליהם (. הצלם)ביד היוצר 

, מהירות תריס: והפרמטרים שנקבעו ברגע הצילום הם לא מעטים, חופש הפעולה אינו מוחלט. הצלם
בזמן " לחפף"ולכן אי אפשר , אלו לא ניתנים לשינוי. וכמובן פוקוס וקומפוזיציה, ISO, מפתח צמצם

 .RAWניתנים לשליטה מלאה כאשר התמונה בפורמט , ויש המון כאלה, אבל שאר הדברים. הצילום

או חובבים שנהנים לעסוק בעיבוד , מי שבוחר בדרך כלל לצלם בפורמט זה הם צלמים מקצועיים
עיבודים , בין אם מדובר בפרופילי צבע, החופש היצירתי שלהם גדול משמעותית. ועריכת תמונות

 (.משמעותי בשימוש באור" רווח"עשוי להביא ל)או אפילו שליטה בפיצוי חשיפה , מורכבים

, Lightroom, את העיבודים הללו ניתן לעשות באמצעות תוכנות לעיבוד תמונה כמו פוטושופ
DXO והן גם עולות , אך הן מצריכות לימוד ומיומנות, מגוון היכולות שיש בהן עצום. ואחרות

 . סכומים לא מבוטלים

וזו כבר לא נחלתם הבלעדית , RAWכיום גם במצלמות קומפקטיות רבות יש אפשרות לצלם בפורמט 
מי שאוהב ליצור ולעסוק בצילום כאומנות יכול למצוא מגוון אפשרויות . DSLR -של בעלי ה

בדקו אם המצלמה שלכם יכולה להוציא . ובתוכנות העיבוד RAWויכולות מעניינות ומהנות בפורמט 
 .אולי תופתעו מהתוצאות. ונסו לעבד אותם בעזרת תוכנה כלשהי, RAWקבצי 

 רביב    raviv_me@hotmail.com:  לתגובות!   שבת שלום 
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   קציר ועומר באביב
ראשית ביכורי שבעת . קוצרים חיטה ואוספים עומרים, בשדות הקמה הזהובים

בלהט מרחבי , חוגג אייר בשירי שיבולים. עם תום האביב והחגים, המינים
 .     פרגים אדומים

עם תום תקופת , שכבר לפני כעשרת אלפי שנים, החוקרים מניחים
החל האדם הפרהיסטורי לזרוע חיטה ושעורה ולא רק , הקרח האחרונה

לשם כך החל לעשות ברירה מלאכותית של . ללקט בשדות הבר
אזורנו . והניבו יותר יבול, שזרעיהן לא נשרו עם הבשלתם, שיבולים

מאז שהאדם הפרהיסטורי . ובעיקר חיטה ושעורה, היה מרכז חשוב באימוץ ותרבות צמחי בר
והתפתחו מושבות של עובדי אדמה ומגדלי , הוא התיישב במקום אחד, התחיל לגדל דגנים בשדהו

לכן התפתחה יריבות בין , נאלצו להגן על יבוליהם מפני עדרי העזים, הזורעים בדמעה. צאן ובקר
 .הנמשכת עד היום, עובדי האדמה לרועי הצאן

את חיטת הבר ( 1882שנוסדה בשנת )גילה אהרן אהרונסון  מהמושבה זיכרון יעקב  1906בשנת 
מטרתו הייתה לעשות הכלאות בין ". אם החיטה"וקרא לה , שגדלה במורדות ההר ליד ראש פינה

, מאז מחקריו. כדי לקבל זנים עמידים בפני מחלות ובפני יובש, חיטת הבר עם החיטה התרבותית
אלא שבתהליך . הנותנים יבול רב ועמידים בפני מיני מחלות, פותחו זנים רבים שמגדלים היום

שאותן מנסים לתקן היום בעזרת , פחתו המינראלים והחלבונים בגרגרים, תרבות החיטה ושעורה
מ גשם "מ 500בארצנו מגדלים שדות חיטה בעמקים הצפוניים שמקבלים קרוב ל . הנדסה גנטית

 .              מ גשם בשנה"מ 300עד  250שם היא מסתפקת בכמות של , ומגדלים שעורה בצפון הנגב, בשנה
וקציר החיטה נמשך לאורך ימי ספירת העומר עד , השעורה מבשילה ראשונה ונקצרת כבר בפסח

גרגירי החיטה מופרדים (. ב"כ -ד"שמות ל" )וחג שבועות תעשה לך בכורי קציר חיטים". שבועות
ובשדות השלף כובשים קש , ונשלחים לאחסון בממגורות הדגן, מחלקי השיבולים בעזרת קומביין

 .   לחבילות
ארץ חיטה "צמחי החיטה והשעורה הם שניים מבין שבעת המינים שהתברכה בהם ארץ ישראל 

אומנם (. פסוק ח -ספר דברים פרק ח ), (תמר" )ארץ זית שמן ודבש, ושעורה וגפן ותאנה ורימון
אך רות המואבייה הגיעה לשדות בית , קוראים את מגילת רות בחג ביכורי קציר חיטים בשבועות

 –' א, רות" )בתחילת קציר שעורים הוא זמן הקציר. "בעת קציר השעורים בחודש ניסן, לחם יהודה
 (. ב"כ

ממשפחת הדגניים ופרחיה ערוכים בתפרחת ( חד פסיגי)החיטה היא צמח עשבוני חד שנתי 
לכל שיבולית יש . היא בנויה מציר שמשני צידיו יושבות השיבוליות לסירוגין. הנקראות שיבולת

הפרחים העליונים )שני חפים וכן גלומה עליונה וגלומה תחתונה , שניים עד חמישה פרחים
ההאבקה . לכל פרח יש שלושה אבקנים ועלי אחד בעל שתי צלקות מנוצות(. בשיבולת עקרים

החיטה הקשה שלטה בעבר בחקלאות המסורתית . בפרחי בדגניים היא עצמית ונעשית על ידי הרוח
, מקמח החיטה הרכה. שנאפה לפיתות דקות, שממנה הכינו קמח לא תופח, של ארצות הים התיכון

 .     אופים היום את רוב הלחמים בעולם, התופח במים
ט, ז "דברים ט" )שבעה שבועות תספור לך מהחל חרמש בקמה", שבועות הוא חג חקלאי מהמקרא

חגי . 16, ג "ויקרא כ..." וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע  בשדה", ונקרא גם חג הקציר( ב"י -
, בפסח מתחילה עונת הקציר. הם חגים המציינים עונות חקלאיות בארץ ישראל, שלושת הרגלים

ומתחילה עונה , ובסוכות מסתיים האסיף, בשבועות מתחילה עבודת הדיש והבשלת הפירות בקיץ
שתי מצוות לטובת , קיימו אבותינו בתקופת המקרא, בעת הקציר. חקלאית חדשה עם רדת המטרים

כך  שהעניים יכלו ללקטן , הקוצרים לא אספו שיבולים שנפלו על האדמה". פאה"ו" לקט", העניים
 . למען הנזקקים, (פאה)וגם השאירו במכוון פאות שדה לא קצורות , (לקט)

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 בהר
 45=.5-..=>4= 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 

  0577509: טלפון

950-55/5009  

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 

 ברומר אורי
 הדברת מזיקים

 שירות הדברה מקצועי
 אמינות, יחס אישי

 התאמת פתרון לכל לקוח

 !שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה 

 רשיון המשרד לאיכות הסביבה 
 0959 -מספר רשיון 

 אשמח לעמוד לשירותכם

5390900-950  ,5390000-950 
 נופית, /0רמון ‘ רח

Uri.brumer@gmail.com 

מחפש בית 
 להשכרה 
בנופית 

אפשרי גם 
 מרוהט

950-000/033 
 

מחפשים 
דירה 
 לאירוח

 למשך שבוע
24-31.7.11 

 .עבור משפחה

 מיתי ויוסי אשכנזי

0979/90 

959-/0/550/ 

   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון פרסום 

 ₪ .>משבצת לחודש 

 ₪ .47משבצות לחודש  5

 ₪ .;4רבע עמוד לחודש 

 ₪   .69חצי עמוד לחודש 

 ₪ .5:עמוד מלא לחודש 

) ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל   (ת ו ש ב   נ ו פ י ת !
.ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    8 5 - 5 5 8 6 : : :  

מרווח ,  חדרים   6משפחתי  -דו ‘  בנופית ב   למכירה 
במחיר שלא יחזור על עצמו ,  קמין חימום ,  מזגן. ומסודר

1,890,000 ₪. 
, גינה +  חדרים    3‘  יחידת דיור בנופית א   להשכרה 

 .₪ 2,500.  לטווח ארוך

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

 7.;48>87-7.נייד , 68.64;>. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 4.94:;;->.מוקד 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


