
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 17.6.2011א   “תשע , ו סיון “יום שישי ט   436גליון  

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

 מזנון נופשית
פיצה משפחתית 

 .₪ 68רק  
 לפרטים והזמנות

 40-0125384 

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-6868559 

 אלונים חוצות

487-6444719 

ס את "מדוע רואה ביה. א“בית הספר כרמל זבולון שבקיבוץ יגור זכה בפרס חינוך ארצי לשנת תשע
 :ס ראוי לפרס"והסיבות שהביאו למסקנה שאכן ביה, עצמו כמועמד לפרס החינוך

ומשקיע חשיבה ותכנון בקידומם בטיפוח כלי , בית הספר רואה קדימות עליונה להישגי התלמידים
 . מגוון אופני למידה וחיזוק דרכי הערכה ומשוב, חשיבה בדרכי הוראה יצירתיות

מערך ייעוצי מוגבר נותן מענה . בבית הספר קימת התייחסות מיוחדת לצרכים שונים של תלמידיו
מערכת שעות אישית לתלמידים וגורמים פאראפסיכולוגים במעגלי תמיכה , לתלמידים ומחנכים

 .נוספים
( הורים וקהילות בסביבה, צוות, תלמידים)ס "ס דגש על שיח והדברות בין כלל קהילות ביה"בחזון ביה

ס מחוייב לשמירה "ביה. במטרה לאפשר לתלמידים להתנסות בהתנהלות שיש בה ערכים ודרך ארץ
על סביבה ירוקה כחלק מהנחלת מורשתו לדור הלומד בו ולבאים אחריו ומקיים הלכה למעשה 

 . באמצעות תלמידיו
,  התפיסה החינוכית של בית הספר ודרכי הלמידה הנגזרות ממנה באות להדגיש את זהותו הציונית

המשפחתית והקהילתית של , יהודית ואזרחית של התלמיד תוך שימת דגש לחיזוק הזהות האישית
 .התלמידים

תוך שיתופי פעולה , בבית הספר קימת ראיה ארוכת טווח העוסקת בהצמחת מנהיגות מורים ותלמידים
אצל מנהלת בית הספר ובעלי " דלת פתוחה"קימת מדיניות של . פוריים עם קהילת ההורים

קימת חשיבות רבה בבית הספר לטיפוח הסביבה . תפקידים תוך עידוד למידה והתפתחות מקצועית
 .ס"בשיתוף תלמידים וצוות ביה, ס"הלימודית וחצר ביה

 .עכשיו קיבלנו את התעודה, ס מצוין"ס כרמל זבולון הוא ביה"כולנו ידענו שביה
 

 עלית בנופית( נשים)יחידת 
פר את 'לפני כמה ימים עמית בני ספר לי שהם יהיו השבוע בניווטים באזורנו ושאל אם אוכל לצ

פעמים על גבי צהובון זה על שרה ' נזכרתי שקראתי מס. באחד הערבים -מגולני  -ה שלו'החבר
לשרה ולהיעזר בה ' החלטתי להרים טל. גולדנברג וחברותיה שהתגייסו לטובת יחידות שונות בצבא

( אותן הפניתי למפקדים של עמית)אין ספק ששרה יודעת לשאול את השאלות הנכונות . ובנסיונה
הורים נוספים מישובים סמוכים . )ולפיהן הוחלט שאני אהיה אחראית על הארוחה ביום שני בערב

שבנופית קיימת רשת קשר הפועלת הן , הסתבר לי(. לקחו על עצמם אחריות על הארוחות ביתר הימים
גם למטרות ( אותה מפעילה אסתי בן עמי)והן בנופית החדשה ( אותה מפעילה שרה)בנופית הותיקה 

לכל אחת מהן יש קבוצת נשים מקסימות שנעתרו בשמחה לסייע לי בארגון הארוחה ואכן ביום . אלו
שעת ההגעה . ה של עמית'צ החלו להיערם במטבחנו מאכלים שונים וטעימים לטובת החבר"שני אחה

שיודעת לציין אילו יחידות מצליחות , לדברי שרה, כצפוי)של החיילים מהניווט השתנתה והתעכבה 
 23.30 -נסעתי ביחד עם ענבר ועפרי ב. בסופו של דבר הגיעה שעת השין..(. יותר בניווטים ואילו פחות

 1.00ה הגיעו לקראת 'החבר. בלילה לכיוון בית לחם הגלילית כשהמכונית עמוסה במאכלים שהכנו
ושמחתם לקראת האוכל הטעים שקירב את הבית לכל אחד ( עייפותם)לפנות בוקר אבל אין לתאר את 

יחידת העלית של  -אני רוצה לנצל במה זו כדי להודות בשם עמית וחבריו לכל הנשים המקסימות. מהם
 . קובי' משפ, מאתנו!               ה במעט שניתן'שעזרו לנו לפנק את החבר -נופית

 ס כרמל זבולון“פרס החינוך לביה
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 קייטנות....  קייטנות

מגילאי גן חובה  –נקיים קייטנות ומגוון פעילויות לילדים ונוער , במהלך חופשת הקיץ
' תנועת המחנות העולים ומח, י הוועד המקומי"הקייטנות מאורגנות ע.  'ועד מסיימי ו

 . בפיקוח משרד החינוך ובמחירי עלות, הספורט והנוער זבולון
 ' ג –לגילאי חובה  –הוותיקה והמשובחת , קייטנת הצהרונים

 . 23.6ההרשמה תסגר ב (. אפשרות להמשך באוגוסט) 29.7 – 1.7 
 .'ו –' לגילאי ד –קייטנה עם ערכים , כייפת מחנות העולים

 . 21.6ההרשמה תסגר ב   21.7 – 3.7
 ראו פרסומנו בתאי הדואר      

 
 תרגיל התגוננות ארצי

: ישמעו בכל רחבי הארץ שתי צפירות, במסגרת תרגיל פיקוד העורף, 22.6.11' ביום ד
 .19:00השנייה בשעה  11:00הראשונה בשעה 

 .יתורגלו מוסדות חינוך ומקומות עבודה –בצפירה הראשונה 
 . מטרתה לתרגל את המשפחה ובאי הבית –( 19:00)הצפירה השניה 
לתרגל , מקום עבודה/משפחה/תושב... שניות ובמהלכן על כולם 90הצפירה תימשך 

 .שניות 60בתוך " הכי מוגן שיש"כניסה למרחב מוגן 
 

 להפעלת אתר הישוב  -דרוש מנהל אתר 
הוועד המקומי מבקש לקבל . במתכונת חדשה ומשופרת, אתר נופית יועלה בקרוב לאוויר

 il.net.012@vaad_nofit . הצעות לניהול האתר
 

 יתושים ושאר מטרדים מעופפים
אשר , אנו מנהלים באמצעות פקח תברואה מהמועצה, את מלחמת ההתשה ביתושים

אם . בשבוע' כ בימי ג"הפקח מגיע למקומותינו בד. מבצע ריסוס במוקדי דגירת יתושים
, כ מתחת ליסודות בתים"בד. חפשו את מקור המים העומדים –נתקלתם בריבוי יתושים 

אנא דווחו למזכירות בכדי שנוכל , במידה ומצאתם. 'וכו... במרתפים שאינם בשימוש
 .להכווין את הפקח

 
 חנייה 

 !!! חנייה על המדרכות –מנהג חדש ולא ראוי בא למקומותינו 
מכריח את הולכי הרגל לרדת לכביש ואת , מנהג מיותר ומסוכן הגורם נזק לסביבה ולגינון

 . לבצע תמרונים מסוכנים ומיותרים  -כלי הרכב 
נכונות ללכת כמה עשרות מטר  –בעיית החנייה בנופית אינה כה חמורה ובדרך כלל 

 .בקלות ולרווחת כולנו, תפתור את הבעיה

mailto:nofit_vaad@012.net.il
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 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 

  ר “מ  220בבלעדיות דו משפחתי +
מגרש גדול , נוף מדהים, יחידת דיור

 .₪ 2,400,000.  במיוחד

  חדרים 6בבלעדיות דו משפחתי ,
 .₪ 2,150,000. נוף, מיקום מעולה

 גישה נוחה, בבלעדיות נוף בואדי .
 . מיידי, ₪ 3,000,000

  2.5להשכרה בבלעדיות יחידת דיור 
כניסה ללא , מרפסת לנוף+ חדרים 
 . 1/8/11 –החל מה. מדרגות

 .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
 

 נתי גולדברג - 19.00שעה  -יום ראשון  -19.06.11
 הניגון היהודי שמשתלב במחזות זמר  
 

 שולי נחשון -בבוקר  10.00יום שלישי  - 21.06.11

 אמנות הוידאו ארט: נושא ההרצאה
 

 נדב טורי - 19.00יום ראשון שעה  - 26.06.11
 מדוע משקיעים בעלי חיים  -המין היפה במיטבו  -חיזור גורלי 

 ?כל כך הרבה אנרגיה בחיזור
 

 עמוס דותן -19.00יום ראשון שעה  - 3.07.11
. למה הדיקטטורים המודרנים עפים והמלאכים המסורתיים נשארים

   ?המזרח התיכון לאן
  

 ורדה לבנון -אור ירוק  -בבוקר  10.00יום שלישי  - 5.07.11
 שעה קלה על דרך בטוחה -ותיקים מנוסים בדרך 

 
 מדעתק -בבוקר  10.00יום שלישי  - 12.07.11

. ובחינה היכן הם, הקרנת קטעים של סרטי המדע הבדיוני -פיסיקה מהסרטים       
 .נאמנים לחוקי הפיזיקה והיכן הבמאי לקח חירות מהם

 .הדגמות' ההרצאה מלווה במס
  

 להתראות  
 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 

 24.6.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 24.6.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-9531738: טלפון
 052-423190927נייד  

 קונדיטוריה דובדבן
 www.dvdvn.co.il 

 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 

 א ז כ ר ה 
 ל“זל ע ר ן   נ א ו ר   

 שנים  8חלפו 
 אנו נקיים אזכרה 

בבית העלמין 
 בקריית טבעון
יום שישי  
11/2/6/11  

 //:16בשעה 
 המשפחה והחברים
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  פנטגו
 . כדורי חרסינה ולוח מסתובב מפלסטיק

 .. דורש תכנון וחשיבה  של כמה מהלכים קדימה
 אבל משחק מורכב בשל ( חמש בשורה)כללים פשוטים 

  חלוקה וסיבוב: אופציה של הלוח

160 ₪ 

130 ₪ 

 משחקים נבחרים

180  ₪ 

, משחק אסטרטגיה מהודר מעץקוארטו 
  .שמיועד לשני שחקנים

. דורש תכנון וחשיבה של כמה מהלכים קדימה
כמו , משחק מורכב. מצטיין בגימור יפה ואיכותי

 .  שחמט וקצר כמו טיקטקטוק

 04-9535055, נופית 104תבור , וגינג למוח‘ג

 ! פרסים 21 -משחק שזכה בלמעלה מבלוקוס 
 ".גו"משחק שמזכיר קצת את המשחק הקלאסי 

  .החלקים מפלסטיק שקוף ומיוחד. חלקים ולוח מפלסטיק
 ,תכנון אסטרטגי: המשחק מפתח כישורים בתחומים

 .  ניהול משאבים, זיהוי איומים, התמצאות במרחב 
 , הכללים מאוד פשוטים וניתן ללמוד אותם תוך דקה

  .וניסיון" שפשוף"אבל דרושות שעות רבות של 
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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 יום ראשון  שני  שלישי רביעי  חמישי 

עם ' ח עם יהב ' י
 שירן 

עם ' ז
 שירן 

עם ' ט
 מיכל 

 א עם יהב "י
 ב עם סער "י

שכבות 
 פועלות 

 מנהיגות צעירה בנופית
אגף  -בשיתוף משרד החינוך, לפני מספר חודשים מחלקת ספורט ונוער במועצה

 11הקבוצה מונה . 'פתחו בנופית קבוצת מנהיגות צעירה מקרב שכבת ט, הנוער
 . רכזת הנוער -בני נוער ומודרכת על ידי מיכל

הקבוצה עברה במהלך החודשים האחרונים הכשרה אינטנסיבית שכללה מפגשים 
מטרת הקבוצה הינה לקדם מעורבות ויזמה של בני הנוער . שבועיים וסמינרים

 .במסגרת חיי הקהילה
צים מחוזי מסכם בהשתתפותם "במהלך חודש אוגוסט תצא הקבוצה לקורס מד

בתום הקורס יקבלו בני . של למעלה ממאתיים בני נוער מישובים אחרים במחוז
תעודה בעלת משמעות רבה המקנה יתרון . צ של משרד החינוך"הנוער תעודת מד

 . ל ובכל עבודה בעתיד"בקבלת תפקידים משמעותיים בצה
ראוי לציין כי קבוצת המנהיגות פועלת מתוך שיתוף פעולה מלא עם תנועת 

 .המחנות העולים ומהווה למעשה דרך ביטוי נוספת עבור בני הנוער בישוב

  צים"תמיכת המועצה והישוב בקורס מד
מתוכם  14. 'בני נוער מתוך שכבת ט 25השנה יצאו לקורסי ההדרכה המסכמים 

יחזיקו בתפקידי  11-יהיו מדריכים במסגרת תנועת הנוער המחנות העולים ו
 .הדרכה שונים במסגרת מערך הנוער

בצעד תקדימי העניקו המועצה והישוב מלגות לכל בני הנוער המשתתפים 
 .בקורסי ההדרכה המסכמים

 !בהצלחה, צים לעתיד"בהזדמנות זו נאחל לכל המד
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 :אירועי החודש
 .מנהל חברה ונוער –' צים שכבת ט"סמינר מד -17-18/6•
. 'ט-'לשכבות ז( חוף דדו בחיפה)פותחים את החופש עם נסיעה לים  – 21/6•

ניתן להירשם עד ה . 13:00-חזרה ב 9:00יציאה בשעה . ₪  30עלות הנסיעה 
 .מספר המקומות מוגבל. 18/6

 .ב בנופשית"מסיבת הגיוס המסורתית של שכבת י – 24/6•
 .יגור -ערב סיום חוגים באולם יד למגינים -19:30 – 26/6•
ניתן . במועדון 18:15נפגשים בשעה . 'ט-'נסיעה לקולנוע לשכבות ז – 27/6•

 .₪ 25עלות הנסיעה . 23/6להירשם עד 
פרטים . )א"י שכבת י"מאורגנת ע –מסיבת פתיחת הקיץ לכל הנוער  -30/6

 (בהמשך

שלחו מייל לכתובת . ל"ניתן לקבל אותה לדוא, תוכנית הקיץ מוכנה•
com.gmail@gilboamiki   נא לציין שכבת גיל מבוקשת.... 

 ?אז מה היה לנו השבוע 
את חג השבועות בבישול ארוחת ערב על ' ביום חמישי חגגה שכבת ט. 'חגיגת שבועות בשכבת ט •

 . טהרת הגבינות ושירה בציבור

 .במועדון לערב שכולו סרטים' ביום שישי התכנסה שכבת ז. ' ערב קולנוע לשכבת ז•

במהלך הישיבה נערכה הכרות . התקיימה ביום חמישי האחרון' ח-'אסיפת הורים להורי שכבות ז•
תודה גדולה לכל ההורים . היה פורה ומעשיר. עם שירן המדריכה והוצגה תוכנית הפעילות לקיץ

 .שנטלו בה חלק

 !!!יומולדת שמח
אור רהב , יונתן שילוביצקי, נוי נידם, שחר גגתי, ינאי גלעדי, דור פיליס, מיכל מלמד

 .ובטרו ויותם דוד'רועי צ, שכטמן
 !!!אוהבים אתכם
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 ה מ ח נ ו ת   ה ע ו ל י ם 
 תנועת הנוער החלוצי

 קיץ במחנות העולים
  !3-21.7הירשמו לכייפת המתקיימת בתאריכים ! עוד לא מאוחר' ו-'כיתות ד

ימים של מחנה קיץ ביער  3-ו נסיעה ללונה פארק ולמימדיון, יצירה ולמידה במחנה, אתגר, שבועיים של כיף
  .לביא עם חניכים מכל הארץ

 .052-4370387לפרטים שירן , 20.6גמר הרשמה בתאריך 
 

אשר צים התנועתי "לקורס המד‘ חניכים משכבה ט 14יצאו  3.7בתאריך , בנוסף
ובנוסף יתקיים , להדריך בטיול, לנווט, יכשיר אותם להיות מדריכים, ימים ביער 11, הקורס. יתקיים ביער לביא

צים של תנועת “זוהי הקבוצה הראשונה מנופית אשר תשתתף בקורס המד. מפגש חברתי כיפי ומשמעותי
 . המחנות העולים

. שכן המדריכים מקבוצה זו יהיו המדריכים בתנועה בשנה הבאה, זוהי נקודה מרגשת וחשובה לפעילות בנופית
 !נאחל להם בהצלחה רבה

 

 יתקיים יום ביקור הורים בקורס 9.7ביום שבת 

 מזל טוב לדרור ריכטר ברוך שחגג השבוע בר מצווה
 ! תודה

 . לאשר סבג על הליווי וההדרכה, לניר סבג על הלימוד המעשי בקריאה בתורה

 .לאורנית ועידו שנהר על הקייטרינג הטעים והמיוחד
 ההורים

18/6/11כפר הנוער רמת הדסה שמח להזמינכם להפנינג סוף שנה ביום שבת 
:בתכנית

 תצוגת מכוניות עתיקות של מועדון החמש ברחבת הדשא9:30-12:30

במרכז הזואולוגי,  מפגן רכיבה על סוסים11:00-11:30

בחדר עיון,  תערוכת הישגי תלמידים11:30-12:30

"ירוק בלב" מיזם -מכירת סבונים 

הציבור מוזמן, הכניסה חופשית

04-9037800' קריית טבעון טל, כפר הנוער רמת הדסה

 016/600כפר הנוער רמת הדסה שמח להזמינכם להפנינג סוף שנה ביום שבת 
 :בתכנית

 תצוגת מכוניות עתיקות של מועדון החמש ברחבת הדשא 9:30-12:30
 במרכז הזואולוגי, מפגן רכיבה על סוסים 11:00-11:30

 בחדר עיון, תערוכת הישגי תלמידים 11:30-12:30
 הציבור מוזמן, הכניסה חופשית
 

 04-9037800‘ קרית טבעון טל, כפר הנוער רמת הדסה
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חנות אופניים מצמן את  
 סניף אלוני אבא -מרוץ 

עברנו מבית לחם הגלילית 
 . לחנות מרווחת ומקצועית

מילדים ועד אופניי שטח : כל סוגי האופניים
 . וכביש תחרותיים

 .לנשים ולמתחילים חוגי רכיבה 
 :שעות פתיחה
  19:00 – 9:00  ה-א

 15:00 – 8:00ו      
 04-9833987,  052-2662181  :סיימון
com.il-ofek.www ,il.org.adi@ofek 

  

הכן כלבך 
 לקיץ

תספורות 
 לכלבים בנופית

 בתיאום מראש

  

 טל

 950-1359379 

 רכיבה טיפולית

 רכיבה מערבית

 אילוף סוסים

 פנסיון

 החווה של דודו 
 בכפר חסידים -חוות סוסים 

 עובדת בשבת החווה לא

 :לפרטים והרשמה

  950-3799970דודו  

 -מטפלת 
מנהלת משק 

 בית
 לעבודה קבועה 

עזרה בהכנת 
הגשת , שיעורים
הסעות , ארוחות

 .ס וחוגים“מבי
 רכב חובה

950-//71575 

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה 
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה

  

 למכירה  
 טסט לשנה, 323מאזדה לנטיס 

 1,800נפח , יד שנייה 2000שנת 
052-5633749 
052-5633748 

 

 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

  

  

  

  

http://www.ofek-il.com
mailto:ofek@adi.org.il
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 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 חוק השלישים -עוד על קומפוזיציה 
כי ברוב המצלמות נקודת , זה טבעי. הנטיה של צלמים רבים היא למקם את נושא התמונה במרכזה

אבל זה במקרים רבים זה לא . ואז כל שנותר לצלם לעשות הוא לכוון וללחוץ, הפוקוס היא במרכז
 .הדבר המוצלח ביותר

  –מלבנים בצורה הבאה  9 -חלקו את הפריים ל: חוק השלישים אומר את הדבר הבא

 .החלוקה יצרה ארבעה צמתי מפגש בין הקוים

   .את נושא הצילום מקמו באחד הצמתים

קומפוזיציה כזו מעניינת יותר מקומפוזיציה ממורכזת במקרים 
בדוגמה . בעיקר כשיש דינאמיקה בתוך התמונה, רבים

אנחנו יכולים ללוות . המצורפת יש לחרק מרחב תנועה לשמאל
וזה מסקרן יותר , במבט את המסלול שהוא מתכוון לעשות
 .מצילום סתמי של החרק במרכז התמונה

של " בצד הריק"הוא מחייב התחשבות . החוק פועל היטב גם בצילומי פורטרט וצילומים אחרים
 .או לצרף אובייקט נוסף כדי לשמור על קומפוזיציה מאוזנת, האם להשאירו ריק. התמונה
האם האובייקט נע לתוך התמונה . כדאי לחשוב באיזה צומת עדיף למקם את נושא התמונה, כמו כן

? האם עדיף להשאיר לו מרווח מעליו או מתחתיו ? או שהוא נע החוצה ממנה , כמו בדוגמה שנתתי
 .עם הזמן והנסיון תדעו מראש מה עדיף. אפשר כהתחלה לצלם כמה תמונות ולהחליט אחר כך

 ?האם תמיד למקם כך את האובייקטים בתמונה 
 

בעיקר כשרוצים . כי יש צילומים שבהם דווקא המרכוז הוא הדבר הנכון
נוח יותר שהמוקד הזה יהיה במרכז או , להוליך את העין למוקד כלשהו

הנה דוגמה לתמונה שנראית יותר . על ציר אנכי שעובר במרכז התמונה
כי שתי הדפנות מוליכות את העין אל האיש , טוב כשהיא ממורכזת

 .והסיטואציה מאוד סטטית, שמהווה נושא התמונה
 

 :המסקנה המתבקשת
אבל יש לבחור בכלל הנכון . כדאי וחשוב להכיר את חוקי הקומפוזיציה

כלל אחד "אין . בהתאם לסיטואציה ובהתאם למה שאתם רוצים להראות
 .ואין תחליף להפעלה של הראש, "מנצח

 רביב    raviv_me@hotmail.com:  לתגובות!    שבת שלום 

 : לדוגמה

 . התשובה היא לא
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 כספים שלא ידעתם שמגיעים לכם -החזרי מס 

=========================== 

 .בשבוע הקודם הבאתי דוגמאות אשר עשויות לגרום להחזרי מס או לחסכון במס 
 .ריכוז נתונים נכון ותכנון מס נכון יכולים אף הם להיות הפתעה נעימה בצורת החזר מס

 -שוב אביא מספר דוגמאות
 האם התגוררת בישוב ספר בשנת מס מסוימת? 
 האם תרמת סכומים ניכרים למוסדות מוכרים? 
 האם יש לך ילד עם קשיי קשב וריכוז אשר הוכרו רשמית? 
 האם היתה לך פעילות בורסאית אשר כללה בנוסף לרווחים גם הפסדים? 

 .ניתן לתכנן הקטנת מס חוקית, אם אתה עומד בפני פרישה מלווה בקבלת פיצויי פיטורין
 האם קבלת דמי אבטלה שמהם נוכה מס ? 

 .ועוד כהנה וכהנה מקרים שמתאימים לנושא זה
רופאים , אני נשאל לא אחת על החזרי מס בגין הוצאות רפואיות כגון טיפולי שיניים, אגב
אולם כבר שנים שנושא זה אינו בר תוקף למעט הוצאות בסכומים גבוהים כמוגדר ', וכו

 .בחוק

 רואה חשבון -יונה לוי 

 40-9414414304, 40-8814595:        לקבלת פרטים

 

בדיקת התוכן או מבנה , הקמת אתרי אינטרנט, פיתוח מערכות למסחר אלקטרוני

ניהול מסעות פרסום מקוונים , פיתוח תוכן, ייעוץ טכני בנושא פיתוח אתרים, האתר

 מומחיות באזור נופית והסביבה, חיפוש מילות מפתח, לפיתוח עסקי

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

 מסיבת גיוס בברכה
אנו חוגגים בשעה טובה את , כמדי שנה 24.6.2011-בתאריך ה, תושבי נופית היקרים

 ".נופשית"מסיבת הגיוס שלנו במתחם הבריכה 
. אנו רוצים להתנצל מראש על הרעש שעלול להיווצר ומקווים שתבינו ותקבלו את המצב

 .תודה על שיתוף הפעולה ושוב סליחה

 
 בוגרי נופית, ב"שכבת י 

http://www.meydalle.info
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   אורנים מתייבשים זקופים
אלא גם ממזיקים , יערות האורנים בארץ סובלים מדי שנה לא רק משרפות

עצי אורן רבים נראים יבשים , בחמש השנים האחרונות. הפוגעים בעצים
לאחר בדיקת . מבלי שאפשר היה למצוא להם מזור, ומתים זקופים

, מ"התגלתה כנימה זעירה בגודל אחד מ, העלים והענפים במעבדה
 Pine Woolly –ובאנגלית   Pineus pini – צמרית האורןבשם 

Aphid , הגורמת להתייבשות האורנים. 

ים , סובטרופיים, משם התפשטה לאזורי אקלים טרופיים, במערב אסיה ואירופה, מקור הכנימה
היכן שיערות האורנים יכולים להתקיים גם בתנאים מינימאליים של גשמים , תיכוניים וממוזגים

, זוהתה תחילה ביער ברעם בצפון, הכנימה הגורמת לתמותת העצים. היורדים רק בעונת החורף
נמצאת , בשלבים המוקדמים של המתקפה. בירושלים ובדרום, ואחר כך ביערות אורנים בגליל

ובהמשך גדלה אוכלוסיית הכנימות ומתפשטת לכל , הכנימה מתחת לקשקשי הקליפה של הגזע
ועוטפת את עצמה להגנת גופה , הכנימה מייצרת קורי שעווה לבנים בתוך בלוטות החזה. חלקי העץ
הן נראות כמו שכבה לבנה של שעווה , כאשר יש אוכלוסייה גדולה של כנימות על העץ. מפני יובש

ביחד , עד שמתייבש ומת, העץ הולך ומצהיב, הן מייבשות את העלים ואת הענפים הקטנים. צמרית
 .   מכלל עצי היער 201עד  101עם 

 . Parthenogenesis -והן מתרבות ברבייה אל מינית , אין זכרים, בקרב אוכלוסיית הכנימות האלו
וכך גדלה האוכלוסייה ללא , שמהן בוקעות כנימות נקבות שיטילו ביצים, הכנימה מטילה ביצים

כלומר היא בוקעת מהביצה , כפי זה קיים אצל חגבים וחרגולים, לכנימה יש גלגול חסר. הפריה
כלומר , כפי שזה קיים אצל הפרפרים, אין לה גלגול מלא. ללא מטמורפוזה, כשהיא דומה לבוגר

 . המותאם למציצת נוזלי העלים, לכנימה יש גפי פה בצורת חדק. גולם ובוגר, זחל, ביצה

. עד לגודלה המרבי ולבגרות מינית, עוברת מספר התנשלויות וגדילה, כנימה הבוקעת מהביצה
ואינו מתרחב כמו , אינו אלסטי( וגוף החרקים)החומר הכיטיני הקשיח המכסה את גוף הכנימה 

והן נפוצות בין , הכנימות חסרות כנפיים. כך שהנשלים הכרחיים לגדילת גופה, העור של היונקים
מאחר . יערות צפופים ניזוקים הרבה יותר מיערות מרווחי עצים, בדרך כלל. העצים על ידי הרוח

ל "החליטו חוקרי קק, שמקורו בפקיסטאן, שבהוואי הצליחו להדביר את הכנימה בעזרת זבוב טורף
ולפזר את הזבובים ביערות , כדי להרבות אותו כאן Neolucopis tapiaeלהביא את הזבוב 

כך שהוא מבחין בכל תנועה , הזבוב הטורף מצויד בעיניים רגישות במיוחד לתנועה.  האורנים
לפרויקט זה .  גם הזבוב הבוגר וגם זחליו ניזונים מהכנימות. זעירה של הכנימות וטורף אותן

 .   וחוקרים אמריקאים בהוואי, מינהל המחקר החקלאי, ל"שותפים קק

הן הופיעו על פני כדור . ומופצות על ידי האדם והרוח, כנימות עלים שייכות למחלקת החרקים
כי עוד לא הופיעו אז צמחי , והתקיימו על צמחים חסרי פרחים, מיליון שנים 280הארץ כבר לפני 

מוצצות את נוזלי רקמותיהם וגורמות , לכנימות יש חדק שבעזרתו הן מנקבות את העלים.  פרחים
ונאחזות בדרך כלל בחלק התחתון של , מ"מ 10הן אינן עולות בגודלן על . להם להתייבש וליבול

אך בשעת , רק לחלק מהכנימות יש כנפי תעופה. העלה כדי להימנע מחשיפה ישירה לקרני השמש
רוב הכנימות ניזונות ממין אחד של צמחים . כנימות ללא כנפיים קופצות אל האדמה, סכנה

התפתחה התאמה הדדית בין אותו מין של כנימה לאותו מין של , כי במהלך השנים, (מונופגיות)
בגלל הקשר , ומסביבו צמחים ללא כנימות, צמח אחד מכוסה כנימות, לעתים רואים בשדה. צמח

 . הספציפי הקיים בין מיני הכנימות למיני הצמחים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 שלח
 19:20-20:34: זמני השבת 

i שבוע טוב i  

 !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 

  0577501: טלפון

950-55/5001  

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 

 אורי ברומר 

 הדברת מזיקים
 יחס אישי, שירות מקצועי ואמין

 !!התאמת פתרון לכל לקוח 

שימוש בחומרים ידידותיים לאדם 

 !ולסביבה 

  0159 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 אשמח לעמוד לרשותכם

 :ליצירת קשר וליעוץ חינם

5390101-950  ,5390000-950 

 נופית

בית גדול 
ומרווח להשכרה 
לתקופת הקיץ 

 ( אוגוסט, יולי)

, במושב אלוני אבא
מתאים למשפחה 
שמחפשת לבלות 
את הקיץ במקום 

בתנאים , יפהפה
 . אידיאלים

 אלעד 

950-7/71709 

) 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  

+ צופה לנוף , חדרים ברחוב מבוקש 6דו משפחתי 
 .₪ 1,930,000. חדרים 3יחידה נפרדת 

 . אטרקטיבי ביותר
, חדרים על מגרש חצי דונם מתוכנן מצוין 5דו משפחתי 

 .₪  2,000,000. המון פוטנציאל

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

 

 מחפשים בית
 להשכרה

משפחה חוזרת 
מחפשת בית 

לשכירות בנופית 
החל מחודש 

 ספטמבר

ליצירת קשר נא 
 רחל לפנות ל

950-0159137 

 לרונית או

950-0159033  

מחפש בית 
 להשכרה 
 בנופית 

אפשרי גם 
 מרוהט

950-000/033 
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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 י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הואוםופו ווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה 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 

 054-4915804נייד , 9835031. טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 09-8871061מוקד נופית  

 490-6000400השוטר הקהילתי  
 490-6000409דני ינטנר  –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 0ככר בן גוריון 

  490-0009000: נייד,  5900060: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


