
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 21.2.1.21ב  “ז טבת  תשע “יום חמישי י   564גליון  

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

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-<868559 

 אלונים חוצות

487-64447;9 

 אפשר אחרת
, מספר עמותות לותיקים של מועצות אזוריות באזור הצפון, חברנו יחד

 .ומעלה 55במטרה לתת תשובה ליחידים וליחידות בגילאי 
 

נקיים  0:11.בשעה , ערב טו בשבט,  2272.7ביום שלישי 

עדשים ובו נעלה את -במושב תל בפאב  ניקסוןמפגש 

תוכניותינו ואת מגוון הדרכים בהן נפעל למתן תשובה 

 2מתאימה ליחידים וליחידות מיישובנו
 

 :בתכנית
 התכנסות וכיבוד חגיגי ברוח החג

 .פתיחה והצגת התכנית
 .י חשיבה טובה "איך ליצור חיים טובים ע –שלווה נפשית ושמחת חיים 

 ר דינה אייזן "ד: מנחה
רשת חברתית צפונית ליחידים ויחידות הפועלת באוירה  –" שקוף בצפון"הצגת 

 .עמית זהבי לונדון : מנחה. תומכת ומזמינה

 ...תשובות ועוד, שאלות

 

:     ל"דוא  8478124: טל, במשרדי עמותת דורות  2.2.12ההרשמה למפגש עד 
dorot@zvulun.co.il  

 .י הרשמה מוקדמת"מהישובים עפ( למעוניינים)הסעה
 

 אנו מזמינים בחום את כולכם להגיע

  מנהלי העמותות לותיקי המועצות, להתראות!  נשמח להיפגש
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 דרושים/ות חונכים/ות המתגוררים בנופית 
לעבודה עם ילדים ונוער ביישוב. 

  048325456למעוניינים ניתן לפנות לפקס שמספרו: 
   לידי חלי פסו.helip@amalsiudit.co.ilאו למייל: 

 
פינוי גזם 

 באתר בטבעון, במקום –לאחרונה, החלה המועצה בפינוי גזם לריסוק 
להטמנה כפי שבוצע עד כה. זה נכון יותר בהיבט הסביבתי, מהיר יותר 

ויאפשר יותר נגלות ופינוי כלל הגזם בכל שבוע.  
!!! נקי מגרוטאות, מרהיטים, חייב הגזם להיות נקי –אבל בכדי שזה יקרה 

מקרטונים, מאשפה ומכל מה שרבים, לצערנו זורקים בערמות הגזם.  
בבקשה לא לזרוק פסולת כלשהיא לערמות הגזם. תודה 

 
 דרושים אנשי רפואה –כוננות ע"ר בנופית 

כלקח ממותה הטרגי של ענבר אפרת ז"ל וביוזמת משפחת אפרת, אנו 
מבקשים למסד בנופית כוננות עזרה ראשונה. בכדי לעמוד במשימה זו, וגם 

לצורך עדכון צח"י )צוות חירום יישובי( - אנו מבקשים לאתר את כל 
התושבים, להם רקע רפואי: מגישי עזרה ראשונה, חובשים, אחיות, רופאים. 

 . keren.nofit@gmail.com,   9930001אנא העבירו פרטיכם לקרן 
 

 09-8871061מוקד עירוני לתושבי נופית 
)גם לאלו שירותי מוקד עירוני לתושבי נופית חברת "בן בטחון", מעניקה 

 –שאינם מנויים!!( . בכל נושא או מטרד )כולל נושאים שאינם בטחוניים( 
. הודעות בענייני  בטחון - יטופלו מיידית על ידי 09-8871061אנא התקשרו ל 

הסייר, הודעות בנושאים אחרים מועברות למזכירות הישוב למחרת היום. 
 

חנייה  
 חנייה על המדרכות!!!  –מנהג לא ראוי בא למקומותינו 

מנהג מיותר ומסוכן הגורם נזק לסביבה ולגינון, מכריח את הולכי הרגל לרדת 
לכביש ואת כלי הרכב -  לבצע תמרונים מסוכנים ומיותרים.                           

 נכונות ללכת כמה –בעיית החנייה בנופית אינה כה חמורה ובדרך כלל 
 עשרות מטר תפתור את הבעיה, בקלות ולרווחת כולנו.
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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
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ת 

רו
שי
ת 
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 קפה כרמי זית
 ...לא רק אוכל

 מפנקות ' ארוחות ברנץ
וסיפור בעקבות חסידים ושומרים 

 ! חינם –סביב השולחן 

 סיורים היסטוריים לקבוצות 
 , קבלות פנים, ימי גיבוש

 אירועים משפחתיים
 אכסניה לימי עיון וסדנאות

 בקתה בכרם-צימר
  ..ועוד...ימי הולדת

 14.00 – 9.00' ו-ימי א
 בימי שישי מזנון עשיר בהזמנה מראש

כפר חסידים , אהוד ושוש יונאי

0525671293 

 מתגתגתיתגתיתיתנתתת תית תית תנת ת

ש  מיתכ מ ית
  “ז

 י  ינת  ב  ת

 31.3.31בי נתשישית

 31:11שיהת

 בביגתהי מיןת

 ב  יגתטבי ן

 נשמח לראותך
 054-6668770-אסנת|  054-4201756-שרון|  054-7778203-חנה
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
 

 חדר ישיבות-פעילות נופשיבוקר מתקיימת באולם הספורט החדש 

 עובדיה נוייפלד-13.30-יום ראשון-15.01.12

 מפגש ראשון הדרכה והתנסות-תשבצי היגיון               

 במידה ותהיה דרישה נקיים  מספר פגישות            

 עופר אשכנזי-13.30יום ראשון -22.01.12

  טכניקת הסוויץ                 

  כולל כיבוד קל₪  10כניסה להרצאות 

 :.טיולים מתוכננים
נסיעה לקאסר אל יהוד והאתר -יום רביעי 13.01.12

 . הארכיאולוגי השומרוני הטוב

 .בבוקר 0.30יציאה ₪  00מחיר 

 נותרו מספר מקומות                          

 עם אפי נחמיאס-לפתוח חלון לשרון-יום שישי-10.02.12

 ח“ש 011-מחיר                                 
 במושבה המקסימה " בתים מספרים..."תל מונד לעומק
 ...מחנה הפועלים
 ...בסמוך כפר הס

טרגדיות וגיבורים ...בעקבות קרב טירה של חטיבת אלכסנדר ,,מורשת קרב
 {מספר נקודות}"מדינה"במבצע 

 מישובי הכוכבים-צורן
האנדרטה ובית הראשונים מול נופי עמק ,סיפור ילדי אוסלו המרגש -ינוב

 .חפר והשומרון
 עד ימינו,,,פ הדוק יהודי וערבי"שת-בית נבולסי

 ....גן הפסלים של-בורגתא באופציה

 golden.sara131@gmail.com-שרה:הרשמה
 ron.hanna@gmail.com   -חנה             

 להתראות צוות נופשיבוקר 
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

  חדרים אפשרות  6בבלעדיות קוטג
ליחידת דיור מגרש גדול במיוחד 

2,500,000  ₪ 

  בבלעדיות קוטג דו משפחתי מפנק
 מיידי  2,200,000יחידה מניבה +

  חדרים מעוצב ומתוכנן  6בבלעדיות
 ₪   2,500,000בסטנדרט גבוה 

  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם טבעון
 ₪   500,000-ורמת ישי החל מ

 במחירים אטרקטיבים  מגרשים לבניה 

  קוטגים בטבעון בשכונות צעירות
  במחירים אטרקטיבים

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם תושבי נופית , מומחי נדלן

 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
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54431344 פקס  53300535 מרפאת נופית טל 

 דפנה נדיב' דר -רופאת משפחה 
 08:00-13:00 –' יום א
 08:00-13:00 -'  יום ב
 14:00-18:30  -' יום ג
 השתלמות -'  יום ד
 10:00-14:00' יום ה
 08:00-10:00 –' יום ו

 שעות פעילות אחות
 09:30-11:00   -' יום א
 8:00-12:00, 18:00-20:00 -'  יום ב
 15:30-18:30 –' יום ג
 18:00-20:00 –' יום ה
 08:00-10:00 –' יום ו

 :עלי הוואש' דר -רופא משפחה 
 18:00-20:00 –' יום ב
   07:00-08:00 –' יום ד
 18:00-20:00 –' יום ה

 :שעות פעילות טיפת חלב
 13:30-16:00 -'  יום א
 12:00-13:00 –' יום ב

 17:00-17:30 
 14:15-15:30 –' יום ג
 08:30-10:00 –' יום ד

 :שעות פעילות משרד
 07:30-16:00' ב' ימים א

 14:00-18:30,  07:30-12:00  -' יום ג
 אין פעילות משרד  -' יום ד
 18:00-20:00,   07:30-14:00 -' יום ה
 07:30-10:00  -' יום ו

 :שרותי מעבדה
 08:00-09:00 –' יום א
 07:00-08:00 –' יום ב
 07:00-08:00 –' יום ד

עם תחילת השנה החדשה וחילופי הצוות מצורף 
  :עדכון לשעות פעילות המרפאה

שלומית בן דוד  ' דר -רופאת ילדים 
 17:30-19:00' ה'ג'ב'ימים א
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 מזמינה אתכם' שכבת ו
תהיה פתוחה בימי שלישי ספרית בית הספר 

 16:00-17:15אחר הצהריים אחת לשבועיים בין השעות 
מדובר ביוזמה יפה ומבורכת של . 24.01.12החל מיום 

מתאים . במסגרת ההתנדבות שלהם בישוב, ילדי כיתות ו
 !כל ילדי נופית מוזמנים. במיוחד לימי החורף

 הספר והטכנולוגיה
 מתוך ויקיפדיה האינציקלופדיה החופשית

, הוא טקסט מודפס או כתוב בכתב יד בנושא מסוים ספר

החלה  המאה העשרים בסוף. יחדיו כרוכים שדפיו

המוצגים , ספרים אלקטרוניים הפקתם של

 .או במכשיר ייעודי המחשב צג על

את יצירותיו הספרותיות  עוד מימי בראשית אסף האדם

וספרים , בתחילה היו אלה מגילת קלף. תחת ספרים

באמצע המאה  עם התפתחות הדפוס. מצומצמים בהיקפם

במשך מאות שנים היו . עלה היקפם של הספרים 15-ה

. הספרים אמצעי עיקרי להפצת ידע ולהעברתו מדור לדור

, רדיו: במאה העשרים נוספו לכך שלל אמצעים נוספים

ספרי עלילה רבים מוצאים . אך לספר ממשיך להישמר מקום מרכזי, טלוויזיה והאינטרנט, קולנוע

 .או הטלוויזיה את דרכם אל מסך הקולנוע

המתנגדים לטכנולוגיה טוענים שלעולם לא יהיה ניתן להחליף . הפולמוס סביב הטכנולוגיה

ושנוחות הקריאה מאמצעים אלקטרוניים ירודה יחסית , תחושת הדפדוף וכדומה, הספר ריח את

המצדדים בטכנולוגיה זו . ושעקב כך יפחת משמעותית נפח הקריאה העולמי, לקריאה מנייר

שמשמעותה שכל אדם יוכל לטלטל , מהפכת הדפוס טוענים שמדובר במהפכה הגדולה ביותר אחר

איתו בכל עת עשרות אלפי כותרי ספרים ולהיות נגיש לתוכנם הן באמצעות דפדוף והן באמצעות 

במיוחד בתחום , מעבר לכך שמדובר בטכנולוגיה ירוקה שתמנע כריתת עצים רבים. חיפוש

מעבר מלא לטכנולוגיה זו ודילוג על תהליך , שם מה שהודפס מתיישן כבר למחרת, העיתונאות

 .יוריד את עלות ההפקה של עיתונים וספרים ההדפסה

 !השתגעת, ספרים
  עוד יכנסו לך רעיונות לראש
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 באתר החדש של קונדיטוריה דובדבן

 עוגת יום הולדת עם תמונה מקורית
 תמונה מקורית מהמחשב שלכם: החומרים

  www.dvdvn.co.ilבאצבע אחת מקישים : אופן ההכנה
 רוקוקו, ריבת חלב: בוחרים עוגת בסיס ממבחר עוגות של הקונדיטוריה ,

 וניל או מוס, שוקולד
 מעלים את  התמונה מהמחשב לאתר החדש של קונדיטוריה דובדבן 
 משלימים , מוסיפים את התמונה והעוגה לסל הקניות באתר, באותה אצבע

 את הקנייה וממתינים לטלפון מהקונדיטוריה שהעוגה שלכם מוכנה

  054-5313606ניתן לקבל תמיכה טכנית לתפעול בטלפון . “מידע”י “מופעל ע  www.dvdvn.co.ilהאתר 

Www.Dvdvn.co.il 

 04-9531738: בקונדיטוריה‘ טל Www.Dvdvn.co.il:אתר 

 הקונדיטוריה פתוחה כל ימות השבוע. כיכר כפר זבידאת, קונדיטוריה דובדבן

חדש
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 לכידת פחמן דו חמצני
 ,CO2, חוקרים אמריקאים גילו חומר חדש המסוגל ללכוד ולספוג פחמן דו חמצני

הם פרסמו את מחקרם . הגורם להתחממות כדור הארץ, שהוא גז החממה העיקרי
 4. 1. 2012בתאריך   Journal of the American Chemical Societyבכתב העת 

במפעלים וגם , כשמטרתם היא ללכוד את הגז בצינורות הפליטה של מכוניות, 
היוותה  CO2הם טוענים שהשליטה בפליטת . בתהליך חדש, באטמוספרה

אך ההצלחה , ונעשו מחקרים כדי לפתור בעיה זו, אתגר גדול בעולם מזה שנים
 . עד כה לא הייתה גדולה

 -המבוסס על פוליאתילנימין, החוקרים משתמשים בחומר מוצק חדש, היום
Polyethylenimine והוכח שיש בו הצלחה רבה בלכידה וספיגה של , שהוא חומר פולימרי לא יקר

CO2, יכולים להשתמש בו ליצירת , לאחר אגירת פחמן דו חמצני. בהשוואה לחומרים קיימים אחרים
, אפשר גם למחזר את החומר הפולימרי האוגר את הגז. או להרחיקו מהאטמוספרה, חומרים אחרים

החוקרים ממליצים  . CO2ולהשתמש בו פעמים רבות מבלי שיאבד את יעילותו בלכידה וספיגה של 
 CO2המהווים כמחצית ממקורות פליטת , להשתמש בו במכוניות ובבתים מחוממים על ידי דלקים

ופולימרים , המשמשים בתעשיות רבות, פולימרים מלאכותיים הם סוגי חומרים פלסטיים. ב"בארה
 .   ובעמילן, בתאית, בחלבונים, טבעיים נמצאים בחומצות גרעין

התקבלה החלטה בינלאומית המחייבת את הארצות המתועשות , בשנות התשעים של המאה העשרים
בהחלטה . 1990בהשוואה למה שהיה בשנת  2012עד סוף שנת  55להפחית את פליטת גזי החממה ב 

כדי לאפשר קליטה גדולה יותר של פחמן דו חמצני , מעודדים גם נטיעת עצים ואי עקירת אחרים, זו
בעיקר ביערות הגשם , היום כורתים עצי יער בצורה נרחבת. מהאוויר והטמעתו בצמחים ירוקים

, המצטבר באטמוספרה CO2והצמחייה הקיימת  בעולם אינה מספיקה לקלוט את עודף , הטרופיים
 .  בתהליך הפוטוסינתזה

אך , פחמן דו חמצני ואחרים 0.0385, ארגון 0.95, חמצן 215, חנקן 785האוויר היום מורכב מ 
גזי החממה ביחד עם אדי מים . שנה 200מזו שהייתה לפני  1.5באוויר הנוכחי היא פי  CO2כמות 

ועל ידי כך גוברת התחממות כדור , מונעים מהחום המצטבר על פני האדמה לברוח אל החלל, באוויר
מביצות קפואות , מכלי רכב, גזים אלה נפלטים מתחנות כוח וממפעלים השורפים דלקים ופחם. הארץ

 .  ואף מבעלי חיים הפולטים גז מיתן מהמעיים, שהפשירו בצפון

אך אין לתלות בהם תקוות , מהאטמוספרה אומנם מעודדים CO2המחקרים המתמקדים בסילוק 
חייבות להפחית מיד את , לכן הארצות המזהמות את האוויר. לפתרונות מהירים וישימים לעתיד הקרוב

. כי התיקונים קשים מהקלקולים ,(CH4)ומיתן  (CO2)בעיקר פחמן דו חמצני , פליטת גזי החממה
והוא , צ מעל האפס"מ 460אפקט החממה העצום גורם לעליית הטמפרטורה עד , בכוכב נוגה למשל

נחוצים , אך לקיום חיים על פני כדור הארץ. הנמצא קרוב יותר לשמש( מרקורי)חם יותר מכוכב חמה 
צ "מ 33כי בלעדיהם הטמפרטורה הממוצעת הייתה עלולה להיות , (בלי תוספות)גזי חממה טבעיים 

 .  צ מעל לאפס היום"מ 15במקום ממוצע עולמי של , מתחת לאפס

,  למשטחי החלקה על הקרח, יכול לשמש גם להכנת קרח יבש לקירור, פחמן דו חמצני שנלכד ונאגר
מבלי , (המראה -סובלימציה )הקרח היבש הופך ישר לגז . לכיבוי שריפות ועוד, למשקאות תוססים
אך הוא נמצא בשני הקטבים של כוכב הלכת , הוא אינו מצוי בטבע בכדור הארץ. להפוך קודם לנוזל

לכן הוא שוקע ומצטבר במקומות נמוכים , שהוא צפוף וכבד מהאוויר CO2אחת מהתכונות של . מארס
יותר מריכוזו  50בריכוז של פי , הוא נמצא במצב מומס במי האוקיינוסים. סגורים ולא מאווררים

 .וקליטתו מהאוויר עולה עם ירידת הטמפרטורה של המים, באוויר

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 שמות
 26:15-23:74: זמני השבת 

i  i שבת שלום  

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 !ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
.  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  4 1 - 1 1 4 7 3 3 3 

 מדעטק 
כרטיסים מוזלים 

אצל  במזכירות
 40-0004449קרן 

מורה מוסמך 

 לאנגלית 

 (שפת אם)
בעל תואר שני 
נותן שיעורים 
פרטיים בכל 
הרמות כולל 
הכנה לבגרות 
ולפסיכומטרי 
 .וקבוצות שיחה
485-;4;-:6:7  

 570גישה נוחה מגרש ' חד 7דו משפחתי ! למכירה
 ₪  2.100.000, מרפסת גדולה לנוף, ר"מ

בודד , הוותיקה' בנופית א !!בלעדי!! למכירה
 ₪  2.650.000' , חד 5, ר מגרש שטוח"מ 670 על 

 שאלות חשובות 
 ת עסק/לכל בעל

 

ה שהשיווק הוא /ה מבינ/האם את .1

משתנה חשוב ומרכזי לתוצאות 

 ?העסק שלך

ת להפסיק /ה מעוניינ/האם את .2

להשקיע בשיווק שלא מוכיח את 

 ?עצמו

ת להשקיע יותר /ה מעוניינ/האם את .3

בשיווק האינטרנטי שניתן למדוד את 

 ?יעילותו

מערכות לניהול תוכן  -מידע 
 באינטרנט 

 אבי ברוך -“ מידע”
  054-5313606: נייד 04-9535055:  ‘טל

www.meydalle.info 

 ת   / ה מטפל      / דרוש    
 עדיפות מתחום החינוך, ית/סטודנט

 ארבעה ימים בשבוע. חובה -ת רכב /בעל
השגחה והכנת שעורי בית  14:00-18:00שעות 

 .ס יסודי וגן חובה "לשני ילדים בגיל ביה
 054-20-30-501:לפנות לגלית טלפון

 דואר נופית
לא תהיה קבלת קהל  1.1.2012 -מה 

 .בימי שישי
קבלת קהל ביום חמישי בשעות 

  8.45  עד 7.45מ   הבוקר

 להשכרה
 יחידת דיור כניסה נפרדת  
 חדרי שינה ופינת ישיבה  2

 . שקט במיוחד, מעט מדרגות 
  0544-972452: 'לפנות לטל
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

052-6008871  

 בוגר הטכניון
סטודנט לתואר שני 

בעל ניסיון רב 
 בהוראת המדעים

, לילדים ונוער
 מלמד 

 שיעורים פרטיים
במתמטיקה 

  ומדעים
 בכל הרמות 

 .ולכל הגילאים

 עמית

150-3030220  

 !מ ב י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחוםופו 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 

 45-51243.5.נייד , 1374.72. טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 1-3332.62.מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 
 חו ורו ורופו 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מערכות לניהול  
 תוכן באינטרנט 

 אבי ברוך -“ מידע”
 04-9535055 , 

  054-5313606נייד 
www.meydalle.info 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

054-2177963 
iDoarcitec@gmail.com 


