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 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-<868559 

 אלונים חוצות

487-64447;9 

 

 הספרנים הצעירים
פרוייקט ההתנדבות בקהילה של 

 .שכבת ו ממשיך
ביום שלישי השבוע נפתחה 

 .ספרית בית הספר אחר הצהריים
אחד אחד הגיעו ילדי הישוב 
 .והתיישבו סביב השולחן

, הילדים בחרו ספרים להנאתם
 .אימהות הקריאו סיפורים

הספרנים ', תלמידי ו, בהמשך
הזמינו את , הצעירים שבתמונה

, שהכינו" שעת סיפור"הילדים ל
 .ואחריה פעילות יצירה קצרה

בחוץ ירד גשם ובפנים היה חם 
 .ומשמח

כל הכבוד לספרנים הצעירים 
שחשבו על הרעיון  ומוציאים 

. אותו לפועל בהתנדבות ובמסירות
 .72622-73671בין השעות  23.20.70הצטרפו אלינו בפעם הבאה ביום שלישי ! גאווה לישוב

 פותחים את ספרית בית הספר ומזמינים את כל ילדי נופית' כיתות ו קבוצת ילדים נוספת ממתנדבי
 .ופעילות יצירה" שעת סיפור", לעיון

במדור קוראים כותבים ,  טיולים והרצאות -, פעילות הנופשי בוקר, עידכון הועד המקומי6 ועוד בגליון
 <<<. דינה עשור  עם רשמים מערב הפרשת חלה

משחקי חצי הגמר של  ליגת 6 ובעמוד המרכזי של הגליון  עידכונים ממחלקת ספורט ונוער  במועצה 
 <<<ועוד<<< חוג בלט חדש וקריאה ראשונה  למסיבת פורים שתתקיים בקרוב ,  הכדורסל בגוש

 
 

 
 

 
 <<<ועוד
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 1100, 28.1"שבת תרבות" עם אבי יששכרוף,  
אבי יששכרוף - כתב עיתון הארץ לעניינים ערביים.  

 מהכתבים הוותיקים והמקושרים ביותר.
"אביב ערבי מול חורף איסלאמי" 

    .20באולם הרב תכליתי, , 1100, שעה 28.1שבת                   
 

 3הערכות להחלת חוק חינוך חובה מגיל 
עפ"י החלטת הממשלה, החל משנת הלימודים תשע"ג, יוחל חוק חינוך חובה 

. צוות החינוך ונציגי הוועד נפגשו עם מח' החינוך במועצה, במטרה 3מגיל 
לבחון את משמעויות המהלך.   

אופן מימוש ההחלטה, עדיין לוט בערפל. במידה וההחלטה אמנם תמומש 
בשנת הלימודים תשע"ג, אנו מניחים כמפורט6 

 השינוי יחול על הגנים6 שקד, רימון, תאנה, חרוב. .א

גנים אלו, הנמצאים גם כיום בפיקוח מש' החינוך, יקבלו הכרה כגנים  .ב
 ציבוריים. אנו מניחים כי מיקומם והצוות בעיקרו, לא ישתנה.

 הם יופעלו, כאשר מספר אנשי –בתוקף הגדרתם כגנים ציבוריים  .ג
 1400 עד –הצוות -  בהתאם לתקני מש' החינוך, שעות הפתיחה 
 )בדומה לגן חובה( ובהתאם לחופשות משרד החינוך.

בכדי לשמר את הסטנדרטים הקיימים )כמות צוות, חופשות, ארוחה  .ד
 יופעלו שירותי צהרון, קייטנות ותגבור סייעות במידת –חמה וכו'( 
 בהתאם להחלטת הורי הגנים ובתשלום כמובן, כפי –הצורך 

 שמתקיים כיום לגבי גני החובה.

 
שירותי הדואר בנופית 

אנו ערים לנושא שעות הפתיחה של הדואר ומקווים להביא פתרון בטווח 
הקרוב. כפי שנכתב בעבר, עובדות הדואר מועסקות על ידי חברת הדואר 
ושעות הפתיחה הינן בהתאם לסטנדרט הקבוע ובהתאם לחוזה העסקתן.  

 מעיד יותר מכל, על שפלותו ועליבותו –מכתב נאצה שנשלח לעובדות הדואר 
של השולח. קיווינו כי אנשים מסוגו אינם גרים בקרבנו. חבל ומיותר....  
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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  
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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 

 באתר החדש של קונדיטוריה דובדבן

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

 ומזמינים www.dvdvn.co.ilבאצבע אחת מקישים : אופן ההכנה

 620-5157354 בקונדיטוריה‘ טל 6Www.Dvdvn.co.ilאתר 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 פעילות נופשיבוקר מתקיימת באולם הספורט החדש 

 חדר ישיבות-

  74.52שעה -05.27.70יום ראשון 
     .תמי יוסילביץ 

 -תרצה לנו בליווי מצגת על התאנה 
  כולל כיבוד קל   72כניסה להרצאות 

 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

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

 {נקודות
 מישובי הכוכבים-צורן
האנדרטה ובית הראשונים ,סיפור ילדי אוסלו המרגש -ינוב

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

 ....גן הפסלים של-בורגתא באופציה
 golden.sara131@gmail.com-שרה6הרשמה
 ron.hanna@gmail.com   -חנה             

 

הטיול יתקיים רק עם מינימום . 57.27.70הרשמה עד    
 נרשמים

 להתראות צוות נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

  חדרים אפשרות  2בבלעדיות קוטג
ליחידת דיור מגרש גדול במיוחד 

0,122,222    

  בבלעדיות קוטג דו משפחתי מפנק
 מיידי  0,022,222יחידה מניבה +

  חדרים מעוצב ומתוכנן  2בבלעדיות
     0,122,222בסטנדרט גבוה 

  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם טבעון
     122,222-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

 . פרסיים, 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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 הפרשת חלה
בבית   19.1.2012 -רציתי לספר על ערב קסום שהתקיים בליל יום חמישי ה

.קישון' מש  
והוצאנו תחת ידינו מאפה , קלענו, לשנו, ערבבנו. נשים מנופית 30-התאספנו כ

.ליוו  אותנו במשך הערב, אוירה של כף וחדוות יצירה. מיוחד" שבתי"  
", הפרשת חלה"על מצוות , אשת הרב -בזמן טפיחת הבצק שמענו מפי אסנת 

.ומדוע נוהגים בה  
למדנו על כל , הבענו משאלות,זמן הכנת החלות הוא זמן נשי מיוחד ולכן 

. הבאנו לביתנו חלות יפות ומתוקות, הסגולות והעיקר  
.אין ספק שהשבת בבתינו קיבלה גוון וריח מיוחד וכל המשפחה יצאה נשכרת   

נשי "זה היה עוד אחד מהערבים היפים המתקיימים מדי חודש במסגרת , כן
".חודשי  

 עשור דינה  

 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם

 מכירת כל סוגי השטיחים
 . פרסיים, ים‘אפגניים בלוצ -עבודת יד, מקיר לקיר, מודרניים, קלאסיים

 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 

 340-1382124 ‘פקס, 40-1348113, 31382128 ‘טל
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 עכשיו תורך לנקוט פעולה ולהתקשר  כדי שנתחיל לעבוד ביחד, קראת והבנת
 אבי ברוך -“ מידע”

 www.meydalle.info  6210-1575222 נייד 620-5151211  ‘טל

  שיווק באינטרנט באופן הניתן למדידה של העלות מול
 .התועלת ומתקן את עצמו כל הזמן

  טיפול מתמיד והתאמה למגמות העכשוויות במדיה
 בסלולר ובענן, החברתית

 דרופל: שימוש בכלים מתקדמים של קוד פתוח כמו ,
י "מערכות לניהול תוכן שפותחו ע, ומלה'וג, וורדפרס

י מיליוני "ונבדקו ע, קהילה של אלפי מתכנתים
 .משתמשים
 “כי זה פשוט צריך להיות פשוט”

זה כל מה שהעסק צריך כדי 
 לנהל שיווק אינטרנטי אפקטיבי
 והתוצאות לא מאחרות להגיע

 ”לעבוד מול גוף אחד שיטפל בשיווק . -“ מידע
 האינטרנטי של העסק שלך

 ”לעבוד מול אדם אחד ויחיד . אבי ברוך –“ מידע
 באותו גוף שיטפל בשיווק האינטרנטי של העסק שלך
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 סערות שמש מחזוריות  
 

או  - Solar Flares -כדור הארץ מושפע מסערות שמש ,  0270השבוע של סוף ינואר 
שנע מהשכבה , רוח סולרית היא זרם של גז. חזקות המגיעות אליו" רוחות שמש"

עם חלקיקים טעונים , ש"אלף קמ 712החיצונית של השמש במהירות של 
תופעה זו נגרמת על ידי שחרור מאגרי אנרגיה . בטמפרטורה גבוהה מאוד

 5היא בדרגה , ועוצמת הסערה השבוע, הנמצאים בשדה המגנטי של השמש
וגם , שנים 77חוזרות במחזוריות של , רוחות סולריות גדולות.  1מיתוך 

זאת קוטב צפון ודרום מתחלפים , בכדור הארץ לעומת. שנים 77הקטבים של השמש מתחלפים בכל 
המגיעים בחלקם , רוחות סולריות גדולות משחררות אל החלל חלקיקים טעונים. פעם במיליון שנים

  Aurora -הן גורמות לזוהר הצפוני . לאטמוספרת כדור הארץ ויוצרים בה סערות בשדה המגנטי
Borealis - הנראה היטב בחושך בכיוון הקוטב הצפוני . 

, יש ריכוז גבוה של אלקטרונים, מ מעל פני כדור הארץ"ק 722הנמצאת בגובה , בשכבת היונוספרה
, ויוצרים את זוהר הקוטב בצבעי אדום, הנפגשים עם החלקיקים הטעונים המגיעים מרוחות השמש

כך רואים את זוהר הצפון בקווי רוחב רחוקים יותר , ככל שהרוח הסולרית חזקה יותר. ירוק וסגול
קווי , תחנות כוח חשמליות, רוחות סולריות חזקות עלולות לשבש מערכות אלקטרוניות. מהקוטב
בתאריך . אסטרונאוטים המרחפים מחוץ לחללית ועוד, לוויינים בחלל, מערכות ניווט, תעופה

. חוקרים אמריקאים דווחו על רוחות שמש חזקות שגרמו להפרעות תקשורת בכדור הארץ 02.0.02277
אך מאז חל שינוי בעוצמת , פעילות השמש הייתה מתונה יחסית, הם טוענים שמתחילת המאה העשרים

 .   רוחותיה ובכמות החלקיקים הנפלטים מפניה

אך בסערות סולריות בדרגה גבוהה עם קרינה , כדור הארץ מוגן על ידי שכבת האטמוספרה שמסביבו
וגם , עלולות להופיע מוטציות מזיקות בעולם החי והצומח, המופיעות פעם בכמה מיליוני שנים, רבה

היא תכלה את הדלק המימני , מכמות המימן שבמרכזה 125מעריכים שהשמש ניצלה . הכחדת מינים
שבו מתלכדים , בליבת השמש מתרחש תהליך בעירה פנימי. תדעך לאט ותגווע, והאנרגיה שבה

 -אנרגית החום הנוצרת בה היא תוצאה של תהליכי מיזוג גרעיני מימן . ונוצר גז הליום, מימנים
Nuclear fusion - החום הרב . צ"מיליון מ 71בטמפרטורה של , המתנגשים זה בזה תחת לחץ עצום

 .   צ"מ 2222שם הטמפרטורה יורדת עד ל , נע מהמרכז אל השכבה החיצונית של השמש

ומשלימה , מתכות ומינראלים הנמצאים במצב גזי 05ועוד , הליום 045, מימן 325השמש מורכבת מ 
מקוטרו של כדור  722שזה פי , מ"מיליון ק 7.0קוטרה . ימי ארץ 52סיבוב אחד סביב עצמה במשך 

היא משפיעה על . ונפחה יכול להכיל מיליון כוכבי ארץ, אלף יותר ממסת ארץ 550מסתה פי , הארץ
הזווית שבה נמצאת השמש בשמים . אקלים כדור הארץ ותומכת בחיים באמצעות תהליך הפוטוסינתזה

כולל צפיפות פיגמנטים בעורם של בני , אחראית על אדפטציות ביולוגיות רבות, ביחס לזניט, בצהרים
ביחד מכילים מסה  - Planets –וכל כוכבי הלכת  55.45השמש מכילה מסה של . אדם באזורים שונים

אור לבן הנראה לעין , גלי אינפרה אדום, כגון, היא שולחת את קרניה במגוון גלים.   2.05של 
הן חודרניות , ככל שהקרניים קצרות יותר. וקרני גאמא  Xקרני , גלי על סגול, (המורכב מצבעי הקשת)

, בגוף האדם Dלקרניים האולטרה סגוליות יש תכונות אנטיספטיות ויוצרות ויטמין . יותר לגוף ומזיקות
 . אך גם עלולות להזיק לעיניים ולגרום לכוויות ולמחלות עור

           

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 בא
 :7=:6-:6=69= 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  8 2 - 2 2 8 6 : : : 

 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  

 132גישה נוחה מגרש ' חד 3דו משפחתי ! למכירה
    0.722.222, מרפסת גדולה לנוף, ר"מ

בודד , הוותיקה' בנופית א !!בלעדי!! למכירה
    0.212.222' , חד 1, ר מגרש שטוח"מ 232 על 

 שאלות חשובות 
 ת עסק/לכל בעל

 

האם אתה מבין שהשיווק הוא משתנה חשוב ומרכזי לתוצאות 
 ?העסק שלך

האם אתה מעוניין להפסיק להשקיע בשיווק שלא מוכיח את 
 ?עצמו

האם אתה מעוניין להשקיע יותר בשיווק האינטרנטי שניתן למדוד 
 ?את יעילותו

האם אתה מעוניין לשלוט ברמת ההוצאה לשיווק ברמת השקל 
להעביר שקל מאפיק שיווק פחות רווחי לאפיק , כלומר, הבודד

 .שיווקי יותררווחי
האם אתה מעוניין שאתר האינטרנט שלך ייצר יותר ויותר הכנסות 

 ?באופן שיגדיל בשורה התחתונה את הרווח
 ?האם אתה מעוניין לבדוק דרכים חדשות

 
 מערכות לניהול תוכן באינטרנט  -מידע 

 אבי ברוך -“ מידע”
 www.meydalle.info  6210-1575222 נייד 620-5151211  ‘טל

מטפלת 
 בילדים

הילדים 
גדלים 
 מאהבה

מטפלת חמה 
עם נסיון 
והמלצות 

 מחפשת עבודה
050-6353437 

 !ספרים
 ?השתגעת

עוד יכנסו לך 
 רעיונות לראש
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  
אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

210-2224437  

 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 

 7.;68>87-7.נייד , 68.66;>. טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 6.96:;;->.מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

210-1722050 

 
 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”
 20-5151211 , 
  210-1575222נייד 

www.meydalle.info 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה
 שיפוצים ועיצוב פנים

 

210-0733525 
iDoarcitec@gmail.com 


