
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 61.1.1461ב  “ג בשבט תשע “יום חמישי כ   074גליון  

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 

 מועדון ותיקי נופית חנוכת
 .תודה לכל ותיקי נופית שנרתמו ודחפו להקמת מועדון ובראשם חנה ושרה

תודה מיוחדת לברברה על ליווי פרויקט , על שחרור תקציבים ר הועד מולי “תודה לועד נופית ויו
 .בתקווה שהמועדון יהווה בית חם ומלא פעילות לכל וותיקי נופית הנוכחים והעתידיים. הבניה

  מכולנו
 <<<פרטים נוספים על חנוכת המועדון הגליון

ורג השובב נפרד מניר 'ג
וממשפחת שפירא ויוצא 

 למשימה חשובה

 משחקים רציניים בשירות הקהילה
לכנס הוזמנו . באוניברסיטת חיפה 2102נערך בתחילת פברואר “ משחקים עצמנו לדעת”הכנס 

וכן מרצים , כרמל זבולון( שלנו)כולל משלחת מבית הספר , עשרות בני נוער מבתי הספר
 .עוד על הכנס ואיך אפשר לנצל משחקים רציניים בשירות הקהילה. ואורחים מהארץ ומהעולם

 ביום שלישי הקרוב
  

כל ילדי נופית 
 מוזמנים

  

 לספרית בית הספר 
  
  

 16:00החל מהשעה  21.02.12
 מארחת' שכבת ו
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 דרושים מתנדבים –ליום העצמאות  
אירועי יום העצמאות, יתקיימו כמיטב המסורת, בהתבסס על יצירה 

עצמית של התושבים. דרושים תושבים המעוניינים לתרום:  
                           - מתנדבים הנכונים לסייע בהפקת האירועים

 .050-5725125נא להתקשר למולי 

  הורים וילדיהם, המעוניינים להשתתף ולקחת חלק במופע
המרכזי, מתבקשים לפנות למזכירות. 

  ילדים תלמידי כיתה ג ואילך, המוכנים להשתתף במופע הכולל
הקלטות באולפן, מתבקשים לפנות למזכירות. בהקשר לכך 

נדגיש, כי יערך מיון מקצועי ע"י המנהל המוזיקלי. 
 תודה רבה. – keren.nofit@gmail.com,   9930001 למזכירות 

 
 "שבת תרבות" עם נחמיה שטרסלר
 2הפרשן הכלכלי של עיתון הארץ וערוץ 

על המחאה החברתית, פוליטיקה וכלכלה 
והעיקר – "שלא יעבדו עליכם". 

   20, באולם הרב תכליתי, 1100, שעה 25.2שבת                
 

 מועדון המבוגרים החדש
בשעה טובה, השלמנו בנייתו של מועדון חדש, איכותי ומאובזר 

היטב, לפעילות מבוגרים. מיקום המועדון- באזור המזכירות הישנה.                           
תודה גדולה לכל העוסקים במלאכה!!!! נקווה כי נדע למלא את 

המתקן היפה הזה בתוכן איכותי ובפעילות ענפה. 
 

שירותי הדואר בשבוע הקרוב 
בשבוע הקרוב, עקב חופשתה של דבורה, יינתנו שירותי הדואר 

בנופית על ידי עובדת מחליפה מסניף טבעון. ייתכנו שיבושים, אנא 
העזרו בסבלנות, תודה. 
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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 

 אף פעם לא מאוחר
 ....ללמוד לשחות

 :ועכשיו בחורף בבריכה המחוממת בנופית
 לימוד שחייה למבוגרים וילדים

 (אפשרות לזוגות או שלשות)שיעורים פרטיים 
 שיפור סגנון ונשימה נכונה

 וגב מבלי להתעייף  לימוד חתירה
 התגברות על חרדות מים ופחדים

 דלית אבירם 
 מורה בכירה ומוסמכת לשחייה עם ניסיון ביחידים ובקבוצות

 מאמנת אישית לאיכות חיים, תואר בחינוך גופני
3632787 - 450 Dalit_avi@walla.com 

 :חדש
יחס אישי . ללימוד חתירה ושיפור סגנון בקבוצה קטנה( 'ו-ו' ימי ג)נפתח חוג *

. מתאים גם לילדים שיודעים לשחות ורוצים להנות. בשילוב משחקים במים
 . מותנה במספר הנרשמים
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 חברים יקרים 

 בשעה טובה יש לנו מועדון

 אנו מזמינים אותכם

 

 לחנוכת המועדון    
 

 93.82בשעה  91.21.91ביום ראשון 

 :בתוכנית

 ברכות     

 אפ-במופע סטנד -קובי אריאלי    

 כיבוד    

 נשמח לראות את כל החברים 

       

 צוות נופשיבוקר       

 

המועדון למי שלא יודע נמצא 

 במועדון הנוער הישן ליד הצהרונים

 
 + .(55ההזמנה מיועדת לתושבים )

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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  תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 יחידות  2+חדרים  4‘ בבלעדיות קוטג

 מידי  2,011,111מניבות 

 חדרים אפשרות  6‘ בבלעדיות קוטג
ליחידת דיור מגרש גדול במיוחד 

2,011,111    

 דו משפחתי מפנק ‘ בבלעדיות קוטג
 מיידי  2,211,111יחידה מניבה +

  חדרים מעוצב ומתוכנן  6בבלעדיות
     2,011,111בסטנדרט גבוה 

  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם טבעון
     011,111-ורמת ישי החל מ

 במחירים אטרקטיבים  מגרשים לבניה*

  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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משחקים רציניים 
 בשירות הקהילה

 .  משחקים רציניים הם קודם כל משחקים
 ? למה הם כל כך רציניים

הרצינות הנובעת מהמטרה שלהם שהיא איננה בידורית 
 . בעיקרה

 ?איך ניתן להפעיל משחקים רציניים לשירות הקהילה
 tinyurl.com/LearningGames: היכנסו לכתובת
לכנס . באוניברסיטת חיפה 2102שנערך בתחילת פברואר “ משחקים עצמנו לדעת”זהו אתר הכנס 

וכן מרצים , כרמל זבולון( שלנו)כולל משלחת מבית הספר , הוזמנו עשרות בני נוער מבתי הספר
 .ואורחים מהארץ ומהעולם

  Enercitiesהיכנסו ללשונית , לאחר ששוטטתם להנאתכם באתר

לתכנן עיר וירטואלית בת קיימא המשלבת בין ”: שם תקבלו הסבר קצר על משחק רציני שבו תוכלו
הפחתת , גידול אוכלוסיה: תוך התחשבות בתנאים ומגבלות כגון, פיתוח עירוני ושמירה על הסביבה

שמירה על , פיתוח כלכלה מקומית, שימוש באנרגיות מתחדשות, משאבי טבע מתכלים, זיהום אויר
 “מרחבים ציבוריים ודאגה לרווחת התושבים

המשחק פותח בהזמנת האיחוד האירופי . הקליקו. בתחתית דף ההסבר  ישנו קישור למשחק עצמו
 .והוא פועל בדפדפן באמצעות פלגאין שיש להתקין לדפדפן בלחיצת כפתור

 .שחקו במשחק להנאתכם ובחינם
את תמונת המסך כמו זו “ נופית פלוס”שילחו למערכת , (30)אם הצלחתם לצבור יותר נקודות ממני 

אני מבטיח לפרסם בשבועות הבאים לפחות את . הוסיפו את שימכם וכתובתכם, שאתם רואים לעיל
 .התוצאה הטובה ביותר שאקבל

 ?לא כן, הוא יום מעולה לחשוב על שמירת איכות הסביבה וקיימות, החל היום, ו בשבט“ט
 אבי ברוך 

 ורג השובב נפרד מניר וממשפחת שפירא ויוצא למשימה חשובה'ג
יפה ושובב  לפני , הגיע אלינו כגור  חמוד' ורג'ג

המטפל  העיקרי  והמסור שלו מהרגע .  כשנה וחצי
.  הראשון  ובהתגייסות מלאה למשימה היה ניר
וכמובן .  כמובן שתוך זמן קצר נוצר ביניהם קשר חזק

?  איך אפשר שלא -שכולנו התאהבנו בו במהירות
את הגידול של .  חכם ומתגמל, חברותי , כלב מקסים

". עיניים מנחות לעיוור"ליוותה אלה  מעמותת ' ורג'ג
הליווי כולל הנחיות והדרכה בקשר לאילוף ורכישת 

כולל )וכן החזר של כל הוצאות הטיפול , הרגלים 
ייפרד מאיתנו ויתחיל  קורס אילוף מפרך שיכשיר אותו '  ורג'בימים הקרובים ג(.  אוכל וטיפול וטרינרי

עושה עבודת קודש " עיניים מנחות לעיוור"העמותה ...להיות כלב נחיה של עיוור שמחכה לו מאוד
ניתן ליצור .  ומחפשת משפחות אומנות שמוכנות לגדל גור במשך כשנה וחצי לטובת המטרה הזאת

 .1013306140איתם קשר בטלפון 
 רותי שפירא
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 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

 14-3000309: בקונדיטוריה‘ טל Www.Dvdvn.co.il:אתר 

  אנו תורמים ליובלאנו תורמים ליובל

חולה , מוכשרת בשירה, חכמה, מקסימה( 03בת )יובל נערה 
 .בניוון שרירים מאד נדיר כבר מגיל שנה

ומפעוטה , במהלך השנים מצבה של יובל הולך ומדרדר
לאחר מכן עברה , היא הפכה לילדה הנעזרת בקבים, הולכת

היא כבר אינה מסוגלת , והיום, לכיסא גלגלים וקלנועית
 .לאחוז בידיה את הקלנועית

יובל חייבת לעבור לכיסא חשמלי משוכלל אשר יעזור , ולכן
 .להגיע לבית הספר ולהיות בין החברים, לה לנוע
אשר , היא בת למאמנת לגלגלי ענק באזור העמק, יובל

, תמיד מוכנה להירתם להופעות, למרות הקושי האישי
כמו זו , ולהראות הופעה מדהימה, להביא את הגלגלים

 .שראינו כולנו פה בנופית לפני מספר שנים
שקל לרכישת הכסא החשמלי הנדרש לשיפור 00111ולאסוף , אנא עזרו לנו בתרומה לעזור ליובל

 .איכות חייה של הילדה
 3902323לתרומות התקשרו לאילנה הורנשטיין 

 3301990או אורנה צישנסקי                          
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 התקשרו  כדי שנתחיל לעבוד ביחד
 אבי ברוך -“ מידע”

 www.meydalle.info  104-0000616: נייד 14-3000100:  ‘טל

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

 .כל הזמן

 בסלולר ובענן, טיפול מתמיד והתאמה למגמות העכשוויות במדיה החברתית 

 מערכות , ומלה'וג, וורדפרס, דרופל: שימוש בכלים מתקדמים של קוד פתוח כמו

י מיליוני "ונבדקו ע, י קהילה של אלפי מתכנתים"לניהול תוכן שפותחו ע
 .משתמשים

זה כל מה שעסק צריך כדי לנהל 
 שיווק אינטרנטי אפקטיבי

 והתוצאות לא מאחרות להגיע

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

 ”לעבוד מול אדם אחד ויחיד באותו גוף שיטפל בשיווק . אבי ברוך –“ מידע

 האינטרנטי של העסק שלך

כי זה פשוט צריך ”
 “להיות פשוט
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 השפעת שינויי אקלים על היצורים   
הייתה מקובלת התיאוריה שדינוזאורים ויצורים אחרים בכדור הארץ נכחדו , עד היום

אבק וגזים באטמוספרה חסמו , בעקבות זה .- Meteorite -עקב נפילת מטאוריט
וסביבות המחייה , הרכב האטמוספרה השתנה, כדור הארץ התקרר, את קרני השמש

 .  שהשתנו לא אפשרו קיום ליצורים

שאותו פרסמו  , ב הסבר שונה"היום יש לחוקרי אוניברסיטת פרינסטון בארה
בתאריך   Journal of Geological Society in India, בכתב העת

אלא לאורך תקופה , הם גילו שלא הייתה הכחדה פתאומית.  09. 00. 2100
והגורמים העיקריים לכך היו הרי געש ענקיים שהתפרצו , של אלפי שנים

וגופרית דו חמצנית   CO2-נפלטו לאטמוספרה כמויות גדולות של פחמן דו חמצני . במערב הודו
- SO2 ומי האוקיינוס נעשו חומציים, שגרמו לירידת גשם חומצי . 

הקרום . אל פני האדמה, קרום כדור הארץ יושב על מגמה נוזלית לוהטת המתפרצת בלחץ הגזים
" מגמה"ה. אך יש התפרצויות מהרי געש ומסדקים בקרום, מונע התפרצות כזו בכל מקום, העבה

וכוללת גזי פחמן , מורכבת מסלעים מותכים בטמפרטורה של אלפי מעלות צלזיוס בבטן האדמה
כאשר יש לחץ מרוכז של גזים בנקודה מסוימת . ועוד, מיתן, מימן גופריתי, חנקן, דו חמצני
 . משתחררים הגזים ונשארת לבה נוזלית המתקשה לסלעי בזלת, המגמה מתפרצת החוצה, בקרום

יותר מאשר מנפילת  01הייתה פי , החוקרים טוענים שפליטת גזים רעילים לאוויר מהרי הגעש
, מכאן שהפעילות הוולקאנית הייתה הסיבה העיקרית לשינוי האקלים. מטאוריט על כדור הארץ
החיים התחילו להשתקם , אחרי שהאטמוספרה נעשתה פחות רעילה. שגרם להכחדת היצורים

 Planktonicבשם , נעזרו במיקרואורגניזמים חד תאיים מאובנים, במחקר. במים וביבשה
Foraminifera פורמינפרה היו יצורים . ששרדו או נעלמו בשכבות הסלעים בזמנים שונים

מליחות , חמצן, והיו רגישים לשינויי טמפרטורה, מ"שגודלם פחות מאחד מ, מיקרוסקופיים ימיים
 . ולהתמעטות חומרי מזון, המים

יכלו החוקרים , על פי היעלמותם. שינוי קיצוני רק באחד המרכיבים האלה יכול היה לגרום למותם
מרבית מיני הדינוזאורים נכחדו מבלי . לקבוע את עוצמת ההכחדה באותו הזמן בסביבתם

יוצאי דופן . שהתפתחו מהם מיני בעלי חיים כפי שזה קרה עם יצורים אחרים במהלך האבולוציה
עד היום נמצאו מאובנים . הם העופות שהתפתחו ישירות מאחד או מכמה מינים של דינוזאורים

הם שלטו בעולם החל מלפני . שאורכם נע בין מטר אחד לארבעים מטרים, רבים של דינוזאורים
 .                                                    מיליון שנים 60מיליון שנה עד שנכחדו לפני  000ברצף של  , מיליון שנה 221

ופרסמו , יש חוקרים הטוענים שגם אוכלוסיית האדם עמדה על סף הכחדה לפני שבעים אלף שנים
 American Journal of Human"בכתב העת , 2119את ממצאי מחקרם בחודש אפריל 

Genetics". סבלו מבצורות רצופות שנמשכו שנים , בעיקר במזרח אפריקה, בני האדם שחיו אז
עקב שינויי אקלים , מספרם הצטמצם מאוד. ונאלצו להתקיים בקבוצות קטנות ומבודדות, רבות

 .  ורק מאוחר יותר החלו להתרבות ולנדוד אל מחוץ לאפריקה, קיצוניים

מסביר שגם בימינו קיים פוטנציאל ,  9. 02. 2100א ופורסם ב .ס.א.מחקר שנעשה על ידי חוקרי נ
אם מגמת זיהום האוויר לא , להתחממות מהירה של כדור הארץ ועליית מפלס מי האוקיינוסים

והיום היא עולה , צ"מ 9עלתה הטמפרטורה בכדור הארץ ב  2101עד שנת  0991משנת . תשתנה
עליה זו היא תוצאה ישירה של גזי החממה המתרבים . שנים 01במעלה אחת צלזיוס בכל 

,  20מעריכים שעד לאמצע המאה ה . הנפלט משריפת דלקים ופחם CO2במיוחד , באטמוספרה
כמות הפחמן הדו חמצני באוויר עלולה להיות כפולה מזו שהייתה עד ראשית המהפכה 

 .עם כל ההשלכות הסביבתיות הנובעות מכך, והטמפרטורות ימשיכו לעלות, התעשייתית

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 משפטים
 61:55-60:45: 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 
4  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  5 1 - 1 1 5 3 7 7 7 

 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  

 !חדש בשוק-
 .2.011.111מושקע ומעוצב תכנון מצוין ', חד 6.0דו משפחתי 

 !!!לזוגות צעירים
צופה , דיור מושכרת' יח+ גדולים ' חד 4דו משפחתי חמוד ומעוצב 

 2011.111לנוף 

 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 
להעביר שקל , כלומר, ברמת השקל הבודד

מאפיק שיווק פחות רווחי לאפיק שיווקי יותר 
 ?רווחי

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  -מידע 

 באינטרנט 
 אבי ברוך -“ מידע”

  104-0000616: נייד 14-3000100:  ‘טל
www.meydalle.info 

מטפלת 
 בילדים

הילדים 
גדלים 
 מאהבה

מטפלת חמה 
עם נסיון 
והמלצות 

 מחפשת עבודה
050-6353437 

 ! ספרים
 !השתגעת

 עוד יכנסו לך רעיונות לראש

  דרושה

 מטפלת עם רכב 

לאיסוף ילדים מבית 

 06:11הספר ועד השעה 

אפשרות איסוף לבית 

 המטפלת

 104-6131390ניצן 

 101-6440210ענבל 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  
אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

102-6119930  

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪ 04משבצת לחודש 

 ₪   604משבצות לחודש    1
 ₪ 604רבע עמוד לחודש 

 ₪ 314חצי עמוד לחודש 
 ₪ 604פ  “עמוד מלא ח

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחוםופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה 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 

 450-0065040נייד , 0035436. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 40-0076416מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

102-0011232 

 
 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”
 14-3000100 , 
  104-0000616נייד 

www.meydalle.info 

 אדריכל עידו שנהר
 

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

 

104-2033360 
iDoarcitec@gmail.com 


