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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
40-6525559 

 אלונים חוצות

450-2444019 

 נוכחות הורית
אנשי מקצוע משרותי הרווחה במועצה טוענים שבנופית יש מקרים לא מעטים שהגורם המאפיין שלהם 

מטפלת משפחתית וזוגית בעלת נסיון , מוסמכת בעבודה סוציאלית, צופית חן". חוסר נוכחות הורית"הוא 
מפרשת את המונח ( לא בנופית)שנים של טיפול במתבגרים ובמשפחותיהם בשירות הציבורי  81של 

 :צופית בבקשה. ומה זה אמור לומר לנו ההורים, המקצועי הזה
הקושי הכלכלי והרצון לרווחה , תובענות המעסיקים, לאור שעות העבודה הרבות מחוץ לבית, היום

אין ספק . לא מעט ללא נוכחות הורית בסביבה, שלנו( המתבגרים)מוצאים עצמם הילדים , כלכלית
, כולנו רוצים קריירה והצלחה כולנו רוצים לגרום אושר לילדים, שכוונות ההורים הינן טובות וראויות

מידיות : השפעות גדולות, יחד עם זאת להיעדרות ההורים מחיי ילדיהם... לספק להם דברים שלנו לא היו
 .המאלצים לעיתים את ילדנו לשלם מחירים גבוהים בחייהם, וארוכות טווח

להיות עם !! פשוט להיות שם:  התחושה היא כי ההורים היום שכחו את התפקיד המסורתי של ההורות
כדי לחפות על העדר  -שבטעות נקראות היום שעות איכות )הילדים יותר משעה או שעתיים ביום 

יוצאים מהבית ,מתקשרים עם חברים , שמחים, או בסביבתם כשהם עצובים,  להיות לידם, (הכמות
 . וחוזרים אליו

, פיצוציות, חברים שלילים, אלכוהול, סמים, אינטרנט: בעידן זה ילדנו מוקפים איומים ואויבים
היעדרות ההורים . הללו יכולים להיות מתוחכמים וחמקמקים" האויבים. " אנק פוד ועוד'ג, מועדונים

לא תמיד הם יודעים כיצד להתמודד עם הפיתויים , מחיי ילדיהם חושפת את הילדים שלנו לסכנות הללו
 . לעיתים הם גם לא רוצים ואין שם אף אחד בדרך אשר יעצור אותם, הללו

אנו  ההורים או בוגרים אחראים נוספים במסגרת המשפחה או מסגרות החינוך , כשילדינו פעוטים
מהצוק הגבוה , מהכביש הסואן, לנשק להרתיע ולהזהיר ולשמור מהסכנות, נמצאים שם לידם כדי לחבק

ילדנו ? על השמירה הזאת? אז למה כשהם נמצאים בגיל העשרה אנחנו מוותרים על הנוכחות שלנו. 'וכו
יש להם אתגרים חדשים : זקוקים להדרכה ולמעקב שלנו, זקוקים לחיבוק ולמבט האוהב, זקוקים לנו

התחושה הינה כי ההורים מצאו . הם עלולים לאבד דרכם -ההורים  , מצבים שלולא מורי  דרך, בחיים
נייד זמין , (או בשבוע)כמו שעת איכות ביום : להם דרכים עוקפות להתגבר על רגשות האשם שלהם

אין כל אפשרות לחנך ילדים באמצעות , טענתי היא שלא? אולם האם זה מספיק, ושיחות טלפון רבות
, לתמוך להקשיב לניואנסים הקטנים שלו, ההורה חייב להיות נוכח יותר בחיי הילד ללטף, הטלפון

 . וכמובן להציב גבולות' להיפגש עם חבריו פנים אל פנים וכו 
אין גדרות שיעצרו אותם מלעשות , באין גבולות לילדים אין כל רשת ביטחון שהם יכולים להישען עליה

המפתיע . הגבולות יסיעו להם ללכת בבטחה בעולם המסוכן שבו אנו חיים. דברים שטותיים ומסוכנים
גבולות משדרים , אולם, הם לא תמיד יודו בכך. שילדנו אכן מעוניינים בגבולות אלו וזקוקים להם, הוא

, לא פשוט להציב גבולות ולא תמיד הם יתקבלו בברכה על ידי ילדינו. 'מעורבות וכו, דאגה, אכפתיות
אני כל כך "הלא , היעדרותם של ההורים שעות רבות מחיי הילדים מקשה עוד יותר על הצבת הגבולות

להתווכח , ההורים מעדיפים היום לנהל משא ומתן עם הילדים" ?איך אתסכל אותו עכשיו, מעט עם הילד
, ההורים גם צריכים לדעת שזכותם ואף חובתם לעיתים להטיל וטו, אולם לעיתים, אין פסול בכך. איתם

זוג הורים לילד יש רק , לילדינו יש חברים ולחלקם אף רבים!!! את זה אני לא מרשה, להגיד פשוט לא
 . אחד ולכן לא רצוי שההורים יוותרו בקלות על כל מכלול תפקידיהם

(Continued on page 8) 

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 
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 בשביל יהודה      

חנוכת שביל אופניים לזכרו של יהודה ליפשיץ ז"ל 
יהודה ליפשיץ, תושב נופית ומהנדס המועצה האזורית זבולון, יזם ותכנן את 

 הן כחלק מתפקידו והן בעקבות אהבתו לרכיבת ,שביל האופניים לאורך הקישון
 בטכס ,אופניים. שנה עברה מאז מותו בטרם עת ואנו רוצים להנציח את זכרו

  קריאה של שביל האופניים על שמו.
. 16:00 בשעה 27.7.2012הטכס יערך ביום ששי 

אל הטכס נגיע בשתי קבוצות: 

 ל"צומת 15:00רוכבי אופניים שיצאו מרחבת הדואר בנופית בשעה  .8
הזכוכית" ומשם בתוואי שביל ישראל לכיוון שער העמקים עד החניון 

(.    עמקיםשעל שפת הקישון בצומת ג'למי )צומת ה

 לחניון שעל שפת הקישון בצומת 16:00שאר הציבור יגיע ברכבו בשעה  .2
 (.   עמקיםג'למי )צומת ה

   מטר( למקום הטכס.400מהחניון נלך כולנו )כ-
 : לאחר הטכס

למעוניינים ללכת לאורך  .8
 ק"מ, תחכה 5השביל כ 

הסעה – בכפר חסידים - 
שתחזיר אותם לחניון 

בצומת ג'למי. 

רוכבי האופניים ירכבו  .2
לאורך השביל עד כפר 
חסידים )שם ניתן יהיה 

לחזור לג'למי  בהסעה( או 
 להמשיך ברכיבה עד נופית. 
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 טבעון ' ק 1ככר בן גוריון 
 40-4840050פקס /'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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 ל"רכשו באמצעותנו את ביטוח הנסיעות לחו, ל"ליוצאים לחו

 !המתקדם והחדשני ביותר בישראל

PassportCardTM 
PassportCard  הכרטיס המגנטי המשמש כאמצעי תשלום ישיר

 ומידי לספקי שירות רפואי בעולם

להגיש את התביעה ולחכות , ל“חוסך ממך את הצורך לממן את השירות הרפואי בחו

 .שחברת הביטוח תחזיר לך את הכסף

PassportCard ל מבלי שתצטרך להוציא כסף מהכיס"מאפשר לך לקבל את השירות בחו . 

PassportCard ל"פוטר אותך מתשלום השתתפות עצמית בכל שירותי הרפואה בחו . 

 ,גם אם נסיעתכם מתוכננת לעוד מספר חודשים

 וקבלו ללא כל התחייבות את הכרטיס המגנטי צרו קשר

  41-2294929, נופית 421הגליל , שחקים סוכנות לביטוח

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

חדרים מעוצב ומסודר  6‘ למכירה קוטג
 מיידי ₪  2,222,222

נוף מדהים, חדרים 5, חדש‘ קוטג ,
 פינוי גמיש, 2,852,222₪

2+חדרים  5, דו משפחתי‘ בבלעדיות קוטג 
 מיידי ,  ₪ 2,052,222, יחידות מניבות

מגרש שטוח, 812/022, בודד, ‘בנופית א ,
 ₪ 2,022,222, מתאים לנכים כניסה שטוחה

נגיש, חדרים 5‘ קוטג, להשכרה בבלעדיות ,
 מיידי,  ₪ 6,222, נוף מדהים

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 לכל החברים שלום
 

 טלכו -טל כהן‘ דר-23.87יום ראשון שעה -22.70.22

 אריכות ימים ואושר על פי התרבויות העתיקות בעולם 

טלכו תואר שני בדיפלומטיה מטעם אוניברסיטת תל אביב ' לדר. -טלכו‘ דר
 .ותואר ראשון במשפטים מטעם המרכז הבינתחומי בהרצליה

מטעם (MM)ברפואה אלטרנטיבית  Phdבעל ( טלכו)טל כהן ' כמו כן דר
הפועלת תחת הנחיות )האוניברסיטה לרפואה משלימה בקלקוטה שבהודו 

ובוגר מספר מוסדות להשכלה בתחום הרפואה ( ארגון הבריאות העולמי 
טלכו מסע חוצה ' בשש השנים האחרונות מקיים דר. ל"הטבעית בישראל ובחו

 .יבשות במטרה לחקור שיטות טיפול למחלות הנחשבות כחשוכות מרפא

 טלכו משתלב בשנה הבאה בקתדרה‘ דר

 ₪ 27כניסה להרצאה 

      מדיטציה עם רגינה סידסמר- 81.22שעה -יום שני -20.20.82
 מנדלות עם אלית כץ-82.02שעה -יום שלישי-21.20.82

 
ס “באולם האודיטוריום בביה 82.22בשעה .-יום רביעי-25.20.82

 הסרט הצלמניה-כרמל זבולון

מזמינים את חברי נופית הוותיקים לאירוע סיום שנה של  מרכז דורות

אחרי ההקרנה יתקיים מפגש עם )  הצלמניהדורות בו יוקרן הסרט 

   .(בימאית הסרט ועם הנכד שמופיע בסרט
המועדון יהיה פתוח למפגש חברתי   22.02בערב בשעה         

 על כך תבוא הודעה במייל            , ויתכן סרט
 

 תרגול עצמי ‘ ברידג-27.87יום חמישי שעה -21.70.22

 להתראות שרה וחנה                                   
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 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם

 מכירת כל סוגי השטיחים
 -עבודת יד, מקיר לקיר, מודרניים, קלאסיים

 . פרסיים, ים‘אפגניים בלוצ
 מבצע על שטיחי שאגי

 סי ופרקטים.וי.מכירה והתקנת פי

 המפעל לניקוי תיקון וחידוש 
 כל סוגי השטיחים

 ניקוי וטיפול אומנותי 
 בשטיחים פרסיים וסיניים

 דיל נשר -בין שיש אלוני לשופרסל , 32המסילה  ‘ רח 
 40-1348113  1382128: ‘טל

 לגליל₪  802-במגוון  דוגמאות חדשות החל מ

 מכריז על 
 מבצע טפטים 

 ילדים/תספורת גברים
 פאן +תספורת נשים 

 ארוך  /פאן קצר
 צבע  פסים  גוונים 

 תסרוקות / איפור ערב 

+צבע מבצעים
תספורת 

 פאן +

אפשרות למנוי מיוחד לצבע לשיער

 
צבעים ללא אמוניה של יוניסי

 

 עבודות באבן 
 

המומחה בעבודות אומנותיות 
 לשילוב וריצוף אבן וקרמיקה

 
 כולל החלפת צנרת, שיפוץ יסודי

 ומניעת בעיות רטיבות
 

250-8888268  
 חילף עלי

 שנות נסיון 52
 עושים את ההבדל

 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

 10.44 – 4.44' ו-ימי א
 בימי שישי מזנון עשיר בהזמנה מראש

כפר חסידים , אהוד ושוש יונאי

4828761244 
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 ליאת חודדה
 מניקור/ פדיקור רפואי

 

ל'בניית ציפורניים בג 
בשיטת ל 'ג/ מילוי אקרילibd 
ציפוי ציפורן טבעית 
הדבקת ציפורניים 
גבות/ שפם 

  
 נופית 808התבור 

252-1110608 

 נותנים לך עדשות במתנה
 ???לא תיקח

 
 

  :למכירה
 , גדול ומרווח', חד 6ר "מ 252בודד 

 .פונה לנוף
 .פרטיות מלאה לכל חדר בבית

 .ר עם גינה היקפית מטופחת"מ 522-מגרש כ
 !!!בית מסודר ומתוקתק
 .כדאי להתרשם
 : לפרטים נוספים

 252-0008018נכסים  -אדן 

 אלכוהול 
 חומר חיטוי  נהדר
 לשימוש  חיצוני בלבד

 מותנה בקניית מסגרת *
 כולל כל הציפויים 65.1עדשות 
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 חמישי משפחתי בגן אביטל     
 

 20:00 שעה 19.7יום ה', 
   2קונג פו פנדה 

  2012שובר הקופות של 
לכל המשפחה. 

 
 18:00 שעה 26.7יום ה', 

הפנינג משחקי שולחן 
גדולים משחקים יחודיים 

מבית קליק 
משחקי דמיון, חברה 

ויצירה, לכל גיל. 
               

                              להתראות בגן אביטל
 

אין ספק שהעניין ? איך מצליחים לשלב קריירה וגידול ילדים עם נוכחות הורית? אז איך עושים זאת
נהיה , אולם אם נהיה ערים להשפעות השליליות של היעדרות ההורים על ילדנו, מורכב ולא פשוט

 . מכווננים יותר לשם המטרה של הגברת הנוכחות
למשל בימים ובתקופות . לעבוד בשיתוף פעולה בכל נושא הנוכחות, הצעתי היא להורים לפעול כצוות

, חשוב שבן הזוג השני יגביר מאמציו להגיע מוקדם יותר הביתה,  קשות בעבודה של אחד מבני הזוג
במידה ויש מכסת שעות בעבודה שצריך להשלים יכול אחד מבני הזוג להתחיל את . להיות עם הילדים 

ובכך יוכל בן הזוג להגיע מוקדם יותר ( כשהשני מארגן את הילדים בבוקר)יום עבודתו מוקדם מאד  
במידת האפשר ניתן גם להיעזר בדמויות בוגרות משמעותיות אחרות כגון הסבים אשר גם . הביתה

 .לנוכחותם לרוב השפעות חיוביות על הילדים
לא רק בנושא נוכחותם אלא גם  בתאום ציפיותיהם מילדיהם ובמסרים שהם , תאום בין ההורים

 .   מעבירים בנפרד לילדיהם יקלו במידה ניכרת על תפקוד ההורים ובכך השפעתם על ילדיהם תגדל
 

 מטפלת משפחתית  המתמחה בטיפול במתבגרים, הכותבת הינה צופית חן
hentsofit@gmail.com 

 נוכחות הורית
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ארטיקים וקרטיבים של , גלידות
 שטראוס ופלדמן 

לאירועים ולפרטיים , לקייטנות

 מבצעבמחירי 

 Www.Dvdvn.co.il:אתר 
 21-0508001: בקונדיטוריה‘ טל

 
  :למכירה

 .'חד 6ר "מ 810/062 'בנופית א
חדרי , מטבח גדול, פינת אוכל, סלון 

 ...שינה מרווחים ועוד
 .אופציה ליחידת דיור

 !!!מגרש מישורי גדול במיקום מצוין
 21-0002211: לפרטים



 10 

 

 עתיקה ענקפטריית 
, כגון דינוזאורים וממוטות שנכחדו, בעבר הופיעו יצורים ענקיים על פני כדור הארץ

טונות וארכו כשלושים  222והיום היצור הגדול ביותר הוא הלווייתן הכחול השוקל 
ידועים עצי סקויה בקליפורניה שהגיעו למשקל , בעולם הצמחים. ושלושה מטרים

. אך המידות הגדולות ביותר שייכות דווקא לפטריות, של שישה טונות
הכירו פטריית כובע צהובה ששמה , ב"אנשים במדינת וושינגטון בארה

 Mmillariaושמה המדעי הוא   Honey mushroomהעממי הוא 
ostoyae  , ומהו נזקה לעצי היער , אך לא ידעו מה גודלה האמיתי

גדלים , בצורת כובע, החוקרים ראו את גופי הרבייה של הפטרייה. בסביבתה
אך קורי התפטיר של גוף הפטרייה הפרושים מתחת לפני , במפוזר על פני האדמה לרגלי העצים

יונקים את מימיהם ואת מזונותיהם וגורמים , חודרים דרך השורשים לגזעי העצים, האדמה
 .  למותם

ופעם בשנה היא שולחת את גופי הרבייה מעל , הפטרייה מתרבה על ידי התארכות חוטי התפטיר
החוקרים חשבו שזו הפטרייה הגדולה בעולם עד  2222עד שנת . לפני האדמה המייצרים נבגים

עצים רבים שהתייבשו ומתו  Oregonבמזרח אורגון  , שגילו ביער אורנים בהרים הכחולים
הגורמת להתייבשות עצי    Mrmillariaהם גילו שם מין אחר מהסוג . והחליטו לחקור את הסיבה

במחקר השתתפו חוקרים מאוניברסיטאות בקנדה . וקנדה, ב"המחט גם בחלקים אחרים של ארה
האקלים היבש . וגם כדי לגלות את גודלה של הפטרייה, כדי למצוא פתרון לבעיה, ב"ובארה

לכן אין מתחרים , המתפזרים מתחתית גוף הרבייה, אינו מאפשר נביטת הנבגים, במזרח אורגון
, רשת חוטים סבוכה -  Rhizomorphsלפטריית האם הממשיכה לגדול מתחת לאדמה על ידי 

 .  שנים 2522כבר 
. טונות 822ושוקלת , ר מתחת לפני האדמה"פטרייה זו משתרעת על פני שטח של שישה קמ

ויש קשר , הם גילו שכל תאיה זהים מבחינה גנטית, כאשר בדקו את גבולות תפוצת חוטיה
מורכב , זה אומר שכל משטח האדמה הענק שנבדק ביער האורנים. וקואורדינציה ביניהם

פטרייה זו נחשבת היום לאורגניזם הגדול ביותר . מפטרייה אחת בלבד עם הרבה גופי רבייה
 . ובעוד מקורות  Scientific Mmericanופרטים עליה התפרסמו ב , בעולם

. נחשבות למפותחות יותר בממלכת הפטריות ,  Basidiomytcotaפטריות כובע או  בסיסה 
מכאן . בדומה לפרי המייצר זרעים, תפקיד הכובע הבולט מעל פני האדמה הוא לייצר נבגים

וגוף הפטרייה עצמו נמצא באדמה בצורת קורי תפטיר סבוכים , שהכובע הוא איבר הרבייה
Mycelium. גוף הפטרייה החבוי באדמה , כמו גשמים עבור האורנייה, כאשר התנאים מתאימים

היוצרים את כובע הרבייה בתהליך הנמשך מספר  Hyphae -יוצר חוטים מיוחדים חדשים 
 . שבועות

כאשר הנבגים מתנתקים מתחתית  . Basidiomycetesרוב פטריות הכובע שייכות למחלקת
בעל סט אחד )כאשר הנבג . הם יכולים לשרוד זמן רב עד שהתנאים מתאימים לנביטתם, הכובע

מאותו )כאשר שני קורים כאלה . תאי -הוא מוציא קור ראשוני רב, נובט (n -של כרומוזומים 
מהקור . נוצר קור משני בעל שני גרעינים, נפגשים ויש חיבור בין הציטופלסמה שלהם( המין

 . היוצר גוף פרי שבכל תאיו יש שני גרעינים, המשני מתפתח תפטיר סבוך של חוטים
היוצרת ארבעה תאים , מיוזה –מתחת לכובע מתפתח גוף הפרי ובו נעשית חלוקת הפחתה 

, מיקוריזה עם שורשי אורן ירושלים -האורנייה חיה בסימביוזה . הפלואידים שכל אחד הופך לנבג
הפטרייה . כשקורי  הפטרייה יונקים מים ומינרלים מהאדמה ומעבירים אותם לשורשי האורן

הנוצרים בתהליך , עצמה נהנית מקליטת חומרי הטמעה אורגניים כמו סוכרים וחמימות
 . כי אין בה כלורופיל, שהיא אינה יכולה לייצר, הפוטוסינתזה בעלים הירוקים של עץ האורן

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 אינסטלציה
 

 תיקוני אינסטלציה
 דודי שמש וחשמל
 מחלקת שיפוצים

 

 שעות 21שירות 
252-5606065 
 שירות הוגן ומקצועי

 יושב על ' חד 5.5בית בודד ' בנופית א -למכירה
  ₪  2,122,222. פונה לנוף, מגרש מדהים

  ר עם חצר "מ 02' חד 0בנופית יחידת דיור
 ₪  0,222. פינוי בסוף יולי, גדולה

  פינתי ' חד 5בית בודד ' להשכרה בנופית א
 ₪  5,522ומבודד 
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752 -5842330 

 הובלת דירות
 

 מפריט אחד ועד דירה שלימה
, מחירים נוחים, הוגנות, אמינות

 התראה קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  250-2122112עודד : לפרטים
2520-066212 

aviorian@gmail.com 

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברוך -“ מידע”

 21-0505255 , 
 251-5080626נייד 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

252-6221108  
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490-0066044 
40-5000504 
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 שע ים חשמליים ו ככות  כב 
   י וט מתכת   גולות   

    גד   לב  

 51-19452.1. ייד , 9235.34. טל
 facebook-עכשיו גם ב

  י  מ    שי ות   טי ו יבו י ב ו ית 
 מז  מ    ש ים

 

 הדברת מזיקים         -אורי 
 הדברה ירוקה ידידותית לסביבה

!!לאדם ולחיות הבית   
.אמין   ואדיב , שירות מקצועי   

 חומרי ההדברה חדישים ומאושרים 
.י המשרד לאיכות הסביבה"ע  

  0581  -רישיון , מדביר מורשה 

 180-8410500:   טל

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחי ון    ום 
 ₪ .9משב ת לחודש 

 ₪   .41משב ות לחודש    1
 ₪ .42 בע עמוד לחודש 
 ₪ .31ח י עמוד לחודש 
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 LCD - ת  ת ותי ון מ כי  לזמ  ו  
 תי ון מחשבים

 ט עון.   0     ן  ו יון 

  490-0009000: ניי ,  5900060: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מוניות חמודי 
 מונית מרצדס חדשה

482-4200175 
נסיעות מיוחדות לכל חלקי הארץ 
העברת חבילות לכל חלקי הארץ 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

251-2800060 
iDoarcitec@gmail.com 


