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 גן רועי 
 0נלקח מאיתנו רועי 90.30.9בתאריך 

הקמנו , ו בשבט“בט, שנה לאחר מכן
הפסגה ליד ‘ ברח)גן רועי -גן לזכרו

בעזרת הישוב ( החרוב המיתולוגי
 0וחברים

הגן משמש במשך השנים את הילדים 
ג "ילדי המעונות בל0 הרבים בישוב

בשבת 0 בעומר עושים מחנה כל שנה
, אומנים משמש הגן להפעלת הילדים

 0וכן עוד כל מיני אירועים
השבוע קיבל הגן שילוט חדש מעשה 

תודה לך -ידיה של שלומית לירון
 0שלומית

תודה לעירית ארז ופנינה נאור שחשבו 
לשפרה שתמיד , לברברה שנרתמה לעניין0 ודאגו להפעיל את כל הנוגעים בדבר, שצריך שלט לגן

 0   תודה לכולם0 לישוב ולכל מי שלקח חלק ביוזמה ובביצוע, עושה דברים מאחורי הקלעים
 חנה רון

והראה לי היכן , שגר סמוך מאד לגן רועי‘ דן סולאזבתמונה 
לגמרי במקרה התברר לי 0   בדיוק נמצא השילוט החדש של גן רועי

אבי : צילום!  יום הולדת שמח דן0 כי מחר יום ההולדת של דן

 משלוחים
48-=97:;;= 

 פיצריה מסעדה

 משלוחים עד הבית 

40-3399349 
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 באולם הרב תכליתי 21:30הערב בשעה 

 כשאור דולק בחלונך :בתכניתיעלה אביטל וזמרת הסופרן שלישיית עתר 
פולקלור מסקוטלנד ואירלנד בצד קלאסיקה ישראלית  0 מסע מרגש בין מילים וצלילים

אז ואפילו באך ‘קצת ג, (יוני רכטר ואחרים, נעמי שמר, משה וילנסקי, סשה ארגוב)
 .כרטיסים בכניסה !!!      מומלץ0 ומוצרט 



 טכסכיכככהכיכרכככ כ כהכסכ כיכ כ
 לכל בית נופית
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 כל המעוניין לשתף בגעגוע הפרטי שלו  יפנה 

  054-8184804לדרור פימה בטלפון            

 drorfima@gmail.comל  “או בדוא             

 .ה ח ו מ ר י ם   י ו ו ל ט ו   ו י ע ר כ ו   ב ס ר ט   ו י ד א ו 

 

 , כ ד י   ש נ ו כ ל   ל ה י ע ר ך   כ ר ם ו י   נ ב ק ש   ל פ נ ו ת   ב ה ק ד ם 

 .59.7.54' ל ם   י ם ו ח ר   מ י ו ם   ב 

 הקרנה מיוחדת  -לקרםת יום הזכרון
 .בםולם הרב תכליתי בנופית 74<64בשעה  58.8.6454יום רביעי 

 .יוצר הסרט, לםחר הסרט מפגש ושיחה עם גילי מייזלר

, השתתף גילי מייזלר בחיפושים אחרי אחיו גיורא, פעמיים בעבר
חיפוש פיסי עם משפחתו : נעדר מפורסם ממלחמת יום כיפור

וכעבור עשר שנים במזרח , בסיני ובישראל בזמן המלחמה
כעת הוא יוצא למסע השלישי כדי . הרחוו במסע אישי מתעתע

 . לסכם ולהירפא משני המסעות הטראומטיים הוודמים, להיזכר
 24צעיר בן , 12ילד בן , הסרט גחליליות הוא סיפורו של גילי

, 19שנשאר בן , גיורא, שיוצא לחפש את אחיו, 44ומבוגר בן 
מרגש ומטלטל על , אמיתי, זהו תיעוד אישי. במלחמת יום כיפור
השוזר , כוכב נופל וגחליליות, סמים והזיות, משבר נפשי ושכול

נפאל ומה , סיני, בירושלים, אהבה ותוווה, מציאות ודמיון
 .שביניהם

 

הוקרן 0  9..9הקרנת בכורה  בפסטיבל הקולנוע בירושלים 
נכלל בהיצע האמנותי והוא מומלץ ,  .במוצאי יום כיפור בערוץ 

 0ב בסל תרבות"י-'לצפייה לכיתות י
בתכנית הבוקר עם ניב )צ  “גל0 הסרט עורר עניין רב בתקשורת

, " (ספרים רבותי ספרים"עורכת , גרוס-המלצתה של ציפי גון, בתכנית הצהריים של יעל דן, רסקין
רונן  -ערב חדש , דליק ווליניץ - 93ערוץ , .0ערוץ , חמש עם רפי רשף)הופעות בערוצי טלביזיה 

ידיעות "שעות  של  92כתבה במוסף , תרבות מעריב) בעיתונות הכתובה , (ברגמן ודן מרגלית
 ( 0תרבות ועוד Ynet)בתקשורת הדיגיטלית "  ( אחרונות



 ילדים/תספורת גברים
 ₪  34פאן +תספורת נשים 

 ₪  93/04 -ארוך /פאן קצר
 צבע  פסים  גוונים 

תסרוקות / איפור ערב 

+צבע מבצעים
תספורת 

 בלבד₪  170-פאן ב+
אפשרות למנוי מיוחד לצבע לשיער

 
מנוי פאנים 

 !בלבד₪  350מתנה  1+ 10

 ‘ ה-‘פתוח א

 טבעון ' ו 1ככר בן גוריון 
 04-9534484פוס /'טל

 משקפי רםיה ועדשות מגע

 מםיר טולידםנו 
 אופטומטריסט מוסמך

 מומחה למשופי מולטיפוול

 נופית - מירי םרנהלט

 מחירים מיוחדים 
 לתושבי נופית 

ות
מינ
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רו
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 שעות ביממה 24 

 מסנן מים לבית
עם חומר לריכוך 
המים והגנה על 

דוד השמש , הצנרת
 והמדיח

 !חובה בכל בית

 052-3237505דודי      050-7679905יעוב  
 !שירות מכל הלב

החלפת קווי ביוב ומרזבים ללם , חדש בםרץ
פתרון מתקדם לבעיית   -חפירה וללם הרס 

 חדירת שורשים ובעיות נוספות בקווי הביוב
  שימוש במצלמת אינפרא אדום -איתור נזילות 

 האיתור באמצעות מצלמה חדישה 
 תיוונים והחלפת דודי שמש 

 תיווני אינסטלציה 

 פתרון מתקדם לבעיות בקווי ביוב ומרזבים, חדש בארץ
 



 נופית יוזמת עסקים
 קידום ופיתוח הקהילה היזמית בנופית

 

 מעברים בעמק ומטי חיפה מציגים
 תוכנית עבודה שנתית ליזמי נופית

 

 הנכם מוזמנים לכנס בעלי עסקים ויזמים 
 

 ..090 – ..900בין השעות   .0.0300הכנס יתקיים ביום חמישי  
 באולם התכליתי בנופית: מקום המפגש 

 

 ! כדאי לכולנו, כדאי לך0  נופית יוזמת עסקים
 
 

 !נשמח לראותכם 
 

  בערב האירוע₪   .0תשלום בסך 
05075809650אירית ארז מנהלת יחידת היזמות מעברים בעמק  : לפרטים נוספים   

09001 – 090.. 
  

 הרשמה וכיבוד קל, התכנסות

 הצגת תוכנית עבודה שנתית ליזמי נופית 09001 – 09021
  

 עובדת קהילתית תעסוקתית מעברים בעמק – מירב שמחי 09021 – 9.021
 "מפגשי מניפה " הצגת 

 פעילות חווייתית לבעלי העסקים והיזמים
 סיפורי הצלחה והדרך הנכונה להיבנותם בנופית, הסבר על קבוצות מניפה

 רישות חברתי ליזמים באתר מעברים בעמק
  

900.. – 9.021 
  

 0סיכום וסיום, הרשמה לפעילות

 :ב ת ו כ נ י ת 



 219949.-2.פקס |  219230.-2.טלפון 
 Www.nry.co.ilאתר |  nag@ry.org.ilל “דוא



 nofsheat@012.net.il0: ל“דוא 0035010:פקס  60-0035365: טלפון  32665נופית  1335ד "ת: כתובת

  
כולם מוזמנים לבור באתר האינטרנט 

 החדש של נופשית
com.nofsheet.www 

  
  

לילה אחד מופיעה בחדרו של 
 ממנה בווע , ושיו ביצה

 ... דרוון וטן ונחמד
אמא של ושיו לא מאמינה בויומו 

אבל בכל פעם שהיא , של הדרוון
, "אין דבר כזה, דרוון"אומרת 

 . הדרוון הולך וגדל
  

 , הצגה חזותית שזורת הפתעות 

 .בה נרקמת ידידות בין מציאות לדמיון 
  

  

 :נופית -ועדת תרבות

ע ה     81.2.3181, י ו ח   ח מ י ש י   ב א ו ל ח   ה ר ב   ת   ל י ת י . 80311ב ש 

 מלווה₪  81, לילד₪   31במסה  כמיקדמתכ רטיס 

http://www.nofsheet.com/


 

 כרעיים
6199 

 חזה עוף
2299 

 כבד עוף
6199 

 עוף שלם
6199 

 2...2-993.הזמנות בטלפון 0  מהמרכולית ומהאטליז חינם משלוחים 

 21:.9-..:0: פתוחה לשירותכם בין השעות המרכולית

Bon Jour  Nofit 
 ! בקרוב
 ור במרכולית‘פינת אפיה של בונז





 קרית טבעון, 1כיכר בן גוריון  3052-4322542 נייד/  304-2531742 טל

ב ק נ י י ה   מ ע ל   

9..
         ₪ 



    טיפול משולב 
 ג גוף 'מסם+ טיפול פנים מלם 

 ...שעתיים שכולן הנםה ופינוק 

 שוודי רפואי בהזמנה מראש‘ מסאג
( אלסטו+ שרף )הורדת שיער בשעווה 

 מוצרי ווסמטיוה  לרכישה
 קבעי עכשיו תור ובוםי 

 .להנות מטיפול נפלא וופה מוכן

 טיפול פנים איכותי ומפנק 

 !  הגיע הזמן שלך לעצמך

 494- =547=97–<  גלית רז נייד
  48- ==;75== <בית

 

 מאפייה

 םבו שםדי ובניו

 פ י צ ה , ל ח מ נ י ו ת , פ י ת ו ת 

04-9536356 
 משלוחים עד הבית

 , עוגיות, בורקס, זעתר
 חלות לשבת





 ,לתושבי נופית שלום
ומהשבוע ,  שעות פעילות מורחבות, התחדשנו במרפאה חדשה עם צוות מורחב, כידוע

פעמים בשבוע ותאפשר למשפחות הצעירות מרובות  3שתעבוד , גם רופאת ילדים
0 קצר ולעניין, יעיל, מהיר –הילדים וגם פחותות הילדים להצטרף למרפאה ליד הבית 

 :זאת הזדמנות טובה לעדכן אתכם בנושא חיסונים הניתנים במסגרת טיפת חלב
  חיסון צהבתB  מנות 3-ניתן ב 
  שיתוק , שעלת, פלצת, אסכרה: חיסון מחומשת שכולל

 מנות 2דלקת קרום המוח ניתן ב,ילדים
 0מנות 3-חיסון פרבנר נגד חיידק מסוג פנאומוקוקוס שניתן ב 
 ואבעבועות רוח ניתן , חצבת, חזרת, חיסון מרובע שכולל אדמת

 במנה אחת בגיל שנה
  חיסון צהבתA 0מנות בגיל שנה וחצי ושנתיים  9שניתן ב 

   יש חיסון נוסף שאינו  בסל הבריאות וניתן לקבלו  במסגרת קופת החולים וזה
 .מנות  לתינוקות עד גיל   9-3חיסון נגד וירוס שנקרא רוטה וירוס וניתן ב

 0חודשים
  

 
 :חיסונים נוספים לכלל האוכלוסיה 
  מנות 3-ב  9-21חיסון נגד פפילומה וירוס ניתן לנערות ונשים בגילים 
  חיסון חצבת חזרת אדמת מומלץ לנשים בגיל הפוריות שקיבלו בעבר רק מנה

 אחת
  פעם אחת וגם  01חיסון פנאומווקס נגד דלקת ריאות מומלץ לכל אחד מעל גיל

 0לאנשים שמוגדרים כאוכלוסיה בסיכון לפני גיל זה
 שנים ותוספת מיוחדת  .0חיסון דיפטריה טטנוס מומלץ לכל אחד אחת ל

 0במקרים מיוחדים כנשיכת כלב או שריטת חתול
  חיסון נגד שפעת עונתית ניתן  לכולם עם דגש על אוכלוסיות בסיכון כל שנה

 בסתו
 

דחית חיסון אינה , אבל, במתן חיסונים יש רווחים מומלצים לביצוע החיסונים, ככלל
 0 מבטלת חיסונים שכבר ניתנו

  
 שנהיה כולנו בריאים ומחוסנים

 
 אחות  -אריאלה  שפיגל

 מדור הבריאות של מרפאת הכללית החדשההעיקר הבריאות 

 , אמא 
 לא כאב בכלל





 נ ו ו ט י   נ ו פ י ת   ה י כ ו נ ו 



 קונדיטוריה דובדבן
http://duvdevan.meydalle.info 

 עוגות יום הולדת עם תמונה  

 מוצרים ללא  גלוטן 
 29309.924-.1.: נייד .2-913043. 

 פתוח  כל ימות השבוע  

09:00-21:00בין השעות    

 פינת אמן באירועים
סדנאות אומנות מותאמות 

 במיוחד לאירוע שלך

 כולם יוצרים 

 כולם נהנים

 באווירה קסומה 

 9890<?>-0;0גבריאלה קיים 
galakayam@gmail.com 

 חוויתי  ייחודי  קסום

 ברומר אורי

 הדברת מזיקים
 שירות הדברה מקצועי

 אמינות, יחס אישי
 התאמת פתרון לכל לקוח

 !שימוש בחומרים ידידותיים 
 0;<0 -‘ רשיון המשרד לאיכות הסביבה מס

 אשמח לעמוד לשירותכם

:>::-;=0-0;:  ,:?::-;=0-0;: 
 נופית

Uri.brumer@gmail.com 

 אילן תיקונים
 :א ל ו מ י נ י ו ם 

, החלפת רשתות קרועות, החלפת רצועות לתריס
הרכבת , החלפת גלגלים לחלונות ודלתות הזזה

מוטות וחבלים , משאבות סגירה לדלתות כניסה
תיקון ,סגרים וידיות לחלונות ודלתות, לכביסה

 , כל תיקוני האלומיניום, והחלפת חלונות שבורים
 (0חדר אטום)ד "מומחה לחלונות ממ

 :   ח ש מ ל 
, מנורות, מתגים, קיבוע והרכבת שקעים

תנורי , קטורים לחצר'פרוג, פלוריסנטים 
הוספת נקודות בבית , מאווררים, ונטות, אמבטיה

 0ובחצר

 :א י נ ס ט ל צ י ה 
החלפת חמם מהיר , ניאגרות, הרכבת ברזים

, פתיחת סתימות ביוב, ( דוד שמש) לבוילר 
מיחזור מים אפורים , הוספת נקודות מים

 0להשקיה

 כ(לא בשבת0 ) 19-1144111.:  טלפון

  הם ט מ ו ס פ י ר 
 ס ט ו ד י ו   ל צ י ו ר   ו מ ס ג ו ר   ת מ ו נ ו ת 

 

 "כל תמונה הופכת לתכשיט"

שלל פרופילים ופספרטו מחכים  
 לתמונה שלך

 עבודה מקצועית בעין םומנותית

  רות 64>=88:-496לתםום  

 י ע ל י   י פ ה 
 ז ר י   מ מ ת ק י ם  -ש ז י ר ת   פ ר ח י ם  -ע י צ ו ב   ם י ר ו ע י ם 
054-2 5854 52    h a l omo t k s um im@wa l l a . c om 



 צדקה וגמילות חסדים שקולין כנגד כל המצוות שבתורה

של  כמדי שנה אנו פונים לתושבי נופית בבושה לסייע ברכישת חבילות מזון לטובת משפחות
לליל הסדר ולחג  שאין באפשרותן לונות את המצרכים הבסיסיים, חניכי כפר הנוער רמת הדסה

 .הפסח
  

הכסף  . הכפר מגייס תרומות לצורך רכישת חבילות מזון כדי לסייע למשפחות לוראת החג
, כל מי שנוטל חלו בפרויוט עושה זאת בהתנדבות. לרכישת החבילות משמש במלואושייאסף 

 . ללא עלויות נוספות
  

תושבים המעוניינים לתרום עלות חבילה או חלו ממנה . שקלים  694 -עלות כל חבילה כ
 .מוזמנים לפנות אליי

 , בתודה ובברכת חג שמח
  
 .רותי דונג בשם הנהלת כפר הנוער רמת הדסה

 rutioded@netvision.net.ilל "או בדוא, 052-6471825טלפון , נופית 79גלבוע : כתובת
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 קניה נכונה 
 "זוכרת-רשימה" 

ולכן )כשאנו ניגשים לבחון את הקניות שלנו ערב החגים 
אנחנו שוכחים שיש , (רשימה זו נכתבת בקדם ערב פסח

הרבה שבועות בין החגים ולכן עלינו לקנות נכונה כל 
 0 השנה

של הנחות והוזלות אבל חדי העין ישימו לב למה שהחל בחצי , המפורסמים ברבים, ערב פסח מתאפיין במבצעים
שעוקבים אחרי הרשת , הנחה 912 -ו 9.2הרשתות הגדולות החלו במבצעי 0 מבצעים כל השנה: השנה האחרונה

ל מאפשרות לשנות מבצעים על בסיס יומי ולדוור את "שיטת הפצת המידע כיום הכוללת מסרונים ודוא0 המתחרה
 0 המבצע החדש ללקוחות מיידית

שהרי אין לנו כל סיבה 0  לערנות מכסימאלית ולזיכרון בסיסי של מחירים, הצרכנים, שיטות אלו מחייבות אותנו
כדי , יתכן והמחיר עלה אתמול ממש לפני המבצע0 שהמבצע של היום הוא על המחיר של שילשום, להאמין

משפחה ממוצעת קונה כארבעים פריטים בצורה קבועה 0 שההנחה הגדולה לא תוריד את ריווחי הרשתות הגדולות
עובדה זו יכולה לעזור לנו להכין את רשימת הקניות שלנו בצורה (0 הערכה)ועוד כשלושים על בסיס מזדמן 
 0שתעזור לעקיבה אחרי מבצעים

הצעה זו מתבססת על העובדה שהמחירים "0 זוכרת-רשימה"שדרוג רשימת הקניות הרגילה ל: מה שאני מציע הוא
מחיר המוצר , "יום-יום"ליד כל מוצר נוסיף עמודה בה נרשום את מחיר ה0 היום די יציבים ולא עולים כל שבוע

נשווה את המחיר לעוגן שלנו , כל פעם שיהיה מבצע0 מחיר זה יהווה עבורנו את העוגן הכלכלי שלנו0 כל השנה
 0 ונוודא שזה מבצע אמיתי

אז למה לא בעצם , עלינו עם מחיר פיקטיבי ואנו קונים רק במבצעים אמיתיים" יעבדו"אז הגענו למצב בו לא 
השיטה שלי היא ? מדוע לא להשיג שני הישגים במאמץ יחיד? לנצל את הרשימה שלנו להקטנת סכום הקנייה

כדי שנקלוט את המוצרים שכדאי , הרשתות הגדולות שמים את המוצרים היקרים בגובה העיניים: הפוך על הפוך
נוכל 0 אנו לא מאבדים את הסבלנות ולא חוטפים מוצר לפי העין, במידה והקנייה שלנו קצרה0 להם שאנו נקנה

על , הוא לא נורמאלי"רוב האנשים יפסיקו לקרא כאן ויפטירו 0 היכן כל מוצר מונח" נזכור"לקצר את הקנייה אם 
אני מסדר את 0 אני לא משקיע בזה אפילו תא אפור אחד, אז רוב האנשים צודקים" ?מה הוא מבזבז תאים אפורים

כי לא )לא שוכח אף מוצר , כך אני מגיע לכל המוצרים לפי סדר ההליכה שלי0 הרשימה לפי הסופר בו אני קונה
, ומצמצם את זמן הקניה לחצי, (הצעות שלא תמיד זולות)לא מתפתה להצעות בשבילים הראשיים , (ראיתי אותו

 0או פחות
-רשימה"נוכל להשתמש ב, פרט לבדיקת מבצעים וחסכון בזמן0 עם מחירים ומיקומים" זוכרת-רשימה"אז יש לנו 

כך (0 ידני עם מחשבון או באקסל)נסמן את הטעון קניה ונסכם , דקה לפני היציאה מהבית0 לתכנון תקציבי" זוכרת
תקציב מאוזן ומחושב הוא הבסיס לחיים 0 ללא בזבוז זמן, ללא לחץ, נוכל לעמוד בתקציב שהקצבנו לעצמנו

יעזור ( עליו נדבר באחד המאמרים הבאים)לתכנון תקציב " זוכרת-רשימה"שימוש ב0 כלכליים וצרכניים נכונים
 0אלא גם לעמוד בו בכבוד, לנו לא רק לתכנן את תקציב הקניה

 http://bit.ly/aHdsoj: לדוגמא ניתן למצוא בקישור הבא" זוכרת-רשימה"
 

דבר שאינו 000" בעבר הייתה אסורה ביהדות לקיחת ריבית על הלוואות"בשבוע שעבר כתבתי בטעות : תיקון טעות
ההופך את ההלוואה לעיסקה " היתר עיסקה"גם בימינו אסור לקחת ריבית על הלוואות ולכן חותמים על 0 מדויק

 0ואז הריבית מותרת כתשלום בעסקה
 

או   yehuda@tovana4u.co.ilל "ניתן לפנות אלי בדוא0 אשמח לענות על שאלותיכם במדור זה או אישית
 www.tovana4u.co.ilדרך האתר  

www.tovana4u.co.il 

המשפחה -כלכלת0 וצרכנות" המשפחה-כלכלת"-המייעצת ב" תובנה"הוא בעל חברת יהודה יזרעאלי 
תכנון העתיד המשפחתי , יומית-משפרת את ההתנהלות היום"0 תכנון פיננסי משפחתי כולל"עוזרת ב

, בצד הצרכני(0  רפואי ופנסיוני)ובייעוץ להגנות ביטוחיות משפחתיות ( חגיגות, טיולים, לימודים)
כגון התחברות לחברה סלולארית ללא הפתעות בחשבון , מטפלת בבעיות צרכניות מכל סוג" תובנה"

 0או שירות2טיפול באי הבנות עם ספק סחורה ו, התנתקות מהכבלים ללא דחיות, החודשי

http://bit.ly/aHdsoj
mailto:yehuda@tovana4u.co.il
http://www.tovana4u.co.il/
http://www.tovana4u.co.il/
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 לצרכים שלך והכול באמינות ובמקצועיות

 !נשמח לעמוד לרשותכם



 היעלמות הדו חיים  
והתפרסם באחד , מחקר שנעשה על ידי אוניברסיטת ברקלי בקליפורניה

שריסוס כימי , מגלה"  Proceedings" בכתב העת המדעי  .9.0במרץ 
גורם ל , הנמצא בשימוש כלל עולמי בחקלאות, (Atrazine)בשם אטרזין 

, ב לבד"בארה0 הופכים לנקבות 0.2ו ( לא פוריים)להיות מעוקרים , מהצפרדעים הזכרים 412
בשדות התירס , בריסוס נגד עשבים, מיליון ליטרים של אטרזין .2משתמשים בכל שנה ב 

0 את המים העליים ואת מי התהום, שהחומר מזהם גם את הקרקעות, החוקרים גילו0 והסורגום
)איבדו את ההורמון הזכרי טסטוסטרון , הצפרדעים הזכרים שבאו במגע עם חומר הריסוס

Testosterone ( הזכרים 0 ואיבדו את יכולתם להפרות את ביצי הנקבות, ואת תאי הזרע
אך מהן בוקעים רק ראשנים , המופרות על ידי זכרים רגילים, מטילים ביצים, שהופכים לנקבות

 0 זכרים

0 ואף עלולה להיכחד, האוכלוסייה הולכת ומתמעטת, בעקבות שינוי האיזון בין הזכרים לנקבות
במחקרים אחרים גילו 0 החוקרים מניחים שזו אחת הסיבות להתמעטות הצפרדעים בעולם

דו , אצל דגים, (כגון טסטוסטרון ואסטרוגן)שאטרזין משבש את ההורמונים האנדוקריניים 
שפגמים שונים בעוברי , הם גם מעריכים(0 כגון מכרסמים ואחרים)עופות ויונקים , זוחלים, חיים

, בעקבות ממצאים אלה0 או עקיף, נגרמים כתוצאה מחשיפה לריסוסים באופן ישיר, האדם
ב נמנעות "ומדינות אחדות בארה, מדינות האיחוד האירופי אוסרות על השימוש באטרזין

 0 מהשימוש בו

מגלה שראשנים  " Xenopus laevis"מחקר שנערך על ראשנים של צפרדע אפריקאית בשם 
שבהם התפתחו אברי מין ( דו מיניים)הפכו הרמפרודיטים , שגדלו במים שזוהמו באטרזין

 -  Leopard Frog"  צפרדע הנמר"בשם , (ב"בארה)גם מין אחר של צפרדע 0 זכריים ונקביים
"Rana pipens  "שהשפיעה על , וירדה אצלו רמת הטסטוסטרון, הושפע מאותו חומר ריסוס

דבר זה הגביל את יכולתו של הזכר לקרוא 0 הפיזיולוגיה בגופו ועל תיבת התהודה בגרונו
שזה , גילו ביציות בתוך האשכים, אצל חלק מהצפרדעים0 וכך גם יכולת הריבוי שלו, לנקבה

 Journal ofבכתב העת  .9.0מחקר אחר שפורסם בראשית 0 מעיד על הרמפרודיטיות

Experimental Biology דן בהיעלמות הדו חיים בעולם, ל"ומחזק את הממצאים הנ ,
 0 כתוצאה מבעיות אנדוקריניות שנגרמו על ידי ריסוסים כימיים

והרס בתי , בעקבות התמעטות מאגרי מים טבעיים, נפגעו אוכלוסיות הדו חיים, ברחבי הארץ
והתייבשות , זה נובע מהתרחבות השטחים הבנויים באזורים עירוניים וכפריים0 גידול  מתאימים

היו , שעד שנות השבעים של המאה העשרים, חוקרי האקולוגיה טוענים0 מאגרי מים ונחלים
נשארו רק כעשרים בתי גידול ( .9.0שנת )והיום , כאלף בתי גידול טבעיים לדוחיים בארץ

, הקרפדות והסלמנדרות, זה אומר שאוכלוסיות הצפרדעים0 הנמצאים בשמורות טבע, מתאימים
וזיהום בתי גידולם על ידי חומרי ריסוס , בעקבות צמצום מקורות המים, הלכו והתמעטו בארץ

 0         כימיים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע
ek.meydalle.info 
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 אולטרא מרתון ביערות מנשה
ביום שישי האחרון התקיים באזור עין השופט מרוץ אולטרא מרתון שטח 

אולטרא מרתון הנו מושג 0 קילומטרים ..0-ו, .1, .3, 01למרחקים של 
 29המתאר תחרויות ריצה למרחקים העולים על מרחק המרתון המסורתי של 

תחרויות אולטרא מתקיימות בעולם כולו כשהמפורסמות ביותר הינן 0 מ"ק
התחרות , מ"ק 0.התחרות המתקיימת בדרום אפריקה למרחק של 

ותחרות דומה , מ"ק .00המתקיימת במערב ארצות הברית למרחק של 
מדובר בתחרויות המורכבות ממקטע אחד ארוך של ריצה להבדיל 0 לאורך האלפים בארופה

 ..3-.91מאירועי ריצה רב שלביים המתקיימים בעיקר באפריקה ובסין ומגיעים למרחקים של 
 0 קילומטרים

רבים מהרצים נוטים להשתעמם ולחפש אתגרים " רגילות"אחרי כמה שנים של ריצות מרתון 
חלק גדול מהמרוצים מתקיימים בדרכי 0 אולטרא מרתון נועד להיות בדיוק אתגר שכזה0 חדשים

על כל ספורטאי 0 עפר עם טופוגרפיה קיצונית כאילו שהמרחק העצום לכשעצמו איננו מספיק
0 לדאוג בעצמו למזון ולנוזלים לריצה למרות שהמארגנים פורסים תחנות רענון לאורך הדרך

חלק מהרצים משתמשים במקלות מיוחדים מקרבון על מנת להפחית את העומס מהמפרקים 
הזינוק לרבים ממרוצי האולטרא מתבצע באמצע הלילה על 0 ולשפר את יכולת הטיפוס שלהם
המשמעות הינה ריצה בחושך עם פנסי ראש מה שהופך את 0 מנת שהסיום יהיה בשעות האור

 0   הריצה למורכבת ומסוכנת יותר מבחינת פציעות

שניסו את  .1-התחרות שהתקיימה ביום שישי האחרון משכה כמה מאות רצים מקומיים כולל כ
 00-.0 -מתוכם הצליחו לסיים את התחרות אחרי כ .03 קילומטרים ..0כוחם במרחק המלא של 

אחרי שבשנים האחרונות המרחק 0 כל האחרים נכנעו למרחק ונאלצו לפרוש0 שעות מהזינוק
אם לא די במרחק 0 השנה נבחר המרחק העגול, קילומטרים ..-ל .0-עלה כל שנה בהדרגה מ

ובטופוגרפיה מסלול התחרות כלל חציית מספר מעברי מים עמוקים ולא מעט בוץ שהצטבר על 
חלק מהמשתתפים בחרו להחליף 0 המסלול בעקבות הגשם שירד כשבוע לפני מועד התחרות

 0 מספר זוגות נעליים וגרביים כל מספר קילומטרים על מנת להימנע משפשופים ויבלות ברגליים

חלק מהמתאמנים שלי 0 בסביבות הצהריים הגעתי לשטח התחרות אחרי בוקר ארוך בתל אביב
קילומטרים כבר סיימו ואחרים עוד התמודדו עם  .3ו  01שהשתתפו במרחקים הקצרים של 

אחרי 0 אחד מהם השתתף בתחרות כאימון הכנה למרתון פאריס שיתקיים בעוד כחודש0 המסלול
-מספר קילומטרים הוא טעה באחת הפניות על המסלול מה שהפך את מרחק התחרות עבורו ל

גם 0 שמתכונן גם הוא לפאריס, אייל שטרן, יחד איתו היה גם נציג נופית0 קילומטרים בפועל 31
קילומטרים היה ליישוב שלנו נציג בדמותו של המרתוניסט ואיש  .1במרחק הארוך יותר של 

 0נקווה שבשנה הבאה נראה גם נציג מקומי מתמודד עם המרחק הארוך0 הברזל בועז ריבק

אחד הדברים הנחמדים ביותר בתחרויות כאלו היא האווירה האינטימית והחברותית על קו 
0 הרבה הערכה ופרגון הדדי והרבה פחות תחרותיות בהשוואה למרוצים קצרים יותר0 הסיום

רבים 0 כולם צולעים ודואבים אבל כולם גם מחויכים ומסופקים עמוסי חוויות ואנרגיות חיוביות
 0 מהם נשבעים שעולם לא יעשו זאת שוב אבל רובם יודעים שהם משקרים לעצמם

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 

 ויועץ מנטאלי
www.bonk.co.il 

http://www.bonk.co.il


 
 פרשת ויקהל פיקודי

 17:15-18:23: זמני השבת 

i שבת שלוםi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

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

 (ת ו ש ב   נ ו פ י ת )! ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל 
0ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 2 - 2 2 5 3 7 7 7  

 למכירה
  חדרים מרווח ומתוכנן  0בנופית דו משפחתי

 ₪  ...,.0,31גינה ומרפסת גדולה רק , מצויין
  מרפסת גדולה + מרווחים  2להשכרה דירת גג

 ₪  ..31כניסה מיידית , לנוף

 קויופונווו ונו ורו
 קמינים ותנורי םרובה 

 יעוץ תכנון ומכירה
 טיפולים ותיקונים  , התקנה 

 לכל סוגי הקמינים
 נפט וגז, קמין עץ

48-=4<69;4 496-::<<;5= 
 הכן ביתך לחורף עם קמין סנטר

  יופו ווווו ופופופו ו ווו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום

 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידםת 

  >496-99:988 >97798=< טלפון

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
מייבשי כביסה  

 מדיחי כלים
 תנורי אפיה 

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

052-6008871  

 להשכרה
חדרי  :דירה 
 סלון+שינה

 מרפסת גדולה
 כניסה נפרדת

 רח שקט
 נןף

 לטווח ארוך
 לרציניים

4<;;>:;;::  
il.co.roneng@ronen 

 9+ זוג 
מחפשים 
2 לשכור בית 

  יחידה בנופית
החל , רצוי מרוהט

כשנשוב , .9.0מיוני 
,  ב"משהות בארה

 :ל“ליצירת קשר בדוא
einatvax 

com.yahoo@ 

 צויופועופווועו ופווו ופועו ופו

 מכירת צמיגים חדשים מכל הסוגים
 תיקון תקרים

 
 כפר זובידאת בקרבת אטליז סמיר  , רמת טבעון 

 4;><?>?-4>4נייד  A4;-@?:>489 טלפקס

 הנחה מהמחירון 1.2

mailto:מיילronen@roneng.co.il
mailto:einatvax@yahoo.com
mailto:einatvax@yahoo.com


יופונופופווווו

 פופורוןווו ונו

 מ נ ו פ י ת   ו ט ב ע ו ן 
נסיעות לכל 
 חלקי הארנ

נסיעות מיוחדות 
ג"לנתב  

 שירות אישי
052-5320005 

  ו וקו ורופונו

, מעבדת שרות
 תיקון ומכירה

, וידאו, טלויזיות
 מיקרוגל, סטריאו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -ו   
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 9ככר בן גוריון 

  ?=<A@<:9 טל
  A4<;-;::<>:9 נייד

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו' ותונוצו

 הו ו ופוןווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
4<9-?>==944 
4;-@?:>@?4 

 Homefix שילדקרםוט
 לוקחים אחריות על הבית שלכם

 ביצוע עבודות אינסטלציה 

 ופתיחת סתימות

 איתור נזילות 

 בעזרת מצלמה טרמית

 פתרונות איטום מתקדמים

 ביצוע עבודות חשמל

 תיקוני תריסים

 תיקון והתקנת דודים

 שיפוצים כלליים

0נ ת ן    5 2 - 2 7 9 0 9 7 8   

  נופית 9?תבור 

 מסגרית אריק
 סורגים  שערים  מעקות  
 שערים חשמליים וסככות רכב 
   ריהוט מתכת  פרגולות 

  הגדר הלבנה 

 054-4915804נייד , 9835031. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

נ ן נ ו ו א     א   

מגוון , עוגיות, עוגות
גדול של וישים ולחמים 

עוגות יום , מיוחדים
 הולדת ועוד

עד  משלוחים חינם 
 הבית בנופית כל יום

 להזמנות ומשלוחים
0523822430םסנת   

בערב  049535779  
048320626  

 ק ו נ ד י ט ו ר י ה 

 פועו ווווו ופו ו ופונו

 
 יהודה מדינהאחראי ביטחון בנופית 

4<;-=?::49> 
 054-4930818סיירת נופית  

 ;;4::?=-;>4השוטר הקהילתי  
 >;4::?=-;>4דני צנטנר  –ש "רב


