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 ניווט ברחבי נופית -חגיגת סיום חמישפחתי

ובני משפחותיהם , הנווטים הצעירים. נקודת זינוק לניווט בנופית( חמישי)גן אביטל שימש אתמול 
בעזרת המפה הגיעו הנווטים לתחנות . קיבלו מפה עליה סומנו שבע תחנות באזור גן אביטל, שהצטרפו
מי שעבר בהצלחה את כל התחנות קיבל תעודת . ג כרטיס ביקורת מיוחד כל תחנה שמצאו“וסימנו ע

חיכו שלטים עם ציורים בנקודות שונות , שעדיין לא יודעים לקרוא מפה, לפצפונים. השתתפות בניווט
. והם התרוצצו בגן מנקודה לנקודה וסימנו בצבע את הנקודות בטופס מתאים, ברחבי גן אביטל

, סרחיו פישמן וילדי חוג הניווט בנופשית הכינו את המסלולים. האפרוחים קבלו בסיום  המסלול בלון
 . רשמו את המשתתפים וחילקו את התעודות והבלונים, תלו את השלטים, מיקמו את התחנות

וגם לסלעית ולגנית מועדת , הודה סרחיו למשתתפים שהגיעו, 2בסיום הניווט ולפני הקרנת הסרט שרק 
. 11.9.10שתתקיים ביום שבת “ אליפות נופית” -והזכיר את הניווט שיערך בנופית בקרוב, תרבות בנופית

נופשית , מועדון הניווט טכניון כרמל יכין את הניווט. לאליפות נופית יגיעו מתחרים מכל רחבי הארץ
 11.9.10אז תרשמו ביומנים . תארח את הנווטים ותשמש כנקודת הזינוק וכנקודת הכינוס בסיום האירוע

 .שלא תחמיצו



 הרשמה לצהרונים שנת תשע"א      

אנו פותחים את שנת תשע"א עם ארבעה צהרונים:  

 .שני צהרונים לילדי גן חובה - המלווים בגננות וסייעות 

 .צהרון לכיתות א' - המלווה ע"י גננת/מורה וסייעת 

  - צהרון לכיתה ב'-ג' - המלווה ע"י מורה וסייעת )ישנה אפשרות לפתוח שתי קבוצות

תלויי במספר הנרשמים(. 

עלויות: 

   .  כולל הפעילות בחופש פסח וחנוכה.910 - 16:00צהרון עד השעה 

   .  כולל הפעילות בחופש פסח וחנוכה.1120 - 17:00צהרון עד השעה 

רישום לצהרונים בהסדר ימים בודדים אינו מזכה בהנחת אחים או הנחה בקייטנות. 

דרכי תשלום 

 צ'קים דחויים מחודש ספטמבר עד וכולל יוני, או באמצעות הוראת 10הרישום לצהרון באמצעות 

 תשלומים בכרטיס אשראי.  ניתן להעביר פרטי כרטיס אשראי בשיחה 10קבע בבנק או באמצעות 

. 04-9930001טלפונית לליאת או לקרן בטלפון שמספרו 

. 19/8/10יש להסדיר את התשלום עד לתאריך   

 לידי ליאת או 9930002 למס' פקס 19/8/10אנא שילחו את הטופס המצורף עד לתאריך 

 . www.nofit.org.ilבאמצעות טופס רישום בדף הצהרונים באתר הישוב - 

 לא נוכל להבטיח את מקומם של ילדים, שרישומם יעשה לאחר המועד האחרון לרישום.

 054-6833017לכל שאלה, אנא פנו לליאת 

 

 

 
שם הילד ___________        גן / כיתה  _______________ 

 
שם הילד ___________        גן / כיתה  _______________ 

 
שם ההורה  _______________         מס' טלפון / סלולרי _____________  

 
 דרך התשלום ___________________

 

 

 



 ילדים/תספורת גברים
 ₪  34פאן +תספורת נשים 

 ₪  90/24 -ארוך /פאן קצר
 צבע  פסים  גוונים 

תסרוקות / איפור ערב 

+צבע מבצעים
תספורת 

 בלבד₪  071-פאן ב+
אפשרות למנוי מיוחד לצבע לשיער

 
מנוי פאנים 

 !בלבד₪  051מתנה  0+ 01

 ‘ ה-‘פתוח א

 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 

ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי
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 052-3237505דודי      050-7679905יעקב  
 !שירות מכל הלב

 פתרון מושלם לבעיית השורשים בקווי הביוב 
 עם אחריות לשנים רבות

 החלפת קווי ביוב ומרזבים ללא חפירה וללא הרס , חדש בארץ
 הדבקת צינור חליפי פנימי באמצעות לחץ אוויר וחומרי הדבקה יעודיים

 שימוש במצלמת אינפרא אדום-איתור נזילות 
 האיתור באמצעות מצלמה חדישה 

 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני אינסטלציה 



 net.012@nofsheat.: אמייל 0035010:פקס  0035365-60: טלפון  32665נופית  1335ד "ת: כתובת

 רישום לחוגים

  2010-11החלה ההרשמה לחוגים לשנת 

אותו אפשר לקבל במשרדי , ההרשמה תתבצע באמצעות טופס רישום לחוגים

ולהעבירו  חתום למשרדי נופשית בצרוף אמצעי , נופשית או דרך אתר נופשית

 .התשלום ודמי רישום לחוג

 

 יריד חוגים  

 !היכונו ! היכונו 

 בסוף חודש אוגוסט יתקיים יריד חוגים  בנופשית

 פרטים בהמשך

 

 

 !שימו לב

 19:00הבריכה פתוחה בחודש אוגוסט  בימי שישי שבת עד השעה 

mailto:nofsheat@012.net


 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 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 , 30המסילה  ‘ רח 
, 10-1310113, 31300127 ‘טל

 310-1300121 ‘פקס

 משופץ   חדרים 6קוטג דו משפחתי  למכירה
    1,750,000  כחדש

  מגרש . חדרים 6דו משפחתי ‘ קוטגלמכירה
    2,200,000+יחידה מניבה +גדול 

 

  כניסה   חדרים 3בבלעדיות יחידה  להשכרה
 לתקופה ארוכה   2,000,  מציאה, נפרדת

  6, מפואר בסטנדרט גבוה‘ קוטג להשכרה 
 מיידי   6,000, חצר מטופחת, חדרים

 **מבחר בתים להשקעה בטבעון וברמת ישי **

קבלן עבודות גמר  בעל 
נסיון רב מאזור המרכז 

 . הגיע לצפון
עבודה ברמה גבוהה  
 ובאיכות ללא פשרות

רשתות חנויות : המלצות
, (ZIP, הלפרין, רנואר)

 מכללות ובנקים, וילות



 ...משכנתאות ועוד, הלוואות
. חיינו מלאים בעשייה שעליה אנו נותנים דין וחשבון
בחלק מהמקרים את הדין וחשבון אנו נותנים לפני 

אנו נוהגים ברכב רק אחרי , לדוגמא, העשייה
בחלק . שהוכחנו במבחן מעשי שאנו יודעים לנהוג

, מהמקרים אנו נותנים דין וחשבון לאחר העשייה
כגון מבחן בבית הספר או באוניברסיטה על חומר 

 .אותו למדנו
, "נהוג ללא רישיון"יש מקרים בהם נותנים לנו ל, ישנם מקרים בהם אין גוף הדורש שניתן לו דין וחשבון
 .אבל בסוף חוזרים לפרוע את המחיר המלא לנהיגה זו

הבנק שנותן הלוואות . ולקיחת משכנתא לדירה בפרט, בכלל, המקרה שאדון בו הוא התנהלות כלכלית
שלא תבזבז את כספה או שתפנים צרכנות , שהמשפחה תדע להתנהל( כתנאי קדם)למשפחה אינו דורש 

בחשבון ( אוברדרפט)מגביית ריבית על חריגה , הבנק הוא גוף מסחרי שחי ממתן הלוואות. נבונה
( אם ההלוואה נלקחה נכון)כשאנו לוקחים משכנתא לדירה אנו יכולים לקנות דירה . המשפחתי וכדומה

מינוף נכון של הון עצמי וקנייה (. אם הריבית על ההלוואה והחריגה כל כך גבוהות)או לקנות שתי דירות 
סכום שמהווה גורם נכבד , ממחיר הדירה 101-301-של הדירה יחסוך לנו כ( בזמן ובמשכנתא)חכמה 

ח אתם יכולים "ש 600,000בדירה שעולה : רק חישבו. )ויכול לשמש לשדרוג איכות חיינו היום יומית
 (?כמה חודשי עבודה דרושים כדי לחסוך סכום זה!! ח "ש 180,000לחסוך עד 

אף ? כיצד התנהלה המשפחה כלכלית לפני שקיבלה את המשכנתא? אז מה הביא את המשפחה למינוס
את המהלכים ( בדרך כלל)המשפחה תכננה . אף אחד לא חוקר, אף אחד לא מתעניין, אחד לא יודע
יש , הבנק בדק שיש תלושים. ולכן מצופה ממנה לצאת מהבוץ לבד -שקעה בבוץ לבד , הכלכליים לבד

 .יש מה לעקל בבוא היום, יש דירה, עבודה
אנו קוראים לחבר או לרכב גרר , גם כשאנו שוקעים בבוץ עם הרכב אנו לא מסוגלים לצאת לבד

ומדוע שלא נכין מראש את דרך המלך . שימשוך אותנו החוצה, ומבקשים שיבוא לחלץ אותנו מהבוץ
 ?למהלכים הכלכליים שלנו כדי שלא נשקע בבוץ
מדוע אז אנחנו ? מדוע אנחנו לא מבקשים עזרה, ואם לא חישבנו נכון כלכלית ואנו בבוץ הכלכלי

 ? דרך שמובילה לשקיעה גדולה יותר? ממשיכים באותה דרך ללא מוצא
מישהו מהצד שלא ! כלל יש מוצא מהבוץ ורק צריך לקרא לאדם מבין שיעזור לנו בנושא הכלכלי-בדרך

 . מעורב רגשית בהחלטות הכלכליות שלקחנו
נגיע למקום בו , (התוצאות שלנו, אחריות שלנו, כל החיים הם בחירות שלנו)כשנבחר להגיע לייעוץ 

עץ , נבחר בעצם להשקיע בעץ הנותן פירותיו מיידית, חושבים רק עלינו ולא על הריבית שאנו משלמים
 . התכנון והידיעה

צרכים , משקיעים בבדיקת כלכלת המשפחה וממפים את הצרכים המיידיים, לפני לקיחת משכנתא, לכן
לימודים , טיטולים, כגון ילדים( על פי ניסיון של מאות משפחות)ומוסיפים את העובדות , לטווח ארוך

הם לא . מכינה תקציב משפחתי שכולל הפרשה להחזר המשכנתא, המשפחה בונה סדרי עדיפויות, וכו
אין "כך לא נזקקים להלוואה חדשה למחזור כי . נלחצים מהמשכנתא אלא מחזירים אותה כל חודש

 (.כמו לכל משפחה)ואף מצליחים לחסוך כסף למימוש חלומות שיש להם " הפתעות
 

, בדקו ובנו תוכנית כלכלית שתוביל אתכם על דרך החיוך, עצרו, לפני לקיחת משכנתא, ומכאן ההמלצה
 .מצליח, כי כל מי שמתכונן ומתכנן. על הדרך הראשית

 

המשפחה -כלכלת". צרכנות"-ו" המשפחה-כלכלת"-המייעצת ב" תובנה"יהודה יזרעאלי הוא בעל 
תכנון העתיד המשפחתי , יומית -משפרת את ההתנהלות היום ". תכנון פיננסי משפחתי כולל"עוזרת ב

ובאינטגרציה של ( רפואי ופנסיוני)בבדיקת קיום הגנות ביטוחיות משפחתיות ( חגיגות, טיולים, לימודים)
בייעוצים יהודה משלב (. פטנטים)ומשפטי ( MBA)כלכלי , (Bsc)יהודה בעל רקע הנדסי . כל הנושאים

/ על מנת שהלקוח יתקדם קדימה ויממש את הפוטנציאל האישי ( ויועצים חיצוניים)את כל התחומים 
 0775-4357-63: או לטלפון yehuda@tovana4u.co.il  ,www.tovana4u.co.il.    כלכלי

mailto:yehuda@tovana4u.co.il
http://www.tovana4u.co.il/


    טיפול משולב 
 ג גוף 'מסא+ טיפול פנים מלא 

 ...שעתיים שכולן הנאה ופינוק 

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

 מוצרי קוסמטיקה  לרכישה
 קבעי עכשיו תור ובואי 

 .להנות מטיפול נפלא וקפה מוכן

 טיפול פנים איכותי ומפנק 

 !  הגיע הזמן שלך לעצמך

 474- 7791479–:  גלית רז נייד
  40- 9971599 :בית

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 14.00 -9.00' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת 
 קבלות פנים

 שוש ואהוד יונאי

052-5671293/4 

, העניקו להם: ערכית וייחודית, הפתיעו חברים ובני משפחה במתנה מקורית
 .השתתפות באירוע תרבותי איכותי  במרכז ההנצחה לבחירתכם: ראש השנה וחגים בכלל, לימי הולדת

יאפשר השתתפות , על פי ערכו, הכרטיס. ניתן לרכוש כרטיס תשורה בכל סכום שתחליטו ולהעניקו כשי
, מפגש, סרט, אירוע ערב שירה, מופע, סיור אמנות, טיול, הרצאה בודדת. הרצאות וטיולים, בסדרות

 .חמשוש ועוד
 04-9835506, 04-9837432:‘טל   http://www.tivon-lib.co.il/1375: לפרטים

א נשלחה בדואר לתושבי נופית"חוברת פעילות תשע  

אירועי תרבות מהשורה הראשונה -מרכז ההנצחה    



 כלבת
 

כלבת היא מחלה זיהומית של מערכת העצבים שמתאפיינת 
, פחד ממים, שינויי התנהגות, עייפות, כאבי ראש, בחום
 .פרכוסים ומוות כתוצאה מאי ספיקה נשימתית, שיתוק

על , בעלי דם חם, הכלבת מועברת לאדם מבעלי חיים נגועים
, תקופת הדגירה של הכלבת. ידי חשיפה לרוק של יונק חולה
ימים עד  5יכולה להיות בין , מהחשיפה עד הופעת תסמינים

כמות הוירוס ומידת , תלוי במקום החדירה, אפילו שנה
אין טיפול למחלה והדרך היחידה לטפל באדם . העצבוב

 .שנפגע היא לתת חיסון לפני הופעת התסמינים

מרביתם בהודו ובאפריקה ורובם מנשיכות כלבים , מקרי מוות מכלבת 55,000-מדי שנה מדווחים כ
 . ביתיים

שחלק מהם חוסנו בעברם ,רובם כלבים ביתיים , מקרי כלבת 17-בישראל אובחנו בשנה האחרונה כ
 .מקרי כלבת בעיקר אצל כלבים בצפון הארץ 58-היו כ 2009בשנת . נגד כלבת

-בישראל היה נפוץ הזן העירוני שנעלם כמעט לגמרי משנות ה. מוכרים מספר זנים של נגיף הכלבת
כיום נפוץ יותר הזן של חיות הבר ששועלים . עקב מדיניות חיסון בעלי החיים בסביבת האדם,  60

שמפוזר )שגם הוא מתמעט והולך עקב השימוש בחיסון אורלי , ותנים מהווים את המאגר העיקרי שלו
הבעיה היא שישראל היא המדינה היחידה  במזרח התיכון שמשתמשת בסוג זה של חיסון (. בפתיונות

 .י בעלי חיים שחוצים את הגבולות“ולכן הנגיף מועבר ע

בשנות התשעים הופיע בארץ זן חדש של כלבת עירונית שכנראה הגיע מטורקיה דרך סוריה וכיום 
 . בעיקר בצפון הארץ. בעיקר אצל כלבים משוטטים, מהווה את המאגר העיקרי לכלבת

 !חשוב ביותר לחסן את בעלי החיים הביתיים כל שנה

 .עם התנהגות חריגה, במיוחד כלב, חשוב לדווח לרשות הווטרינרית על כל מקרה של זיהוי חיה

עטלף  או כל , אך גם חתול, בעיקר כלבים, יש לדווח על כל מקרה של נשיכה או שריטה של בעל חיים
 .יונק אחר

 אופן הטיפול

 הטיפול הראשוני בפצע נשיכה או שריטה כולל רחיצת המקום במים וסבון. 

  (.להתיעץ עם צוות רפואי)מתן חיסון  טטנוס 

 טיפול אנטיביוטי. 

 טיפול בפצע לפי חומרתו. 

 אריאלה  שפיגל מאתהעיקר הבריאות 

 מרפאת הכללית החדשה בנופית, אחות 

חשוב ביותר ”
לחסן את בעלי 
החיים הביתיים 

 “!כל שנה





 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 !אל תשכחו לקחת מצלמה ? ל "נוסעים לחו
זה הזמן להצטייד , אם במקרה אין לכם מצלמה או שאתם לא מרוצים ממה שיש לכם בבית

הנה . ההיצע בשוק עצום וכמעט בלתי אפשרי להתמצא בין מאות הדגמים הקיימים. במצלמה חדשה
 .מורה נבוכים קצר שיכוון אתכם למה שמתאים לצרכים ולתקציב שלכם

למי שממש אין . נתחיל בכך שישנם מספר סוגים של מצלמות שכדאי להבין את ההבדלים ביניהם
 .סבלנות יכול לקפוץ כבר עכשיו לטבלה בתחתית העמוד

 מצלמות קומפקטיות
הן נכנסות . הן בגלל מחירן הנמוך והן בגלל הגודל הפיזי הקטן שלהן, אלה המצלמות הנפוצות ביותר

ולעיתים קרובות , הן מיועדות ברובן לשימוש בעיקר במצב אוטומט. בקלות לכל תיק ולפעמים גם לכיס
אבל יורדת , איכות התמונה סבירה כשיש הרבה אור. לא מאפשרות לשלוט בפרמטרים של הצילום

אלא , מתאימות למי שלא רוצה להתעסק עם המצלמה (. גם בבית)משמעותית כשתנאי התאורה יורדים 
 (.Point & Shoot)מדי פעם לשלוף ולצלם 

 (.  קומפקטיות עם זום מכובד)של פנסוניק  TZסדרת , של קנון  IXUSסדרת: דגמים מומלצים
 (  2000מחירן מעל ) LX3פנסוניק , G11קנון , S90קנון : העילית של מצלמות אלה

 (DSLR)זום דמויות -מצלמות סופר

הן . אך בפועל אינן כאלה, אלו מצלמות קומפקטיות שקיבלו עיצוב דומה לזה של מצלמות מקצועיות
במצלמות אלה ישנן בדרך כלל אפשרויות (. ומעלה X12)ויש להן זום גדול , כבדות וגדולות יותר

מצלמת . ולכן ניתן גם להפיק מהן תוצאות יותר טובות, נרחבות יותר לשלוט בפרמטרים של הצילום
ובעלי , זום היא האופציה המועדפת למי שיוצא לטיולים ורוצה לצלם נופים ומשפחה מצד אחד-סופר

 .חיים מצד שני
 .UZאולימפוס מסדרת , FZ38פנסוניק , SX20קנון : דגמים מומלצים

 (רפלקס)DSLR מצלמות 

והייחוד הגדול שלהן שניתן להחליף , הן כבדות וגדולות יותר". מצלמות מקצועיות"נקראות בפי העם 
 . 'וכו, מאקרו, בעלי חיים, נוף ומשפחה –בהן עדשות בהתאם למה שרוצים לצלם 

, מהירות צילום, מהירות פוקוס, איכות תמונה –למצלמות אלה ביצועים טובים יותר בכל ההיבטים 
הן מצוידות בחיישנים גדולים יותר שמאפשרים צילום בתנאי . ועוד ועוד, שליטה בפרמטרי הצילום

 (. אובייקט חד ורקע מטושטש)ומאפשרים לעשות הפרדה יפה יותר של המצולם מהרקע , תאורה חלשים
 .חבל על כספו -מי שלא . מצלמות כאלה מיועדות למי שרוצה ואוהב לעסוק בצילום

 .מי שמתעניין במצלמות אלה מוזמן לפנות אלי במייל

 

אפשרות  זום טווח מחירים סוג
 להחלפת עדשות

 משקל איכות תמונה

 קטן נמוכה עד בינונית אין X10עד  X3 500-2500 קומפקטיות

 בינוני בינונית אין ומעלה X10 1000-2200 זום-סופר

DSLR 2200 גדול גבוהה יש תלוי בעדשה ומעלה 

 raviv_me@hotmail.com:  לתגובות
 רביב



 ב
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0035    

 תוספות
    003 זיתים
    003  בצל
    005  טונה

    005 בולגרית
    005 פטריות

 בין השעות
17:00-21:00 

 הודעה מאיטליז נופית
 החל מהשבוע ובמשך השבועות האחרונים של חודש אוגוסט 

 כלומר בימים רביעי חמישי ושישי, איטליז נופית  פתוח בסופשבוע
 איטליז נופית סגור בתחילת השבוע בימים ראשון שני ושלישי



 ספוגים מעניינים 
 

החוקרים לא ידעו להגדיר את הספוגים , במשך שנים רבות
(Porifera),  ורק במאה התשע עשרה שייכו אותם לממלכת
שהם חסרי החוליות הקדומים , היום ידוע לנו. בעלי החיים

ורבים , בסביבה מימית, מיליון שנים 635שחיו לפני , ביותר
ומבנהו הספוגי  , עצבים ואנזימים, שרירים, גופם חסר אברים. התגלו כמאובנים

 .  עשוי חורים זעירים רבים
שבו מתארים חוקרי אוניברסיטת  ," Nature" התפרסם מאמר בכתב העת  2010בארבעה באוגוסט 

 23,000בגנום האנושי יש , לשם השוואה. גנים 18,000הכולל , את מיפוי הגנום של הספוג, קליפורניה
לימוד גנום . המאמר מראה את המכניזם הגנטי שאפשר לתאים בודדים לפעול יחד כרקמה רב תאית. גנים
עשוי להראות איך מסת תאים מתגברת על תא בודד שמתחלק ללא שליטה ותאום כמו בתאים , הספוג
 . סרטניים

הם . החוקרים זיהו חלק מהגנום שתפקידו לדכא תאים בודדים המתחלקים בצורה פראית ללא שליטה
מציינים שקיימים גנים המורים לתא בודד שהחל להתחלק בפראות לגווע ובכך להציל את האורגניזם עצמו 

חייב , תא בודד בתוך רקמת הגוף. הם שני צדדים של אותו מטבע, הם טוענים שיצור רב תאי וסרטן. מכליה
הגנים המכוונים . ולהתחלק בתאום עם יתר התאים ברקמה, להתנהל בקואורדינציה עם תאים אחרים סביבו

, לצאת משליטת ההתחלקות, עלולים גם לגרום לתאים להתנהג באופן עצמאי, את התיאום בין התאים
בשם אמפימדון  , המחקר נערך בספוג ים שחי בשוניות חופי אוסטרליה. ולגרום לתמותת אותו יצור

Amphimedon queenslandica .  

ולכל יצור חי או צמח יש את הגנום הייחודי , הנמצא באורגניזם יחיד  DNAאת כלל ה , המונח גנום מציין
 . כדי ליצור חלבונים הנחוצים לקיום יצור חי, א הגנטי מכיל את המידע.נ.הד. לו

, הוא מייצג בעל חיים רב תאי קדום. הספוג אוצר בתוכו את סוד המעבר מיצור חד תאי לבעל חיים רב תאי
החוקרים גם גילו גנים בספוג שתפקידם ליצור סינפסות . וגם תיאום ביניהם, שבו יש התמחות לתאים

אך יש להם , הספוגים אומנם חסרי מערכת  עצבים. המעורבות בתקשורת בין תאים כמו במערכת עצבים
זה מרמז על המקור האבולוציוני של מערכת העצבים בגוף היצורים . את הגנים לייצר סינפסות עצביות

 . המפותחים יותר
 

, כאשר עשו אנליזה כימית לספוג. הקושר ספוג ים לאנטיביוטיקה, ב"התפרסם מחקר בארה,  2009בשנת 
 הגורם  (Algeferin)פרין 'נמצא חומר בשם אלג

חיידקים שכבר פיתחו עמידות לאנטיביוטיקה ונחשפו . לחיידקים לאבד את עמידותם לאנטיביוטיקה
יכולות להיות , שהפסיקו להיות יעילות נגד דלקות, זה אומר שתרופות אנטיביוטיות. הושמדו, לחומר זה

שבהן גדלו , ופיזרו אותו בצלוחיות פטרי, פרין מהספוג'החוקרים לקחו אלג. שוב קטלניות עבור חיידקים
נוסה בהצלחה , פרין'החומר אלג. והחיידקים נעלמו, שלא הגיבו לאנטיביוטיקה שהייתה סביבם, חיידקים

אך ידרשו עוד מספר שנות מחקר כדי לייצר תרופות , במעבדה נגד חיידקים הגורמים לזיהומים שונים
 . אנטיביוטיקה חדשות לטיפול בבני אדם

גם . היא שהחיידקים מפתחים עמידות נגדה עם הזמן, אחת הבעיות בשימוש תכוף באנטיביוטיקה
כאשר מתפתחים זנים חדשים של , מפסיקה להיות יעילה, אנטיביוטיקה חדשה שרק יוצאת לשימוש

המפעילים , משבש את סנסורי החיידקים, פרין'שהחומר אלג, החוקרים משערים. חיידקים העמידים נגדה
 .את מנגנוני המלחמה באנטיביוטיקה
הפועלת על מוטציות , הוא תהליך המתרחש דרך הברירה הטבעית, התנגדות החיידקים לאנטיביוטיקה

חיידקים . דומה ללחץ סביבתי הגורם לשינוי, פעולת האנטיביוטיקה על אוכלוסיית החיידקים. מקריות
ויעבירו תכונה זו , יתרבו, ישרדו, ועומדים בלחץ החדש שנוצר בסביבה, שעברו מוטציה מתאימה

 . ייעלמו, שאינם מתאימים לתנאי הסביבה שהשתנתה, החיידקים האחרים.  לצאצאיהם

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 





 בלילה בלילה נרכוב
הכל התחיל בשיחת טלפון תמימה מלירון גסול לפני כשבועיים 

. הוא שאל" ?אתה בא לרכוב איתנו ביום שלישי בלילה. "בערך
כבר ". שלישי בלילה אני נשאר במרכז", עניתי" מצטער"

חשבתי שבזאת תם הדיון לגבי רכיבת לילה אבל לקראת סוף השיחה לירון זרק 
שבוע הבא אני מארגן רכיבת לילה עם גלי וחברים בסינגלים ? אתה יודע מה"לי 
כמה ימים לאחר מכן קיבלתי ". תגיד לי מתי ואיפה להיות", עניתי" סגור". "שלו

". נפגשים בערב שלישי הבא במשמר העמק: "מלירון הודעה חד משמעית
 .עניתי שוב" סגור"

כשאתה מוזמן לרכיבת חברים כזו אתה תמיד חושש שתגיע לנקודת . זה מושג מאוד רחב" גלי וחברים"
כמה שעות לפני הרכיבה לירון מתקשר ומודיע שרוב . המפגש ותתקל בלהקה של סוסי פרא אצילים

זה אומר שאני . לא טוב. ה שהוזמנו'במיוחד אלה הפחות חזקים מתוך החבר. ה מתחילים להתקפל'החבר
לאט לאט . מה שאומר שיהיה כואב ברגליים ושורף בראות. אכן צפוי לפגוש רק בסוסי הפרא האצילים

 .ה מתאספים בנקודת המפגש בחנות האופניים של גלי רונן במשמר העמק'החבר

ענבר אשתו היא אלופת ישראל באופני הרים כבר הרבה . גלי רונן הוא דמות מוכרת מאוד בענף האופניים
שנים ברציפות וגלי בעצמו היה אלוף ישראל ברכיבה נגש השעון וכבר עמד על כמה פודיומים באופני 

מעבר להיותו רוכב מצויין גלי הוא גם איש חביב ואין מי שמכיר טוב ממנו את . הרים בשנים האחרונות
 .אם יש מישהו לרכוב איתו בלילה בדרכים צרות זה גלי. השבילים באזור יערות מנשה

אני מתקין את הפנס על הקסדה . לירון מגיע מצוייד בפנס עוצמתי ומגיש לי פנס שלווה עבורי מחבר
שעובד אצלו בחנות ואני , אלוף הארץ באופני הרים, גלי משוחח עם אליעד דניאל. ובודק שהכל עובד

ומרכיב , חוזר עם פנס נוסף, עוד לפני שאני מבין מה קורה הוא נכנס לחנות. מברך את שניהם בשלום
אלוף הארץ באופני הרים מצטרף לרכיבת ? אתם מבינים מה זה אומר. או או. אותו לאליעד על הכידון

אני תוקע מבט חודר בלירון ונשבע לעצמי שבפעם הבאה אני מברר היטב למי בדיוק הוא . החברים
 ". גלי וחברים"מתכוון שהוא אומר 

, דקות הפנס שלי שגם ככה בקושי מאיר משהו 3אחרי . ה מצטרפים ואנחנו יוצאים לדרך'עוד שני חבר
אני רוכב בין . גם הפנס הזה בקושי מאיר. עוצרים לסדר אותו ומרכיבים פנס אחר במקומו. שובק סופית

גלי ואליעד שואטים קדימה . דקות הדופק שלי כבר בשמיים 10אחרי . כולם ומשתמש בתאורה שלהם
 . ואנחנו מנסים לשרוד להם על הגלגל

תפנו לירידה , שמאלה חזק, שמאלה: "אני עולה קדימה ורוכב לצדו של אליעד כשלפתע גלי צועק לנו
עוד לפני שאני מבין את גודל האסון אליעד . בולמים ופונים שמאלה אל פי התהום החשוכה". בסינגל

. לא טוב. גולש למטה במהירות מטורפת ואני נותר באפלה מנסה לגשש את דרכי בין הסלעים והמדרגות
אני נמרח על הצד . תלול מדי. אין לי מושג לאן לכוון את הגלגל הקדמי ואני מנסה לעצור במדרון התלול

מתרומם . יד ימין עם האצבע השבורה שבקושי החלימה-ונוחת על המקום הכי גרוע שיכולתי לנחות עליו
 .יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות. חזרה ומרגיש את הכאב החד

מדי פעם נתקלים בגירית . פסגות, יערות, ואדיות. ממשיכים לרכוב בין השבילים הצרים של יערות מנשה
מזג האוויר אופטימלי ולאט לאט הקצב יורד לכזה המאפשר . או עדר פרות דשנות, ארנבת, מהופנטת

אחרי שעתיים . ופעילות גופנית לא קלה, אדרנלין, שילוב של טיול. איזה כיף. דיבור והחלפת חוויות
אבל אי אפשר לסיים ערב מענג שכזה בלי איזו . בערך אנחנו גולשים חזרה לקיבוץ עייפים וטובי לב

 . מדלגים לטבעון ואני נוחת בבית לא הרבה לפני חצות. בירה וסלט עוף

 ? יאללה מתי רכיבת הלילה הבאה

 ליאור זך מאור
 פסיכולוג ספורט 
 ויועץ מנטאלי

il.co.bonk.www 

http://www.bonk.co.il
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 18:57-20:06: 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  

  גישה , מרפסת גדולה' חד 5להשכרה דו משפחתי
    5,000,  נוחה

 מטבח , גינה מטופחת, למכירה דו משפחתי מפואר
    2,050,000, צופה לנוף, מסודר

 רמת ישי -קריית טבעון -מטפלים בנכסים בנופית 
 מגדל העמק -יישובי העמק 

  מופו ווווו ופופופו ו ווו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום

 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  470-7767009 9777709: טלפון

ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
052-6008871  

תיקון 
 מחשבים

 כל סוגי התקלות 
 עד לבית הלקוח 
  מחירים

 אטרקטיביים
052-2796920 
052-8993305 

 במהירות ובאיכות
ל ֵּ   מרכז ַהל 

 הדרך לריפוי עצמי
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

 050-7832003: לפרטים והרשמה
www.ima-adama.co.il/home/sandra 

2ieliash@012.net.il 

 ברומר אורי

 הדברת מזיקים
 שירות הדברה מקצועי

 אמינות, יחס אישי
 התאמת פתרון לכל לקוח

 !שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה 
 0581 -‘ רשיון המשרד לאיכות הסביבה מס

 אשמח לעמוד לשירותכם

8415555-185  ,8415655-185 
 נופית, 01רמון ‘ רח

Uri.brumer@gmail.com 

  גישה , מרפסת גדולה' חד 5להשכרה דו משפחתי
    5,000,  נוחה

 מטבח , גינה מטופחת, למכירה דו משפחתי מפואר
    2,050,000, צופה לנוף, מסודר

 רמת ישי -קריית טבעון -מטפלים בנכסים בנופית 
 מגדל העמק -יישובי העמק 

  נפתפוות פ 

 מחירון פרסום
 ₪ 90משבצת לחודש 

 ₪ 140משבצות לחודש  2
 ₪ 180רבע עמוד לחודש 

 ₪ 360חצי עמוד לחודש 
 ₪ 720 עמוד מלא לחודש

 04-9535055:‘טל



מופונופופווווו

 פופו וןווו ו ו

 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 ורו ו ופו ו

, מעבדת שרות
 תיקון ומכירה

, וידאו, טלויזיות
 מיקרוגל, סטריאו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -וְ  
 תיקון מחשבים

 טבעון. ק 2ככר בן גוריון 

  5902359: טל
  490-0009302: נייד

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

 ופופווווו'בותונו ו

 הו ו ופוןווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
492-9355244 
40-5903594 

 Homefix שילדקראוט
 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 92תבור 

 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 קישים ולחמים 

עוגות יום , מיוחדים
 הולדת ועוד

עד  משלוחים חינם 
 הבית בנופית כל יום

 להזמנות ומשלוחים
0523822430אסנת   

בערב  049535779  
048320626  

 ק ו נ ד י ט ו ר י ה 

 פודו ווווובופו ו ופו ו

 
 אלון שריגאחראי ביטחון בנופית 

490-5900423 
 054-4930818סיירת נופית  

 490-5900400השוטר הקהילתי  
 490-5900409דני צנטנר  –ש "רב


