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 משלוחים
40-9776559 

 פיצריה מסעדה
 מוניות הקריה

 טבעון
נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
 שעות ביממה 42

02-3099309 
004-9388293 

 הצהובון

זכור לי שנתקלתי בה בעיקר בעת שוטטות . תופעת הוונדליזם בגני משחקים מוכרת לי מימים ימימה
וכנראה מסיבה זו , באותם ימים עדיין לא היה מי שיקרא לי אבא. עליה השלום, לילית עם כלבתי דאז

לכל . או נורות מנופצות לא העלו בי תחושות יתרות, או ספסלים מפויחים, מפגש עם נדנדות שהושחתו
כביכול מבטל את התופעה , היותר נענעתי את ראשי מצד אל צד תוך העלאת חיוך מינורי על פניי

 ."ילדים שובבים: "בסלחנות מה כאומר
צ עלי ועל ילדי הוא "ובהינתן שהבילוי המועדף אחה, כאשר יש כבר שניים שקוראים לי אבא, כיום

הגן , ובנופית. מפגש עם הנושא המדובר מעלה בי לא מעט תסכול, ביקור בגן המשחקים השכונתי
לא מדובר בקורבן . הוא למרבה הצער גם הגן שסובל מוונדליזם חוזר, המועדף עלי ועל רבים אחרים

שהפך את הגן למעין גן ( בקרימינולוגיה מכנים את התופעה רצידיביזם)כי אם על דפוס חוזר , אקראי
 . כאפות

לא ברור מדוע דווקא הוא זה שנבחר על ידי מרבית מתושבי נופית . שמו של הגן המדובר הוא גן אביטל
גן שמשעות הערביים ומעלה התאורה בו , כ מדובר בגן דל מתקנים יחסית"סה. בתור הגן המועדף' ב
גן שהמדשאה בו , היא לכל היותר כזו שמזכירה תאורת חירום מעומעמת( כאשר פועלת כראוי ובזמן)

למרות ), וגן שכאשר נדנדות גיל הרך שבו הושחתו לבל היכר תוקנו רק כעבור חצי שנה, יובשה כליל
אולי הוא פשוט הגן הנבחר , במחשבה שנייה(. י דרג בכיר שאלו יתוקנו תוך שבועיים"שהובטח לי ע

מלאים בצואת כלבים משום שטרם השכילו להקיפם בגדר עץ למשל ' מאחר ויתר הגנים בנופית ב
קונסטרוקציה אגב שמוכרת )שתמנע את כניסתם של הולכי על ארבע ושימושם בהם כבתי שימוש 

 (.היטב בארצות המערב
. אני משוכנע שמיסי הוועד שלנו משומשים למטרות נעלות. לשם ביקורת( רק)אך כוונת דבַרי אינה 

-אני בטוח שלא מדובר ב, תראו הורים. דברי מופנים להורי הילדים שאחראים על מעשי הוונדליזם
סביר שמדובר במתבגרים משועממים . ילדים רעים או בילדים שיבחרו בקריירה של עבריינות

ועל כן מכלים את זעמם על , ומתוסכלים משום שלא עלה בידם לארגן הסעה ללב המפרץ ביום שישי
 . נדנדה תמימה

בעבר הקרוב כשנמנע מילדתי בת . אפשר להבין אותם אך ניתן במקביל גם לכוונם לנהוג אחרת
עצמתי את : תרגלתי את תגובתי באמצעות משהו כמו דמיון מודרך, השנתיים להתנדנד עקב השחתה

, מגיע לבית הוריו, מברר את שמו, בו אני עד לילד משחיט' ובעיני רוחי הפלגתי לערב יום ו, עיניי
אף מכין את עצמי להכחשה מצדם ושולף מאשפת חיצי את , מדבר עמם בסבר פנים חמורות על ילדם

ומפליג בדמיוני חזרה לביתי רווי שביעות רצון , אפשרות הגשת תלונה במשטרה או במזכירות היישוב
 . כמצופה בחוק, על כך שמילאתי את חובתי כאזרח

הסיבה לכך נעוצה בהבנה חדשה שאין . פנטזיה זו נקטעת עוד בשלבים הראשונים של היווצרותה, כיום
גם אם ילדכם הצעיר ביותר , הורים. זה תפקידי לאתר ולדווח אלא תפקידו של כל הורה ביישוב למנוע

ייתכן וילדכם המתבגר אחראי , כבר גדול מדי לגן משחקים וגם אם שכחתם כמה כיף היה לנדנד פעוט
דברו עם , אנא הורים. אלא במניעה, לאו דווקא בטיפול –על וונדליזם וזה אומר שגם לכם חלק בכך 

ואולי אף , לא לשתף פעולה, בקשו ממנו לקחת אחריות, בררו עמו אם הוא יודע במה מדובר. ילדכם
כי , הערכיות, המוסריות, אך בעיקר דברו עמו על המסר החינוכי. להניע את חבריו הנועזים יותר מכך

 .מתחיל בבית ונמשך לכל החיים, חינוך טוב, אחרי הכל. הרי זו התשתית
 שי סלע, בברכת שכנות טובה
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בטחון.... בטחון.....  
 בשבועיים האחרונים, שבו הפורצים לפקוד את נופית. אפיון הפריצות:

כל הפריצות המדווחות, אירעו בנופית הוותיקה, בסמיכות לשביל הפסגה. 
 בעיקר. לוקחים כרגיל: מחשבים ניידים, דברי 0400 – 1200בשעות הלילה 

ערך, כסף, מסכי טלוויזיה. נכנסים בעיקר דרך חלונות שאינם נעולים. 
ככל הנראה מסתייעים ברכב. במקומות בהן הייתה אזעקה, היא לא הופעלה.  

מה ניתן לעשות??! 
אנו תגברנו סיורי בן בטחון, תגברנו סיורי "מתמידים" ומקיימים מארבים של 

"צעירים חסרי מנוח", תושבי נופית, במטרה לתפוס הפורצים ולהשיג הרתעה. 
ברמת התושבים: אנא סגרו חלונות. הפעילו את מערכות האזעקה. בעזבכם 

את הבית השאירו אור, בקשו מהשכן לבצע גיחה מפעם לפעם. 
 

אולם הספורט החדש והמשובח.... 
, 1400, החל משעה 18.2ייפתח רשמית בקרוב מאוד. ובינתיים: ביום ו' 

 אצלנו באולם החדש!! –משחקי חצי הגמר, טורניר הכדורסל ע"ש ערן נאור 
 משחק הגמר ופתיחת האולם באופן רשמי. – 25.2ביום ו' 

 
 SMSמערכת הודעות חירום באמצעות 

כלקח מאירועי השרפות, ובמסגרת מאמצינו לשפר את הערכותנו לתרחישי 
 אנו מקימים מערכת למשלוח הודעות חירום לטלפונים הניידים. –חירום 

 בהסתמך על – טלפונים ניידים לכל בית אב )בעל ואשה( 2למערכת נכניס 
מספרי הניידים, הנמצאים במאגר הנתונים של הישוב. המערכת תעביר 

אנא עדכנו הודעות חירום בלבד ואנו מקווים כמובן שלא יהיה בה צורך.  
 פנו      –. אם הנכם מתנגדים להכנסת הנייד שלכם למערכת טלפונים ניידים

keren.nofit@gmail.com   למזכירות 
  

הרחבת הפיקוח בנופית 
 בקרוב, יורחבו סמכויות הפקח בנופית, ויכללו:

  כנהוג היום. –כלבים משוטטים  

  . אכיפה בנושא צואת כלבים
 .הוצאת אשפה/ פסולת בניין/ פסולת אחרת לרשות הרבים 

 .חניית כלי רכב שלא כדין 
 המנעו מעברות, חסכו את הקנסות וניצור מקום שנעים יותר לחיות בו.
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 ילדים/תספורת גברים
 ₪  30פאן +תספורת נשים 

 ₪  90/20 -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

 שעות ביממה 24 

 050-7679905יעקב 
 052-3237505דודי 

 !שירות מכל הלב

פתרון מושלם לבעיית 
 השורשים בקווי הביוב 
 עם אחריות לשנים רבות

 איתור נזילות במצלמה חדישה 
 תיקונים והחלפת דודי שמש 

 תיקוני אינסטלציה 

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 8  קוטג דו משפחתי כניסה מישורית 
 ₪  2,300,000יחידה +חדרים 

  נוף +חדרים  6בבלעדיות גובל בואדי
בית מעוצב ומתוכנן יפה בנויי בסטנדרט 

 ₪  2,500,000  גבוה 

  יחידה + 250/500בבלעדיות קוטג
 ₪  2,500,000נוף מדהים   מניבה

  בטבעון בבלעדיות בית בארבע משפחתי
. מעולה להשקעה 520,000חדרים  3

 לחודש₪  2,400הדירה מושכרת ב 
 להשכרה מבחר גדול של נכסים בבלעדיות

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 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

 



 4 

 

 
 באולם הספורט החדש   18.00יום א שעה  -13.02.11

 !יש חיה כזאת ? משחקים רציניים   
 
הקשר בין שיטת הניקוד למוטיבציה  . מחקרים חדשים בתחום משחקי החשיבה 

הרצאה קצרה על חשיבותם של המשחקים ומשחקי החשיבה  . והתנהגות השחקן 
 בפרט והתנסות במשחקי חשיבה נבחרים מהעולם 

     
 ברב תכליתי  19.30שעה -יום חמישי  -17.02.11

 החדירה לתוך התנועה הניאונאצית בגרמניה-ירון סבוראי

בשיתוף פעולה עם מכון שמעון וויזנטל חדר ירון סבוראי לתוך 
 נאצית  בגרמניה ודרום אמריקה -התנועה הניאו

כי הוא  אחד , תוך סיכון חייו הצליח סבוראי לשכנע את הנאצים , 
 ,מהם 

חדירתו ותוצאותיה המדהימות זכו לחשיפה עולמית שבעקבותיה  
נאלצה ממשלת גרמניהלהביא למשפט ולהכניס לבתי הכלא את 

 בכירי התנועה  הניאו נאצית בגרמניה 

חשיפתו גם הביאה ללכידתו והסגרתו לאיטליה של אחד מפושעי 
 . המלחמה המבוקשים אריך פריבקה

 
 ח כולל כיבוד קל“ש20כניסה         

 

  סיור והדרכה במשתלת יגור-22.02.11
 בבוקר מנופשית ברכבים פרטיים 10.00יציאה  
  10.15נפגשים ביגור בכניסה למשתלה ב       
  תכנון עיצוב וטיפול בגינה חסכונית במים: הנושא      

 נדב טורי-באולם הספורט החדש‘ יום א-27.02.11
 הסיפור האמיתי על צמחים טורפים-חנות קטנה ומטריפה     

 

 פעילות נופשיבוקר מיועדת לכלל תושבי הישוב    

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 .ליד כיכר קומפיין, קרית טבעון, 47כל האירועים מתקיימים במשכננו ברחוב רבין 
   050230405023040502304---004004004: : : רכזת קהילת מעלות טבעוןרכזת קהילת מעלות טבעוןרכזת קהילת מעלות טבעון, , , נירה זרנירה זרנירה זר

WwwWwwWww...maalotivonmaalotivonmaalotivon...com         maalotivoncom         maalotivoncom         maalotivon@@@gmailgmailgmail...comcomcom   

 קהילת מעלות טבעון
 יהדות מתקדמת בקרית טבעון והסביבה – התנועה הרפורמית

 התחדשות יהודיתמסורת של 
קהילת מעלות טבעון מזמינה אתכם לחוויה יהודית שוויונית ועכשווית ברוח 

   .פעילויות הקהילה פתוחות לקהל הרחב. היהדות המתקדמת

 עם  מלווה מלכה
  הזמר והחזן בועז דוידוף

 26/2/11', כב באדר א, ש"מוצ
מוסיקה יהודית  20:00 בשעה

, קטעי חזנות, פיוטים, וישראלית
 .ושירים ישראלים

 קבלת שבת קט
', כא באדר א, יום שישי
  17:00בשעה , 25/2/11

  3-6קבלת שבת לבני 

 00:11קבלת שבת כל יום שישי בשעה 

 0:21תפילת שחרית בשעה , 0121, שבת, השבוע

 

 מאפייה

 אבו שאדי 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

 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 00044 -9044' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת וקבלות פנים
 שוש ואהוד יונאי

470-765009760 

 "ואני את"
סדרת מפגשי לימוד ויצירה של אמהות 

  ובנות מצווה
 . אל עצמן, היהדות, במסע משותף אל עולם הנשיות

 .בהנחיית רוני ישראלי בשיתוף עם הרבה קורי זיידלר
 054-7570615: הרשמה אצל קורי. 17:00-18:30, ימי רביעי
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם

 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

 קונדיטוריה דובדבן
 כיכר כפר זבידאת

 מול מסעדת סמיראמיס

 עוגות יום הולדת עם תמונה 
 פחזניות עוגות גבינה 

 עוגיות ממולאות תמרים
  בקלאווה וכנפה 
  גלידות וארטיקים 

 פיתות ובורקס מקמח תירס
 

 40-8351359: טלפון
 430-005184823נייד  

  www.eshkol.org.il 

4 נ ו פ י ת  0 - 8 3 5 0 3 5 9     

בואו ללמוד מתמטיקה בשיטה מיוחדת 

 המותאמת אישית לכל תלמיד

  (גם לבעלי לקויות למידה או מחסום רגשי)

 שמשית    נופית    קריות 
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 ?אז התמונה טובה או לא 
הפורום משמש . בשנתיים האחרונות אני מבלה לא מעט שעות בפורום אמנות הצילום בתפוז

ולשם כך מוכנים להציג , כמקום מפגש לצלמים חובבים שמעוניינים להשתפר באמנותם
כאלה שלא מעזים או לא מעוניינים , בפורום" חברים שקטים"ישנם גם . צילומים שלהם ולקבל ביקורת

הנקודה המרכזית היא שכך כולם . להעלות תמונות שצילמו ורק קוראים את הביקורת שאחרים קיבלו
והיכן פעלו , מה השגיאות הנפוצות. מה טוב יותר ומה טוב פחות. אלה שמעזים ואלה שלא. לומדים

 .כך המשתתפים מפתחים את הטעם שלהם ואת יכולותיהם בהדרגה. נכון
 ?ולמה אני מספר לכם את כל  זה 

או שיש התלהבות גדולה מתמונה . כי לעיתים קורה שתמונה שאהובה על ידי אחד סופגת ביקורת מאחר
האם אנחנו ? אז מה קורה פה בעצם . ואז מישהו רושם פתאום שהוא לא מבין על מה המהומה, מסוימת

הרי אנחנו עושים זאת כל היום וכל יום במיומנות שרק ? לא יודעים להעריך נכון את טיבה של תמונה 
, בקולנוע, אנו חשופים ללא הפסקה לעבודות ויזואליות מדהימות בטלביזיה. עולה עם השנים

האם . כך שכבר פיתחנו יכולת להבחין בין טוב יותר לטוב פחות, באינטרנט וכמובן בעיתונות הכתובה
 ?מדובר רק בעניין של טעם אישי 

תסתכלו פעם באינטרנט או . אם חשבתם שיש לכך תשובה פשוטה אז אני הולך לסבך אתכם עוד יותר
תסתכלו אחר כך כמה עולה לקנות עבודה כזו מודפסת על . בתערוכה על עבודות של צלמים מפורסמים

כנראה שיש מי שמוכן לשלם את . וזו לא טעות, 10,000-20,0002 -מדובר ב. לערך A4נייר בגודל 
מה עושה ? אז מדוע צילום מושלם של לונדון שמודפס על גלויה עולה רק שני שקלים . הסכומים האלה

 ? ואת הגלויה של לונדון לזולה כל כך, את אותו צילום נשגב של צלם מפורסם ליקר כל כך
כנראה זה אותו הדבר שגורם לאוצר של המוזיאון לתלות בד קנבס ענק בצבע לבן ועליו שפריץ אדום 

רוב הקהל לא מבין . ולקרוא לזה אמנות מודרנית קונספטואלית מהמעלה הראשונה, בצד שמאל למעלה
לעומת זאת ציור מושקע ומרהיב של אומן רחוב כנראה לא יגיע לעולם . את זה אבל עומד ומתפעל

 .לא משנה כמה הוא טוב, לשום מוזיאון
במיוחד מאנשים שאמורים . שיפוטי וחסר סובלנות שקשה להבין אותו, יש באמנות משהו מאוד טרנדי

ואני מתכוון )אם מישהו יצייר היום בדיוק כמו רמברנדט : לדוגמה. להיות פתוחים בהרבה מהממוצע
אין סיכוי שיצירה אחת שלו תגיע . לא רלבנטי ולא מחדש כלום, יגידו עליו שהוא פאסה( לגמרי בדיוק

מה שמוכיח , מול הלובר בפריס יהיה תור קבוע לראות ציורים של רמברנדט, מצד שני. למוזיאון נחשב
 ?אז מה קורה פה !  שהוא לחלוטין רלבנטי 

מהי . גם בצילום יש המון חוקים של עשה ואל תעשה, כמו בבישול. זה לא הסוף לשאלות, לא
, ומצד שני. ועוד ועוד, זויות צילום מקובלות וכאלה שלא, איך להשתמש נכון באור, קומפוזיציה נכונה

לעיתים . אם מסתכלים על מה שמוגדר כיצירות מופת בצילום רואים שהחוקים לא תמיד מתקיימים בהן
יש אובייקטים חתוכים או זויות צילום , התמונות לא תמיד חדות. נדמה שהצלם לא שמע עליהם מעולם

ומדוע בפורום הצילום קטלו בחריפות את ? אז איך העבודות האלה קיבלו תעודת הצטיינות . מוזרות
 ?דומות להפליא " שגיאות"התמונה של משה שעשה 

כל אחד רשאי . אין חוקים באמתבאמנות כמו באמנות : מכל השאלות עולה אצלי מסקנה אחת בלבד
 .הם לא עשו חשבון לאף אחד. י'וינצ-פיקאסו וליאונרדו דה, כך היה עם הביטלס. לעשות כאוות נפשו

כל אמן בתחומו צריך למצוא את הדרך המתאימה לו גם אם אומרים לו שהוא לא פועל לפי החוקים 
בסוף טעם הקהל נקבע על ידי קבוצה קטנה . או שהתמונה שצילם אינה מושלמת טכנית, המקובלים

 . שמבטא לפעמים רעיונות שרק מעטים שותפים להם, רענן, יחסית של אנשים שמחפשים משהו שונה
אז מאוד יכול להיות שהיא ממש "( בסדר"לא סתם )לכן אם יש לכם תמונה שבעיניכם היא טובה באמת 

 .גם הם מתכופפים בסוף. תלמדו מטעויות אבל אל תיפלו בפח של החוקים הנוקשים. טובה
 !שבת שלום 

 raviv_me@hotmail.com:  לתגובות
 רביב

 מאת רביב מיוחספינת הצילום 
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 הרקדה עם אלעד
  2323במוצאי שבת 

  באולם הרב תכליתי
 (שימו לב לשינוי במקום)

 הרקדת ילדים 20:11-20:11
 הרקדה  -והלאה  20:11

  
 !!בואו לרקוד ולהינות

 ,הפתרון לראיה חדה ונוחה
 .בקיבוץ אושה, נמצא ממש קרוב לבית

 ישראל כדורי מומחה
 ,להתאמת מולטיפוקל

 ,ומשמש כיועץ לרשתות האופטומטריה
 ,לפתרון בעיות בעדשות מולטיפוקל

 
 לתאום בדיקה והתאמה

 בקיבוץ אושה 054-2558350ישראל כדורי 

 דבלב םידליל אל

40-5909499 
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 עץ העגבניות  
כמה יפה לגדל עץ עגבניות בגינת 

וגם , לקטוף ממנו פרי בכל יום, הבית
הוא יסתפק במים . לשמור בקירור

ויהיה עמיד , מליחים וממוחזרים
 (.   עד שייפגש עם הבולבולים)בפני מזיקים מקומיים 

 Cyphomandra –או בשמו  המדעי  ,  Tamarillo –עץ העגבניות נקרא בשמו העממי טמרילו 
betacea  . ל  1500שם הוא גדל בר בגובה שבין , שמקורו בהרי האנדים של פרו, זהו עץ סובטרופי

מספר ארצות כבר מגדלות . אקוודור ובוליביה, ילה'והוא מצוי גם בצ, מטרים מעל פני הים 3000
 . וניו זילנד וכעת מנסים לגדלו בארץ, קולומביה ונצואלה, ברזיל, כגון ארגנטינה, אותו במטעים

, זנים מסוימים יצליחו לגדול בתנאי האקלים שלנו, על פי התנאים שבהם הוא גדל במקומות אחרים
, עד –ירוק , העץ הוא חצי מעוצה. והן בקיץ בהשקיה, באזורים ללא קרה ורוחות חזקות, הן בחורף

וגם לגדל עץ , עצים לדונם 150אפשר לטעת בממוצע . ושורשיו שטחיים ולא מעמיקים באדמה
 . ומושקת בקיץ, יחיד בגינה מנוקזת היטב בחורף

מפזרים , לכן בראשית האביב בכל שנה. השורשים זקוקים לאדמה קלה אך עשירה בחומר אורגני
כך שיפתח ענפים , רצוי לגזום את העץ עד לגובה שני מטרים. קומפוסט סביב העץ ומשקים

העץ . מרבים אותו על ידי ייחורים מזנים מוכרים שאותם משכפלים. ויהיה נוח להגיע לפרי, צדדיים
, זבוב הפירות, אך לעתים הוא נתקף על יד כנימות ירוקות, עמיד באופן טבעי בפני מזיקים רבים

בזן )המוכנות לקטיף כאשר קליפתן צהובה , עץ בגיל שנתיים מתחיל להניב עגבניות. פטריות ועוד
על . העגבניות הצהובות מתוקות קצת יותר וטעמן כטעם הגויאבה(. בזן האדום)או אדומה ( הצהוב

. רצוי לסובב את העגבנייה עד שהיא נתלשת, מנת לקטוף את הפרי ולהשאיר את הענף על העץ
אם , ואפשר להסירה בקלות, ללא הקליפה הקשיחה, שהיא ענבה עסיסית, אוכלים את העגבנייה

 .למספר דקות, משרים במים חמים מאוד

. וגידולי מטע מסחריים במים מליחים, עורך ניסויי אקלום של זנים שונים, מכון המחקר ברמת הנגב
הכוללת צמחים עשבוניים , תפוחי אדמה ופלפלים  שייכים למשפחת הסולניים, חצילים, עגבניות
דטורה , כגון, גדלים בר מספר צמחים רעילים ממשפחת הסולניים, בארץ. וכן שיחים ועצים, רעילים

, ויתניה משכרת, אטד החוף, טבק השיח, שיכרון זהוב, סולנום זיתני, סולנום החדק, נטוית פרי
 . שאינם נוגעים בצמחיה, פיתחה הגנה רעילה נגד אוכלי עשב למיניהם, משפחה זו. ודודאים

, והספרדים הביאו פקעות תפוחי אדמה וזרעי עגבניות, מקורם בדרום אמריקה, רוב מיני הסולניים
את  19התחילו לאכול תפוחי אדמה ובמאה ה  18ורק במאה ה  16מפרו לאירופה במאה ה 

, חמישה אבקנים, ומורכב מחמישה עלי כותרת מאוחים, פרח הסולניים הוא דו מיני. העגבניות
, וכן ליקופן שהוא קרוטן אדום, בעגבנייה יש ויטמינים ומינראלים רבים. עמוד עלי ושחלה עלית
 100עגבנייה בת . הנמצא גם בפירות וירקות אדומים, רב ערך( נוגד חמצון)הנחשב אנטיאוקסידנט 

, גרם חלבונים 0.8, גרם פחמימות 4.7, גרם מים 94ומורכבת מ , גרם מספקת כעשרים קלוריות
 .                           ועוד  C  , A , Eוכן וויטמינים , ואשלגן, זרחן, מגנזיום, ברזל, והיתר הם מינראלים של סידן

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 תצוה 
 16:51-18:00: 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  

ברחוב מבוקש דו משפחתי  !! חדש בשוק  !! בלעדי  
צופה לנוף נפלא  , חדרים יושב על מגרש גדול   6

 גמיש ₪     2,100,000 ואפשרות ליחידה נפרדת מניבה 
, חדרים מסודר ונעים 5.5דו משפחתי !! בלעדי 

חנייה כפולה ,קמין חימום , מיזוג, גישה נוחה
 ₪  1,950,000ומקורה ומרפסת גדולה 

  מפ ךו פפפטאו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  9777709: טלפון

470-7767009  

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 

 הבזאר פתוח 
אם יש לכם אתר אינטרנט או חנות וירטואלית ואינכם אוספים בהם כתובות 

 .אז אתם משאירים כסף על השולחן, ל ובונים את רשימת התפוצה שלכם“דוא

 !הכסף נמצא ברשימה
 .שירות להיחשף מספר פעמים/על המוצר, מחקרים מראים שכדי לבצע מכירה

 , המצטיינת ביעילות ובמחירה הזול, אחת הדרכים לבצע חשיפה מסוג זה
 .ל“הינה באמצעות רשימת תפוצה של דוא

 “ בזאר“בכל מערכת לניהול תוכן של ה

 .גם רכיב המטפל ברשימות תפוצה“ בזאר“תוכלו למצוא ב
 שיווק ומכירות באינטרנט, פרסום, אבי ברוך -“מידע”

 450-5363545     40-5535455  

 פיתוח אתרי אינטרנט וחנויות וירטואליות

מחפש בית 
 להשכרה 
בנופית 

אפשרי גם 
-470מרוהט

9996955 

 למכירה

 למכירה

 
 

תיקון כל סוגי 
 התקלות 

 .בית הלקוחעד 

מחירים 
 !!אטרקטיביים

4700596904 
4709997747 

 אמין מהירשרות 

 ...ואיכותי
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
052-6008871  

 או ורוטו ופו ו

, מעבדת שרות
 תיקון ומכירה

, וידאו, טלויזיות
 מיקרוגל, סטריאו

התקנת ותיקון 
 מסכי פלזמה

 LCD -ו   
 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

 הואוםופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
492-9355244 
40-5903594 

 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

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 054-4930818סיירת נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

WWW 
 !הבזאר פתוח: אבי ברוך מודיע

 פיתוח אתרי אינטרנט
 וחנויות וירטואליות

054-5313606 
04-9535055 

 Homefix שילדקראוט
 ביצוע כל עבודות האינסטלציה 

 פתיחת סתימות 

  איתור נזילות 

 בעזרת מצלמות מיוחדות

 052-2790978נתן שילדקראוט 
 נופית, 82תבור 

 יעוץ אישי ומקצועי חינם -לתושבי נופית 


