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 מוניות הקריה
 טבעון

נסיעות מיוחדות 
 ג“לנתב

 שעות ביממה 42

42-3099349 
404-9388293 

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-6868559 

 אלונים חוצות

487-6444719 

 מטיילים עם המחנות העולים

ההכנות . לטיול פסח של המחנות העולים ברמות מנשה‘ ו-‘מילדי כיתות ד <=ביום ראשון יצאו 
ופרים 'הכינו צ, אספו כלים, קנו אוכל, החניכים הכינו תפריט לארוחות, לטיול החלו בשבועיים שלפני

, הגיעו בשירה וצעקות לחניון הלילה שם שיחקו, לאחר יום הטיול הראשון. וההתרגשות הייתה גדולה
, מרבית החניכים יעידו כי לא ישנו כלל)עברו ערב חברתי והלכו לישון , בישלו ארוחת ערב, השתוללו

 !(אך זה הכיף בטיול
אך , עלו עלייה אחת קשה ומאתגרת, השתכשכו במים, חצו נהרות זורמים, גם ביום השני טיילו בכיף

 . והגיעו לסוף המסלול עייפים ומרוצים, עמדו בה בגבורה
י תגובות חלק מהורי “זאת תוכלו לקרוא  ע, הטיול היה מאוד מוצלח והמדריכים והחניכים מאד נהנו

 . הילדים שיצאו לטיול
לכל מי , לכל הצוות המארגן , רציתי לשתף ולהודות ראשית למדריכים המדהימים”A דגנית לוקס

הילדים דיווחו תוך . האוויר יהיה כה אידיאלי-שתמך והכין את הטיול הנהדר הזה ולמי שדאג שמזג
זה בעצם כל מה שאנו . מרוצים ומלאי חוויות טובות, וחזרו הביתה עייפים“ כיף גדול”כדי על 

מלווה בהרבה סבלנות ואמפתיה , הורגשה דאגה ותשומת לב לכל חניך באשר הוא. מאחלים להם ולנו
 -יישר כח . במטרה שכל אחד ואחד ייהנה ויפיק חוויה ראשונית של טיול בשטח בצורה הטובה ביותר

 .“המון תודה והערכה על העבודה המרובה וחג שמח לכולם
לפני הטיול הורגשו ההכנות . אין ספק שהטיול היה מוצלח והילדים נהנו”A אמא של שני, שרה פרבר

בכל שאלה ופנייה , הצוות מדהים. והילדים ששותפו בהם נהנו מאוד מהיותם שותפים להכנות ולקניות
הם ענו בסבלנות ולפני העלייה לאוטובוס ווידאו שלכל ילד יהיו כל הדברים שהיו רשומים בדף 

עלו . אני תקווה שהילדים ימשיכו להתמיד בהגעתם לפעילויות ושוב הרבה תודה לצוות. שחולק
 .“והצליחו כי אתם ראויים לכך

גיל התקשרה בשש בבוקר בהתרגשות עצומה ודיברה באוטוסטרדה על הלילה מלא ”A יעלי יפה
אך ברור , אמנם מילה לא הצלחתי להשחיל. משחת השיניים וההליכה לשירותים, החוויות עם הבנים

שמחה שהיה הרכב נכבד בטיול ומקווה שיצטרפו למחנות . שהחזירה אותי אחורה בכמה שנים טובות
 .“תודה רבה למדריכים ולהורים הפעילים.העולים
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 תגבור שמירה במהלך החג

לפיכך אנו . מזמן גם חרות מופרזת לגנבים ושאר מריעין בישין, חג החרות
רכב הסיור יסייר ללא הפסקה . מתגברים את השמירה בשעות הלילה

התקשרו , אם זיהיתם גורמים חשודים וכל סוגי טרדות. במהלך הלילות
 @8-7=87<??למוקד נופית 

 
 פעילות מזכירות היישוב במהלך החג

 .המזכירות תהיה סגורה – ;.?8' יום ב –בערב החג 
 .המזכירות פעילה חלקית - ;.;97-9' א –' ימים ד –מ "במהלך חוה

 .;79::?=-;>7ארנון , =79::?=-;>7חומי  –למצוקות ותקלות 
 

 פינוי אשפה וגזם, נקיון
 .אין שינוי בימי פינוי אשפה וגזם –במהלך החג 
 .'ביום א –פינוי גזם ', ו ד' בימים א –פינוי אשפה 

 .ערב החג', כולל ביום ב –עובדי הנקיון של היישוב יעבדו כרגיל 
אנא  –למען שמירה על יישוב נקי ונעים יותר . בדרך כלל" תופחות"כמויות האשפה והגזם  –אבל 

 Aהקפידו על הכללים הבאים
אנא . בכדי לא לסתום את הפחים, למכולת גרוטאות ליד המכולת –' אביזרי בית וכו, פינוי קרטונים

 .הקפידו על פחים סגורים
 .בכדי שלא ישהה ברחובות ימים ארוכים –אנא הוציאו לנקודות הפינוי בסמוך ליום הפינוי  –גזם 

 
 מתחדשים בפחים חדשים –לקראת החגים 

יתושים וזבובים , כלבים, מזמינים חתולים, מזילים מיצי אשפה -ישנים וללא מכסים , פחים שבורים
 .ומכערים את חזית הרחוב

-;>7תברואה במועצה ' מנהלת מח, פנו לרחל, ₪ 7?8במחיר מיוחד של , להזמנת פח חדש
=?::7:: . 

 
 מתחם מתקני כושר חופשיים

 –המיזם . לשימוש חופשי של התושבים, הוקם מתחם מכשירי כושר –בצומת הרחובות גולן מירון 
המון תודה לעושים . במימון משותף של הוועד המקומי ומחלקת הנוער והספורט של המועצה

אנא שמרו על המתקנים ושנהייה כולנו . המתקנים נועדו לפעילות כושר ולא לשימוש אחר. במלאכה
 .חזקים ויפים, בריאים

 
 דואר נופית

 .לא תהיה קבלת קהל -חול המועד, יום שישי, ;.99 –ב
 .לא תהיה קבלת קהל -ערב חג שני, יום ראשון, ;.;9 –ב
 .A77-8>A77=8קבלת קהל בין השעות  -ערב יום העצמאות, >.@ –ב
 

 התחדשות, נקיון, אביב
A אולי מישהו אחר רוצה -לת ר ו ם כל מה  שאתם לא רוצים  לא לזרוק אלא -ממשיכים במסורת 

‘ ברח נא להביא לדואר או לשים בחניה. כלי בית וכלי נוי , ספרים, צעצועים, !(במצב טוב)בגדים 
שבו מוכרים , ס בטבעון "אנו מעבירים למתנ את הבגדים .הבית שצמוד לגן משחקים - >?8הגליל 

. ובתמורה מעניקים מלגות לאמהות חד הוריות וסטודנטים נזקקים את הבגדים במחירים סמליים
מעבירים לתחנות טיפת חלב באזור טירה ועתלית שם מתבצעת חלוקה ‘ כלי בית וכו, צעצועים
 . נחוץ לאחר -מה שלא נחוץ לכם , זכרו. לנזקקים

 
 !!!חג שמח לכולם 
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 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 

 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

 

 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 , 32המסילה  ‘ רח 
, 40-1348113, 31382128 ‘טל

 340-1382124 ‘פקס

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

מגוון נכסים להשקעה בטבעון 
 .והסביבה במחירים אטרקטיביים

 , נכסים למכירה בנופית 
יחידות ונכסים להשכרה 

 .בבלעדיות

חג שמח וכשר לכל 
 משפחת נופית 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 טיול מפלי מים בגולן עם  גיל ברנר-יום שישי -88.;99.7

 ,בבוקר ליד המכולת 77.?יציאה לטיול בשעה 

 . נעליים וכובע, שתייה, יש להצטייד באוכל

 .צהריים  בברכת רם. א, בוקר במחניים. עצירה לא

 

 -נסיעה ללוחמי הגטאות -יום שישי-88.;7.@9

 .ביקור במוזיאון עם הדרכה והמשך לראש הנקרה לביקור בנקרות

 . כולל כניסה ללוחמי הגטאות ולנקרות בראש הנקרה₪  877מחיר 

 .לא כולל אוכל

 Aהרשמה  לטיול אצל               

 Aron.hanna@gmail .com באימייל חוזר לחנה

 <=:7:@@ –חנה          8:?<=>>-9>7.שרה טל 

 ובמזכירות הישוב אצל קרן

 

 ,ימי ראשון לאחר הפסח הם ערבי זיכרון, אנו בתקופת החגיםA שימו לב

 .יש לעקוב אחרי הפרסומים לגבי הפעילויות

 

 !חג שמח לכולם 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 קפה כרמי זית
 כפר חסידים

 מפנקות' ארוחות ברנץ
 סיפורים וסיורים

 00099 -0099' ו –' א

 אירועים מיוחדים
 ת מצווה עם תוכן מגוון/בר

 ימי גיבוש לקבוצות
 אכסניה להרצאות וסדנאות

 ימי הולדת וקבלות פנים
 שוש ואהוד יונאי

950-5/3000760 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  
 505חיסכון  - ₪14ג בורקס "ק 1 

 22.4.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 22.4.11 -תוקף הקופון עד ה

 04-8531339: טלפון
 052-423180823נייד  

 קונדיטוריה דובדבן

 מכון בר מצוה

 

  לימוד חוויתי 
  ליווי צמוד והדרכה מעשית 
  מפגשי אבות ובנים 
  חגיגת סיום ליד הכותל 

 להצטרפות הרב מיכאל קישון
7<;-===@>>7 

ki@neto.net.il 
 הכתובת שלך לכל עניין יהודי

 ...זה הזמן להצטרף 

 

 פרלינים

 עוגיות, עוגות

 קקטוסים

 ליקרים, יין

 90-00797/3    ,950-0003975 

 חריף ומתוק לחגים 
 תוצרת נופית

 חנה ואיתמר רון
 נופית  174הפיסגה 
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 500900-0שעות הפעילות בחודשים  

  
: אמייל 0035010:פקס  60-0035365,:טלפון  32665נופית  1335ד "ת: כתובת

il.net.012@nofsheat 

 הערות חוגים חדר כושר בריכה יום תאריך

-5:30 'ב 18.4.11
14:00 

אין פעילות  6:00-14:00
 חוגים

ליל 
 הסדר

-7:30 'ג 19.4.11
17:00 

אין פעילות  7:30-17:00
 חוגים

חג 
 הפסח

-5:30 'ה' ד 20-21.4
22:00 

חוגי מבוגרים  כרגיל
 בלבד

חול 
 המועד

שישי  22-23.4
 שבת

בשישי חוגי  כרגיל כרגיל
 בוקר

חול 
 המועד

אין פעילות  סגור סגור 'א 24.4.11
 חוגים

 ערב חג

-7:30 'ב 25.4.11
17:00 

אין פעילות  7:30-17:00
 חוגים

 חג שני

חוגי בוקר  סגור סגור 'א 1.5.11
 בלבד

ערב יום 
 שואה

יום  כרגיל כרגיל כרגיל 'ב 2.5.11
 השואה

חוגי בוקר  סגור סגור 'א 8.5.11
 בלבד

ערב יום 
 הזיכרון

אין פעילות  סגור סגור 'ב 9.5.11
 חוגים

יום 
 הזיכרון

-7:30 'ג 10.5.11
17:00 

אין פעילות  7:30-17:00
 חוגים

יום 
 עצמאות

 , לכל תושבי נופית
 תקווה וחירות, חג של פריחה, חג אביב שמח

 וכמובן הרבה כושר ובריאות

 מאחלים הנהלת נופשית וצוות העובדים 

 אליפות טניס נופשית
עד השעה  10:00הטורניר יחל בשעה . יערך טורניר אליפות הקבוצה 30.4ביום שבת 

 . במגרש בנופית 20:00

mailto:nofsheat@012.net.il
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 תמונות מטיול פסח של המחנות העולים ברמות מנשה
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 ?נוסעים לבקר את הדודה רוחמה 
 ?ושכחתם לקנות מתנה 

 
השנה מביאים בחגים מתנות מקוריות ואיכותיות לכל , בואו נשנה קונספציה

 !המשפחה
ממיטב היצרנים , מבחר משחקי חשיבה מעולים לכל המשפחה ולמבוגרים

 ! העולמיים
 .₪  414ועד ₪  78 –במחירים מ

 וגינג למוח‘צוות ג
47-6868488 
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אנמיה היא שם ? מהי אנמיה
כולל למספר מחלות אשר 

המשותף להן הוא המוגלובין 
בדם הנמוך מן המצופה לגיל 

או מספר נמוך של כדוריות 
 .אדומות בדם

ההמוגלובין הוא חלבון עם 
קבוצה המכילה אטום ברזל 
שקושר חמצן והוא המרכיב 

העיקרי של הכדוריות 
 4>;האדומות שמהוות כ 

מנפח הדם ונותנות לו את 
תפקיד הכדוריות . צבעו

האדומות הוא להעביר חמצן מהריאות לרקמות הגוף ולהרחיק חמצן דו 
 .לפיכך ירידה בהמוגלובין תגרום לירידה בתפקוד הגוף. פחמני

, חסר באספקת ברזל הוא הגורם העיקרי לירידה בהמוגלובין בדם
מכאן החשיבות הגדולה של אספקה סדירה של ברזל . לפחות בתינוקות

 .לגוף
החל מחסר תיאבון ועד פגיעה A אנמיה עלולה לגרום לתופעות רבות

החל מאי שקט ועצבנות , הל מחיוורון ועד לחולשה ועייפות, בגדילה
החל מבעיות זכרון ועד פגיעה בהישגים , ועד הפרעת קשב וריכוז

 .לימודיים
כולל , אטום חיוני גם בחלבונים אחרים בגוף, הברזל מהווה בנוסף

באלו הקרויים אנזימים שקשורים להפקת אנרגיה ולהתפתחות מוחית 
וכידוע אצל תינוקות המוח ומערכת העצבים גדלה ומתפתחת בקצב 

לפיכך התינוקות הם קבוצת האוכלוסיה שיכולה להיפגע יותר . מהיר
 .מאחרות מחסר אספקת ברזל

ההמוגלובין העוברי . לעובר יש סוג המוגלובין שונה מזה שנוצר לאחר הלידה? אז למה לתינוקות יש חסר בברזל
בברזל שמתקבל מפירוק ההמוגלובין העוברי הגוף . נהרס בחודשים הראשונים לאחר הלידה ונעלם לגמרי

אולם יצירת ההמוגלובין החדש צריכה להתבצע בקצב מזורז וזאת בשל . משתמש ליצירת המוגלובין בוגר
הגדילה של הגוף שכידוע משלש את משקלו עד גיל שנה ובהתאם משלש גם את נפח הדם ולא פחות חשוב 

 .ליצירת ההמוגלובין דרוש כאמור ברזל. מגדיל את נפח מוחו
חלקו אמנם מגיע מפירוק והרס הכדוריות האדומות ומהמחסנים שנוצרו בהריון אך חלק חייב להגיע מהמזון 

 .חודשים ובפגים עוד קודם לכן ;-:בעיקר החל מגיל 
אין הרבה ברזל ולמרות שהברזל מחלב אם נספג בשיעור גבוה לתוך הגוף הרי שאיננו מספיק לגוף , בחלב אם

 .הגדל
גם . 874אבקות החלב למיניהן מועשרות כיום כולן בברזל אך ספיגתו בגוף התינוקות היא נמוכה ורק סביב 

 .כלכלה מוצקה משלימה של תינוקות איננה מכילה מספיק מוצרים מכילי ברזל בדרך כלל
משפרים ספיגה ולכן כדאי לתת את תוספת הברזל עם , למשל עגבניות ותפוזים Cלציין שמזונות מכילי ויטמין 

 .ארוחת הפירות או הירקות ואילו תה מעכב ספיגה ולא מומלץ כלל לתינוקות
קיימת הנחייה של משרד הבריאות בישראל ובעולם , מאחר וניתן למנוע אנמיה בתינוקות על ידי מתן תכשיר ברזל

הן לתינוק שניזון מאבקת חלב והן לתינוק שאוכל , הן לתינוק יונק, חודשים ;לתת תוספת ברזל לכל תינוק מגיל 
 .בעיקר כלכלת בית

ולהמשיך כל יום עד ( טיפות =)ג "מ >8חודשים לעלות ל =ולאחר גיל ( :טיפות פריפל  :)ג "מ >.<A המינון הוא
 .גיל שנה 

 !חשיבות מניעת אנמיה בתינוקות 

 !לכל החברים
: שירות חדש בכללית וכעת גם לתושבי נופית 

 !!!ישירות מביתכם , לקיחת דגימות מעבדה על ידי אחות

 בעלות של 1-700-500-616זימון השרות בטלפון 

 .או זימון דרך אתר הכללית באינטרנט, ₪ 25 

 השרות יינתן בימים שני וחמישי החל 

 .בבוקר 06:00מהשעה 

 .בנופית"מרפאת הכללית "אחות צביה וצוות  -בברכת חג פסח שמח וכשר לכולכם

נמשכת ההרשמה להדרכה 
להנקה אשר תיערך ב 

 -בשעה  29/04/2011
 .במרפאה בנופית  10:30

ההרשמה מתבצעת בטלפון 
אנא מהרו להירשם * 5545

בכדי להבטיח את מקומכם 
 .בסדנא
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 ראובן כץ

   959-0799057אביב זך      
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 מאת רביב מיוחספינת הצילום 

 עניין של פרספקטיבה
 בדרך כלל משתמשים בו . 'פרספקטיבה'אני מניח שרובכם או כולכם נתקלתם במונח 

 . הפעם נתייחס אליו במובנים של צילום. בהתייחס לנקודת מבט אישית
. 'תקריבים'מה שמכונה , הזום של המצלמה משמש לרוב כדי לקבל הגדלה של אובייקטים מרוחקים

והוא הפרספקטיבה שנוצרת באורכי המוקד השונים , אבל יש עוד היבט שחשוב להשתמש בו בתבונה
כשאתם , כך שיתפוס את אותו שטח בתמונה, ניתן לצלם את אותו אובייקט, כלומר. של העדשה

 . קרובים אליו או כשאתם רחוקים ממנו
 .התוצאה תהיה שונה מאוד

 8Aדוגמה 
 977באורך מוקד , "פתוח"תמונה זו צולמה כשהזום 

ולכן מעט מאוד רקע , יחסית זוית צרהזוהי . מ"מ
ויש , העין נמשכת לדמות הכלב. נכלל בתמונה

 .שנראה מטושטש, הפרדה יפה שלו מהרקע

  9Aדוגמה 
הפעם הכלב צולם הרבה יותר מקרוב כשהזום 

עם אותו מפתח )מ "מ ?9באורך מוקד , "סגור"
שגורמת לכך שהרבה , יחסית זוית רחבהזוהי (. צמצם

פרטים שלא ראינו . מאוד פרטי רקע נכנסו לתמונה
הכלב . קודם לכן וחלקם מושכים את העין מהכלב
למרות , תופס את אותו שטח כמו בתמונה הקודמת

שימו לב גם . זוהי טעות אופטית. שזה לא נראה כך
עיוות )"לעיוות שנוצר בשפת השולחן למטה 

ולכך שהלשון של הכלב נראית בולטת , "(חבית
זוהי תופעה אופיינית לצילום בזוית . וגדולה יותר

 . שלרוב אינה קיימת בזויות צרות יותר, רחבה

 שימושים בפרספקטיבה
תתקרבו אליהם כי אתם רוצים את , אם אתם רוצים לצלם את בני המשפחה על רקע נוף – טיולים

רק אל תתקרבו יותר מדי כדי שהפרצופים לא ייראו . הרקע בתמונה ולכך נדרשת זוית רחבה
 7>-7;כדי להמנע מזה השתמשו באורכי מוקד של . עם אף גדול או פנים מעוגלים, מעוותים

 . מ לפחות"מ
ובאותה נשימה להכניס , אם אתם רוצים לצלם פנים וליצור הפרדה יפה שלהם מרקע – פורטרטים

 77:-877 –השתמשו באורכי המוקד הגדולים, כמה שפחות אובייקטים לא רצויים לתמונה
 . מ"מ

אבל האפקט פועל באופן , כאן כבר אין חוקים כי תלוי מה אתם רוצים לצלם ואיך –צילום כללי 
תתקרבו וצלמו בזוית רחבה כדי שכלי ? רוצים לצלם בעל מלאכה על רקע הסדנה שלו . עקבי

רוצים לצלם את הילד בלי שייכנסו . המלאכה ייכנסו לתמונה ויבנו את התפאורה הדרושה
 .וכך הלאה. תתרחקו ותפתחו את הזום כך שהצילום ייעשה בזוית צרה?  ילדים אחרים לתמונה 

. אני ממליץ בחום לערוך כמה נסיונות בבית ובחוץ. היא פשוט לנסות, כמו תמיד, הדרך הטובה ביותר
זכרו שעל מנת לעשות השוואה נכונה ולראות את הפרספקטיבות השונות עליכם לשמור על האובייקט 

להתקרב , זה אומר שחוץ ממשחק עם הזום תצטרכו גם להשתמש ברגליים. באותו גודל בתמונה
 רביב    Araviv_me@hotmail.com לתגובות!   שבת שלום.  נסו ותהנו. ולהתרחק חליפות

 8דוגמה 

 9דוגמה 
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, ייעוץ טכני בנושא פיתוח אתרים, בדיקת התוכן או מבנה האתר

חיפוש , ניהול מסעות פרסום מקוונים לפיתוח עסקי, פיתוח תוכן

 מומחיות באזור נופית והסביבה, מילות מפתח

 ברומר אורי
 הדברת מזיקים

 שירות הדברה מקצועי
 אמינות, יחס אישי

 התאמת פתרון לכל לקוח

 !שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה 

 רשיון המשרד לאיכות הסביבה 
 0059 -מספר רשיון 

 אשמח לעמוד לשירותכם

5390000-950  ,5390000-950 
 נופית, /0רמון „ רח

Uri.brumer@gmail.com 

 ייעוץ פיננסי לעסקים ומשפחות

 י"מט/ ת "ליווי והעצמת עסקים מטעם התמ

 ייעוץ צרכני           התמחות בסלולאר

 ליווי משפחות          מהבוץ לבית המלון

 בחינת אפשרויות כגון משכנתאות וכדומה 

 0775-4357-63:  יהודה יזרעאלי

http://www.tovana4u.co.il 

  

  

 " תובנה"
 

 info.meydalle.www  5313606-054נייד , 9535055-04:'טל, אבי ברוך -“ מידע”

 

 למכירה
טויוטה קורולה 

 , 2008, החדשה

, יד ראשונה
 ,פרטית

, מ“ק 70,000 
, כסוף מטאלי
 .במצב מצוין

 

950-300995/ 

90-00790/0 

 ראובן כץ

מחפש בית 
 להשכרה 
בנופית 

אפשרי גם 
 מרוהט

950-000/033 
 

 

ה 6דרוש
 ה6מזכיר

, לחצי משרה

, אנגלית שפת אם

 .עבודה בנופית

 ל“ח לדוא“קו

hot@5001dror

com.mail 

   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון פרסום 

 ₪ 90משבצת לחודש 

 ₪ 140משבצות לחודש  2

 ₪ 180רבע עמוד לחודש 

 ₪   360חצי עמוד לחודש 

 ₪ 720עמוד מלא לחודש 

http://www.meydalle.info
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   שמרים ומצה
מתחיל חג הפסח עם הציווי לאכילת מצות במשך שבעה , באמצע חודש ניסן

בארבעה עשר לחודש בערב תאכלו מצות עד יום , בראשוןA "ככתוב. ימים
כי לא ", הסיבה לאכילת מצות(. 'יח, ב"שמות י" )האחד ועשרים לחודש בערב

לא הספיקו השמרים , כלומר, "הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ
אם משאירים את הבצק לעמוד . המרחפים באוויר להתפיח את הבצק

, הוא יקלוט את השמרים הטבעיים מהאוויר ויתפח, באוויר לאורך זמן
מקבלים , ואם אופים אותו לפני תפיחתו, ואפשר להכין ממנו לחם חמץ

 ?מהם השמרים שעושים את ההבדל בין חמץ למצה, אם כן. מצות
המערכות . הכוללת מינים רבים, השמרים הם אורגניזמים חד תאיים המשתייכים לממלכת הפטריות

 -ופטריות נאדית ( אורניה)כגון פטריות כובע ( בזידיומיקוטה)המוכרות יותר הן פטריות בסיסה 
, משקאות ומרפא, יש פטריות מועילות המשמשות למזון. אסקומיקוטה כגון עבשים ושמרים

, מחלות עור ודרכי עיכול בבני אדם, (קימחון וחלדון)ופטריות מזיקות הגורמות למחלות בצמחים 
כולל )ידועים כחמישים סוגי פטריות . בבעלי חיים( רעלנים)והרעלות על ידי מיקוטוקסינים 

 . הנמצאים באוויר ובגופו של האדם, (שמרים
( באוויר)שהשמרים מסוגלים לפעול בסביבה אירובית , גילה לואי פסטר בצרפת <>?8בשנת 

פעילות השמרים בנוכחות חמצן יוצרת הרבה אנרגיה ונפלט (. ללא אוויר)אירובית -ובסביבה אנ
. ופעילותם ללא חמצן יוצרת מעט אנרגיה ומעט פחמן דו חמצני, רב CO2 -פחמן דו חמצני 

נוצר , (אירובי-אנ)במצב לא אווירני , גלוקוז -של פרוק חד סוכר ( פרמנטציה)בתהליך התסיסה 
בהשוואה  , CO2נוצר רק שליש מכמות הגז , בתהליך התסיסה. כוהל אתילי ומעט פחמן דו חמצני

ומסוגלים להגיע לבצק , נבגי השמרים מרחפים באוויר(. בנוכחות חמצן)לנשימה אירובית 
 . אך איטי, ולהתפיחו בתהליך טבעי

ואם מכניסים מיד לתנור ללא שמרים ובלי לחכות , אם מוסיפים שמרים לבצק הוא תופח מהר
גז . תאי השמרים ניזונים מסוכרים או מעמילן שהם מפרקים לסוכרים. מקבלים מצות, לתפיחה

CO2 הנלכדות ברשת , יוצר בועות זעירות בתוך הבצק, הנפלט בתהליך הנשימה בתאי השמרים
נעשית על ידי הנצה של תא , התרבות תאי השמרים. וגורמות להתפחת הבצק, (חלבון דגניים)גלוטן 

 . המתנתק ממנו ומתרבה בעצמו, קטן מתא האם

וכאשר תנאי , לתקופה ארוכה באוויר או על הקרקע, השמרים יכולים להתקיים במצב רדום כנבגים
לשלב של , הם עוברים משלב הנבגים, (טמפרטורה וקרקע מזון, כגון לחות)הסביבה מתאימים 

פעילות השמרים בנוכחות חמצן מנוצלת . ויוצרים כמות גדולה של שמרים, התחלקות מואצת
מנוצלת בתהליך התסיסה להפקת , ופעילותם בסביבה ללא חמצן, להכנת מאפים שונים ולחמים

 . כוהל אתילי ועוד
גרגירי תבואה מכוסים קורי פטריות ועובשים עלולים להכיל חומרים רעילים , מזונות מעופשים

שעלולים לפגוע באברים פנימיים של , (אוקסיטוקסינים)העבשים יוצרים רעלים . לאדם ולבהמה
, המוקדמות  7;בשנות ה . כמו שקרה במקומות שונים בעולם, אדם ובעלי חיים ולכסן את חייהם

ומיליוני , מתו אנשים רבים ברוסיה מאכילת גרעיני חיטה עם עובש, במהלך מלחמת העולם השנייה
בעבר התפתחו עבשים ורעלנים באסמי . עופות שאכלו תערובת מלאה רעלנים שנוצרו מעבשים

 . שגרמו להרעלת בני אדם ובעלי חיים, חיטה ושעורה שאוחסנו בתנאי חום ולחות גבוהים
חייה באופן טבעי במערכת העיכול של בני אדם בלי " קנדידה אלביקנס"פטריית שמרים בשם 

היא עלולה להפריש כמות גדולה של רעלנים ולגרום , אך כאשר היא מתרבה מאוד. לגרום נזק
וביניהם נמצא גן שמאריך את חיי , גנים 777=התגלו , במיפוי גנטי של תא שמרים. למחלות ונזקים

מאחר שרבים מהגנים של השמרים נמצאים . לעומת תאים חסרי הגן הזה, יותר 74<השמרים ב 
 . של בני אדם DNAמחפשים את הגן המיוחד הזה גם במערכת ה , בתאי האדם

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 אחרי מות
 18:39-19:49: זמני השבת 

i חג שמחi   

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

  מפ ךו פפפטאו
 חשמל ומיזוג אויר לרכב

 תיקון מערכות חימום
 טייפ לרכב/התקנת רדיו

 תיקוני דרך

 רמת טבעון  -כפר זבידאת 

  0577500: טלפון

950-55/5000  

ל ֵּ   מרכז ַהל 

 הדרך לריפוי עצמי
 , טיפולים ברפואה משלימה

 סדנאות והרצאות, קורסים
 בהנהלת סנדרה אליאש 

 050-7832003: לפרטים והרשמה
Www.sandra.cc 

2ieliash@012.net.il 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

7<;-98>>@=: 
iDoarcitec@gmail.com 

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

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

סלון , חדרים מטופח ונעים =בנופית ב דו משפחתי !!  בלעדי  למכירה  
 . ₪ 7,777>@,8חנייה מקורה , מיזוג וקמין חימום, גדול

 

 להשכרה

יחידה מפוארת 
 . מרוהטת קומפלט

פינת + חדרים  2
אוכל ומטבח 

 . מאובזר
, כולל ארנונה

 . מים ומזגן, כבלים
 

950-0079000 
90-057/903 
 לכניסה מיידית

 

 להשכרה
 יחידת דיור מרווחת 

 ',מ 70

 . מתאימה לזוג

פינת , חדרים 2  

 . מטבח ומזגן, אוכל
 

950-3005039 

950-050/0/3 

 

מחפשים 
 בית

 להשכרה
משפחה חוזרת 
מחפשת בית 

לשכירות בנופית 
החל מחודש 

 .אוגוסט

ליצירת קשר נא 
 רחללפנות ל

950-0059037 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך

תיקון מוצרי חשמל 
 ביתיים

 מזגנים  מקררים 
מכונות כביסה  
 מייבשי כביסה  

 תנורי אפיה
אמינות אחריות 

 !ומקצוענות
7<9-=77??>8  

WWW 
A אבי ברוך מודיע

 !הבזאר פתוח

פיתוח מערכות 
לניהול תוכן 

 לאינטרנט
באמצעות כלים 

 של קוד פתוח
7<;-<:8:=7= 
7;-@<:<7<< 

Www.meydalle.info 

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הואוםופו 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 

 054-4915804נייד , 9835031. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופוטוםופו ו

 
 09-8871061מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

7<9-<8779@9 

 Homefix שילדקראוט
 ביצוע כל עבודות האינסטלציה 

 פתיחת סתימות 

  איתור נזילות 

 בעזרת מצלמות מיוחדות

 052-2790978נתן שילדקראוט 
 נופית, 82תבור 

 יעוץ אישי ומקצועי חינם -לתושבי נופית 

 מוניות חמודי
 נסיעות ילדים לחוגים, ג“נסיעות מיוחדות לנתב

 העברת חבילות ומשלוחים 
 לכל חלקי הארץ

7<9-:9;;8=? www.taxihm.co.il 
 

 או ורוטורופו 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


