מזנון נופשית

נופותופווו ותו ופו ו

40-2125384

גליון  435יום שישי ח‘ סיון ,תשע“א 10.6.2011

פיצה משפחתית
רק .₪ 68

לפרטים והזמנות

הצהובון

"נופית פלוס" מופץ ע"י ”מידע“ .טלפון:

40-5909499

אורנית פרחים

משלוחי פרחים
עיצוב והפקת אירועים
רמת טבעון

47-6868559
חוצות אלונים

487-6444719
a_barouc@zahav.net.il

נוער נופית מדווחים מהשטח
חברת אננס יזמות ,שרוב חבריה מנופית ,פיתחה
מסטיק פרוביוטי וזכתה בתחרות איזורית ”יזמים
צעירים ישראל“ (מיסודו של לאומי).
צעירים מנופית פיתחו מתקן מיוחד לחיתוך פיצה
וזכו בתחרות ”מכטרוניקה ומתמטיקה למען
האדם“

נוער נופית מדווחים מהשטח
חדש חדש חדש
מדור נוער חדש בנופית פלוס>>>
ועוד בגליון:
החזרי מס  -כספים שלא ידעתם שמגיעים לכם מאת רוא“ח יונה לוי>>>
קומפוזיציה ,נושא חשוב כשמדובר בצילום .רביב מיוחס מייחד לנושא זה את הרשימה
בגליון הזה ומבטיח להשלים את הנושא בגליון הקרוב.
על חיידקים בכלל וחיידקים בנבטי ירקות בפרט במדור רשימות מהטבע מאת אהוד קלפון
כל זאת ועוד...מצלמות אבטחה לבית ,כאן ועכשיו  -מפגשי תרבות ואקטואליה תשע"א ,ועוד
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נופשיבוקר

נופשיבוקר

נופשיבוקר

פעילות נופשיבוקר מתקיימת באולם הספורט החדש
 - 11.60.11יום ראשון  -שעה  - 10.66רותי יעלי
מוזיקה סובב עולם  -קלסיקל פולקלור עמים ,שירים
ישראלים וסיפורים ...בחליליות
 - 11.60.11יום שבת  -טיול עם גיל ברנר  -צפון ים המלח
ההרשמה סגורה אין יותר מקומות.
ליוצאים לטיול :יציאה ב ,43.04 -ליד המכולת.
יש להצטייד באוכל ,מים ,כובע ,נעליים(לא סנדלים) ומצב רוח טוב

 - 10.60.11יום ראשון  -שעה  - 10.66נתי גולדברג
הניגון היהודי שמשתלב במחזות זמר
 - 11.60.11יום שלישי  16.66בבוקר  -שולי נחשון
נושא ההרצאה :אמנות הוידאו ארט
 - 10.60.11יום ראשון שעה  - 10.66נדב טורי
חיזור גורלי  -המין היפה במיטבו  -מדוע משקיעים בעלי חיים
כל כך הרבה אנרגיה בחיזור?
להתראות ,צוות נופשיבוקר

נופשיבוקר

נופשיבוקר

נופשיבוקר
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מאיר טולידאנו
אופטומטריסט מוסמך
מומחה למשקפי מולטיפוקל
מחירים מיוחדים
לתושבי נופית

www.optivon.co.il
ככר בן גוריון  1ק' טבעון
טל'/פקס 04-9534484

תיווך

מפעל לניקוי תיקון וחידוש
כל סוגי השטיחים
ניקוי וטיפול אומנותי
בשטיחים פרסיים וסיניים

מכירת כל סוגי השטיחים

קלאסיים ,מודרניים ,מקיר לקיר ,עבודת יד-
אפגניים בלוצ‘ים ,פרטיים.
מכירה והתקנת פי.וי.סי ופרקטים
רח‘ המסילה  ,32בין שיש אלוני לשופרסל-דיל נשר

טל‘,40-1348113 ,1382128 3
פקס‘40-1382124 3
שירות מבית הלקוח וחזרה חינם

יעוץ

שיווק

השקעות

איכות שירות אמינות

מירי ארנהלט  -נופית

איכות שירות אמינות

משקפי ראיה ועדשות מגע

גישור

בבלעדיות דו משפחתי 116

מ“ר  +יחידת דיור ,נוף מדהים,
מגרש גדול במיוחד1,066,666 .
.₪
בבלעדיות דו משפחתי 0

חדרים ,מיקום מעולה ,נוף.
.₪ 1,1,6,666
בבלעדיות נוף בואדי ,גישה

נוחה ,₪ 0,666,666 .מיידי.
להשכרה מבחר יחידות
בבלעדיות.
מבחר נכסים בבלעדיות למטרת
השקעה בטבעון וברמת ישי .
לפרטים יעל 050-8426968
אופיר 050-6426968
מומחי נדלן ,תושבי נופית
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כתובת :ת"ד  1335נופית  32665טלפון 60-0035365 :פקס 0035010:אמיילnofsheat@012.net. :

פעילות הבריכה החל מתאריך 16.60.22 :
יום א'

17:00-22:00

ימים ב' עד ה'

5:30-22:00

יום ו'

7:00-18:00

שבת

7:30-18:00

 -רצוף

חדש!  -חדש!  -חדש!
סדנת אמנות שימושית מגוונת
לפי בקשת התלמידים תיערך סדנת קיץ במהלך חודש יולי 2011
הסדנא מיועדת לתלמידי כיתות ג' – ו'
באווירה נעימה ויצירתית נעסוק ב 4 -נושאים:
פיסול בנייר
מגזרות נייר
קווילינג
פימו
הפעילות תתקיים בימי ראשון
 4מפגשים בין השעות 17.00-19.00
עלות כולל חומרים  210 -ש"ח
סה"כ משתתפים :כ 10 -
הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם
מתבקשים לאשר בהקדם  -מספר המקומות מוגבל!
לפרטים נוספים ניתן לפנות לליזה אלוני בנייד 650-5255016
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קונדיטוריה דובדבן
www.dvdvn.co.il

בורקס (ללא שומן טרנס)

50%

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

תוקף הקופון עד ה17.6.11-

עוגיות מאפה שמרים

50%

רק  ₪ 41לקופון זה בשווי ₪ 82
 1ק"ג עוגיות שמרים  - ₪14חיסכון 505

תוקף הקופון עד ה– 17.6.11

טלפון04-9531738 :
נייד 052-423190927

קפה כרמי זית
כפר חסידים
ארוחות ברנץ' מפנקות
סיפורים וסיורים
א' – ו' 20.66 -0.66

אירועים מיוחדים
בר/ת מצווה עם תוכן מגוון
ימי גיבוש לקבוצות
אכסניה להרצאות וסדנאות
ימי הולדת וקבלות פנים
שוש ואהוד יונאי

651-503210760

אזכרה

לערן נאור

ז“ל

חלפו  8שנים
אנו נקיים אזכרה
בבית העלמין
בקריית טבעון
יום שישי
11/2/6/11
בשעה 16://
המשפחה והחברים

מכון בר מצוה
זה הזמן להצטרף ...
  לימוד חוויתי
  ליווי צמוד והדרכה מעשית
  מפגשי אבות ובנים
  חגיגת סיום ליד הכותל

להצטרפות הרב מיכאל קישון
6,0-0000666
ki@neto.net.il
הכתובת שלך לכל עניין יהודי
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משחקים נבחרים
גובלט

משחק אסטרטגיה מהודר מעץ ,שמיועד לשני

שחקנים.
משחק המשלב ומפתח זיכרון חזותי ,תכנון מהלכים
וחשיבה .המשחק תורם ליכולת לנהל משאבים.

₪ 180

מנקלה

משחק עץ וחרוזי זכוכית לשני

שחקנים
תכנון המהלכים" ,חבלה" בתכנון מהלכי היריב,
ומפתחים גמישות ויצירתיות בחשיבה.

₪ 80

טנטריקס קטן

משחק ליחיד
פזל  04חלקים מבקליט (פלסטיק קשיח).
הנחת האבנים השונות כך שיתאימו לצבעי הקישורים
הקיימים דורשת ומפתחת התאמה חזותית.

₪45

שעת השיא

זכה בעיטורים ובפרסים רבים
לוח משחק ,מכוניות ומשאיות מפלסטיק 04 ,כרטיסי משחק
ברמות קושי מדורגות .
תכנון מהלכים ותפיסה מרחבית ,לוגיקה ,יצירתיות בפתרון
בעיות ,פיתוח ריכוז וקשב .מפתח גמישות בחשיבה.

₪100

ג‘וגינג למוח ,תבור  160נופית60-0,0,6,, ,
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60-010,116

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא
מן המזנון בנופשית

66

0,

₪
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לרגל השקתו של מדור הנוער החדש ,בחרנו ליצור הכרות עם צוות הנוער בישוב.
מיכל גלבוע –טרסיק
רכזת נוער ומדריכת שכבת ט'.
בת  ,11נשואה לאריאל ,גרה בטבעון ,סטודנטית
לחינוך חברתי קהילתי באורנים .
gilboamiki@gmail.com 6,0-0-100-611
סער אלמקיאס
מדריך שכבת י"ב
בן  ,11מתגורר בבית לחם הגלילית סטודנט לחינוך
חברתי קהילתי באורנים ומדריך כושר קרבי.
6,1-0-010-010
יהב שושו
מדריכת שכבות י' ויא'
בת  ,10מתגוררת ביקנעם המושבה ,סטודנטית
למשפטים.
6,0-1-066-061
שירן שריג
מדריכת שכבות ז' ,ח'
בת  ,11מתגוררת בנופית בוגרת גרעין הנוער העובד
והלומד.
6,0-0-601-,0,

יום

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שכבות
פועלות

י"א עם יהב
י"ב עם סער

ט' עם
מיכל

ז' עם שירן

ח' עם
שירן

י' עם יהב
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שכבת ז‘ נכנסה למועדון .בתאריך ה 018,-שכבת ז' החלה פעילותה במועדון הנוער,
בפעילות מדליקה וטקס חניכה אשר אורגן ע"י שירן המדריכה ובעזרתם האדיבה של נציגי
שכבת י"א  :נוי נידם ,יובל דנה ,דור ינאי ,אופיר חרותקה ויובל פרי.
יזמים צעירים בנופית פיתחו מסטיק פרוביוטי.קבוצת היזמים הצעירים משכבת ט'
בנופית ,בחסות בנק לאומי זכתה השבוע במקום הראשון בתחרות האזורית!!! יונתן
אביגדור ,אמיר אדר-אודם ,אביב גור ,אילי ארקינד ,יונתן שרוני ,קרן חרותקה ,ליר עיטה,
טל שפי ואלון כהן.גאים בכם !!!
אלופי המכטרוניקה .קבוצת תלמידי שכבת י‘ בבית הספר כרמל זבולון זכתה בתחרות
מכרוניקה ארצית של משרד החינוך שנערכה בטכניון .הם פיתחו מתקן מיוחד לחיתוך
פיצה .נבו גת ,עומר חנן ,תמר קדוש ותומר ריכטר ברוך רובם ככולם מנופית .כל הכבוד!

אירועי החודש:
• -16-1180סמינר מד"צים שכבת ט' – מנהל חברה ונוער.
• – 1180פותחים את החופש עם נסיעה לים (חוף דדו בחיפה) לשכבות ז'-ט'.
עלות הנסיעה  . ₪ 06יציאה בשעה  0:66חזרה ב .10:66-ניתן להירשם עד ה
 .1080מספר המקומות מוגבל.
• – 1080מסיבת הגיוס המסורתית של שכבת י"ב בנופשית.
• -10:06 – 1080ערב סיום חוגים באולם יד למגינים -יגור.
• – 1680נסיעה קולנוע לשכבות ז'-ט' .נפגשים בשעה  11:1,במועדון .ניתן
להירשם עד  .1080עלות הנסיעה .₪ 1,
 -0680מסיבת פתיחת הקיץ לכל הנוער – מאורגנת ע"י שכבת י"א( .פרטים
בהמשך)

•תוכנית הקיץ מוכנה ,ניתן לקבל אותה לדוא"ל .שלחו מייל לכתובת
 gilboamiki@gmail.comנא לציין שכבת גיל מבוקשת....
יומולדת שמח!!!
נועה חטב ,אופיר יעקובי ,יונתן גולן ,אלעד אספיס ,אביב גור ,ניצן כץ ,אביב הבר,
שחר כץ ,קרן כץ ,תובל רוזנר ,שירן לייזרוביץ' ,ורוני קשת ....
אוהבים אתכם!!!
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פיתוח מערכות למסחר אלקטרוני ,בדיקת התוכן או מבנה האתר ,ייעוץ טכני בנושא
פיתוח אתרים ,פיתוח תוכן ,ניהול מסעות פרסום מקוונים לפיתוח עסקי ,חיפוש
מילות מפתח ,מומחיות באזור נופית והסביבה
”מידע“  -אבי ברוך ,טל' ,04-9535055:נייד 054-5313606

www.meydalle.info

המכללה האקדמית להנדסה – אורט בראודה
דקנט הסטודנטים

"כאן ועכשיו"
מפגשי תרבות ואקטואליה תשע"א
דקנט הסטודנטים מקיים סדרה של אירועים תרבותיים במכללה לרווחת הסטודנטים,
הסגל האקדמי הסגל המנהלי ,ארגון הבוגרים והידידים ואורחים תושבי האזור.
לסיום השנה אנו שמחים לארח את האופרה הישראלית לנעילת מפגשי "כאן ועכשיו"
לשנה זו.

"להיטי אופרה"
בקונצרט הנבחר מספר אריות פופולאריות מתוך אופרות ,אופרטות ומחזות זמר
אהובים כגון :לה בוהם ,לה טרוויאטה ,כרמן וכמובן חליל הקסם ונישואי פיגרו.
להיטי אופרה – בהשתתפות  4סולנים פסנתרן ומנחה.
המופע יתקיים ביום שני  27ליוני  1622יא' סיוון תשע"א בשעה
 20:00באודיטוריום המכללה.
כרטיסים במכירה מוקדמת ימכרו במשרד אגודת הסטודנטים
בניין Bבין השעות  14:00 – 08:00במחיר .₪ 30
טלפון04-9901842 :
משך המופע כשעה וארבעים דקות (ללא הפסקה).
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"תובנה"
ייעוץ פיננסי לעסקים ומשפחות
 ליווי פיננסי לעסקים להגדלת הכנסות
 לעמוד בהתחייבויות לספקים
 להתמקד בעבודה ולא ביתרה
 ליווי משפחות למשכנתה ללא לחץ
 לגמור את החודש עם עודף בבנק
במקום לדבר בואו נשיג יותר
יהודה יזרעאלי 633-5075307 -
www.tovana4u.co.il 653-3550775
חנות אופניים מצמן את
מרוץ  -סניף אלוני אבא
עברנו מבית לחם הגלילית
לחנות מרווחת ומקצועית.
כל סוגי האופניים :מילדים ועד אופניי שטח
וכביש תחרותיים.
חוגי רכיבה לנשים ולמתחילים.
שעות פתיחה:
א-ה 19:00 – 9:00
15:00 – 8:00
ו
סיימון04-9833987 ,052-2662181 :
ofek@adi.org.il ,www.ofek-il.com

סביבה ירוקה :לנפש ולנשמה
תכנון ופיתוח גינות
עיצוב ,שיקום ואחזקה
www.svivayeruka.com
עידן050-0500057 :
ממוקם בקיבוץ כפר המכבי,
המלצות יינתנו לפי בקשה

למכירה

מאזדה לנטיס  ,010טסט לשנה
שנת  1666יד שנייה ,נפח 1,166
6,1-,000600
6,1-,000601

מטפלת -
מנהלת משק
בית
לעבודה קבועה

עזרה בהכנת
שיעורים ,הגשת
ארוחות ,הסעות
מבי“ס וחוגים.

הכן כלבך
לקיץ
תספורות
לכלבים בנופית
בתיאום מראש

טל

רכב חובה

650-0072575

651-2356376

החווה של דודו
חוות סוסים  -בכפר חסידים

רכיבה טיפולית
רכיבה מערבית
אילוף סוסים
פנסיון


לפרטים והרשמה:

דודו 651-3766671
החווה לא עובדת בשבת
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קומפוזיציה

פינת הצילום

מאת רביב מיוחס

קומפוזיציה היא לא מילה ששמורה לאמנים ומבקרי אמנות בלבד .היא רלבנטית לכל מי שעוסק
באמנות חזותית ,גם אם הוא חובב .אז על מה מדובר ?
קומפוזיציה היא אופן מיקום האובייקטים בתמונה ,כולל המרחקים בינהם ,ובינם לבין המסגרת .או
במילים אחרות – מה הכנסתם לתמונה ,ואיך מיקמתם את האובייקטים.
זה נשמע פשוט לכאורה ,אבל להגיע לקומפוזיציה מושלמת זה לא דבר של מה בכך.
רובנו מזהים סיטואציה או אובייקט שאנחנו רוצים לצלם ,ואז מכוונים ומצלמים .כשיש עדשת זום
אנחנו לעיתים קרובות לא טורחים לזוז הרבה מהמקום ,ובמידת הצורך משתמשים בזום ומקרבים את
האובייקט .הפעולות האלה לא מבטיחות שהקומפוזיציה תהיה מוצלחת .וכאן הזמן להפעיל את
הראש רגע לפני שלמצלמים ,ולשאול את עצמכם כמה שאלות חשובות שישפרו משמעותית את
הקומפוזיציה (ואת התמונה כמובן) .אנסה לתת כמה דוגמאות לדברים שכדאי להסתכל עליהם .לשם
הדוגמה נניח שאתם מצלמים סירת דייגים שנמצאת על חוף ים חולי.
האם יש עוד אובייקטים שהייתם רוצים שיהיו בתמונה ? למשל – אנשים ,סירות אחרות,
.1
סוכת המציל ,וכו' .לפעמים "מערכת היחסים" בין האובייקטים השונים היא זו שעושה
את התמונה .זה בולט בפורטרטים סביבתיים ,סיטואציות אנושיות ,צילומי רחוב ועוד.
האם יש איזורים ריקים בתמונה ? אם כן ,האם זה בכוונה תחילה ? אם לא ,כדאי לשנות
.2
את זוית הצילום כדי להכניס אובייקטים נוספים או לשנות את גודל ומיקום האובייקטים
הקיימים כדי לאזן את הקומפוזיציה.
האם הנושא של התמונה ברור ו"קופץ" מתוך התמונה או שהוא נבלע בין אובייקטים
.3
רבים אחרים ? לפעמים האובייקט קטן מדי או מוסתר ,או שיש אובייקט אחר שמושך
יותר את העין.
האם הנושא של התמונה מצולם מהזוית הטובה ביותר? האם היא מבליטה את מה
.4
שמעניין בו ? צילום הסירה מהחזית ייראה אחרת לגמרי מצילום שלה מהצד .תלוי מה
רוצים להראות.
האם האובייקטים קרובים למסגרת התמונה ? אובייקטים שלמים שצמודים למסגרת
.5
יוצרים לרוב תחושה דחוסה ,לחוצה .לפעמים זה מכוון ,אבל פעמים רבות מדובר
בטעויות .כשאתם מצלמים במקום פתוח ואתם מעוניינים להעביר את תחושת המרחבים,
תנו מרחב גם לאובייקטים שלכם.
האם האובייקטים נחתכים בשולי התמונה ? אפשר כמובן לעשות חיתוכים של
.6
אובייקטים ,רק צריך לעשות זאת בצורה מושכלת ובמקומות "הנכונים" .אם חתכתם
למשל חצי סירה זה ייראה בסדר ,כי ברור שהתכוונתם לכך .אבל אם נחתך רק הקצה שלה
זה ייראה כמו פספוס.
האם התחשבתם ברקע ? בתמונת הסירה למשל סביר שיופיעו חול ,מים ושמיים .אפשר
.7
ליצור איזונים שונים ביניהם שייתנו תחושת עומק ,תחושת מרחב ,או איזון .זו בחירה
שלכם והיא תלויה בזוית הצילום (נמוכה או גבוהה ,רחבה או צרה) ובמרחק שלכם
מהסירה.
האם ניתן ליצור מסגור טבעי לתמונה ? למשל על ידי סככה או צמחיה .זה נותן תחושת
.8
עומק ונעים לעין ,וממקד את הצופה בנושא התמונה.
יש כמובן שאלות נוספות שניתן לשאול ,אבל בסופו של דבר זה בעיקר עניין של ניסיון ותחושה אם
הקומפוזיציה "עובדת" או מפוספסת .אם תעשו נסיונות עם הסירה שלכם מזויות שונות ,מרחקים
שונים ,ושימוש באובייקטים נוספים שיש בסביבה ,תגלו לבד מה עובד ומה לא .השאלות המנחות
שציינתי יעזרו לכם לקצר זמן ולהגיע לקומפוזיציה טובה ביתר קלות.
בשבוע הבא אשלים את נושא הקומפוזיציה ואכתוב על "חוק השלישים" ,שגם הוא עשוי לעזור
בבניית קומפוזיציה מוצלחת.
שבת שלום ! לתגובות raviv_me@hotmail.com :רביב
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יונה לוי -

רואה חשבון

החזרי מס  -כספים שלא ידעתם שמגיעים לכם
===========================
בשנים האחרונות התפתח נושא בדיקת החזרי מס עקב תשלומי יתר למס הכנסה.
ההחזרים נובעים ממגוון של נושאים שונים הקבועים בחוק ,ואשר לא תמיד אנו נותנים את
הדעת לזכאות המגיעה לנו כדין ,אם מחוסר ידע או חשש מ"התחככות" ברשויות.
אביא מספר דוגמאות:
אם החלפת מקומות עבודה  -יתכן ומגיע לך החזר מס.

אם שילמת סכומים לקופות גמל מעבר לניכוי משכרך  -יתכן ומגיע לך החזר מס.

אם סיימת לימודים לתואר אקדמי  -יתכן ומגיע לך החזר מס.

כמעט לכל אחד מאיתנו נוכו סכומי מס מרווחים בבנקים ובבתי השקעות.
מניסיוני ,כמעט כל בעל חשבון כנ“ל זכאי להחזר מס שנוכה ממנו ביתר ,ובאמצעותנו
התקבלו החזרי מס בסכומים גבוהים ,גם לשנות מס קודמות.
גם ובעיקר האוכלוסיה המבוגרת (הורים ,סבים) לא ערים לזכאותם לקבל את מלוא סכומי
המס שנוכו מהם.
לקבלת פרטים:

40-9414414304 ,40-8814595

מצלמות אבטחה
לבית
הצורך החשוב ביותר עבור אנשים הינו הביטחון האישי .אנו מעוניינים להיות
מוגנים ובטוחים כל הזמן ,במיוחד כאשר אנו נמצאים בביתנו.
אחד הפתרונות לאבטחת הבית הינו ,התקנת מצלמות אבטחה.
היתרונות להצבת מצלמת אבטחה בבית:
 מצלמת אבטחה כאמצעי הרתעה והתראה מפני פורצים.
 מצלמת אבטחה עשויה לסייע לנו כהורים להשגיח ולפקח כראוי על ילדינו.
 מצלמת אבטחה כאמצעי פיקוח והשגחה אחר המטפלת או הבייביסיטר.
מצלמת אבטחה כאמצעי פיקוח והשגחה אחר עובדת זרה המשגיחה על

הורינו המבוגרים.
 מצלמה נסתרת כאמצעי פיקוח אחר המנקה שבביתכם.
 מערכת האבטחה עוזרת לנו לצפות בזמן אמת במתרחש מעבר לדלת ביתנו,
דבר המסייע לנו לפתוח את הדלת רק לאנשים שאנו מכירים ולא לזרים.
התקנת מערכת אבטחה כאמצעי אבטחה ופיקוח המסייע לטפל ולהתמודד

עם מריבות שכנים המנסים לפגוע ברכושנו בכוונת תחילה.
מסקנה ,פנה למומחה – סקורו.נט מחשבים ומצלמות אבטחה
טל , 400-7733000 3נייד453-2015730 3
www.scoro.net , www.smartly.co.il
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חיידקים בנבטי ירקות
חיידקים הם יצורים מיקרוסקופים חד תאיים ,המתקיימים במושבות או כתאים
בודדים .הם נמצאים בכל מקום על פני כדור הארץ ,במים ,באוויר ,באדמה,
במעיינות מים חמים וגופרית ,במים מלוחים ומתוקים ,וגם בגוף האדם.
בחודשים מאי ויוני  , 1611חלו למעלה מאלפיים בני אדם בתשע
אהוד קלפון
מדינות במערב אירופה ,בעיקר בגרמניה ,כתוצאה מאכילת נבטי ירקות
רשימות מהטבע
 ek.meydalle.infoמזוהמים ,ומתוכם מתו  11עד כה .מדענים שהצליחו לבודד את
החיידק קבעו ,שזו אינה מוטציה של חיידק אי .קולי (  ,)E. coliאלא
זן חדש לא מוכר ואלים ,שנוצר כתוצאה מחיבור בין שני זנים .גם ארגון הבריאות העולמי -
WHOמוסר ,שזן החיידק שהתגלה לאחרונה בגרמניה ,מדביק מאוד ,והם בודקים את הרצף
הגנטי שלו ,בהשוואה לחיידק אי קולי רגיל .לאחר מעקב אחר מסלול התפשטות החיידק ,החוקרים
הגיעו לחווה אורגנית ,הנמצאת  166ק"מ דרומית להמבורג בצפון גרמניה ,והפסיקו את שיווק
מוצריה .המקור לתפוצת החיידק נמצא בעיקר בנבטי שעועית שמערבבים עם סלט ירקות במסעדות
רבות בגרמניה.
חיידקים אלה ,מפרישים רעלנים הגורמים לדלקות מעיים ודרכי השתן ,ופוגעים בכליות ,בכבד,
במערכת הדם ועוד .סימני ההרעלה ,הם כאבי בטן ,בחילות ,הכאות ושלשולים ,המלווים לעתים
בחום גבוה וחולשה.
חיידקי אי .קולי חיים בדרך כלל בסימביוזה במעי האדם ,בלי לגרום נזק ,כשהם מקבלים את מזונם
במעי ,ומספקים אנזימים המפרקים את המזון .חיידקים פתוגנים וקוליפורמים למיניהם ,מגיעים
לירקות ופירות על ידי השקיה במי ביוב ,במי קולחין לא מטוהרים ,ומזבל בעלי חיים .החיידקים
יכולים לעבור מאדם נגוע שאינו שומר על היגיינה ,לאדם אחר במגע יד ,או באופן עקיף במגע עם
המזון .כדי לצמצם נזקים לגוף ,חייבים לרחוץ היטב את הירקות והפירות לפני אכילתם ,אם כי
החוקרים טוענים שהזיהום הבקטריאלי נמצא גם בתוך הפרי .יעילות שטיפת ירקות נגועים
בחיידקים ,המאוחסנים לאורך זמן יורדת ,כי החיידקים מתרבים בקליפתם ובתוכם ,וקשה להסירם.
מכל מקום ,הקפדה על רחיצת ידיים בסבון לפני כל מגע עם אוכל ,ולאורך כל מעשיו של אדם
במשך היום ,עשויים לצמצם את הידבקותו בחיידקים ,או העברתם לאחרים.
זיהום המזון יכול להיגרם על ידי החיידקים עצמם ,או על ידי רעלנים הנוצרים על ידם .הבעיה,
שחיידקים רבים פיתחו עמידות נגד חומרי חיטוי המשמשים לשטיפת פירות וירקות ,ועמידות נגד
אנטיביוטיקה .באדם יש חיידקים טובים הנחוצים לבריאות גופו ,מפרקים את מזונותיו ,משפרים
את חיסונו ,וחיים בדו קיום במערכותיו ,ומספר החיידקים המועילים ,הוא פי עשר ממספר התאים
בגוף .על פי חוקרי אוניברסיטת קולוראדו בארה"ב ,לכל אדם יש מגוון חיידקים ייחודי לו .הם
בודקים האם זו חותמת אישית המתקיימת מלידה ,או שאוכלוסיית החיידקים מתפתחת עם השנים.
בתוך הפה למשל חיים  066מיני חיידקים ,בידיים  166מינים ,במערכת העיכול  1666מינים ,בעור
מינים רבים וכן הלאה .לחוקרים חשוב להכיר את מגוון החיידקים האישי ,הקשר האפשרי למחלות,
וכמות החיידקים הנמצאת אצל בני אדם שונים.
לחיידקים יש כוח הסתגלות וכוח עמידה בתנאים קיצוניים ,והצליחו לשרוד את תהפוכות כדור
הארץ ,לאורך שלושה מיליארד שנים .בתא בקטריאלי אין גרעין ,יש בו כרומוזום אחד מעגלי עם
די.נ.אי  ,וגם שוטון המאפשר לו לנוע בתוך חומר נוזלי .החיידקים קולטים חומרי מזון מהסביבה
שבה הם חיים ,המאפשרים להם להפיק אנרגיה ,לבנות את חלקי התא ולהתרבות .האדם נעזר רבות
בחיידקים בחקלאות ,בעשיית מוצרי חלב ,בתעשיית יין ,בתחמיצים ,בפרוק כתמי נפט במים,
ביצירת חלבונים והורמונים בהנדסה גנטית ,ביצירת תרופות ,ובתעשיות ביו-טכנולוגיות.
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דודי חודדה

ייעוץ ותיווך נדל "ן
דו משפחתי  0חדרים ברחוב מבוקש ,צופה לנוף +
יחידה נפרדת  0חדרים.₪ 1,006,666 .
אטרקטיבי ביותר.
דו משפחתי  ,חדרים על מגרש חצי דונם מתוכנן מצוין,
המון פוטנציאל. ₪ 1,666,666 .
י ו ע נ ה נ ד ל "ן ש ל ך ! ( ת ו ש ב נ ו פ י ת )
רימקס בירוק 052-2253777

אורי ברומר
הדברת מזיקים

בית גדול
ומרווח להשכרה
לתקופת הקיץ

שירות מקצועי ואמין ,יחס אישי
התאמת פתרון לכל לקוח!!
שימוש בחומרים ידידותיים לאדם
ולסביבה !
רשיון המשרד להגנת הסביבה – 2256

(יולי ,אוגוסט)
במושב אלוני אבא,
מתאים למשפחה
שמחפשת לבלות
את הקיץ במקום
יפהפה ,בתנאים
אידיאלים.
אלעד

נופית

651-7072706

אשמח לעמוד לרשותכם
ליצירת קשר וליעוץ חינם:

650-5360000 , 650-5360202

מפ ךו פפפטאו
חשמל ומיזוג אויר לרכב
תיקון מערכות חימום
התקנת רדיו/טייפ לרכב
תיקוני דרך
כפר זבידאת  -רמת טבעון

טלפון0577502 :
651-5505002

מחפשים
בית
להשכרה
משפחה חוזרת
מחפשת בית
לשכירות בנופית
החל מחודש
אוגוסט
ליצירת קשר נא
לפנות לרחל מנופית

651-1256237

מחפש בית
להשכרה
בנופית
אפשרי גם
מרוהט
650-0000033

לל
ה ֵּ
ַ
מרכז
הדרך לריפוי עצמי
טיפולים ברפואה משלימה,
קורסים ,סדנאות והרצאות

בהנהלת סנדרה אליאש
לפרטים והרשמה050-7832003 :
www.sandra.cc

2ieliash@012.net.il
תודה!
פרשת

למפרסמים,
לכותבים ,למוסרי
הידיעות ,למקפלים,
למחלקים ולידידי נופית
פלוס
קריאה מהנה ומועילה
לקוראים

שבועות
זמני השבת19:16-20:30 :

 iשבוע

טוב i
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WWW

אבי ברוך מודיע:
הבזאר פתוח!

! מביעים !
!! מ י ו ח ד י ם !!

שילדקראוט Homefix


פיתוח מערכות
לניהול תוכן
לאינטרנט
באמצעות כלים
של קוד פתוח
6,0-,010060
60-0,0,6,,

בותונו ו 'רופופווו ו
הואוםופו ו ו

ביצוע כל עבודות האינסטלציה
פתיחת סתימות




קנה ימיגים
קבל רחייה חינם

איתור נזילות

מכירת צמיגים,
תיקון תקרים
איזון גלגלים
אלקטרוני
כיכר כפר זבידאת
490-0366044
40-5003504

בעזרת מצלמות מיוחדות
לתושבי נופית  -יעוץ אישי ומקצועי חינם

נתן שילדקראוט 052-2790978
תבור  ,82נופית

www.meydalle.info

מוניות חמודי

נסיעות מיוחדות לנתב“ג ,נסיעות ילדים לחוגים

מוניות זיאד

העברת חבילות ומשלוחים
לכל חלקי הארץ

www.taxihm.co.il 6,1-0100101



 6,1-,166101



או ורוטורופו ו ו

מעבדת שרות ,תיקון ומכירה

טלויזיות ,וידאו ,סטריאו ,מיקרוגל
התקנת ותיקון מסכי פלזמה וLCD -
תיקון מחשבים
ככר בן גוריון  0ק .טבעון

טל , 5900360 :נייד490-0009300 :

תיקון מוצרי חשמל
ביתיים
מקררים מזגנים
מכונות כביסה
מייבשי כביסה
תנורי אפיה
אמינות אחריות
ומקצוענות!







קריית טבעון
נסיעות מיוחדות
לנתב“ג
נסיעות לכל חלקי
הארץ

ירון טכנאי
שירות מוסמך

6,1-0661161

מסגרית אריק פודו ווו ובופוטוםופו ו
סורגים שערים מעקות 
שערים חשמליים וסככות רכב 
 ריהוט מתכת  פרגולות 
 הגדר הלבנה 
טל ,9835031 .נייד 054-4915804
אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית
מזה מספר שנים


מוקד נופית 09-8871061
השוטר הקהילתי 490-6000400
רב"ש – דני ינטנר 490-6000409

