
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 18.8.8.11א   “תשע , ב אב “יום שישי י   444גליון  

4: טלפון. “מידע”י  "מופץ ע" נופית פלוס"  0 - 5 9 0 9 4 9 9  a_barouc@zahav.net.il  

 מזנון נופשית
פיצה משפחתית 

 .₪ 68רק  
 לפרטים והזמנות

 40-0125384 

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-6868559 

 אלונים חוצות

487-6444719 

 ?ד בנופית "האם יש מקום לחב
 מכתב למערכת מאת שמעון מידן

הכוללת גם תושבים  פלורליסטית/ נופית החילונית,  ד"למרות שבנופית קיים כבר מספר שנים בית חב
נטע זר המנסה להתרחב בדמות נקודת מסורתיים ומעט דתיים הזדעזעה לאחרונה לגלות כי יש בה  

 .נרדמנו בשמירה, כן. ד"אחיזה של חב
 :ממש על רגל אחת?             ד "מה רע בחב?  ד "מהי חב? על מה הצעקה 

 ".חברה נאורה", מקרב לבבות, מלא אהבה, ד יש תדמית של גוף חיובי"לחב
דרכי "מפיצה את משנתה ב, בדומה לכתות מיסיונריות מודרניות אחרות, ד"תנועת חב: זו רק המסיכה

, (ד"שליח חב)י אשתו של קישון "ההרצאות לנשים ע, ההזמנה לדרשה או תפילה, הסופגנייה".  נועם
לימוד חינם לבר מצווה בתוספת , משלוח המנות, חוגי חינם לילדים שבהם גם מקבלים ממתקים

ג בעומר וכדומה מזכירים יותר מדי את "ממתקים בל, הזמנה לבית קישון לארוחת ערב בליל שישי
 .הפתיון ששמים לדג בחכה

שהיא הרחבת תחום  כאמצעי יעיל להשגת המטרה( ויתכן שהם נחמדים)הם משדרים אהבה ונחמדות 
 (.גם טועות -ולתפיסתם)השפעה של הרבי  ולכידת נפשות תועות 

זו גניבת דעת וחטיפת נפשות רכות בשלב שהם ניתנים ', כלא מאמינים במשיח מלובביץ, מבחינתנו
, מחלה: ד מתמקדים בקטינים או אנשים בעיתות משבר"חב.  להשפעה וללא יכולת ביקורת בוגרת

 .בעיה אישית או מוות במשפחה כי זו נקודת הזמן בה ניתן להשפיע על אדם
הוא ; הוא אינו מבקר. הוא רק מציע. די אינו מתעקש"השליח החב" : ד הרשמי"אתר חבציטוט מתוך 

זה קורה . והמהפכה מתחילה    . כחבר, הוא מתנהג כשווה בין שווים. הוא אינו מטיף מוסר. מעודד
, משפחות עם סוכות: ופתאום זה נהפך למראה מקובל, מספר שנים עוברות. בלי שאף אחד מרגיש
 >>> 8המשך הרשימה בעמוד       " .ועוד, שומרי שבת וכשרות

 
ד דוגלת בפעולות אקטיביות ''חב, "ופרצת"מטרתה העיקרית לקיים את מצוות  מסיונריתד ככת "חב

ד בחברה החילונית ומנסים ''חב'' שליחי''לשם כך מתערים . להחזרה בתשובה של יהודים חילוניים
יצויין כי מדובר בפעולה . לקיים אורח חיים דתי יותר, דגש על ילדים ובני נוערעם , לשדל חילוניים

  .''להתקרב''לא '', לקרב'': או כדברי הרבי, טקטית המיועדת להחזרה בתשובה ולא בהתערות אמיתית
 .'ויעידו על כך ציטוטים מדברי המשיח מלובביץ ציוני-אנטייש לציין בנוסף כי מדובר בגוף 

 :בואו נלמד מהמצב בארץ
המתמודדים עם חדירת אלמנטים חרדים למגזרים שהינם חילוניים  מקומות ישוב 50-יש כיום כ

ברצון לעזור ועם ההתרחבות משתנה טון השיח עד , בנועם, כל חדירה כזו מתחילה בהדרגה. לחלוטין
בכל המקומות האלה החילונים     .  החילונית לשעבר, יבנאללמצבה העגום של 

 . מצטערים שנתנו לחרדים לחדור בהדרגה ולא עצרו התהליך
 :גם אצלנו החדירה התחילה בקטן ועכשיו היא בשלבי התגברות  :מה קורה בנופית שלנו

 .נפשות 2נלכדו כבר בשלב הזה . קישון' י מש"בנופית ע נשכר ביתבשלב ראשון 
 חורבן לשתי משפחה חברות בנופית= ד  "הצלחה לחב

ד רכשה "וחבבשלב הבא מישהו הבין שכדאי להשקיע במקום בעל פוטנציאל מיסיונרי כמו נופית 
 .בית

          !!!!!!!!!!!        מקווה ובית כנסת בתוך הביתד לבנות "בשלב הנוכחי רוצים אנשי חב
 .ממכתבו של קישון ניתן להבחין ביחסו המתנשא כלפי הטועים המועמדים לכליה, אגב

ק "ארגון הסעות לאברכים מחוץ לנופית להתפלל בק/ יתכן הקמת בית מדרש???.......בשלב הבא
בית כנסת  חרדי או רכישת בתים נוספים ליצירת ( / שכבר יש התחלת פעילות זו)נופית 

 אשכול משפחות חרדיות הנזקקות לשירותי דת יחודיים
 לכידת נפשות והפרדתן ממשפחותינו –ובכל אחד מהשלבים 

 לסיכום 
פלורליסטי כמונו הינן עצומות החל  מניסיונות        /ד על גוף חילוני "ההשפעות השליליות של חב

ירידת  -ללכוד נפשות צעירות או תועות ופילוג משפחות וכלה בהריסת צביון הישוב  וכנגזרת מכך 
 .ערך עמל כפינו ונכסינו

הבה   .סיכויי ההצלחה גדלים - שמטפלים ביסודיות בנושא בשלב מוקדםככל : מניסיונם של אחרים
 .נצא מאדישותינו לפני שיהיה מאוחר מדי

 !!!!!!    ד בנופית"אין מקום לחב –וכתשובה לשאלה שבכותרת 
---------------------------------------------------- 

 
 : אתרי אינטרנט לרוצים להעמיק ידיעתם בנושא 4להלן :   מקורות
hofesh.org.il      ,daatemet.org.il      ,hiddush.org.il         ,hiloni.org.il 

                     .ד כארגון ולנציגיו בנופית"האמור לעיל מתייחס רק לחב, למען הסר כל ספק :הערה
האמור לעיל גם    . איני מכיר את מר קישון באופן אישי וברמה הזו אין לי דבר נגדו

שצריכים לקבל               מענה במסגרת שירותי דת , לא מתיחס באופן כללי לצרכי הדת של התושבים
 . שהגופים המוסמכים יחליטו לגביהם

 שמעון מידן  בשם קבוצת חברים:  כתב

 הבית כעסק כלכלי
 .ברצוני לפרסם תגובה בעיתון לגבי העצומה נגד בניית מקווה ובית כנסת בביתו של הרב קישון

 .בגלל אופי הישוב, אני באופן אישי חושבת שאין מקום בישוב חילוני לבניה כזו
הפעלת מקווה ובית כנסת בבית פרטי תהווה מטרד "חלק מהטיעונים שכתבו מתנגדי הבניה הינם 
, על פי תוכניות המתאר של נופית,  בית פרטי שייעודו..." לתושבי הישוב בכלל ולתושבי הרחוב בפרט

 ."למגורים בלבד
אז מדוע לא להזכיר חלק , וחיים בישוב בעל איכות חיים שונה מהעיר, אם מדברים על מטרד לשכנים 

וכל , מתושבי נופית שהפכו חלק מביתם לעסק כלכלי ומשכירים יחידות או חניה שהפכה ליחידת דיור
יוצא שהשוכרים והמשכירים מחנים ברחוב , זה על חשבון הרחוב שגם ככה צר במקומות מסוימים

חוסמים נתיב נסיעה ומסכנים את הולכי הרגל ואת הנוסעים בכביש שנאלצים , קרוב קרוב לביתם
 ".תפוסה"כי זה שלהם משמש לחניה לאלו שחנייתם , לעיתים לנסוע בנתיב הנגדי

 .מטרד יש לו כמה פנים וכדאי לקחת את הכל בחשבון, אז
 אירית גולדשטיין

http://www.hofesh.org.il
http://www.daatemet.org.il/
http://www.hiddush.org.il/
http://hiloni.org.il/
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 קפה כרמי זית
 ...לא רק אוכל

 מפנקות ' ארוחות ברנץ
וסיפור בעקבות חסידים ושומרים 

 ! חינם –סביב השולחן 

 סיורים היסטוריים לקבוצות 
 , קבלות פנים, ימי גיבוש

 אירועים משפחתיים
 אכסניה לימי עיון וסדנאות

 בקתה בכרם-צימר
  ..ועוד...ימי הולדת

 14.00 – 9.00' ו-ימי א
 בימי שישי מזנון עשיר בהזמנה מראש

כפר חסידים , אהוד ושוש יונאי

0525671293 

 

 (ללא שומן טרנס)בורקס 

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

 11.8.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 11.8.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-1531338: טלפון
 052-423110123נייד  

 קונדיטוריה דובדבן
 www.dvdvn.co.il 

 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 

 

www.optivon.co.il  

ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 

בית הכנסת של הוא  בית כנסת נופית
והוא גם בית מדרש ומרכז  היישוב נופית

בית כנסת שנוהג ; פעילויות מורשת ישראל
 .י הרבנות הראשית לישראל"עפ

 

תפילות יומיות ותפילות מרכזיות בשבתות  7פעילויות
שמחות : אירועים אישיים, שיעורים תורניים; ובחגים

, מצווה-לימוד והכנה לבר, בריתות, נישואין, ואבלויות
וטיולי , אירועים קהילתיים בחגי ישראל ובימי זכרון

 .מורשת בארץ ישראל
מידע על  - www.NofitMoreshet.org -נ ‘באתר ביהכ

מאמרים תורניים דברי הלכה ומידע , נ'פעילויות ביהכ
 .שימושי לכלל תושבי נופית

  0548-430.234: רבי'הרב שלום ג: רב בית הכנסת7 קשר

 ;manager@NofitMoreshet.org : ועד בית הכנסת

  0505-936.625: אשר סבג •  0525-698.337: אברהם ברקת •

 0505-606.602: ששון יצחק •  0544-497.477: גדי אשל •

 -פרוט נוסף ב

www.NofitMoreshet.org  

 נופית הצעירה, הגולן' רח

 בית כנסת קהילתי בישוב נופית

 א“תשע
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 3122פעילות המועדון לחודש אוגוסט   
 
 

 הצגה 
 “שיינע מיידלע” 

 , בערב  19:00' יום א-  14.08.11
 תכליתי-המופע מתקיים באולם הרב

הצופים בהצגה , רותם קשת היא שיינע מיידלע 
. מביני דבר מהללים את משחקה, מהללים  ומשבחים

הצליחה להעביר את התחושות של הילדה הדחויה "
מחזקת את ההתרחשות הופעת ". והצמאה לאהבה

 . מחול מוסרטת שהיא כולה פנטסיה של שיינע מיידלע
 תכליתי-המופע ברב! שימו לב

  

 -הרצאה      בערב 19:00' יום א 28.08.11
החיבור בין  .דקות נעלמות בתוך החשיכה:שנת החלום

 .אומנות למדע
 .אורנה צישינסקי' מרצה פרופ

 אביב-י בתל"מוזיאון א,למרכז רבין      נסיעה -יום שישי  26.08.11
 ולסיום שוק איכרים

 .ארוחות באופן עצמאי, ח"ש 50עלות 
 052-5567831חברים יקרים הינכם מתבקשים להרשם שרה 
 04-9930367חנה 

 .גם במייל

 רותם קשת היא שיינע מיידלע

 הרקדת ילדים 41:44-46:44
 מתחילים 46:44-46:64

  הרקדה 46:64

בכל יום שלישי במגרש 
 הגולן‘ הכדורסל ברח
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חנות אופניים מצמן את  

 סניף אלוני אבא -מרוץ 
עברנו מבית לחם הגלילית 

 . לחנות מרווחת ומקצועית
מילדים ועד אופניי : כל סוגי האופניים

 . שטח וכביש תחרותיים
 קסדה ופנסים–ס“חזרה לביה ערכת בטיחות 

 :שעות פתיחה
  19:00 – 9:00  ה-א

 15:00 – 8:00ו      
 04-9833987,  052-2662181  :סיימון
com.il-ofek.www ,il.org.adi@ofek 

 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 

בבלעדיות בנופית קוטג ‘
יחידת דיור +חדרים  6

 מידי₪  2,100,000

 מבחר נכסים להשקעה
-בטבעון וביוקנעם החל מ

500,000  ₪ 

מבחר יחידות להשכרה 
 בנופית ובטבעון 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 להשכרה
חדרים  2.5ד מקסימה בוילה “יח
, חדשה, ממוזגת, יציאה לגינה+

 054-4734433שקט , פרטיות

 להשכרה
, גינה גדולה+מפואר ‘ חד 4בית 

 לרציניים בלבד
054-4734433 

 לחברת הפקות בנישה ייחודית

 :ה/דרוש
. אשת טלמרקטינג/איש

ראש , אדיבות, אוריינטציה למכירות
 .כושר ביטוי גבוה, גדול

י לעבוד אתנו באווירה משפחתית /בוא
. ה/תגמול הולם למתאים, ונעימה

 .חצי משרה/אופציה למשרת אם
 pnina@sharim.co.il :קורות חיים מייל

 04-9536336: פקס

http://www.ofek-il.com
mailto:ofek@adi.org.il
mailto:pnina@sharim.co.il
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04-9835210 

₪  
0035 

עוד מגש פיצה נעלם דקות ספורות אחרי שיצא 
 מן המזנון בנופשית
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 מגשים לך חלום“ בריזה”ס לשייט  “בי
 30לפני “ בריזה”ס לשייט “מורה מוסמך לימאות ושייט הקים את ביה, יעקב וינגרוד קצין ימי

 .ופיתח תוכנית לימודים ענפה בהשתתפות מיטב המומחים בתחום, שנה
מנוסים ומקצועיים שכל מטרתם להפוך אותך , הם אנשי ים ותיקים“ בריזה”ס “מדריכי ביה

לסקיפר עם רשיון משיט יאכטה חופי ובינלאומי ובעל הכשרה ימית גבוהה 
 לפי הסטנדרטים המקובלים בעולם

 (‘ימאות ג)הכנה למבחני ימאות יאכטות . 1: תוכנית הלימודים
 (‘ניווט א)הכנה למבחני ניווט חופי . 2
 (‘ניווט ב)הכנה למבחני ניווט מכשירים וקשר . 3
 הכנה למבחני מכונאות ימית. 4
 .הכנה יסודית למבחן מעשי מסכם. 5

 .במהלך הלימודים מתקיימות הפלגות מעשיות של כיף וגיבוש ובתוך כך נרכש נסיון מעשי
  (מעגן הדייג בקישון)הקורס יתקיים בנופית בשלב התיאורטי והשלב המעשי במעגן שביט 

, יעקב וינגרוד 052-2663383: להפלגת היכרות נא לתאם מראש בטלפון
04-8494990 04-8708412 

 net.breeza.www://http   ”קורסים לסירות ואופנועי ים , בית ספר לשייט ושירותי ים“ בריזה 

 תוך פחות משנה תוכל להגשים את החלום ולשוט עם הרוח

http://www.breeza.net/


 8 

 

ד דוגלת בפעולות ''חב, "ופרצת"מטרתה העיקרית לקיים את מצוות  מסיונריתד ככת "חב
ד בחברה ''חב'' שליחי''לשם כך מתערים . אקטיביות להחזרה בתשובה של יהודים חילוניים

. לקיים אורח חיים דתי יותר, דגש על ילדים ובני נוערעם , החילונית ומנסים לשדל חילוניים
או כדברי , יצויין כי מדובר בפעולה טקטית המיועדת להחזרה בתשובה ולא בהתערות אמיתית

  .''להתקרב''לא '', לקרב'': הרבי
 .'ויעידו על כך ציטוטים מדברי המשיח מלובביץ ציוני-אנטייש לציין בנוסף כי מדובר בגוף 

 :בואו נלמד מהמצב בארץ
המתמודדים עם חדירת אלמנטים חרדים למגזרים שהינם חילוניים  מקומות ישוב 50-יש כיום כ

ברצון לעזור ועם ההתרחבות משתנה טון , בנועם, כל חדירה כזו מתחילה בהדרגה. לחלוטין
בכל המקומות     .  החילונית לשעבר, יבנאלהשיח עד למצבה העגום של 

 . האלה החילונים מצטערים שנתנו לחרדים לחדור בהדרגה ולא עצרו התהליך
 :גם אצלנו החדירה התחילה בקטן ועכשיו היא בשלבי התגברות  :מה קורה בנופית שלנו

 .נפשות 2נלכדו כבר בשלב הזה . קישון' י מש"בנופית ע נשכר ביתבשלב ראשון 
 חורבן לשתי משפחה חברות בנופית= ד  "הצלחה לחב

ד "וחבבשלב הבא מישהו הבין שכדאי להשקיע במקום בעל פוטנציאל מיסיונרי כמו נופית 
 .רכשה בית

          !!!!!!!!!!!        מקווה ובית כנסת בתוך הביתד לבנות "בשלב הנוכחי רוצים אנשי חב
ממכתבו של קישון ניתן להבחין ביחסו המתנשא כלפי הטועים המועמדים , אגב

 .לכליה
ארגון הסעות לאברכים מחוץ לנופית להתפלל / יתכן הקמת בית מדרש???.......בשלב הבא

בית כנסת  חרדי או רכישת בתים נוספים ( / שכבר יש התחלת פעילות זו)ק נופית "בק
 ליצירת אשכול משפחות חרדיות הנזקקות לשירותי דת יחודיים

 לכידת נפשות והפרדתן ממשפחותינו –ובכל אחד מהשלבים 
 לסיכום 

פלורליסטי כמונו הינן עצומות החל  מניסיונות        /ד על גוף חילוני "ההשפעות השליליות של חב
 -ללכוד נפשות צעירות או תועות ופילוג משפחות וכלה בהריסת צביון הישוב  וכנגזרת מכך 

 .ירידת ערך עמל כפינו ונכסינו
  .סיכויי ההצלחה גדלים - שמטפלים ביסודיות בנושא בשלב מוקדםככל : מניסיונם של אחרים

 .הבה נצא מאדישותינו לפני שיהיה מאוחר מדי

 !!!!!!    ד בנופית"אין מקום לחב –וכתשובה לשאלה שבכותרת 
 

 : אתרי אינטרנט לרוצים להעמיק ידיעתם בנושא 4להלן :   מקורות
hofesh.org.il      ,daatemet.org.il      ,hiddush.org.il         ,hiloni.org.il 

                     .ד כארגון ולנציגיו בנופית"האמור לעיל מתייחס רק לחב, למען הסר כל ספק :הערה
האמור לעיל גם לא מתיחס . איני מכיר את מר קישון באופן אישי וברמה הזו אין לי דבר נגדו

שצריכים לקבל מענה במסגרת שירותי דת שהגופים , באופן כללי לצרכי הדת של התושבים
 . המוסמכים יחליטו לגביהם

 שמעון מידן  בשם קבוצת חברים:  כתב

 ?ד בנופית "האם יש מקום לחב
 המשך מעמוד השער<<<

http://www.hofesh.org.il
http://www.daatemet.org.il/
http://www.hiddush.org.il/
http://hiloni.org.il/
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 חולדה רעילה
היורה חיצי רעל , לאחרונה התגלתה באפריקה חולדה במשקל קילוגרם אחד

חוקרים . ביצורים מתקרבים ומבריחה טורפים גם בגודל כלבים וחתולים
המפיק רעל מצמחים , שזה יונק השלייה היחיד, מאוקספורד ומקניה טוענים

 2011מאמר על מחקר זה התפרסם בשלושה באוגוסט . רעילים לצורכי הגנה
 .  Proceeding of the Royal Societyבכתב העת המדעי 

והרעל מופק על ידה מעץ  African Crested Ratשם החולדה 
שממנו מכינים הציידים במזרח אפריקה את  , Acokantheraבשם 

החולדה לועסת ענפים וחלקי גזע רעילים בעזרת . חיצי הרעל לצייד
. ואינה נפגעת מהרעל בזמן הלעיסה, החותכות החדות והרוק שבפיה

עד לשיגורן , האוגרות את הרעל הנוזלי, תמיסת הרוק הרעילה מועברת לשערות חלולות על עורה
ונחש שטורף את החולדה , נפגעו בעלי חיים גם בגודל חתולים וכלבים, על פי החוקרים. כחצים

 .    עלול למות מהרעלה
לסדרת המכרסמים ולמשפחת , היא מין מכרסם השייך למחלקת היונקים , Ratus -החולדה 

המהווים , מינים 2200הכוללת קרוב , סדרת המכרסמים היא הגדולה במחלקת היונקים. העכבריים
היא הגדולה , משפחת העכבריים הכוללת עכברים וחולדות. מכלל מני היונקים בעולם 404

נמנים  Rodents -בין המכרסמים . הנפוצה בכל היבשות חוץ מאנטארקטיקה, בסדרת המכרסמים
נמצאו . עכברים ועוד, חולדות, ירבועים, אוגרים, נברנים, סנאים, בונים, קביות, דרבנים, גרבילים

. שנפוצו בעולם לאחר העלמות הדינוזאורים, מיליון שנים 60מאובנים של מכרסמים מלפני 
היא נבדלת מעכבר . מ זנב"ס  20מ ועוד "ס  20ל  15אורכה נע בין , צבעה שחור, החולדה המצויה

היא פעילה בשעות הלילה וניזונה מהחי . שהוא כמעט פי שלושה מעכבר מצוי, בעיקר בגודלה
הן מסוגלות , כאשר לחולדות יש מזון בשפע. עם העדפה לדגניים( אומניבורוס)ומהצומח 

תהיה רק המלטה אחת , להתרבות ולהמליט גורים רבים לאורך כל השנה וכאשר אין די מזון
 . בשנה

עם . יש כחמש המלטות בשנה ושישה גורים בכול המלטה, הרבייה מתחילה בגיל שלושה חודשים
החולדות . מתרבים גם הנחשים הניזונים מהם, התרבות אוכלוסיית המכרסמים במעונו של האדם

כאשר הן עוברות עם . בתעלות ביוב ובתוך בתים, ברפתות, בתוך לולים, מסוגלות לחיות על עצים
הן מסוגלות לשנות את האופי , ולבתי גידול חדשים, אוניות סוחר וחודרות לארצות אחרות

כפי שקרה פעמים רבות , הן גם מסוגלות להעביר מחלות שונות לאדם. האקולוגי של הסביבה
 . באירופה ובאסיה 14בהיסטוריה ובפרט במאה ה 

המגפה השחורה תקפה את תושבי אירופה ואסיה וגרמה למותם של  1351לבין  1347בין השנים 
בפאנדמיה שנגרמה על ידי חיידק , באירופה בלבד נפגעו כמחצית מהאוכלוסייה. מיליוני בני אדם

שחי בגוף  Xenopsylla cheopsis -שהופץ על ידי פרעוש בשם  , Yersinia pestis -בשם 
, החיידקים תקפו את בלוטות הלימפה של האדם וגרמו לזיהומים קשים שהביאו למותו. החולדה

 (.שפותחה רק בתחילת המאה העשרים)בתקופה שלא הייתה אנטיביוטיקה 
לאחר שהן מכרסמות ומסירות את הקשקשים מסביב , החולדות ניזונות גם מזרעי האורנים

. מכאן שיערות האורנים מספקים בתי גידול נוחים להתרבות אוכלוסיית החולדות. לאצטרובלים
הן מטפסות בקלות על . אצטרובלים שכורסמו על ידי החולדות, אפשר לראות בתחתית האורנים

יש . ומסוגלות להגיע לגגות הרעפים בקומות העליונות של הבתים, העצים ועל קירות מחוספסים
אוכלוסיה די גדולה של חולדות שחיות בתעלות הביוב ולעתים הן מכרסמות את צינורות 

, גם עכברים נפוצים מאוד בסביבות המחייה של האדם. הפלסטיק של האסלות וחודרות לבתים
, כשלושה שבועות( מצוי)תקופת ההיריון של עכבר הבית . ומתרבים מהר בשדותיו ובביתו

ליד , במחסני מזון, הוא נפוץ בכפרים חקלאיים. ובהמלטה אחת יש כחמישה עד עשרה גורים
 . והוא עלול לשאת חיידקים רבים גורמי מחלות באדם, בשדות ובעיר, ממגורות תבואה

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת 

 ואתחנן
 7.:.18:58-8: זמני השבת 

i  i שבוע טוב  

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

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 

 אורי ברומר 

 הדברת מזיקים
 יחס אישי, שירות מקצועי ואמין

 !!התאמת פתרון לכל לקוח 

שימוש בחומרים ידידותיים לאדם 

 !ולסביבה 

  0581 –רשיון המשרד להגנת הסביבה 
 אשמח לעמוד לרשותכם

 7ליצירת קשר וליעוץ חינם

8415555-185  ,8415655-185 

 נופית

) ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל   (ת ו ש ב   נ ו פ י ת !
.ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 8 - 8 8 5 3 7 7 7  

 !!בלעדי!! בלעדי    !!סוף זה הגיע   סוף: למכירה
 בית בודד ומודרני ' בנופית א...הזדמנות שאסור לפספס 

 ...!!! המשקיף לנחל ציפורי
 ₪   3.200.000מטופח ומסודר גינה מהסלון ' חד 6

 מסודרת וממוזגת , מרפסת לנוף + חדש ' חד 4 בנופית ב :  להשכרה
4,000  ₪ 

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

 פולו ו

 שופוףופותווו ו וווףו ו

 לופובופו ווו ו ופווו

 אופותופובווולובו ו

 מספרת חנה
 ‘ב 2אלונים ‘ רח

 קריית טבעון

050-4224224 
04-7433242 

 

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

054-2177963 
iDoarcitec@gmail.com 
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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  

 סדר בחדר
 ?בלגן בארונות

המגירות עולות על 
 ?גדותיהן

למי יש זמן למיין 
 ...ולסדר

סטודנטית פדנטית 
 , ובעלת נסיון

מומחית בסידור 
מגירות וקיפול ,ארונות

 כביסה 
תכניס אור וסדר 

 .לביתכם
  0547336060 -עדי

 !מ ב י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

בופופווווו' ותונובו

  ואוםופו ווו
 קנה ימיגים 

 קבל רחייה 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 

 54-49158.4.נייד , 9835.31. טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פולו ווווו ופו וםופו ו

 
 9-8871.61.מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 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

052-3244168 www.taxihm.co.il 
 

 או ורו ובופו 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  


