
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 9.92.2499ב  “ג כסליו תשע “יום שישי י   064גליון  

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-<868559 

 אלונים חוצות

487-64447;9 

 (2)השכלה ודעת  
המפץ . “קיצור תולדות האנושות”שמעון מידן פתח השבוע בנופית בסדרת הרצאות מרתקת בשם 

,  מוטציות, חומצות אמינו, חלבונים, אי.אנ.די, חד ורב תאים, המרק הקדום, התרחבות היקום, הגדול
 57-אבל להערכתי היו כ, לא ספרתי)הוא החזיר אותנו . אלה הם מקצת המושגים עליהם דיבר שמעון

אחורה לזמן בריאת העולם והסביר אותה מהזוית המדעית אך גם מהזוית ( איש צמאי דעת באולם
כיצד התפצלו המינים וכמה האדם רחוק מהגלדיולה ועד כמה מעטים ההבדלים בין בני האדם . הדתית

. כיצד השליטה באש ובישול המזון השפיעו על התפתחות האדם ונתנו לו יתרון מכריע. לבין עצמם
 (.ה)הבא( והשנה)המפגש הבא עם שמעון ביום שלישי בתחילת החודש 

 

. 51>.51-4>8.צ תתקיים התרמת דם במרפאה בנופית בשעות “אחה  4....6‘ יום א> התרמת דם
ברכת תודה משירותי הדם של . 87ועד גיל  8.ניתן לתרום החל מגיל . נא  להצטייד בכרטיס זיהוי כלשהו

 .א"מד
 

בתדהמה ובצער רב נתקבל השבוע בנופית דבר פטירתה הפתאומי של 
בית אפרת היה . בהרגשה כבדה נכנסתי לבית משפחת אפרת לניחום אבלים.  ל“ענבר אפרת ז

ובאיזו , שנים של אהבה הם כוח מחבר רב עצמה, נוכחתי שוב עד כמה. חברים ומשפחה, מלא בשכנים
 .שלא תדעו עוד צער.  מהירות המוות מפריד בין האוהבים

 אבי ברוך

 

אמן אורח נתן 
 כנר על הגג-דטנר

 מסיבת זומבה בנופית

ישראל גוריון 
 הוא 

 ליצן החצר

 סטנד אפ מדליק
 שחר חסון

 יום הנערה בפארק קנדה

 צליל ונסיכת ההקשבה -שעת סיפור 

 פרטים בהמשך הגליון -לחנכהפעילות 
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 חדר ישיבות-פעילות נופשיבוקר מתקיימת באולם הספורט החדש 

 

 טיול לדרום -5192199

 המועדון בדרך לדרום לטיול של יומיים        

 נסיעה טובה  רשמים וחוויות בגליון הבא        

 

 נתי גולדברג- 94181יום ראשון  -99192199

 חידונים ופיקנטריה,ערב תרבות                

 

 נילי קשת -94181יום ראשון -94192199

 סטריוטיפים    בנהיגה           

 הומור משולב במניעת תאונות            

 ההרצאה תלווה במצגת        

 

 מסיבת חנוכה -94181יום ראשון -21192199

 מטעמים שירים וסיפורים               

 שירה בציבור עם שוש אייזן1הדלקת נרות      

 והחברים מוזמנים להביא כל אחד ממטעמיו       

         
         

  
  כולל כיבוד קל₪  1.כניסה להרצאות 
 להתראות צוות נופשיבוקר 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 טבעון ' ק 9ככר בן גוריון 
 10-5180040פקס /'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 
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 אף פעם לא מאוחר

 ....ללמוד לשחות

 :ועכשיו בחורף בבריכה המחוממת בנופית
 לימוד שחייה למבוגרים וילדים

 (אפשרות לזוגות או שלשות)שיעורים פרטיים 
 שיפור סגנון ונשימה נכונה

 וגב מבלי להתעייף  לימוד חתירה
 התגברות על חרדות מים ופחדים

 :חדש
  בצהריים' צ ובימי ו"אחה' בימי ג, בנופית 92-91הרשמה לחוג שחיה לגילאי 

מתיחות ושמירה על הגוף , חיטוב, אימונים אישיים בהתעמלות בריאותית
 לפי התאמה אישית וכלים לעצמאות והתמדה

 דלית אבירם 
 מורה בכירה ומוסמכת לשחייה עם ניסיון ביחידים ובקבוצות

 מאמנת אישית לאיכות חיים, תואר בחינוך גופני
3632787 - 450 Dalit_avi@walla.com 

 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
  11ועוד111ימי הולדת

 90111 – 5111' ו-ימי א
 בימי שישי מזנון עשיר בהזמנה מראש

כפר חסידים , אהוד ושוש יונאי

1121239258 
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

  בבלעדיות קוטג מרווח בסטנדרט
יחידות דיור  4+גבוה 

4,511,111 ₪ 
  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם

-טבעון ורמת ישי החל מ
711,111   ₪ 

 במחירים   מגרשים לבניה
 אטרקטיבים

  קוטגים בטבעון בשכונות צעירות
  במחירים אטרקטיבים

 

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

 340-1382124 ‘פקס
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 (ללא שומן טרנס)בורקס 

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

 11.12.11-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 505חיסכון  - ₪14ג עוגיות שמרים "ק 1 

 11.12.11 –תוקף הקופון עד ה

 04-8531139: טלפון
 052-423180821נייד  

 קונדיטוריה דובדבן
 www.dvdvn.co.il 

טיפול 
 רפלקסולוגי
אבחון ועיסוי דרך 

 כפות רגליים
  שנות ניסיון 1.

מתאים לסובלים 
, רגליים, מכאבי גב

בעיות לחץ וזרימת 
 מתחים, שינה, דם
 , דקות ₪71  11.
 בשילוב עיסוי₪  51.

 176755.451 -סוניה
 אתא. ק

למכירה 
 !!!בהזדמנות

מכירת רהיטים 
במצב מצוין עקב 

 6מעבר דירה
כורסת , מזנון, סלון

ספה , טלוויזיה
 11נפתחת ועוד

-450אוהד 
0003433 

 ת בייביסיטר /נדרש
 (חובה)עם רכב 

להוצאת שלושה ילדים מהגן והצהרון 

 לא על בסיס קבוע, אחר הצהריים

 484-5454464 יעל 
 59:9>484-95רביב 

  

 !עובדה
נפתפוות פ וו

היא הדרך 
המשתלמת 

והנוחה 
להעביר 

מסרים שיגיעו  
מדי שבוע 

לשולחנם של 
תושבי  כל

  נופית
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 מאת רביב מיוחס (.6)פינת הצילום 

 היקר בתבל( או לא צילום)הצילום 
מיליון  6.5לפני מספר שבועות פורסם בעיתונות שהצילום היקר ביותר בעולם נמכר במחיר מדהים של 

' מ 5.7 -מדובר ביצירה ענקית בגודל של יותר מ. המחיר הגבוה ביותר ששולם אי פעם לצילום. דולר
 .וקיימים רק שני עותקים ממנה, של האומן אנדראס גורסקי הגרמני" 4ַריין "המכונה 

כשהתעניינתי קצת בתמונה גיליתי להפתעתי שבעצם לא מדובר בצילום אותנטי של מקום שקיים 
אלא מדובר במספר צילומים שחוברו להם יחדיו ועברו עיבוד משמעותי ביותר בתוכנת . באמת

גורסקי רצה להגיע . וכמובן עיבודים נוספים, כולל הסרה של מבנים ואנשים שהופיעו בהם, פוטושופ
 .ספק אם הכלי העיקרי, והמצלמה היתה רק כלי אחד בתהליך, לתוצאה מאוד מוגדרת וברורה

מה קיים באמת . למעשה הקשר בין המקום המצולם לבין התוצאה המוצגת לנו כצופים לא ממש ברור
מה נראה לנגד , אם נגיע פיזית למקום בו זה צולם. אי אפשר לדעת? ומה פרי מניפולציה של האומן 

 ?עינינו ועד כמה זה שונה ממה שמוצג בתמונה 

היצירות שלו מתחילות . כשקראתי קצת יותר למדתי שגורסקי פועל בשיטה זו דרך קבע ולאורך שנים
 . שלו ויוצאות ממנו אחרות לגמרי" מפעל הפוטושופ"מצילומים ואחר כך נכנסות ל

האם זה לגיטימי או ? אפשר בכלל לקרוא לזה צילום   –זה עורר אצלי מייד את השאלות המתבקשות 
 ?שזה סוג של הונאה 

אם . אני משער שהדעה הרווחת בקרב חלק גדול מהציבור היא שמה שהמצלמה הפיקה זה צילום
עושים תוספות או שינויים מהותיים בתמונה לאחר הצילום זה כבר גובל בעבודה גרפיקה 

ואם . ובודאי לתיעוד המקום או האובייקט המצולם, וחוטא לאותנטיות של התמונה( 'פוטומונטאז)
 .מכיוון שיש בה הונאה של המתבונן בה" זולה"זו אמנות אז מדובר באמנות ' פוטומונטאז

 ...היא לא' זולה'. מיליון דולר 6.5 -מצד שני העבודה של גורסקי נמכרה ב

 ?אז מה הולך פה 

לעיתים ! ים היו קיימים כבר אז 'מעלה שפוטומונטאז ;. -עיון בתמונות ישנות מאוד עוד מהמאה ה
וחלקם אף התפרסמו כיצירות אמנות , הם נבנו מעשרות תמונות שחוברו להן יחדיו לכלל תמונה אחת

פתאום זה נשמע . ולעיתים גם מוערך, מוכר, אנר ותיק'כלומר בעצם מדובר בז. מקובלות ומוערכות
 .לגיטימי

 ?אז מה הלקח 

וכל אחד רשאי לעשות מה שהוא מבין  באמנות כמו באמנות אין חוקים. נראה שהכלים לא חשובים
המוזיאונים ואספני האמנות כנראה יותר , האוצרים .התוצאה היא זו שקובעת והיא זו שנשפטת. ורוצה

לנו נותר רק . ובהחלט יתכן שאופן השיפוט שלהם שונה, פתוחים לשיטות שונות מהקהל הרחב
מסקרן . או לא" עושות לנו משהו"אם הן . להסתכל על היצירות ולהתרשם אם הן מדברות אלינו או לא

 .חפשו אותה בגוגל. אני בטוח שתופתעו כשתראו אותה. של גורסקי' 4ריין'אותי מה אתם חושבים על 

 !שבת שלום 

 רביב,      com.hotmail@me_raviv>  לתגובות

mailto:raviv_me@hotmail.com
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 זרע עתיק ממצדה גדל לעץ
 

הונבט לפני שבע שנים והיום , גלעין תמר מלפני כאלפיים שנה שנמצא בחפירות מצדה
נודע שחוקרים בארץ הצליחו להנביט זרע תמר עתיק  4117בשנת . הוא עץ צעיר

התבשרנו שהנבט הפך לעץ (  47. ... ..41)והיום , מ"ס 51ממצדה לגובה 
נשתל באדמה בקיבוץ , התמר שהיה עד כה בעציץ. מטרים 4.7קטן בגובה 

זו סביבה מתאימה . מ צפונית מאילת"ק 71השוכן בערבה הדרומית , קטורה
יש . לקיום עץ מדברי זה, וכמות המים הדרושה והמצויה שם, מבחינת האקלים

 ". שהתמר ראשו באש ורגליו במים"אמרה 
זן זה . שאחדים מגלעיניהם נמצאו בחפירות, החוקרים טוענים שאנשי מצדה ניזונו בין היתר מתמרים

והיינו , שבהם השתבחה ארץ ישראל, נכחד ביחד עם זני תמרים טובים, "תמר מדבר יהודה"הנקרא 
, שנה 4111נשארו בחיים במשך , התאים העובריים של זרע התמר. צריכים להביאם מארצות אחרות

על מנת . ועוד, היובש הרב של מדבר יהודה, בגלל קליפת הזרע הקשיחה שסיפקה הגנה טובה לעובר
לאחר הטיפול . והשרו אותו בהורמונים מזרזי נביטה, ריככו את קליפתו במים, להנביט את זרע התמר

החוקרים מתכננים לנצל את תכונותיו . נזרע התמר בעציץ בתוך חממה ונביטתו הצליחה, הראשוני
 . גנטיים ואחרים בעתיד, לצרכים רפואיים

אומנם ידועים . מהווה שיא עולמי של תרדמת זרעים והתעוררותם, נביטת גלעין התמר העתיק ממצדה
כדי לדעת את גילו של . אך לא לאחר תרדמה כה ארוכה, בעולם מספר מקרים של נביטת זרעים עתיקים

שהוא , והתברר שגילו קרוב לאלפיים שנה, שלחו חלק קטן ממנו למכון התיארוך בשוויץ, זרע התמר
את התיארוך עושים באמצעות פחמן רדיואקטיבי שהוא חומר שגרעיני האטום שלו . זמן אנשי מצדה

, קצב הדעיכה אופייני לחומר. משתנים באופן טבעי והופכים לגרעינים אחרים על ידי פליטת חלקיקים
 6.גרעין פחמן . שבו דועכת מחצית מכמות הרדיואקטיביות" זמן מחצית החיים"שאותו מביעים דרך 

אם יודעים כמה . שנה 7,951ומחצית החיים שלו נמשכת , בנוי משישה פרוטונים ומשמונה נויטרונים
אפשר לחשב לפני , וכמה נשארו בו בזמן הבדיקה, היו בזרע התמר כאשר הוא נוצר 6.גרעיני פחמן 

 . כמה שנים נוצר אותו זרע שנמצא בחפירות מצדה
ועץ נקבה הנושא פרחים עלייניים , כלומר יש עץ זכר הנושא פרחים אבקניים, התמר הוא עץ דו ביתי

, במטעי התמרים. מינים בעולם 6111הוא שייך למשפחת הדקליים המונה למעלה מ (. העושים פירות)
מגדלים אחוז קטן של עצי זכר על מנת שבראשית האביב יוכלו לאסוף מהם את אבקת פרחים להאבקת 

סמוך לחג , מתפתחים פירות התמר המבשילים בסתיו, לאחר ההאבקה וההפריה. תפרחות עצי הנקבה
 . הסוכות

תמרים . השומרים על תכונותיו, הצומחים מניצני בסיס גזע התמר, ריבוי התמרים נעשה מחוטרים
בגלל הפריה הדדית , והזנים לא יהיו טהורים, חציים יהיו זכרים וחציים נקבות, הצומחים מזרעים

יש אלפי פרחים זכריים הנושאים כמות , מאחר שההאבקה נעשית על ידי הרוח. אקראית בין זנים שונים
היוצאים מחיקי העלים ( סנסינים)הפרחים הזכריים ערוכים במכבדים . עצומה של גרגרי אבקה

. הנפתח כאשר התפרחות בשלות, ומכבדי התפרחות הצעירות עטופים במתחל קשיח סגור, העליונים
התמר עדיין . המורכב מאנדוספרם ועובר, המכילה זרע אחד קשה, הפרי מורכב מציפה בשרנית עבה

 .      לכן איננו יודעים האם הוא יהיה עץ זכר או עץ נקבה, צעיר ללא פריחה

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 וישלח
 96:41-97:90: זמני השבת 

i  i שבת שלום  

 !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 

 6111-3482118 לפרטים והרשמה
www.sandra.cc 

2ieliash@012.net.il 

 !ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
4  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  5 2 - 2 2 5 1 7 7 7 

 !!!רבותי ספרים , ספרים
 

מועדון 
המבוגרים 

מעוניין בספרים 
 .לקריאה

המעוניים למסור 
ספרים יתקבלו 

 .בברכה
 אפשר להביא לחניה של דבורה אלחנתי

  שרה .174-7789:5' טל. נופית  7:.הגליל 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

176-4.99;85 
iDoarcitec@gmail.com 

מורה מוסמך 

 לאנגלית 

 (שפת אם)
בעל תואר שני 
נותן שיעורים 
פרטיים בכל 
הרמות כולל 
הכנה לבגרות 
ולפסיכומטרי 
 .וקבוצות שיחה
485-;4;-:6:7  

על ' חד 8בית בודד  הוותיקה 'בנופית א!!! חדש בשוק
 ₪ אלף  1.111:;.4, גישה נוחה, ר“מ 971מגרש 

 

' יח+ מסודר ומתוכנן מצוין 'בנופית ב' חד 8 דו משפחתי, 
 ₪  71.111..4 'חד 4דיור 

 

 להשכרה

 ‘בנופית א

 ר“מ 54ד “יח

 גינה+

 כניסה נפרדת

453-3540154 

 

 להשכרה

 2ד בת “יח

 חדרים

 נוף לנחל ציפורי

 טלפון בערב

40-0024852 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

174-811::9.  

אביבית שני 
הומאופטית 

   קלאסית
 מטפלת 

 6 בבוגרים וילדים
, אף, בעיות נשימה

, גרון, אוזן
ADHD,ADD 

6 מגוון בעיות מיוחדות
 , דם, כולסטרול, נשים

 הפרעות אכילה וכו
avihomeo@yahoo.com 

112-2454121 

 !מ ב י ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחוםופו 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 

 450-0995840נייד , 9815419. טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 49-8879469מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

174-7.114;4 

 
 חו ורו ורופו 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 לנפש ולנשמה: סביבה ירוקה
 תכנון ופיתוח גינות

 שיקום ואחזקה, עיצוב

www.svivayeruka.com 
 050-0500057: עידן

 , ממוקם בקיבוץ כפר המכבי
 המלצות יינתנו לפי בקשה

מערכות לניהול  
 תוכן באינטרנט 

 אבי ברוך -“ מידע”
 16-;757177 , 

  176-75.5818נייד 
www.meydalle.info 


