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 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
47-<868559 

 אלונים חוצות

487-64447;9 

 

 צים"סמינר מד
' נערים ונערות משכבת ט 23בסוף השבוע שחלף יצאו 

הקורס  בן . צים ראשון לקראת הדרכה ומשימה"לסמינר מד
היה יריית הפתיחה לקורסי , היומיים שנערך בשימשית

. ההדרכה שעוברים במקביל במחנות העולים ובמועדון הנוער
. אותם נערים ונערות ידריכו ויהיו פעילים בישוב בשנה הבאה

 <<<הרשימה המלאה בעמודי נוער נופית מדווחים מהשטח

 מפירותיה של המחאה
יוחל , ג"החל משנת הלימודים תשע, י החלטת הממשלה"עפ

צוות החינוך ונציגי הוועד נפגשו עם . 2חוק חינוך חובה מגיל 
במטרה , החינוך במועצה' מח

. לבחון את משמעויות המהלך
הרשימה המלאה בעמוד הועד 

 <<< המקומי

 פעילות הנופשיבוקר
 טכניקת הסוויץ -עופר אשכנזי 

-מי מפחד משירה -אורנה קירשנר 
 משירי יונה וולך ונתן זך

 לפתוח חלון לשרון -אפי נחמיאס 
 <<<פרטים בעמוד הנופשיבוקר
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 3הערכות להחלת חוק חינוך חובה מגיל   
עפ"י החלטת הממשלה, החל משנת הלימודים תשע"ג, יוחל חוק חינוך חובה 

. צוות החינוך ונציגי הוועד נפגשו עם מח' החינוך במועצה, במטרה 3מגיל 
לבחון את משמעויות המהלך.  

אופן מימוש ההחלטה, עדיין לוט בערפל. במידה וההחלטה אמנם תמומש 
בשנת הלימודים תשע"ג, אנו מניחים כמפורט: 

 השינוי יחול על הגנים: שקד, רימון, תאנה, חרוב. .א

גנים אלו, הנמצאים גם כיום בפיקוח מש' החינוך, יקבלו הכרה כגנים  .ב
 ציבוריים. אנו מניחים כי מיקומם והצוות בעיקרו, לא ישתנה.

 הם יופעלו, כאשר מספר אנשי –בתוקף הגדרתם כגנים ציבוריים  .ג
 1400 עד –הצוות -  בהתאם לתקני מש' החינוך, שעות הפתיחה 
 )בדומה לגן חובה( ובהתאם לחופשות משרד החינוך.

בכדי לשמר את הסטנדרטים הקיימים )כמות צוות, חופשות, ארוחה  .ד
 יופעלו שירותי צהרון, קייטנות ותגבור סייעות במידת –חמה וכו'( 

 בהתאם להחלטת הורי הגנים ובתשלום כמובן, כפי –הצורך 
שמתקיים כיום לגבי גני החובה. 

 
 

 דרושים אנשי רפואה –כוננות ע"ר בנופית 
כלקח ממותה הטרגי של ענבר אפרת ז"ל וביוזמת משפחת אפרת, אנו 

מבקשים למסד בנופית כוננות עזרה ראשונה. בכדי לעמוד במשימה זו, וגם 
לצורך עדכון צח"י )צוות חירום יישובי( - אנו מבקשים לאתר את כל 

התושבים, להם רקע רפואי: מגישי עזרה ראשונה, חובשים, אחיות, רופאים. 
 . keren.nofit@gmail.com,   9930001אנא העבירו פרטיכם לקרן 

 
 09-8871061מוקד עירוני לתושבי נופית 

)גם לאלו שירותי מוקד עירוני לתושבי נופית חברת "בן בטחון", מעניקה 
 –שאינם מנויים!!( . בכל נושא או מטרד )כולל נושאים שאינם בטחוניים( 

. הודעות בענייני  בטחון - יטופלו מיידית על ידי 09-8871061אנא התקשרו ל 
הסייר, הודעות בנושאים אחרים מועברות למזכירות הישוב למחרת היום. 
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 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  
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ת 
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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 

 באתר החדש של קונדיטוריה דובדבן

 עוגת יום הולדת עם תמונה מקורית
 תמונה מקורית מהמחשב שלכם: החומרים

 ומזמינים www.dvdvn.co.ilבאצבע אחת מקישים : אופן ההכנה

 40-8321329: בקונדיטוריה‘ טל Www.Dvdvn.co.il:אתר 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 חדר ישיבות-פעילות נופשיבוקר מתקיימת באולם הספורט החדש 

 עופר אשכנזי-13.30יום ראשון -22.01.12

 טכניקת הסוויץ                 

  

 אורנה קירשנר-10.00שעה -יום שלישי-24.01.12

 משירי יונה וולך ונתן זך-מי מפחד משירה        

 

 

  כולל כיבוד קל₪  14כניסה להרצאות 
  

 :.טיולים מתוכננים
 

 עם אפי נחמיאס-לפתוח חלון לשרון-יום שישי-10.02.12

 ח“ש 011-מחיר                                 
 במושבה המקסימה " בתים מספרים..."תל מונד לעומק
 ...מחנה הפועלים
 ...בסמוך כפר הס

טרגדיות וגיבורים ...בעקבות קרב טירה של חטיבת אלכסנדר ,,מורשת קרב
 {מספר נקודות}"מדינה"במבצע 

 מישובי הכוכבים-צורן
האנדרטה ובית הראשונים מול נופי עמק ,סיפור ילדי אוסלו המרגש -ינוב

 .חפר והשומרון
 עד ימינו,,,פ הדוק יהודי וערבי"שת-בית נבולסי

 ....גן הפסלים של-בורגתא באופציה

 golden.sara131@gmail.com-שרה:הרשמה
 ron.hanna@gmail.com   -חנה             

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 

  חדרים אפשרות  6בבלעדיות קוטג
ליחידת דיור מגרש גדול במיוחד 

3,344,444  ₪ 

  בבלעדיות קוטג דו משפחתי מפנק
 מיידי  3,344,444יחידה מניבה +

  חדרים מעוצב ומתוכנן  6בבלעדיות
 ₪   3,344,444בסטנדרט גבוה 

  מגוון נכסים להשקעה ביוקנעם טבעון
 ₪   344,444-ורמת ישי החל מ

 במחירים אטרקטיבים  מגרשים לבניה 

  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

 . פרסיים, 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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 אבי ברוך -“ מידע”
 www.meydalle.info  430-3212646: נייד 40-8323433:  ‘טל

 ”לעבוד מול גוף אחד שיטפל בשיווק . -“ מידע
 האינטרנטי של העסק שלך

 ”לעבוד מול אדם אחד ויחיד . אבי ברוך –“ מידע
 באותו גוף שיטפל בשיווק האינטרנטי של העסק שלך

 זה כל מה שצריך כדי , כשמדובר בשיווק באינטרנט
 שתוכל לנהל את השיווק האינטרנטי של העסק שלך

  שיווק באינטרנט באופן הניתן למדידה של העלות מול
 התועלת

  טיפול מתמיד והתאמה למגמות העכשוויות במדיה
 בסלולר ובענן, החברתית

 דרופל: שימוש בכלים מתקדמים של קוד פתוח כמו ,
י "מערכות לניהול תוכן שפותחו ע, ומלה'וג, וורדפרס

י מיליוני "ונבדקו ע, קהילה של אלפי מתכנתים
 משתמשים

 054התקשר , אם הגעת לכאן אחרי שקראת והבנת-
 ונתחיל לעבוד ביחד 9535055

 
 כי זה פשוט צריך להיות פשוט 
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 אנטיביוטיקה מצפרדעים
וכל , דוחה יתושים, חוקרים אוסטרלים גילו שהריח החריף שמפיקות צפרדעים בעורן
לאחרונה התגלו . אחת מהן מפיקה כשישה סוגי כימיקאלים המדיפים ריחות שונים

שצחנתו מרחיקה את , המפיקות בעורן ריח חריף במיוחד, תשעה מיני צפרדעים בסין
 Journal of Proteomeבכתב העת   24. 11. 3411מאמר שפורסם בתאריך . האויבים

Research ,  מספר על התכונות האנטי בקטריאליות שיש בחומר המצחין
שנגדם , צפרדעים אלו חיות באזור חם ולח בביצה שופעת חיידקים. שבעורן

 .מופק החומר בגופן
חומרים כימיים קוטלי חיידקים שיכולים להילחם בהצלחה  339החוקרים זיהו 

חומרים אלה . עם בקטריות עמידות לאנטיביוטיקה, באינפקציות עקשניות
והם גם מפעילים את המערכת החיסונית , הם הורגים את החיידקים במגע ישיר: פועלים בשתי דרכים

אך , החוקרים מספרים שריח הצפרדעים הוא כמעט בלתי נסבל. בגוף כדי להשתתף במלחמה נגדם
 .מקווים להפיק אנטיביוטיקה חדשה שתכניע את החיידקים העקשנים בבני אדם

ממספר החומרים האנטי  249והם כבר מהווים , מהחומרים האלה התגלו רק לאחרונה 849
בזמן שהחוקרים אופטימיים ביכולת החומרים . אך אליה וקוץ בה. בקטריאליים המוכרים היום

. הם פסימיים ביחס לאוכלוסיית הצפרדעים ההולכת ומצטמצמת בעולם, החדשים לרפא מחלות באדם
ומהיעלמות מקווי מים רבים המשמשים להטלת ביצים , זה נובע מזיהומי סביבות המחיה של הדו חיים

 .  וגדילת הראשנים
 PLoS One – Public Library of Scienceהתפרסם מאמר בכתב העת  12. 1. 3413בתאריך 

One   שהיא הקטנה ביותר מבין בעלי , מ"מ 3.3שבו החוקרים מתארים צפרדע ממין חדש באורך
ומהווה , בין עלים רקובים ביער גשם טרופי, (פפואה)היא התגלתה רק לאחרונה בניו גינאה . החוליות

עד כה בעל החוליות הקטן ביותר היה דג שקוף מאינדונזיה . אטרקציה מבחינה אבולוציונית ואקולוגית
ולשם השוואה בעל החוליות הגדול ביותר הוא הלווייתן , מ"מ 14.2מ לבין "מ 3.8שגודלו נע בין 

 . מטרים 36הכחול שאורכו 
היא ניזונה , צבעה חום כהה , Paedophryne amanuensisהשם המדעי שניתן לצפרדע פפואה הוא 

. ומשמיעה קול של חרקים, מחרקים זעירים שאינם חלק ממזונם של יצורים אחרים באותו יער טרופי
בכתב העת המדעי   3414והתפרסם באחד במרץ , מחקר שנעשה על ידי אוניברסיטת ברקלי בקליפורניה

“Proceedings " שחומר כימי בשם אטרזין , מגלה(Atrazine),  שבו משתמשים לריסוס נגד
החומר מזהם גם את (. לא פוריים)להיות מעוקרים , מהצפרדעים הזכרים 339גורם ל , עשבים

 . את המים העליים ואת מי התהום, הקרקעות
איבדו את ההורמון הזכרי טסטוסטרון , הצפרדעים הזכרים שבאו במגע עם חומר הריסוס

(Testosterone ) בעקבות שינוי האיזון . ואיבדו את יכולתם להפרות את ביצי הנקבות, ואת תאי הזרע
במחקרים אחרים גילו . ואף עלולה להיכחד, האוכלוסייה הולכת ומתמעטת, בין הזכרים לנקבות

, דו חיים, גם אצל דגים, (כגון טסטוסטרון ואסטרוגן)שאטרזין משבש את ההורמונים האנדוקריניים 
, מדינות האיחוד האירופי אוסרות על השימוש באטרזין, בעקבות ממצאים אלה. עופות ויונקים, זוחלים

 .  ב"וכך גם מדינות אחדות בארה
מגלה שראשנים שגדלו  " Xenopus laevis"מחקר שנערך על ראשנים של צפרדע אפריקאית בשם 

. שבהם התפתחו אברי מין זכריים ונקביים, (דו מיניים)הפכו הרמפרודיטים , במים שזוהמו באטרזין
 .שזה מעיד על הרמפרודיטיות, אצל חלק מהצפרדעים הבוגרות גילו ביציות בתוך אשכי הזכר

 " Leopard Frog  - "Rana pipens" )) צפרדע הנמר"בשם , (ב"בארה)גם מין אחר של צפרדע  
שהשפיעה על הפיזיולוגיה בגופו ועל , וירדה אצל הזכר רמת הטסטוסטרון, הושפע מאותו חומר ריסוס

וכך , דבר זה הגביל את היכולת של חלק מהזכרים באוכלוסייה לקרוא לנקבות. תיבת התהודה בגרונו
 . גם את יכולת הריבוי שלהם

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 וארא
 94:69-.94:6: זמני השבת 

i  i שבת שלום  

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 !ן   ש ל ך "י ו ע נ   ה נ ד ל  -ד ו ד י   ח ו ד ד ה 
.  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  5 1 - 1 1 5 6 4 4 4 

 מדעטק 
כרטיסים מוזלים 

אצל  במזכירות
 40-0004449קרן 

מורה מוסמך 

 לאנגלית 

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

 334גישה נוחה מגרש ' חד 3דו משפחתי ! למכירה
 ₪  3.144.444, מרפסת גדולה לנוף, ר"מ

בודד , הוותיקה' בנופית א !!בלעדי!! למכירה
 ₪  3.634.444' , חד 3, ר מגרש שטוח"מ 634 על 

 שאלות חשובות 
 ת עסק/לכל בעל

 

 ?האם אתה מבין שהשיווק הוא משתנה חשוב ומרכזי לתוצאות העסק שלך
 ?האם אתה מעוניין להפסיק להשקיע בשיווק שלא מוכיח את עצמו

 ?האם אתה מעוניין להשקיע יותר בשיווק האינטרנטי שניתן למדוד את יעילותו
, כלומר, האם אתה מעוניין לשלוט ברמת ההוצאה לשיווק ברמת השקל הבודד

 .להעביר שקל מאפיק שיווק פחות רווחי לאפיק שיווקי יותררווחי
האם אתה מעוניין שאתר האינטרנט שלך ייצר יותר ויותר הכנסות באופן שיגדיל 

 ?בשורה התחתונה את הרווח
ל וישתמש בהם לשיווק "האם אתה מעוניין שאתר האינטרנט שלך יאסוף כתובות דוא

 ?העסק שלך באופן מחזורי הלומד ומתקן את עצמו כל הזמן
 ?האם אתה מעוניין לבדוק דרכים חדשות

 
 מערכות לניהול תוכן באינטרנט  -מידע 

 אבי ברוך -“ מידע”
 www.meydalle.info  430-3212646: נייד 40-8323433:  ‘טל
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

433-6449931  

 בוגר הטכניון
סטודנט לתואר שני 

בעל ניסיון רב 
 בהוראת המדעים

, לילדים ונוער
 מלמד 

 שיעורים פרטיים
במתמטיקה 

  ומדעים
 בכל הרמות 

 .ולכל הגילאים

 עמית

150-3030220  

 !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 

 56-61953.6.נייד , 1365.69. טל

אריק מספק שירות פרטי וייבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 1-3349.49.מוקד נופית  

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

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

433-3144383 

 
 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מערכות לניהול  
 תוכן באינטרנט 

 אבי ברוך -“ מידע”
 40-8323433 , 

  430-3212646נייד 
www.meydalle.info 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

430-3133862 
iDoarcitec@gmail.com 


