
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 2.1.41..4ב  “ח באייר תשע “יום חמישי י   184גליון  

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

 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
40-6525559 

 אלונים חוצות

450-2444019 

 בא לשכונה חרוב חדש
עץ . סובב נופית הופיע לאחרונה חרוב בוגר עם פירות מתוקים ועלים ירוקים –בכניסה לשביל אוהד 

נופית הייתה חלום , כעץ שגדל שם, אבל בשבילו, חרוב זה גדל לא רחוק מנופית במונחים של בני אדם
 ? וכיצד? למה לכאן? מאיין בא. ובכל זאת הוא הגיע לכאן. בלתי אפשרי

, לאורך השנה. העתקת עץ החרוב הבוגר נעשתה במספר שלבים שנמשכו כשנה תמימה. נתחיל מהסוף
עשו לו תספורת . הכינו את החרוב למעבר לנופית, כדי שלא לגרום לו לטראומה ולזעזוע, אט אט

, כדי לאזן ולהתאים את הקטנת הנוף עם הקטנת בית השורשים, קצוצה וגזמו חלק נכבד מהנוף שלו
. נערכה חפירה סביב העץ לגילוי שורשיו, בד בבד עם פעולת הגיזום. פעולה נדרשת לצורך ההעתקה

את . מקום הגדם טופל במשחות מתאימות. השורשים נגדמו וגודרו במרחק של כמטר מן הגזע
. החפירה מילאו באדמה קלה ועשירה בקומפוסט והכניסו יריעה מיוחדת שעטפה את בית השורשים

פעולות הגיזום והגידום נעשו לסירוגין ובהפסקות של מספר חודשים שבמהלכם העץ קיבל השקיה 
לגדול ולהזין אותו באופן סדיר , להתפתח, מוגברת כדי לאפשר לשורשונים קטנים לצוץ סביב הגדם

, שנה לאחר שהחלו ההכנות להעתקה. אמירים חדשים שצצו על העץ העידו על מצבו. ככל האפשר
, העץ נקשר בחגורות. הוזמן טרקטור עם כף מתאימה שהוכנסה מתחת לעץ וניתקה אותו מהאדמה

 . בכניסה לשביל, למקום שהוכן עבורו מבעוד מועד, הורם והועמס על משאית שהביאה אותו לנופית
 ‘בא לשכונה חרוב חדש, קולי נאלם ליבי נרגש’

, החרוב. היכה ברק את החרוב שבראש הגבעה של נופית הותיקה, 8991בשנת , בלילה ארור אחד
 . ניפגע קשה, העץ שהיה בנופית לפני כולם, סמלה של נופית

רקד וצחק ליד , הילד שגדל כאן. בן נופית, אש כוחותינו פגעה באוהד, 8991בשנת , באותו לילה ארור
 . נפל במהלך פעילות מבצעית בלבנון, עץ החרוב שבראש הגבעה

החרוב .  עם תום השבעה נטעה משפחת זך שתיל חרוב קטן ליד קברו של אוהד בבית העלמין בטבעון
, אולי, דגדגו, שורשיו התארכו. וכיבד מפירותיו המתוקים, הצל על הקבר ועל המבקרים, גדל והתפתח

הוחלט להעבירו , שנים 81כאשר הוא כבר בן , ואז. אך גם גרמו נזק לקברים השכנים, את אוהד
 . לנופית

 ‘בא לשכונה חרוב חדש, קולי נאלם ליבי נרגש’
 
 שנים מאז  81מזה , המתקיים מדי שנה, כשהגעתי לשטח הכינוס של ניווט אוהד, בשישי שעבר

, שותים, אוכלים, יושבים בצל מול הבמה, ראיתי כמות עצומה של משתתפים, שאוהד נפל
מחייך , עם כוס ביד, אוהד, על הבמה, ומנגד. מחכים לטקס ולחלוקת הפרסים, מפטפטים, נחים

 <<<דברי צוות ניווט אוהד זך וועד מקומי נופית בגליון זה. לו בתמונה
 נהניתי לראות את הילדים ובני הנוער על הבמה בגבעת המדורות בהפקה עצמית, ערב לפני כן ,

 <<<עוד על כך בגליון זה. “קח אותי נח” -. עצמאית ומלבבת של חג התנועה הראשון בנופית
 "מאת אהוד קלפון -דלק קקיון . חברה ישראלית ומהפכנית" ביופיול אלטרנטיבס>>> 
  רשימה מאת האופטומטריסט איתי שלום? איך נדע שיש להם בעיות ראיה -ילדים>>> 
  על פעילות דורות בנופית ועוד -נופשיבוקר>>> 

  אבי ברוך, קריאה מועילה ומהנה
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משתתפים  40544יום שישי ביער אלונים ולמעלה מ 
 !כל מילה מיותרת.... במסלולים תחרותיים ועממיים

 !תודה
 

לכל המתנדבים הרבים שנתנו יד להעמדת אירוע 
 !מרשים ומאורגן למופת0 מושקע 0מכובד

 
 ! תודה

0 במסלולים התחרותיים0 להמוני המשתתפים
חיילים 0 נוער0 ילדים0 רוכבי האופנים0 העממיים

 .ומבוגרים שלקחו חלק בחגיגת הניווט הגדולה
 
 

 0להתראות בשנה הבאה
 צוות ניווט אוהד זך
 וועד מקומי נופית
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 טבעון ' ק 1ככר בן גוריון 
 40-4840050פקס /'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
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מינ
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ת 

רו
שי
ת 

כו
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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

 10.44 – 4.44' ו-ימי א
 בימי שישי מזנון עשיר בהזמנה מראש

כפר חסידים , אהוד ושוש יונאי

4828761244 
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 לכל החברים שלום

 גנטיקה מהי עם תמי יוסילביץ- 85.15יום ראשון שעה - 81.50.81

-פגישה עם מיכל קציר- 81.15יום ראשון -81.50.81
 1581פעילות דורות בנופית מספטמבר  -מנהלת דורות

 בקשות ,תוכניות -דיווח על הנעשה במועדון                 

 מדיטציה עם רגינה סידסמר- 81.55שעה -יום שני -81.50.81

 אלית כץ -חוג מנדלות-85.15יום שלישי שעה -80.50.81
 סיציליה-רן שוהם-15.55יום שלישי שעה -80.50.81

 

 ערבית-81.55יום רביעי שעה -81.50.81
 ‘ברידג-85.15יום חמישי שעה -81.50.81

 יעל ארנון' דר -03.85שעה  25.50.02יום ראשון 

 .-מרצה לארכיאולוגיה-(אמורה ללמד בשנה הבאה

 נחגוג את חג השבועות 25.85יום חמישי שעה -21.50.02

 מטעמי החג שכל אחד מביא:בתוכנית       

  מוסיקולוגית-הופעה של אוסנת גולדפרב
 .המלחינה והמשוררת, נעמי שמר: שירת נעמי           
  נאזין ונצפה בשירים .ננתח את שיריה         

 כל התוכנית בצורה מורחבת נשלחה במייל              
 להתראות                                                                                

אדריכל פעיל  -(. מרצה שעתיד ללמד בשנה הבאה)רן שוהם 
מרצה להיסטוריה ותולדות . ומדריך טיולים ותיק ומנוסה

 התרבות והאומנות באירופה

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

 נוף  +חדרים מיקום מבוקש  1‘ קוטג
1,855,555  ₪ 

 0דו משפחתי ‘ קוטג, בבלעדיות 
, נוף מדהים,  יחידה מניבה+חדרים 

 ₪  1,155,555רחוב מבוקש 

 1+ דו משפחתי ‘ קוטג, בבלעדיות 
 מיידי. ₪ 1,105,555יחידות 

 
 מגוון נכסים להשקעה בנופית ובטבעון 

  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
 מבצע על שטיחי שאגי

 סי ופרקטים.וי.מכירה והתקנת פי

 המפעל לניקוי תיקון וחידוש 
 כל סוגי השטיחים

 ניקוי וטיפול אומנותי 
 בשטיחים פרסיים וסיניים

 דיל נשר -בין שיש אלוני לשופרסל , 32המסילה  ‘ רח 
 40-1348113  1382128: ‘טל

 לגליל₪  895-במגוון  דוגמאות חדשות החל מ

 מכריז על 
 מבצע טפטים 

 ילדים/תספורת גברים
 פאן +תספורת נשים 

 ארוך  /פאן קצר
 צבע  פסים  גוונים 

 תסרוקות / איפור ערב 

+צבע מבצעים
תספורת 

 פאן +

אפשרות למנוי מיוחד לצבע לשיער

ללא אמוניה 
 

 עבודות באבן 
 

המומחה בעבודות אומנותיות 
 לשילוב וריצוף אבן וקרמיקה

 
 כולל החלפת צנרת, שיפוץ יסודי

 ומניעת בעיות רטיבות
 

250-8888268  
 חילף עלי

 שנות נסיון 52
 עושים את ההבדל
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היה אירוע שהאיר את כל  1.0 –ביום חמישי ה 
של " חג התנועה הראשון "  –תושבי נופית 

בחג התנועה השתתפו כל השכבות . מחנה נופית
, א בהופעות חמודות"ועד שכבת י' משכבת ד
המסכמות את כל הפעילויות , מצחיקות

. והחוויות אשר חוו מתחילת השנה ועד כה
וכל " קח אותי נוח" מסגרת חג התנועה היה 

 -'שכבת ד) שכבה הוצגה על ידי חיה אחרת 
 –' שכבת ו, דובים –' שכבת ה, חיפושיות

 –זברות וחברי הבוגרת  -'שכבת ז, פילים
בסוף חג התנועה התקיים טקס אש (. שועלים

אפשר .  מרשים שאת רובו הכינו חניכי שכבת ז
 !לומר שחג התנועה היה הצלחה גדולה

 
רוני  1'ד) אנו רוצים להודות לכל המדריכים היקרים העושים עבודה מעולה ותרמו רבות למופע 

לירן  1'ה, סתיו ספקטור ושקד נפתלי 8'ה, קרן חרותקה אביב הבר ויונתן שרוני 8'ד, כהן ונעם זהבי
לחניכי , (עופרי פרגר  ודניאל סידר' שכבת ז, סתיו פרנקל ונמרוד כפרי' שכבת ו, פרץ  ואלון שנהר

לחניכים המקסימים וכמובן לצוות הקומונרים המשובח , (והמדריכים לעתיד)המקסימים ' שכבת ט
 !!!שזכה לו המחנה שלנו 

 
 .לחומי ולמיכל על התמיכה והעזרה בחג התנועה, תודה גדולה מגיעה לארנון

 
 ?את הגופיות והסנדלים ?  אתם מריחים את הריח של הבריכה

 ~~~המחנות העולים לא שוכחים את הקיץ  ~~~ 
 !!!הקייטנה מספר אחת של החופש הגדול " כייפת " ישתתפו כל חניכי הצעירה את ב, בקיץ הזה

 501-1115111שירן  -לשאלות. בפעולות הקרובות יחולקו פלאיירים לכייפת
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 אבי ברוך -“ מידע”

 www.meydalle.info  501-0181151: נייד 51-9010500:  ‘טל

  שיווק באינטרנט באופן הניתן למדידה של העלות מול התועלת ומתקן את

 .עצמו כל הזמן

 בסלולר ובענן, טיפול מתמיד והתאמה למגמות העכשוויות במדיה החברתית 

 ומלה'וג, וורדפרס, דרופל: שימוש בכלים מתקדמים של קוד פתוח כמו ,

י "ונבדקו ע, י קהילה של אלפי מתכנתים"מערכות לניהול תוכן שפותחו ע
מערכות אלה מכילות ערכות כלים מודולאריות . מיליוני משתמשים

הבית הלבן משתמש באחת . לבחירה והתאמה לכל עסק בכל סדר גודל
 .ל“המערכות הנ

זה כל מה שעסק צריך כדי לנהל 
 שיווק אינטרנטי אפקטיבי

 והתוצאות לא מאחרות להגיע

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

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

 האינטרנטי של העסק שלך

כי זה פשוט צריך ”
 “להיות פשוט

האם  מערכת לניהול תוכן 
שמתאימה לבית הלבן 

יכולה להתאים גם לעסק 
 ?שלך

 .כדאי לבדוק
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 ה"ב
 

 ?איך נדע שיש להם בעיות ראיה: ילדים
, רכסים-בצומת חסידים" אופטיקה ברכס"מ, B.Optom, האופטומטריסט איתי שלום

 .עונה על שאלות מענף האופטומטריה, מומחה להתאמת עדשות מגע ומשקפיים
 

 ?מתי מומלץ להתחיל לבדוק ילדים. 8
 .מומלץ לבדוק ילדים שלש פעמים עד הכניסה לבית הספר 

חודשים מערכת הראיה נמצאת בתקופה  85עד גיל , חודשים 1-1הבדיקה הראשונה מומלצת בגיל 
קוצר , רוחק ראיה, מצב של פזילה, בבדיקה זו בודקים את מעבר קרני האור לרשתית העין. להתפתחותה הקריטית

 .עין עצלה ומעקב העין אחר מטרות, ראיה
הילד יכול לזהות צורות , בבדיקה זו כבר יש שיתוף פעולה של הילד,  1-1.0הבדיקה השנייה מומלצת בגיל 

 .שלושה מטר וניתן לבדוק חדות ראיה סובייקטיבית וסימנים ממרחק
, י טיפות עיניים"נערכות אצל רופא עיניים מכיוון שיש צורך בהרחבת אישונים ע שתי הבדיקות הראשונות

 .המותרות רק לרופא עיניים
כיום יש הוראה ממשרד החינוך לערוך בדיקה . 'לפני הכניסה לכתה א, לערך 1הבדיקה השלישית מומלצת בגיל 

והאופטומטריסט מוסמך להחליט באם יש צורך , קופות החולים מפנות לאופטומטריסט במידת הצורך, זו
 .בהמשך טיפול או הפניה לרופא עיניים,במשקפיים 

  
 ?מדוע חשוב כל כך לבדוק תינוקות ופעוטות.1
 .כאשר השנה הראשונה היא קריטית , מערכת הראיה אצל ילדים מתפתחת עד גיל שש 

 .תגרום לליקוי ראיה קבוע בעתיד בראייה בתקופה זו פגיעה ממושכת
כאשר הם מבחינים כי הוא מגיב יפה לאור ולחפצים , חושבים שאין כל בעיית ראיה אצל תינוקם הורים לעיתים

 :אך למעשה ההורים אינם מודעים לשתי אפשרויות עיקריות. שונים
 .וזקוקות לתיקון ראיה, אבל הן רואות מטושטש ,שתי העיניים רואות ומגיבות . א
 .וזקוקה לתיקון ראיה, עין אחת רואה טוב ואילו השנייה רואה מטושטש. ב

 .יכולה לקבוע את חדות הראיה ואם יש צורך בהמשך טיפול,הכוללת הרחבת אישונים , רק בדיקה מקיפה
  
 ?מהם הסימנים לבעיות ראיה אצל ילדים.1
  :תלונות שכיחות בגיל בית ספר המעלות חשד לליקוי ראיה הן 

 .בתדירות גבוהה בניסיון לראות כיווץ עיניים, שילוט ברחובות ועוד, טלוויזיה, מהלוח -קושי בראיה מרחוק 
בקריאה וכתיבה העיניים מתעייפות מהר , צריבה בעיניים, דמעות, הילד מתקרב יותר מדי לדף -קושי בקריאה 
לעיתים אף תלונה . בית לקרוא ומכאן קושי בהכנת עבודות ושיעורי" לא אוהב"כ הילד לא רוצה ו"מאד ולכן בדר

 .כאבי ראש, טשטוש ,של כפילות
קריאה איטית מהלוח ,וחילופי אותיות דילוגי, לא רוצה לקרוא, "קופצות"אותיות -הפרעות בראיה הדו עינית 

עוצם עין אחת תכופות . סיבות רבות לכך, עשוי להופיע לכמה ימים או לשבוע או באופן קבוע -מצמוץ . ועוד
 .באור רגיל ובמיוחד בשמש

  
 ?מה חשוב בהתאמת משקפיים לילדים.1
 .התאמה נכונה של המשקפיים לילד היא דבר חשוב וחסר פשרות 

לילדים בעלי עין אחת . וזאת בעיקר מסיבה בטיחותית, חשוב להקפיד שהעדשות תהיינה מפלסטיק ולא מזכוכית
 .המתפקדת כראוי מומלצת עדשה בטיחותית מחומר פוליקרבונט

שהיקף העינית יהיה גדול מספיק כך שהיא תגיע עד הגבות וזאת משום שלילד נטייה , המסגרת צריכה להיות קלה
 .וכך נמנע ממנו להסתכל מעל המשקפיים במקום דרכם, להביט כלפי מעלה

 .לפעוטות ותינוקות נתאים מסגרות עם מוטות המתעגלים בסופם עם קפיץ מאחורי האוזן
 
 ?מתי נדע שמדובר בפזילה. 0 
. כ בשנות החיים הראשונות"ומופיעה בדר, באוכלוסיה 12פזילה על צורותיה השונות מופיעה בשכיחות של כ  

הגורמות לירידה ( עצביות)פגיעות עיניות , (צורך במשקפיים)בעיות תשבורת , עין עצלה, סיבותיה מגוונות כגון
 .בחדות הראיה
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 פחחות וצבע בתנור

 05ראשי ‘ רח, בוסמת טבעון
saadi7@013net.net 

 1:55-81:55שני עד שבת : שעות פתיחה
 סגור‘ יום א, פתוח בשבת

 פחחות וצבע בתנור
 בהנהלת סעדי עלא

מורשה מטעם 

משרד התחבורה
 

 רכב חלופי לפי הסדר חברת הביטוח
 הנחה בהשתתפות עצמית לפי חברת הביטוח

 501-1111111נייד , 51-9011181: ‘טל

 ליאת חודדה
 בניית ציפורניים 

 

 ציפוי ציפורן טבעית 
 ל ‘בניית בג- IBD 
  ל‘ג /מילוי אקריל 
 הדבקת ציפורניים 

 !מבצע
 בניית ציפורניים לנערות וחיילות

 בלבד₪  855

501-1111118 

 ....רחוק ומה שבניהם, קרוב -עדשות מולטיפוקל
 

עדשות מולטיפוקל הן העדשות היחידות למעשה שנותנות פתרון לכל טווחי 
 !הראייה בעדשה אחת

שימוש במספר זוגות משקפים לא רק שאינו נח הוא גם עלול לגרום לכאבי 
 .ראש ועייפות של העיניים

לא קיים קו הפרדה בין חלקי , להבדיל מהביפוקל הישן, מבחינה אסטטית
 .העדשה מקנה מראה צעיר ואסטטי, כך שבאופן ויזואלי, העדשה

 , בעדשות מולטיפוקל הושקע ידע טכנולוגי רב

 הנדסת אנוש חכמה כך שכל עדשה  תוך שימת דגש על
 .מתוכננת בנפרד ובאופן אינדיבידואלי למשתמש
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 דלק קיקיון  
בפיתוח אנרגיות ( 1581מאי )רבים המחקרים והפרויקטים העוסקים בימינו אלה 

וכן מפיקים שמנים  , רוחות וגלים, גיאותרמית, כגון אנרגיה סולארית, מתחדשות
והם גם   הולכים , הגז והפחם מאמירים, מחירי שמן האדמה. מצמחים" דלק ירוק"ל

מובילה בעולם " ביופיול אלטרנטיבס"חברה ישראלית בשם . ומתכלים בעולם
 . ביכולת הפקת שמן קיקיון להפקת ביודיזל כתחליף לסולר

, טון שמן קיקיון מדונם אדמה 8.1החברה מצליחה להפיק , על פי הפרסומים
המצליחה להפיק רק טון , המובילה בעולם ביצור ביודיזל, בהשוואה להודו

החברה הישראלית בשותפות עם חברת . אחד של שמן מעשרה דונם קיקיון
. עומדות לגדל צמחי קיקיון בארץ ובמקסיקו להפקת שמן לתעשיית הביודיזל, אנרגיה מקסיקנית

שיתרחבו , בשטחי קיבוץ יוטבתה, דונם בערבה 155לפני כשבועיים ניטעו שתילי קיקיון על 
כאן מתכוונים להגיע לשלושה , בניגוד לשיטות הגידול הנהוגות בעולם. בהמשך לאלפי דונמים

, מהסולר המיועד לתחבורה 02הכוונה היא שבעתיד הקרוב יהיו . מחזורי גידול של קיקיון בשנה
. בינתיים היבול הראשון של קיקיון להפקת שמן יהיה מוכן בעוד כמה חודשים. מהולים בביודיזל

שתי החברות מתכוונות לגדל , לאחר שישלימו את הפרויקט בשטחים מדבריים נרחבים בערבה
, הדומים לערבה, בתנאי קרקע ואקלים מדבריים, אלף דונם בצפון מקסיקו 855צמחי קיקיון על 
 . עם מים מליחים

ועדיין חסרים , מיליארד ליטרים של ביודיזל בשנה 805ב לבדה צורכת "שארה, מומחים טוענים
מאחר שקיים מחסור במזון בסיסי . מיליון טונות של שמן צמחים להפקת דלק ירוק בשנה 855

צריכים לאסור על גידול צמחי מאכל , ומסיבות רבות אחרות, בגלל מעבר מכפרים לערים, בעולם
שאינם משמשים מזון בסיסי לאדם ולא , אפשר לגדל צמחי בר, מאידך. להפקת דלקים ירוקים

שמקורו  - Ricinus communis -קיקיון מצוי , למשל. צורכים מים רבים להפקת אנרגיה
, הוא קל לגידול. לתעשייה ולדלקים, גדל בר בארץ ואפשר להפיק מזרעיו שמן לרפואה, באפריקה

 .  שמן 152צורך מעט מים ובזרעיו יש ריכוז של 

ליד מפעלי תעשיה הפולטים , (במי שופכין ממוחזרים)אפשר גם לגדל אצות ירוקות בברכות 
, הנפלט מתחנת כוח  CO2למשל אפשר לכוון את הגז. ולהפיק מהן דלק ביולוגי, פחמן דו חמצני

על מנת שתקלוטנה כמות גדולה של פחמן דו חמצני להגדלת תהליך , אל ברכות לגידול אצות
הגורם להתחממות כדור , זה גם יפחית את ריכוז פחמן דו חמצני באטמוספרה. הפוטוסינתזה

 . וגזי חממה אחרים  CH4ביחד עם גז מיתן , הארץ

, גילה שקצב גידול אצות בדרך זו, בבוסטון MITחוקר ישראלי במכון המחקר , לשם השוואה
, מאותה פיסת קרקע ובאותה יחידת זמן, כלומר. מאשר גידול סויה או תירס, מהיר כמעט פי מאה

, הוא אומר שהמרכיבים הנחוצים לכך הם הרבה שמש. אפשר להפיק הרבה יותר אנרגיה מאצות
מי , שטח קרקע לבניית הבריכות, פליטת רבה של גז פחמן דו חמצני ממפעל תעשיה או תחנת כוח

 -על פי חישוביו אפשר להפיק כחמישה מיליון ליטרים של ביו . שפכים מטוהרים ואצות ירוקות
הנפלט מתחנת כוח  CO2החוקר משתמש היום בגז . דלק מקילומטר רבוע של ברכות עם אצות

הצמאות לאנרגיה , ומחקרו נתמך על ידי ארצות האיחוד האירופי, באריזונה לגידול אצותיו
 .  חלופית זולה ולא מזהמת

כדאי לדעת שקליפת הזרע מכילה חומר חלבוני רעיל מאוד , מאחר שאנו עוסקים בצמח הקיקיון
ובגלל רעילותם לא , שנה 1555זרעי קיקיון נמצאו בקברים של מלכי מצרים מלפני . בשם ריצין

בלכתם במדבר , השבוע הורעלו מטיילים רבים מאכילת זרעי רותם המדבר. נתקפו במזיקים
, קיקיון מצוי: בארצנו גדלים צמחי רעל רבים שאין לאוכלם כגון. וסיימו בבית חולים, יהודה

, שיכרון זהוב, הרדוף הנחלים, דטורה, טבק השיח, מיני סולנום, פתילת המדבר, ויתניה משכרת
 .ופטריות רעילות, לבנה רפואי, בוצין מפורץ

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 בהר
 44:.48:21-1: זמני השבת 

i  i שבת שלום  

 !תודה
 , למפרסמים

למוסרי , לכותבים 
, למקפלים, הידיעות

למחלקים ולידידי נופית 
 פלוס

קריאה מהנה ומועילה 
  לקוראים

 !ן   ש ל   "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  2 1 - 1 1 2 3 2 2 2 

 ד“בס

 אריק

 אינסטלציה
 

 תיקוני אינסטלציה
 דודי שמש וחשמל
 מחלקת שיפוצים

 

 שעות 11שירות 
501-0111110 
 שירות הוגן ומקצועי

 מתוכנן מצויין' חד 1בית בודד , בהרחבה, ‘בנופית א ,
 ₪  1.155.555ר גינה גדולה "מ 015מגרש 

 15יחידה נפרדת + 8במפלס ' חד 0ש "דומ, בנופית 
 ₪  1.055.555. נוף נפלא, ר גישה נוחה"מ

 מ ס פ ר ת   ל ו ב נ ה   
 ל נ ש י ם   ו י ל ד י ם   
 צ ב ע   ו ג ו ו נ י ם   

 פ ת ו ח   כ ל   י מ ו ת   ה ש ב ו ע 
 כ ו ל ל   ש י ש י   ו ש ב ת 

7ב י ן   ה ש ע ו ת    5 5-2 5 5 5 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
502 -0842117 

 

 הדברת מזיקים         -אורי 
 הדברה ירוקה ידידותית לסביבה

!!לאדם ולחיות הבית   
.אמין   ואדיב , שירות מקצועי   

 חומרי ההדברה חדישים ומאושרים 
.י המשרד לאיכות הסביבה"ע  

  0581  -רישיון , מדביר מורשה 

 180-84105004000:   טל

  :למכירה
 .'חד 1ר "מ 815/115 'בנופית א

חדרי , מטבח גדול, פינת אוכל, סלון 
 ...שינה מרווחים ועוד

 .אופציה ליחידת דיור
 !!!מגרש מישורי גדול במיקום מצוין

 505-9118918: לפרטים

 אבד כבש שחור
 .נראה לאחרונה ברחוב תבור  ונעלם

מי שראה או שמע  משהו שיכול להוביל 
למציאת הכבש יבוא על הברכה ויזכה בפרס 

 .כספי
 501-1111158אסד חילף 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

501-1551118  

נופותופווווו

   תו ופו ו

 מחירון פרסום 
 ₪ .1משבצת לחודש 

 ₪   .41משבצות לחודש    1
 ₪ .48רבע עמוד לחודש 

 ₪ .36חצי עמוד לחודש 
 ₪ .48פ  “עמוד מלא ח

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו'בותונו ו

 הוחוםופו 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 

 21-11428.1.נייד , 1832.34. טל

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 פודו ווווובופו וםופו ו

 
 1-8824.64.מוקד נופית  

 

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

501-0855191 

 
 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

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

501-1811911 
iDoarcitec@gmail.com 


