
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 41.2.4.64ב  “באב תשע ‘ יום חמישי ז   294גליון  

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 

 כוחה של קהילה
התפרסמה הודעה בקבוצת חברים שאני מנוי , אחרי הדפסת גליון נופית פלוס, ביום רביעי, בשבוע שעבר

הבקשה היתה לתרומת טסיות דם עבור ". זה לא מכתב שרשרת, בקשה אישית לתרומת דם" עליה עם 
. המודעה עברה שינויים  קלים ונשלחה שוב בתפוצה רחבה בנופית.  תושבת נופית, אמא  של הכותבת

, התוצאה היתה שביום ראשון הגיעו עשרות תושבים למרפאת הכללית בנופית כדי לתת דגימת דם
לא קל לבקש ,  שגם למי שיודע לתת מעצמו לקהילה, מסתבר. ולבדוק התאמה לתרומה המתבקשת

רפואה . את מכתב התודה מומלץ לקרוא בקבוצת הדיון בנופית כדי להבין את כוחה של הקהילה. כשצריך
 .שלמה

 כרמל זבולון אלופי הרובוטיקה של ישראל
זכו במקום ראשון , ס כרמל זבולון"בביה" 0222מצוינות  "שמשתתפים בתוכנית ', תלמידי כיתה ט

על פיתוח מתקן להרחקת ציפורים בבריכות , "גילדור"במסגרת פרויקט , בתחרות ארצית לרובוטיקה
עלו עשר קבוצות מכל רחבי הארץ ושתי  01.2.0280לשלב הגמר בתחרות שנערך בירושלים ביום .  דגים

 . הקבוצה מזבולון זכתה מעבר להוקרה בפרס כספי אישי ופרס כספי בית ספרי. ב"קבוצות מארה
שכל אחת עצמאית ואינה תלויה ,כולל בתוכו מספר מערכות, לאחר מחקר מקיף, המתקן שבנו התלמידים

 : בתפקוד האחרת
אשר מפעילה מערכת חשמלית ובה צופר שגורם , מערכת הכוללת מצלמה ומערכת ניתוח תמונה. 8

שימוש בזרנוקים ומים .  )להפחדת העופות ומערכת התזת המים הגורמת לעופות תחושה של אי נוחות
 (.בעזרת משאבה לבניית לחץ שאינו גורם נזק פיזי לעופות, ממוחזרים מהבריכה

התנין מחובר לעוגן בקרקעית .  ששט במעגלים, מערכת הכוללת דחליל דינמי אוטונומי בצורת תנין. 0
נע לעבר עוף הנוחת על פני , התנין מזהה עופות במים. הבריכה כדי למנוע את תנועתו לעבר גדת הבריכה

 .המים ומבריח אותו
 . התלמידים הדגימו את המתקן ונבחנו בקטגוריות שונות

לרינה ונונו על העריכה הלשונית בכל הדוחות : לזכייה זו היו מספר שותפים ולהם תודות והוקרות
לאסף קציר וצוות . למרק על התמיכה הטכנית בכל נושאי חיבורי המצלמה והגדרות תוכנה. במהלך השנה

והשאלת המצלמה התרמית , על ההדרכות בנושא מערכות ראייה תרמיות, (מראשון לציון"  )אלימק"
להילה על הסיוע . על ההנחיות בבניית דגם התנין, עינת וטלי, יעל: לצוות אומנות. לשלב חצי הגמר

 . בתקציב לרכישת הרכיבים
סיגל , יובל מנדל, גוני דניאל, מיכל שקד, אור אמסלם, עמית קם: שהשתתפו בפרויקט' לתלמידי שכבת ט

, הכנת המצגות, הקדשת השעות הרבות לטובת הפרוייקט, עבודת החקר, על ההתמדה. קרויטרו
הפרזנטציות המרשימות בפני אנשים מומחים בתחום ויכולת לענות גם על שאלות שלא התכוננו אליהן 

. הבאתם הרבה כבוד לעצמכם ולבית הספר .וכן על השקעת מאמצים רבים על מנת להגיע לפתרון, מראש
 . אני מאמינה שנשמע עליכם כמדענים לעתיד

חקר , עודד גם בשעות משבר, תמך, ליווה: שהיה אחראי על הפרוייקט, לברוך בקלו, אחרון אחרון חביב
 . נסע איתם בכל קצוות הארץ והוכיח כי ההשקעה כדאית, עם התלמידים

  .מירה יובל, בהערכה רבה ואיחולי חופשה נעימה
 article/il.co.jerusalemnet.www://http/42943 ראו גם ב 

 נתי מיזוג אויר
 
 

 שירות תיקונים
שירות מכירה והתקנה 

 של כל סוגי המזגנים

450-1406008 

 ו באב“חגיגת ט
 <<<בכרמי זית

http://www.jerusalemnet.co.il/article/42943
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 נדרש מבנה/ יחידה להשכרה   
, 2012הוועד המקומי מבקש לשכור מבנה/ יחידת מגורים, החל מאוגוסט 

 מ"ר לפחות, עדיפות למיעוט מדרגות. 80לשימוש כמעון לפעוטים. 
04-9930001 ,nofit_vaad@012.net.il  

 
חמישי משפחתי בגן אביטל

 
 18:00 שעה 26.7יום ה', 

הפנינג משחקי שולחן 
גדולים משחקים יחודיים 

מבית "קליק". משחקי 
דמיון, חברה ויצירה, לכל 

גיל. 
 18:00 שעה 2.8יום ה', 

הפנינג מתנפחים לכל גיל 
מתקנים חדשים ומפתיעים. 

 
להתראות בגן אביטל. 

"בשביל יהודה" 
חנוכת שביל אופניים לזכרו של יהודה ליפשיץ ז"ל 

 בחניון ג'למה )צומת העמקים(. 16:00, 27.7יום ו', 
 מהמכולת. 15:00לרוכבים – יציאה ב 

 
רסק עץ לגינות, עציצים וקומפוסטרים 

 אנו מציעים רסק עץ, בחינם –לחובבי הגינון ובעלי הקומפוסטרים הביתיים 
ולכל דורש. את ערמת רסק העץ, תמצאו בגבעת המדורות, בסמוך לשער 

הכניסה, ליד מועדון הנוער. רסק עץ יפה לחיפוי גינות ועציצים, לאוורור וטיוב 
 להשבחת תהליך הקומפוסטציה. –אדמה גננית ולשימוש בקומפוסטר ביתי 
תודה לרחל, מח' תברואה, מ.א זבולון. 
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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

 
ות
מינ

 א
ת 

רו
שי
ת 

כו
אי

 

 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 

חדרים מעוצב ומסודר  2‘ למכירה קוטג
 מיידי ₪  0,222,222

נוף מדהים, חדרים 5, חדש‘ קוטג ,
 פינוי גמיש, 0,852,222₪

0+חדרים  5, דו משפחתי‘ בבלעדיות קוטג 
 מיידי ,  ₪ 0,052,222, יחידות מניבות

מגרש שטוח, 812/022, בודד, ‘בנופית א ,
 ₪ 0,022,222, מתאים לנכים כניסה שטוחה

נגיש, חדרים 5‘ קוטג, להשכרה בבלעדיות ,
 מיידי,  ₪ 2,222, נוף מדהים

 מרפסת לנוף +חד  4להשכרה בבלעדיות
  כניסה באוגוסט 4222עליונה 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 

 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 לכל החברים שלום

 ערב משחקי שולחן-93.87יום ראשון שעה -21.70.92
 

 מדיטציה עם רגינה סידסמר- 81.22שעה -יום שני -02.20.80
 

 מנדלות עם אלית כץ-82.02שעה -יום שלישי-08.20.80

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 02.02יום רביעי   בערב בשעה -28.21.80
 המועדון יהיה פתוח למפגש חברתי  ונקרין את הסרט 

 “טעון הגנה”                    
  "טעון הגנה"תקציר הסרט 

  
 

 תרגול עצמי ‘ ברידג-97.87יום חמישי שעה -72.73.92

 להתראות שרה וחנה                                                           

, י קבוצת פושעים"מסומן כמטרה ע AICי ה "כאשר בית בטוח המוגן ע
שומר הבית נשלח למשימה המסוכנת של העברת הפושע שהסתתר 

 .בבית למקום בטוח אחר

לָּה   ַמְנדָּ
סימבולית המורכבת  דיאגרמה

או , ציור בו יכול להיות מעיגול
 . סימן גרפי אחר

" מעגל"הוא  פירוש המילה מנדלה בסנסקריט
 ". מרכז"או 
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 שירות מבית הלקוח וחזרה חינם

 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₪  802-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

 
צבעים ללא אמוניה של יוניסי

 

 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

 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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 נותנים לך עדשות במתנה
 ???לא תיקח

 
 

  :למכירה
 , גדול ומרווח', חד 2ר "מ 052בודד 

 .פונה לנוף
 .פרטיות מלאה לכל חדר בבית

 .ר עם גינה היקפית מטופחת"מ 522-מגרש כ
 !!!בית מסודר ומתוקתק
 .כדאי להתרשם
 : לפרטים נוספים

 252-0008048נכסים  -אדן 

 אלכוהול 
 חומר חיטוי  נהדר
 לשימוש  חיצוני בלבד

 מותנה בקניית מסגרת *
 כולל כל הציפויים 65.1עדשות 

 ליאת חודדה
 מניקור/ פדיקור רפואי

 

ל'בניית ציפורניים בג 
בשיטת ל 'ג/ מילוי אקרילibd 
ציפוי ציפורן טבעית 
הדבקת ציפורניים 
גבות/ שפם 

  
 נופית 808התבור 

250-1140208 
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ל     לו     ועות עמוסי ,   ו י ,  מ ת  י  ומ ני   סתיימ  ל  
  ייפת-  ייטנת   יץ  ל תנועת  מ נות  עולי . 

  ל יו  ע  ו  יל י     י 
סיפו ו  ל   וע   מ פ  
 ת        י   ע  , 

וע  ו ימי  ע י י פעילות 
ותו ן,     ל יו  מלוו   י  

    מתו         י   
ע  . 

 ימי  3   וע     ון י  ו ל
 יע  ל י , למ ו ל נות, 

ל  ל, ל עו , ל י  ול  ו , 
ולמ ות   ו          ו 

  ני י  ו מ  י י  עייפי  
ומ   מ ו י .   

 
 

 4 ימי   ל מ נ   נ    ע מ י   ט , 4    ו מ-ח י י ש בת ז'
ימי  מ ת  י   מיו  י   ל  י ולי , ניווטי   ניי  ות  ויות נוספות. 

 ני י נופית   טיינו  מספ  ת ומי ! 
 
 

 ו י    מנות ל ו ות ול     ת  ל  מ " י   מסיימי   ת  נת 
עו  י   ג , ד יאל  יד ,  מ וד    י,  תיו         ל  - 

    ל, ש ד   תלי,  תיו     ו , לי ן    , אלון ש   , אביב 
  ב ,   ן ח ות  , יו תן ש ו י,  עם ז בי  ו י   ן ושח    

 מסיימי   נ  עמוס  ומ ת  ת. יי     ! 
 

  על  נעל  ו מ    יץ נעי . 
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 קוסמטיקאית מוסמכת

 שנה 51עם נסיון של  
 טיפולי פנים 

 איפור מקצועי וקבוע 

 עיצוב גבות 

  שעווה בכל הגוף 

 פדיקור מניקור 

 מול מסעדת סמיר אמיס—כפר זובידאת

 210-1901292: לתאום

 המלצות חמות מלקוחות מנופית

ארטיקים וקרטיבים של , גלידות
 שטראוס ופלדמן 

לאירועים ולפרטיים , לקייטנות

 מבצעבמחירי 

 Www.Dvdvn.co.il:אתר 
 24-0508001: בקונדיטוריה‘ טל

 
  :למכירה

 .'חד 2ר "מ 810/022 'בנופית א
חדרי , מטבח גדול, פינת אוכל, סלון 

 ...שינה מרווחים ועוד
 .אופציה ליחידת דיור

 !!!מגרש מישורי גדול במיקום מצוין
 24-0002211: לפרטים

 מעוניינים לשכור
מחפשת לשכור יחידת , משפחה מנופית

בית לתקופה של כשלושה חודשים /דיור
 .אמצע אוגוסט-מועד כניסה רצוי תחילת

 254-5212120-יריב
 254-0005004אביטל 

 להשכרה
 .להשכרה בית בנופית הוותיקה

 , מרוהט חלקי, חדרים 5
 .אפשרות גם לפחות משנה

2545000452  
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 דמעות נגד חיידקים
 .  מרבים דמעה באופל השקיעה -" משנכנס אב ממעטים בשמחה"

בעת התרגשות וגם , בשמחה ועצב, לבני אדם רבים זולגות דמעות בסערת חול ואבק
המופרשת מבלוטות , דמעה היא טיפת נוזל בהירה מלוחה. בחיתוך בצל

כדי להקל על תנועות  ,Lacrimal glands  (Tear glands) –הדמעות 
בתאריך  Scienceחוקרים אמריקאים פרסמו מאמר בכתב העת . העין

 Lysozyme -שבו הם מתארים איך חלבון הדמעות ליסוזים , 02.8.80
גילה אלכסנדר פלמינג את , לפני כמאה שנה. נלחם בחיידקים מסוכנים

 . וחלבונים אנטיספטיים בדמעות, הפניצילין הנלחם בחיידקים
וגילו שהם מפרקים את דפנות תאי , החוקרים ניסו מאז לבדוק איך פועלים חלבוני הדמעות

בנו החוקרים מכשיר זעיר כדי לזהות את , לאחרונה. ובכך הם מונעים דלקות בעיניים, החיידקים
מאשר  5,222שהם אנזימים הנמצאים בחלב אם בכמות הגדולה פי , פעולת חלבוני הליסוזימים

כאשר מתגלים חומרים מזיקים החודרים לגוף . וחשובים לחיסון גוף התינוק, בחלב פרה
וכן זיכרון פעולה זהה נגד , הליסוזימים מפתחים נוגדנים ייחודיים נגד כל אחד מהם, (אנטיגנים)

 . פולשים דומים בעתיד
, מלח, גלוקוזה, חלבונים רבים, מים 019: ומורכב מ, (0.2מעל דרגה )נוזל הדמעות הוא בסיסי 

הדמעה . הרכב המלחים בדמעות זהה כמעט לזה שבפלזמת הדם ובתאים. מנגן ועוד, אשלגן
ומאפשרת יצירת משטח אחיד על פני , נלחמת בחיידקים, מנקה את חלקיה, שומרת על לחות העין

, נוצר גרם אחד של דמעות ביום, אצל אנשים צעירים. ולראיה טובה, לתקינות אופטית, הקרנית
 . אך לתינוקות עד גיל חודש אין דמעות בבכי, וכמותן פוחתת עם הגיל

בצד החיצוני של העין בכיוון , נמצאת מתחת לעפעף העליון( אחת בכל עין)בלוטת הדמעות 
הדמעות מתנקזות דרך . בלתי רצונית, והיא מופעלת על ידי מערכת עצבים אוטונומית, האוזן

, כאשר מתרבות הדמעות בעיניים. ומשם דרך צינור אל חלל האף, תעלות לתוך שק הדמעות
, קשורה בהפרשת מלחים, יש חוקרים הטוענים שיצירת זיעה ודמעות. מרגישים שהאף נוזל

גילה שלדמעות יש גם , מחקר שנערך במכון ויצמן למדע ברחובות. ושמירה על מאזנם בתאי הגוף
. למשל דמעות של אישה עלולות להוריד את רמת הורמון הטסטוסטרון אצל הגבר. מסרים כימיים

חלה אצלו ירידת ברמת הפעילות באזור המוח המעורב , לאחר שהוא מריח את דמעות האישה
יש חוקרים הטוענים שנקבת חפרפרת מורחת דמעות על גופה כדי להרחיק זכרים . במשיכה

 .ופעולה זאת קיימת גם אצל מכרסמים אחרים, אגרסיביים מתחומה
ידוע שרוב בעלי החוליות היבשתיים מסוגלים לייצר דמעות כדי לספק לחות , בעולם המדע 

, בעלי החיים הידועים ביצירת דמעות הם פילים. אך רק לאדם יש דמעות אמוציונאליות, לעיניים
אף על פי . חולדות ועוד, סוסים, כבשים, חזירים, שימפנזים, גורילות, זאבים, כלבים, דובים

מסקנת . אין שום הוכחה שהם מזילים דמעות של צער, שחלקם משמיעים קולות הדומים לבכי
הקופים למשל . קיימים רק בבני אדם, שבכי ודמעות הנובעים ממצב נפשי, החוקרים עד כה היא

ידוע . חול וכדומה, ועיניהם דומעות רק כתגובה לגירוי פיזי כמו אבק, בוכים בלי דמעות
ובזמן שהם בולעים טרף , שלתנינים יש בלוטות דמעות הפועלות בעת הימצאותם על היבשה

כאשר אומרים על אדם שהוא מזיל ".  דמעות תנין"אלא , אך אין אלו דמעות הנובעות מרגש, גדול
. אך צערו אינו אמיתי, מתכוונים שהוא מעמיד פנים כאילו הוא בוכה מיתוך צער, דמעות תנין

מי "למשל . מעניין שבמקרא מופיעות דמעות רק בספרי נבואה ושירה ולא בספרי החוקים בתורה
 . ועוד, (84, א"ירמיהו ל" )מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה"או , "יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 תיקוני אינסטלציה
 דודי שמש וחשמל
 מחלקת שיפוצים

 

 שעות 04שירות 
250-5202025 
 שירות הוגן ומקצועי

 ר "מ 204מגרש ' חד 5הוותיקה בית בודד ' בנופית א
 ₪ 0.052.222. גינה רחבת ידיים, פינתי ומבודד

  יח+ מטופח ומסודר' חד 4בנופית דו משפחתי '
 ₪ 0,022. מושכרת גישה נוחה פונה לנוף' חד 0נפרדת 

  ר עם חצר גדולה"מ 02' חד 0בנופית יחידת דיור ,
 ₪  0,022. פינוי בסוף יולי

 הובלת דירות
 

 מפריט אחד ועד דירה שלימה
, מחירים נוחים, הוגנות, אמינות

 התראה קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  250-0122442עודד : לפרטים
2500-022240 

aviorian@gmail.com 

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברוך -“ מידע”

 24-0505255 , 
 254-5080222נייד 

  www.meydalle.info 

 עבודות בעץדקורטיבי 

פרגולותדקים  
פרקטים גגות רעפים

גדרות ושערים 

450-8809422  
 מנדי מנופית

ניתן לראות מגוון רחב של עבודות 
 ולקבל המלצות מתושבי נופית

 "בשביל יהודה"
חנוכת שביל אופניים לזכרו של 

 ל"יהודה ליפשיץ ז
  82:22, 00.0', יום ו

 
דמעות של אישה עלולות להוריד את ”

 “ רמת הורמון הטסטוסטרון אצל הגבר
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מכונות כביסה  
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אמינות אחריות 
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40-5000504 
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 facebook-ע שיו גם ב

א י  מ    שי ות    י ו יבו י ב ו ית 
 מז  מ    ש ים

 

 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 

 180-8410500:   טל
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  490-0009000: ניי ,  5900060: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מוניות חמודי 
 מונית מרצדס חדשה

482-4200175 
נסיעות מיוחדות לכל חלקי הארץ 
העברת חבילות לכל חלקי הארץ 

 אדריכל עידו שנהר
 

 תכנון בתים ותוספות בניה
 בתי קפה ובתי עסק
 רישוי והיתרי בנייה

 שיפוצים ועיצוב פנים
 

254-0800020 
iDoarcitec@gmail.com 


