
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 98.9.9.44ב  “ערב ראש השנה תשע   154גליון  

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 

 דב ישורון עונה לשאלות תושבים

 :ועד מקומי נופית והמועצה האזורית זבולון מזמינים אתכם לדבר הגדול הבא: רישמו ביומנים

 1111111.11הפנינג מוסיקה וטבע יום שבת 

חלפה שנה והגעתי ללשכת ראש . לפני שנה בדיוק ערכתי ראיון שיזם ארז ארד עם ראש המועצה

בשנה שעברה אני חיברתי את השאלות ואילו השנה אתם . המועצה לראיון נוסף אותו יזמתי אני

שמעתי : "פונה אלי ואומר בחיוך, דובלה מפגין בקיאות במתרחש בנופית. חיברתם את השאלות
לקראת הראיון פניתי בפורום נופית , אכן". שביקשת עזרה חיצונית וקיבלת שאלות מכשילות

 -ביום שלישי השבוע אני נפגש עם דב ישורון : "י יהודה יזרעאלי בזו הלשון"באינטרנט המנוהל ע

זוהי הזדמנות טובה להעלות נושאים . בראש השנה" נופית פלוס"ראש המועצה לראיון שיתפרסם ב

, מטרידים, אם יש לכם נושאים חשובים. חדשים וישנים לתודעתו של בעל התפקיד החשוב במועצה

נסחו , הקדישו דקה או שתיים. אשמח לקבל מכם שאלות אותן אציג בראיון, פחות או יותר –בוערים 

פניות הכוללות  15-הקריאה נענתה במהירה והגיעו אלי כ. כך רשמתי בפורום." שאלה ושלחו אלי

שאלות אלה שימשו אותי בראיון ולמעשה רוב הראיון בנוי . שאלות מכל תחומי החיים בנופית

אחרי . דובלה כאמור מעודכן בקורה בנופית. מהשאלות שהגיעו אלי בעקבות בקשתי בפורום נופית

יתרונות וחסרונות אנו עוברים לראיון ואני : שיחת חולין בת כמה דקות בנושא פורומים אינטרנטיים

דובלה שומר את ברכתו ויברך . ומיד פונה לשאלה הראשונה. בברכת שנה טובה, מברך את דב ישורון

 .את תושבי נופית בסיומו של הראיון

 ? איך אתה מסכם את השנה שעברה על המועצה בכלל ועל נופית בפרט. ש

המועצה ביצעה השנה את . אינני אוהב להשתמש בסופרלטיבים אבל אני חושב שהייתה שנה טובה. ת

. בוצע בנופית, מפעילות הפיתוח והפעילות בכלל, מרבית הנושאים שתוכננו במקור כאשר חלק גדול

אולם הספורט הינו הפרויקט הגדול שהושלם השנה במועצה והתוצאה גם טובה מבחינה 

פונקציונאלית וגם הושגה עם פחות מימון של הועד המקומי מתקציבו השוטף ויותר מימון מתקציבי 

בקצה רחובות " מגרש לכושר פעיל"בנינו השנה את ה. פיתוח של המועצה מכפי שתוכנן בתחילה

(Continued on page 6) 
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26.9.11 
 

ל ורים שלום !     
    

-16    ו- 9-11/10/11צוות  צ רון מקיים פעילות  סוכות  ת ריכים 
18/10/11                                                              
. 7:30-17:00 ין  שעות 

 
,   ת ריך    תיס ר 3.10.11 נ   ירשמו  צל צוותי  צ רונים ע  ת ריך 

  רשמ . 
 

 ימים  ש וע. 5 פעילות  י  לל  תשלום רק ליל י  צ רונים  נמצ ים 
  קיטנ  כרוכ  –ליל ים  נמצ ים  צ רונים   ופן  לקי ול  ש וע מל  

  . 390 תשלום של 
 

 פעילות פתו    ם ליל ים ש ינם רשומים  צ רון, עם  פשרות ש יי  
  . 430 וכרוכ   תשלום של 13:00ל צי יום ע   שע   

 
* מערכת  פעילות של  קיטנ  תפורסם עם   רתנו מ ופשת ר ש  שנ . 

 
 יש ל ירשם על   י לו ות  מו עות   נים. –ל רשמ    נים 

 יש ל ירשם  צל  סתי. –ל רשמ   כיתות  ' 
 יש ל ירשם  צל עי ית. –ל רשמ   כיתות  - ' 

 
    ו למ כירות נופית 054-6833027 –יל ים ש ינם  צ רון נ  לפנות ליעל 

9930001 .
 
 
 

   שמ  ו מר  תימ  טו   
צוות  צ רון 
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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  
 835חיסכון  - ₪47ג בורקס "ק 4 

 1143144-תוקף הקופון עד ה

 מאפה שמרים עוגיות 

 50% 
 ₪ 82לקופון זה בשווי ₪  41רק  

 835חיסכון  - ₪47ג עוגיות שמרים "ק 4 

 1143144 –תוקף הקופון עד ה

 37-8864361: טלפון
 385-756483823נייד  

 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

 

 קהילת סוכת שלום
 המרכז ליהדות מסורתית
  ברמת ישי ועמק יזרעאל

 זמני תפילות לראש השנה ויום כיפור
 18:30  28.9‘    דראש השנה  יום ד‘ ערבית  א
 09:00  29.9‘    דראש השנה  יום ה‘ שחרית א
 18:30  29.9‘    דראש השנה  יום ה‘ ערבית  ב
 09:00  30.9‘     דראש השנה  יום ו‘ שחרית ב

 16:30  7.10‘     כל נדרי     יום כיפור      יום ו
 9:00  8.10שחרית      יום כיפור      יום שבת 
 11:00  8.10הזכרת נשמות כיפור      יום שבת 
 16:00  8.10מנחה        יום כיפור      יום שבת 

 17:00  8.10יום כיפור     יום שבת        נעילה
 שנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל

 קהילת סוכת שלום רמת ישי
 המרכז ליהדות מסורתית 
 רמת ישי  15. ד.ת 49האלון ' רח
 6875986-.5., 1-952.957.. טל

sukatshalom@gmail.com 
www.masorti.org.il/sukatshalom  

 קבלת שבת 
 מדי יום שישי

 18:30בשעה 

 האזינו : פרשת השבוע
 17:57 :  הדלקת נרות
  19:03:   צאת השבת

mailto:sukatshalom@gmail.com
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 פעילות נופשיבוקר   מתקיימת  באולם הספורט החדש

 .18.30יום ראשון שעה -9.10.11
 ממכון שיטים( ה‘בוג)בינימין יוגב  

משמעות חג הסוכות -לפרוס עלינו סוכת שלומך:בנושא
 וסמליו לחיינו

 
 טיול לדרום עם גיל ברנר לינה באכסניה במצדה-10/12/11-9

השכונה היהודית ,המפה הצלבנית,אתר הלידו,צפון ים המלח:מסלול  
סיור עם שולה ,מושב עין יהב,מאגר שיזף,עיר אובות,ה“קלי

ביקור במפעל מוצרי ,שחם מעין יהב בנושא חקלאות חדשנית
דרך השלום לאורך נחל ערבה עד מושב . .,קוסמטיקה מאלוורה

ערב .א.סיור עד מצדה,מעיין עין ערוס,עידן מאגר חצבה
 .באכסניה ולאחריה טיול לילה בחוורי מצדה

סיור בכפר העתיק עין ,בוקר נסיעה לעין גדי נחל ערוגות . לאחר א -שבת
סיור באתר .ביקור ורחצה בעיינות קדם על חוף ים המלח,גדי

 .ערבות יריחו סיום בצומת אלמוג
ארוחת ערב יום שישי ,לזוג כולל מדריך אוטובוס לינה ₪  600מחיר 

. שאר הארוחות יש להביא או לקנות בדרך.ובוקר באכסניה
 לזוג₪  800מחיר אורחים 

 כי אנחנו מתחייבים למדריך ולחדרים 23.10.11הרשמה עד 
-052-5567831-שרה גולדנברג-הרשמה

golden.sara131@gmail.com 
 ron.hanna@gmail.com 052-3488035-חנה רון           

 
 ניגון נשים  מנחה רעיה אפנר 
 מועדון דורות רוצה לפתוח את אחד החוגים בנופית 
בשלב ראשון  נקיים סדנת מפגשי נשים ללימוד ושיח של מקורות       

 ₪  300פגישות ומחירה  14הסדנא תכלול .יהודיים 
 23.10.11פתיחת הסדנא מותנה בהרשמה מראש עד

 .ניתן לראות פירוט מורחב על הסדנא בחוברת דורות. אצל שרה או חנה
 

 צוות נופשיבוקר-להתראות ושנה טובה 

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר

 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר
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 תיווך  יעוץ  שיווק  השקעות  גישור 
 שנה טובה לכל תושבי נופית 

 מצוות עוצמת הנדלן 

 חדרים גדולים במיוחד 6קוטג . מיוחד ,
 ₪ 2,500,000יציאה מהסלון לגינה גדולה 

  חדרים כניסה  4להשכרה יחידה חדשה
 מיידי₪  4,000נפרדת 

  ר “מ  500בבלעדיות בטבעון מגרש
לבניית בית בודד מיקום מעולה   שטוח

 מיידי 1,250,000
 

  ₪ 400,000נכסים להשקעה בטבעון וביוקנעם החל מ 

  050-8426968לפרטים יעל 
  050-6426968אופיר 

 תושבי נופית , מומחי נדלן

 דואר נופית
 21.10וביום שישי . 14.10ביום שישי 

 לא תהיה קבלת קהל בדואר
 דבורה, שנה טובה

 
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 –ס“חזרה לביה ערכת בטיחות 

 ופנסים
 :שעות פתיחה

  19:00 – 9:00  ה-א
 15:00 – 8:00ו      

 04-9833987,  052-2662181  :סיימון
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ואני שמח שאנשים פוקדים את המקום , שהוא יוזמה של המועצה ובמימונה המלא, גולן ותבור

. ₪שיפצנו את בית הספר ובנינו חדרי מנהלה וכיתות בהשקעה של יותר מחצי מליון . יום יום

ומותו , ל הוביל את החלק הארי בכל הפרויקטים של המועצה ובמיוחד בנופית"יהודה לפשיץ ז

, הפרוייקט בבית הספר. בטרם עת הותיר אותנו כואבים אבל גם חסרים מבחינה תפעולית

כידוע בראשון לספטמבר הלימודים מתחילים , היה תחום בזמן מבחינת הביצוע, לדוגמא

יהודה אירגן את הכל ופתאום הוא . רעש ולכלוך לא מתאים, והשילוב שלהם עם עבודות בניה

היה חשש שהביצוע יגלוש לשנת הלימודים אבל בסופו של דבר עמדנו בלוח הזמנים . איננו

 . הצפוף עם כל הלחץ

שני נושאים . ד"ארז ארד מוסיף כי השנה השלמנו את מבנה מועדון הנוער ובנינו בו ממ)

נושא חיבור ותפעול של נופשית כחלק : חשובים שטופלו השנה ונמצאים בתהליך שלא הושלם

נושאים שאני מניח שנדבר עליהם . ממרכז ספורט שהמועצה מפעילה והנושא של הרחבת נופית

 .(בהמשך

אנו בתהליכי ביצוע מתקדמים של בנייה מחדש של בית הספר ניצני , מבחינת פרויקטים במועצה

הרסנו את המבנים הישנים ומתחילים לבנות מבנים חדשים בהשקעה גדולה של , זבולון

אנו מצפים לקבל תקציבים לתוכנית שאושרה זה מכבר לבניית בית ספר חדש בראס . המועצה

יש לנו הסכמה של . גם שם הכוונה להרוס את המבנה הקיים ולהקים במקומו בית ספר חדש. עלי

באיבטין  שישמש את תושבי , כלומר חטיבה ותיכון, משרד החינוך להקמת בית ספר על יסודי

נושא הצמיחה הדמוגרפית מעסיק אותנו במועצה . המגזר הערבי שכיום לומדים בעיקר בשפרעם

לא , זה תהליך ארוך. ויש לנו רצון ועניין לעודד את הרחבת הישובים שלנו ולהצעיר אותם

 . המלווה לעיתים בקשיים חברתיים שיש לתת עליהם את הדעת, פשוט

ל שקיבלתי כמענה לבקשתי בפורום מתקבל הרושם כי קיימת אי "מהודעות הדוא: ב.א

שביעות רצון בקרב חלק מתושבי הישוב מרמת המעורבות של המועצה והטיפול 

ישנה תחושה בקרב תושבים . בבעיות השוטפות של נופית בכל תחומי החיים בנופית

שהמועצה אינה מבינה את הצרכים של נופית ששונה משאר ישובי המועצה בהרבה 

יש טענה שהמועצה מפנה את האצבע אל החזרי הארנונה לישוב כתשובה . מאפיינים

גם )התושבים מסתכלים מסביב . למרבית הצרכים של נופית שאינם באים על סיפוקם

שרובם ככולם נשאלו , השאלות בהמשך. ורואים שאפשר גם אחרת( במועצות השכנות

 . ממחישות את הדברים, על ידי חברי הפורום בנופית

 

לפני הצגת השאלות שהתקבלו , ל העברתי לדובלה בשלב הזה בראיון"את המסר הנ

ל ביקשתי וקיבלתי יותר "מענה לדברים הנ. ומיד המשכתי לשאלה הראשונה, מהתושבים

 :ל"מאוחר בדוא

(Continued from page 1) 
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 ל“אמיתי דיוקמן ז
רבים בנופית התגייסו 

למען אמיתי וקיוו 
 .להחלמתו

 25.9.11ביום ראשון 
 .הוא נפטר

צער גדול ירד על 
 .נופית

על פי סקר זה . אתה בוודאי יודע שהמועצה ערכה בשנה האחרונה סקר שביעות רצון תושבים"
 תושבי נופית כמו רוב תושבי המועצה מגלים שביעות רצון גבוהה ביותר מחייהם במועצה

שביעות הרצון של תושבי , ברוב המדדים. ומטיפול רוב מחלקות המועצה בבעיות המועלות
 .נופית אף גבוהה מהממוצע במועצה

לא ניתן לטעון כי המועצה אינה מבינה את צרכי הישוב כאשר כל ההשקעות שבוצעו בשנים 
אני אזכיר כמה מהפרויקטים העיקריים  .האחרונות נעשו בתיאום עם הוועד המקומי של הישוב

הקמת כיתות   :שבוצעו בעזרת תקציבי המועצה בנופית וכולם באו לענות על צרכי הישוב
  .הקמת מגרש הספורט המקורה  .הקמת האולם הרב תכליתי  .למעונות לילדים בגילים הצעירים

  .הקמת אולם הספורט החדש  .הקמת מועדון נוער חדש   .גולן  'הקמת מגרש ספורט ברח
השתתפות גדולה בהפעלת בתי הספר נופית וכרמל .  הקמת חלקת נופית בבית העלמין תל רגב

איכות , רווחה,  ספורט, נוער, השתתפות בתחומי תרבות  .זבולון בהם מתחנכים ילדי נופית
הקמת בית הכנסת . הקמת שביל אוהד זך סובב נופית  .מלגות לסטודנטים  .סביבה וכדומה

  .בנופית
היקף ההשקעות . אנו עומדים בביטחון ובכבוד רב מול כל השוואה שתעשה מול מועצות שכנות

של המועצה בנופית נאמד במיליוני שקלים וכל זה נעשה תוך בחינה משותפת של צרכי הישוב 
 ".עם הוועד המקומי בנופית

(Continued on page 9) 
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 תפילות בחגים בבית הכנסת באולם הרב תכליתי
 

  28/9/2011 –ערב ראש השנה 
 17:56 -הדלקת נרות 

 18:45 -תפילת ערבית 
 

 30/9/2011-29 –יום ראשון ויום שני של ראש השנה 
 8:30 –תחילת התפילה 

 10:00 –מוסף + תקיעת שופר 
 

  7/10/2011 –ערב יום הכיפורים 
  16:41 –הדלקת נירות ותחילת הצום 

 17:15 –תפילת כל נדרי 
 

 8/10/2011 –יום הכיפורים 
 8:30 –תחילת התפילה 

 10:15 –מוסף + יזכור 
 16:00 –תפילה מנחה 
 16:45 –תפילת נעילה 

 17:52 –סיום הצום 
 

 .כולם מוזמנים

 קהילת נופית מתכנסת בחגים – מפעל הנצחה ליהודה ליפשיץ ז"ל
בית הכנסת . רוחו קיימת ותמשיך להיות איתנו ועם הקהילה. איננו, חבר יקר, יהודה ליפשיץ

ב הבאים עלינו "בחגי תשרי תשע  .הקהילתי בנופית ימשיך לחיות בדרכו המיוחדת של יהודה
נתכנס כולנו באולם הרב תכליתי ונהיה מפעל הנצחה חי ונושם למי שדאג לנו כל , לטובה
הנוסח , ינהל את התפילות בנוסח הנפלא אותו אנו מכירים, אחיינו של יהודה, עופר. השנים

נזכור את מי שיצר את . שוב נשב שכם אל שכם ונהיה אותה קהילה מופלאה. שהביא לנו יהודה
 .האוירה המיוחדת כל כך לישובנו הנפלא

תשקיף עלינו . אתה בליבנו ולך שלוחה אהבתנו, אתה איתנו למרות שאינך, יהודה ליפשיץ
 .קהילת נופית זוכרת. ממרומים והיה גאה בפועלנו
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כמו כל , או אפילו טרום טרום חובה, מדוע המועצה לא מממנת חינוך טרום חובה. "ש

למה השירות שאנחנו מקבלים בנושאי ? (נשר ועוד, טבעון, קריות)הישובים שסביבנו 

תשלומי הורים להעשרה בכרמל זבולון הן דוגמא נוספת )? חינוך הוא כל כך מינימליסטי

ראש עיריית נשר מעניק לתושביו בנושא החינוך שדב ישורון לא , מה דוד עמר(. לכך

 "?יכול להעניק

אנחנו בסקלה אחרת מעל הרבה ישובים שלא צריכים להשקיע . המועצה משקיעה המון בחינוך

ובשום מקום אין חינוך טרום , אנחנו לא משקיעים בחינוך פחות מנשר או הקריות. בהסעות

. המועצה כן משקיעה בבניית מבנים לגני הילדים בישוב. חובה ובטח לא טרום טרום חובה חינם

ו שמנהלים מעונות "ת או ויצ"בזמנו היה דיון האם להעביר את המעונות לניהול גוף כמו נעמ

לקחת , במידה רבה של צדק, הועד של נופית בחר, לילדים במחיר מפוקח נמוך ובתנאים אחרים

. את ניהול המעונות על עצמו ובכך לשמור על רמת שירות גבוהה ורמת מחירים מתאימה

במועצה שלנו יש חינוך טרום חובה חינם בישובים הבדואים וזאת מתוקף החלטת ממשלה 

 . שמפנה לצורך כך תקציבים

העלות לילד . יש הורים רבים הכורעים תחת הנטל של עלויות גני הילדים בישוב. ש

 ?   מדוע המועצה לא מעורבת ומסייעת בהקטנת הנטל. לחודש₪  2,700-יכולה להגיע ל

, גם מימון חלקי, נציגי הישובים במליאה וביניהם נציגי נופית יכולים להביא את עניין המימון

של החינוך טרום חובה למליאה ובמידה ותתקבל החלטה לממן חינוך כזה על חשבון קיצוץ 

שאלת מימון חינוך טרום חובה . בהוצאות רווחה או תרבות אנחנו נבצע זאת בכל ישובי המועצה

אך יתכן שבעקבות המחאה , נתונה להחלטת המליאה ולא עלתה עד כה לדיון במליאה

צריך לזכור שבמידה ותתקבל החלטה כזו זה יהיה על חשבון משהו . זה עוד יעלה, החברתית

 .בעוד חודשיים אנו נדון בתקציב המועצה וחברי המליאה יכולים ליזום דיון בעניין. אחר

והיא , פגשתי חברה שמפעילה חוגי העשרה בנושא טבע וחיות לגנים ובתי ספר. ש

קרן קרב משתתפת בשליש , פ דבריה"ע. שאלה אותי מדוע אין לנו במועצה קרן קרב

כך שההורים משלמים רק , עלויות החוגים במידה והמועצה משתתפת בשליש נוסף

 .שליש מהעלות

אבל . פ הידוע לי אנחנו נופלים במבחן של אזורי עדיפות של קרן קרב בגלל הקרבה לחיפה"ע

' מנהלת מח -אריאלה וולק ": ל"תשובה שהתקבלה מאוחר יותר בדוא. אני אבדוק את הנושא
. ב"ניסתה מאז שהיא נכנסה לתפקידה לחבר את המועצה לפעילות עם קרן קר, חינוך המסיימת

(Continued from page 7) 

(Continued on page 10) 
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ב לא קיבלה את המועצה לתוכניתם עקב הסיווג הסוציואקונומי הגבוה של חלק "קרן קר
. שהיו לנו, שלושה יסודיים ומתוכם שניים מבוססים),בתי הספר הקטן' מישובינו ועקב מס

 ".כלומר לממן שליש מהעלויות,המועצה לאורך כל השנים הייתה מוכנה להשתתף בחלקה
מה קרה עם התוכנית האסטרטגית לנוער שהיתה אמורה להתפרסם במהלך השנה . ש

 ?שעברה

יחד עם זאת מסקנות שהופקו . התוכנית לא השלימה את כל השלבים שתוכננו ולא התפרסמה. ת

או . הקמת פורום של אנשים שעוסקים בנושא הנוער: מהתהליך מיושמים בשטח כמו למשל

היום אנחנו מקבלים מדריכים . הכנת תוכנית עבודה רב שנתית של מערך ההדרכה וההכשרה

קידום תנועות הנוער . בתנאי שעברו קורס הדרכה והם מחוייבים לתקופת זמן ארוכה יותר

יום תנועות הנוער , כדוגמא לכך. והכנסתם לתוך ישובי המועצה עם מעורבות יותר עמוקה שלנו

 . מדריכי מחנות העולים הקימו כאן מתקנים מרשימים, אגב. המתקיים היום כאן במועצה

מדוע תושבי נופית אינם מעורבים בהחלטות חשובות בחינוך כמו בחירת מנהל . ש

 ?מחלקת החינוך

החל מפרסום מכרז . בחירת מנהל מחלקת החינוך התבצע בתהליך מובנה של משרד הפנים. ת

הכולל את תנאי הסף המינימליים אותם קובעים משרדי החינוך והפנים ותנאי סף נוספים אותם 

את הבחירה הסופית מבצעת ועדה ממונה של משרד הפנים בה יושבים מספר . ביקשה המועצה

ראש מועצה , נציג ארגון המורים, נציג הסתדרות המורים, נציגי משרד הפנים והחינוך: נציגים

אם יש . במקרה הזה נציג הציבור היה דווקא מנופית ושמו שלומי גפן. נציג ציבור ואנוכי, אחרת

בהגדרת תנאי הסף , אולי, אלא רק, זה לא יכול להיות בבחירה עצמה, מקום לשיתוף הציבור

 .שהמועצה דורשת מהמועמדים

הפעלת , האולם, מועצה בנושא החוגים-היכן עומדים ולאן הולכים יחסיי נופשית. ש

 .'נופשית וכו

להעניק לתושבי נופית את כל היכולות שלה בנושא , וגם היתה מסוגלת, המועצה רצתה. ת

לאורך השנים נמנענו מכך מתוך כוונה לא לפגוע או להפריע בקשר שבין נופשית . החוגים

לחוגים למרות שהיה חבל לנו שחלק מתושבי נופית לא קיבלו מאיתנו את מה שהם ביקשו וזה 

בשנים האחרונות הגיעו אלינו פניות רבות מתושבי נופית . מרחב החוגים שיש למועצה להציע

י המועצה תתבצע בתאום עם "הפעלת נופשית ע. בבקשה להפעיל את חוגי המועצה בנופית

לצורך העברת ההפעלה עלינו . הועד ואני מאמין שהפעלה באופן הזה תמנע מחלוקת בישוב

עדיין נותרו דברים . לבדוק היטב את מה שהמועצה מקבלת מנופשית ומה היא מתחייבת

התהליך של המשא ומתן . פורמליים שצריך לעשות לפני שנוכל להפעיל את נופשית באופן מלא

עברנו כבר את רוב . עם נופשית מלווה ברגשות ואמביציות והוא מתקדם קדימה ואחורה

ואני , אני מאמין שהפתרון הזה הוא נכון לנו. המחסומים ולפי דעתי התהליך לקראת סיום חיובי

(Continued from page 9) 
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המועצה והועד הגיעו , בנושא החוגים, בינתיים. מקווה שעד חודש ינואר נגמור את העניין

התוצאות . במטרה למנוע התנגשויות וחיכוכים, וחילקנו את העבודה, להסכמה עם נופשית

הייתי בביקור בשבוע . בשלב הזה מראות על שיפור ניכר בהיצע החוגים שהתושבים מקבלים

כשעברתי באולם הספורט החדש ראיתי את הפעילות . שעבר בנופית לצורך ישיבה עם ועד נופית

המטרה היא שהמועצה תיקח את מכלול . של חוג זומבה לריקודים לטיניים וזה מראה מלבב

 .הפעילות ויוצע סל אחד שלם לתושב

יחסית לעלות החוגים , מדוע חוגי המועצה המתקיימים בנופית יקרים כל כך. ש

 ?בנופשית

בנופית לא משלמים יותר מביתר ישובי . מחירי החוגים הם מחירים אחידים בכל ישובי המועצה

לא . י אנשים שזהו מקצועם"חוגי המועצה מופעלים ע. המועצה למרות מרחקה מהמועצה

ותושבי המועצה יודעים להעריך את האיכות שאנו , כפי שהוזכר -לחינם היה לחוגים ביקוש 

צריך לזכור . עם המתקן החדש בנופית חוגי המועצה עולים מדרגה. מציעים במחירים אלה

 .שתהליך העברת פעילות נופשית למועצה עדיין לא הסתיים וזה לא המצב האידיאלי

זהו ? להיות מועדון מועצתי, מדוע המועצה לא מאמצת את מועדון ההוקי נופית. ש

 . זוכה באליפויות וזקוק נואשות לתמיכה, מצליח, מועדון גדול

במידה ונציגי הקבוצה יבקשו . אני שמח לשמוע על ההצלחות של מועדון ההוקי של נופית. ת

 . להפוך את חוג ההוקי לאחד מחוגי המועצה נוכל לעזור ולעודד את המועדון

האם לא הגיעה השעה . הקמת מועדון מבוגרים בנופית הינו צורך הולך וגדל בנופית. ש

 ?שהמועצה תפנה משאבים לצורך כך

הדרישה למועדון מבוגרים עלתה . פ סדר העדיפויות שלו"הועד המקומי פועל בתקציבו ע. ת

כמעט בד בבד עלתה הדרישה מהתושבים אל המועצה מאחר וכפי הנראה . מהתושבים אל הועד

ככלל . הפנייה אלינו לא הגיעה כהחלטה של הועד המקומי. הפניות לועד המקומי לא נענו

המועצה אינה בונה מועדוני מבוגרים בישוביה פרט לאיבטין שם נבנה מועדון בעיקר מכספים 

עם , הועד המקומי הקצה למועדון המבוגרים סכום כלשהו מתוך תקציבו. שהמדינה הקצתה

 .הסכום הזה אפשר להתחיל לצמוח

שבה הם  70אנו מפעילים קתדרה למבוגרים מעל גיל , על פי מדיניות המועצה בעניין המבוגרים

יתכן ונדרש שינוי במדיניות והזעקה העולה . עושים פעילות גופנית ויצירתית, שומעים הרצאות

יחד עם עוד עשר . בימים אלה אנו מריצים פיילוט של משרד הגמלאים. בנופית דורשת שינוי

רשויות בארץ אנו מבצעים סקר במטרה לבנות תוכנית אב ולהקיש ממנה תוכנית פעולה לטיפול 

האם להציע ? האם והיכן לבנות מועדונים: התוכנית תענה על שאלות כמו. בגיל השלישי

התוכנית בשלבים הראשונים וצפויה להסתיים ? האם וכיצד צריכה המועצה לתקצב? תעסוקה

(Continued on page 12) 
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 . בשנה הבאה

 ?כיצד יכולה המועצה לסייע בקידום הקמת בית כנסת ראוי בנופית. בית כנסת. ש

והיכן למקם ? איזה בית כנסת: הדילמה היא. אנו חייבים בית כנסת בישוב בזאת אין לי ספק. ת

נתבקשתי לפשר ולהוריד את המתח . ישנם חילוקי דעות בתוך בית הכנסת בעניין אופיו? אותו

חלק מהתושבים מעוניינים להקים את בית הכנסת . במריבה הפנימית ונדמה לי שהיא קצת נרגעה

באזור שליד תיבות הדואר וזה כרוך בתוכנית כללית של המרכז האזרחי של נופית והתוכנית 

כאשר הועד . ההחלטה על מיקום בית הכנסת היא בידי הועד וחשוב לזכור זאת. עדיין לא סגורה

יחליט איפה הוא רוצה לבנות את בית הכנסת אנו נמצה את ההבטחה שקיבלנו ממשרד הדתות 

מצא חן בעייני הפרוייקט של , אגב. לתקציב מיוחד לבית כנסת יפה ומתאים כמו שצריך

 .ל"ההמשכיות של בית הכנסת בחגים אותו החל יהודה ליפשיץ ז

 ?כיצד יכולה המועצה לסייע בקידום הקמת ספריה ראויה בנופית. ספרייה בנופית. ש

ספרייה ציבורית אם תיבנה במקום . ענת יזרעאלי מנופית פנתה אלינו בעניין ספרייה ציבורית. ת

מועצות איזוריות בסביבה . מרכזי במועצה לא תפתור לענת ולרבים אחרים במועצה את הבעיה

ניסינו לעשות קשר עם . י הישובים"לא בנו ספריות בישובים אלא תומכות בספריות שהוקמו ע

 88-תפעול ספרייה אם תקום במועצה ימומן רק ב. הספרייה בטבעון ולא הגענו להסכמה איתם

פ החוק החדש "וזאת ע 508 -וחלקה של המדינה יעלה עם השנים ויגיע עד ל, י המדינה"ע

כלומר המדינה מחוקקת חוק אבל משאירה את רוב ההוצאות . שמאפשר השאלת ספרים חינם

אנו שוקלים הסבת מבנה הספרייה הקיימת בבית הספר כרמל . הכרוכות בו על הרשות המקומית

החלטה סופית בעניין תתקבל בדיוני . לספריה ציבורית, בו לומדים תושבי המועצה, זבולון

 . התקציב של מליאת המועצה על פי סדרי העדיפויות של המועצה

שברו , פרצו לרכב באזור הגנים( 16.9.11)ביום ששי בבוקר : בטחון אישי ביישוב. ש

, הם ניסו לדרוס אותה( בני מגזר 3) שימשה וגנבו וכשבעלת הרכב הגיעה וצעקה עליהם 

דוגמת מיזם ... זו עליית מדרגה קשה שמקשה על היכולת לנסות ולהתקרב לשכנים

שר להתקרב כשכך פוגעים בנו אצלנו /אז איך אפ, שייערך השנה בכתה ח בבית ספר

 .בבית

יש לנו מערכת ביטחון . אנו משקיעים מאמץ ניכר בנושא הביטחון האישי בנופית ובכלל. ת

 24שנמצאים , ולאחרונה הקמנו כאן נקודת משטרה עם משמר הגבול, משלנו וגם שוטר קהילתי

ויחד עם , אבל בעצם נמצאים בישובים, הם אמורים אמנם לנטר גנבות חקלאיות. שעות בישובים

האמת שבסטטיסטיקה . אחראי הביטחון בישובים עצמם הם מנסים להוריד את רמת הפשיעה

למפקד משטרת זבולון יש מקרים הרבה יותר קשים מאלה . המשטרתית לא סופרים אותנו

השנה פרצו אלי הביתה ואני צעקתי במשטרה גיוולט והם אמרו לי שאצלנו . שמתרחשים אצלנו

(Continued from page 11) 
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 . זה גן עדן

, בישובים( צוות חירום ישובי)י "נעשתה פעולה חשובה של התארגנות צוותי צח: ש

יחד עם זאת נופית היא במצב מיוחד יחסית ליתר . ועל כך יש לברך, כולל בנופית

, מלחמה, שריפה גדולה)הישובים בהיותה מרוחקת ובעלת פוטנציאל ניתוק בעת צרה 

אין מיכליות , למרות זאת אין היערכות כיבוי ראויה בישוב. עקב כביש גישה יחיד( 'וכו

מים לחירום בישוב והמיכליות המיועדות לנופית חונות במתחמי המועצה ויידרשו שעות 

קרקעי של אולם -י נמצא בחלק העל"כמו כן חדר המצב של צח. למלאן ולהביאן לישוב

וזאת מהסיבה , קרקעי שהוכן לשם כך-הספורט ומשרדי הוועד ולא במרחב התת

 . שלא נעשו בזמן הבניה( חיבורי תקשורת למשל)המשונה של חוסר תשתיות מתאימות 

מתי תשודרג היערכות החירום של נופית כך שיהיה בה מקום מסודר : השאלה היא

מתי ייבדקו ויתוקנו ציוד הכיבוי בתיבות הכיבוי שהיו פעם ליד , חירום-למיכליות מי

קרקעי שמתחת לאולם הספורט -ברזי הכיבוי הפזורים בישוב ומתי יותאם המרחב התת

 ?י"לשכן את מטה צח

 

י הוא דבר חשוב ובכל אימוני החירום אומרים לנו שבשעת חירום אמיתית הראשונים "צח. ת

רוב ישובי המועצה הם . שיגיעו ויפעלו הם התושבים עצמם ולכן חשוב שנוכל לסמוך על עצמנו

אנחנו . נכון שלנופית נכנס רק כביש גישה אחד ואנחנו לא יכולים לשנות זאת. ישובי קצה

במסגרת ההיערכות העברנו את מיכלית הכיבוי הנגררת , נערכים לאירועים ומקווים שלא יקרו

 .לגבי התשתיות באולם יש לבדוק.  של המועצה והיא חונה באופן קבוע בנופית

נופית נמצאת איפשהו בשנות השמונים מבחינת  –מתקני משחקים וגני שעשועים . ש

בעוד בכל הערים סביבנו מותקנים מתקני משחקים וגני שעשועים , הרמה והתחזוקה

נהריה ויוקנעם , עכו, מה צריך לעשות כדי שנקבל את מה שתושבי הקריות. לתפארת

 ?מקבלים כמובן מאליו

בערים . אחד המדדים לרמת מתקני משחקים היא כמות האוכלוסיה אותה הם משרתים. ת

יש לנו בעיה עם מתקני משחקים שאנו . הגדולות המספרים הם גבוהים יחסית לישובים שלנו

מתקינים ופתאום מופיע פקח של משרד המסחר והתעשייה וטוען שהם לא תקניים וצריך לסדר 

אבל אנו שוב חוזרים . מדובר גם במתקנים חדשים לגמרי, אותם ואנו נאלצים להשבית אותם

 .  לנושא תקציב הועד המקומי וסדרי העדיפויות שלו

האם המכולה הצהובה לאיסוף בגדים שנמצאת ליד המרכולית היא מטעם . ש

 .ישנה טענה שהיא אינה משמשת לצורך מחזור כפי שכתוב עליה? המועצה

המכולה הוצבה בתיאום עם המועצה ואנו מצפים שהקבלן שהורשה להציב אותה יעשה . ת

אנחנו מכירים את הטענה הזו והיא תבדק במחלקת . שימוש בתכולה שלה למטרות ציבוריות

(Continued on page 14) 
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 .איכות סביבה

ולא מפגעים אחרים כמו , מדוע אוכפים וקונסים רק בנושא כלבים משוטטים. ש

ערימות חומרי בנייה שחוסמות נתיבי , גדר חיה שחוסמת מעבר, מכוניות על מדרכות

 ?נסיעה

על התושבים . האכיפה בנושא הכלבים המשוטטים נעשית בעקבות פנייה של הועד בנופית. ת

במידה והועד יחליט לפנות אלינו באחד הנושאים . לפנות לועד המקומי לגבי מפגעים אחרים

 .הללו נוכל לטפל בהתאם לחוקי העזר העירוניים

 ?מה לגבי בעיית הרעש הנובע מקריאת המואזין. ש

פ הידוע לי אנחנו עכשיו בתקופה של "ע. הבעיה אכן מטרידה לפעמים פחות ולפעמים יותר. ת

במידה ותגיע תלונה . אני בדעה שאם זה מפריע עלינו לפעול כדי להפסיק את המטרד. הפחות

ניתן להזמין מכשיר למדידת רעש מאיגוד ערים אבל הנסיון מראה שרעש מטריד הוא . אנו נפעל

 .יש לנו יכולת השפעה בהדברות איתם -לגבי מסגדים במועצה שלנו . לא תמיד בלתי חוקי

 ? איזו שנה היית רוצה לאחל לתושבי נופית,  לסיום. ש

תחל , תכלה שנה וקללותיה. סיימנו שנה לא קלה מההיבט הזה. שנהיה בריאים וזה קודם כל. ת

לא אכפת לי כמה בתנאי שזה יהיה , שנה של גשמים. אני מאחל לנו שנת שפע. שנה וברכותיה

שנספיק לעשות את כל מה שאנחנו רוצים לעשות ושתעמוד לנו האפשרות התקציבית . הרבה

 .שנגיע להסכמות ולשלום בינינו וגם כלפי חוץ. וכל מה שצריך לכך

הראיון המתפרסם כאן נערך במשך שעה . תם ולא נישלם. תודה לדב ישורון וארז ארד

היה חשוב לתת ביטוי . ולא ניתן היה לגלוש מעבר לכך, כפי שנקבע מראש, וחצי

מסיבה זו ואחרות לא ניתן היה להעמיק . ולהציף כל שאלה ועניין שעלו על ידיכם

עם פרסום הראיון יעלו באינטרנט השאלות והתשובות , לשם כך. בנושאים שנידונו

להאיר ולהעיר ספציפית בכל נושא ונושא , אני מזמין אתכם להגיב. שהתפרסמו כאן

  KiVNq/gl.goo://http:  כתובת האינטרנט לתגובות. שעלה כאן

(Continued from page 13) 

 תפוח בדבש
כל התלמידים . של בית הספר כרמל זבולון‘ ח‘ ביום שלישי השבוע התארחו בנופית תלמידי ז

האירוח הינו חלק מפעילות בית הספר כרמל זבולון . היו תושבי המועצה והישובים השכנים
תודה לחנה רון שפגשה אותם בגן רועי וסיפרה על החרוב . להיכרות עם הישובים במועצה

תודה לאהוד קלפון שפגש אותם בכניסה לשביל אוהד . המיתולוגי ועל הבית הראשון בנופית
תודה לארנון רוזמרין . החי והצומח לאורך השביל, סובב נופית ונתן להם הסבר על הגאולוגיה

כיבד , ולצוות המשרד שקיבל אותם במשרדי הישוב הממוזגים לאחר הטיול בשמש הקופחת
יש חיה  -ישוב קהילתי ”:   אותם בעוגיות ושתיה קרה ובמיוחד לארנון שערך שיחה מעניינת על

 .תודה  לאתי שמעון ואלדד פורת המורים מבית הספר. “כזו
 .נעמתם לי מאד. תודה לילדים המקסימים שלמדו דרך הרגליים על הישוב הקהילתי נופית

 ,אבי ברוך
 ‘אבא של דרור מכיתה ח

http://goo.gl/KiVNq
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 שנה טובה
לכל בית 

 נופית
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 18:00* מנ    
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 07:30 8:30   ש רית 

 09:30 10:00תקיעת שופר  

 18:15* מנ   וער ית  

 

 : "                 , "         ' -' 08.10.11 - 07.10.11 

 

                -    -                
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 13:00*    מנ    

 16:41   תחילת ה ום 
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 07:00 8:30   ש רית 

 10:30 10:15י כ ר ומוסף  

 15:30 16:00מנ    

 17:00 16:45נעיל   

 17:52    סיום ה ום

 

 -ביכ"נ נו ית תפילות  לו יתקיימו  משותף  * 
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 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

 אבי ברוך -“ מידע” 340-1382124 ‘פקס
  054-5313606נייד , 04-9535055 

info.meydalle.www 

משפחה החוזרת משהות 
 ל מחפשת "ארוכה בחו

 בית לשכירות בנופית
אנו צרו קשר עם טל 

  485-164-8987:בטלפון

 חדש במרכז למוזיקה בנופי

 (לאה גולדברג. )וקולו כמו קול של הלב, החליל הוא פשוט ועדין

 חדש במרכז למוזיקה בנופי

 4-6גילאי , צליל וקצב -לימודי טרום כלי 
 (בקבוצות קטנות) 

 ועד בכלל‘ לימוד חלליות מכיתה ב 
 (בקבוצות קטנות או שיעור יחידני) 

  מתחילים  ומתקדמים -לימוד חליליות למבוגרים 
 

 ‘השיעורים יתקיימו ביום ב
 454-747-2221לפרטים מירה טריפמן 

 נא השאירו הודעה ברורה ותענו בהקדם

http://www.meydalle.info
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 תשליך חטאים במצולות 
 

שנכתב על יד " המנהגים"הוזכר לראשונה במאה החמש עשרה בספר , "תשליך"מנהג 
על ידי רבי חיים , ומשם נדד לקהילות ספרד, רבי יעקב הלוי מולין  ממרכז אירופה

המנהג . שהתיישב בראשית המאה השש עשרה בצפת עיר המקובלים, ויטאל
המנסה להעלות , אך שורשיו נעוצים באגדה, אינו מוזכר במקרא או בתלמוד

אנשי הקבלה בצפת . ומכניסה אותו לרזי עולמות עליונים, את האדם לגבהים
גם . כמו תקיעת שופר, והוסיפו לו מסתורין והתעלות נפש, אימצו מנהג זה

ביום אחד : " פסוק ב' פרק ח, אלה בהקשר אחר בספר נחמיה, אינו מוזכר במקרא" ראש השנה"השם 
. ובשינוי דרכים במחילה, באמונה" תשליך"סודו של . שכוונתו ראש חודש תשרי" לחודש השביעי

 .  ביום שקילת חטאים במאזני ראש השנה, שקיעת עוונות במצולה

ועובר על , מי אל כמוך נושא עוון: "'כ –ח "פסוקים י', פרק ז, לקוחים מספר מיכה, פסוקי תפילת תשליך
וישליך , יכבוש עוונותינו, ישוב ירחמנו. כי חפץ חסד הוא, לא החזיק לעד אפו, פשע לשארית נחלתו

של ראש ' נאמרים ביום א, ופסוקים אחרים מספר תהילים, פסוקים אלה...".   במצולות ים כל חטאתם
ליד מעיין , על גדות נחלים, נוהגים להתאסף על חוף הים. בטרם שקיעת החמה, השנה אחרי תפילת מנחה

וגם מנערים , משליכים אבן קטנה למים על מנת שתשקע למצולות עם העוונות, בזמן הקריאה. או באר
דוחים את טקס תשליך ליום השני של , אם חל ראש השנה בשבת. מחטאים שנדבקו בהם, בגדים וכיסים

 .  החג

יש הנוהגים  לצאת  אל הטבע כדי , שהוא יום הדין ובריאת העולם על פי מסורת ישראל, בראש השנה
תשליך הוא מנהג .  וגם להטביע את החטאים במקור מים בשדה, להתפעם מנופי הבריאה ולהתחבר עימם

לקראת בוא יום , המהווה חלק מהמנהגים והתפילות של עשרת ימי תשובה וחשבון הנפש, סימבולי
, שבים רחמי המחילה לאור המסילה, "אל נורא עלילה"בעת שקיימת חרדת , בימים אלה. הכיפורים

אין מחילה לחוטאים . אם בתום לבב נאמרים, כשלי לשון של בני אדם מותרים. בשערי הנעילה
אך חובות , וכעסיה נשכחים, נפש ישרה מתנקה. המחפשים מחיקת עוונות רק ביום הכיפורים, במחזורים

 .   גם לאחר הימים הנוראים, אדם לאדם נשמרים

מערבה על , אפשר לצפות מזרחה על נחל ציפורי, מעל גבעות נופית" תשליך"על מנת לקיים את טקס 
, אם רוצים להדר במצווה. ורחוק יותר על הים בזמן השקיעה, בריכות הדגים של קיבוצי עמק זבולון

קידה , עצי חרוב, אלון מצוי, ורואים במורד חורש ירוק של אלת המסטיק, יורדים מנופית עד נחל ציפורי
, נובעים מעיינות בכל ימות השנה, לאורך הנחל. ומקבצי נשירים של אלון תבור ולבנה רפואי, שעירה

בולטים בגדות . בשלהי הקיץ ובראשית הסתיו, וקיום צמחיית נחלים רעננה, המאפשרים זרימת מים

. שנית גדולה ועוד, צמחי נענע, הרדוף הנחלים, פטל קדוש, קנה מצוי, שיח אברהם, עצי ערבה, הנחל
 .    אפשר לחצות את הנחל וללכת בין חצבים פורחים במעלה התל עד לפסגת האלון, בתום שלכת תשליך

                   
 
 

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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  רשת 

 האזינו
 5.:47:59-49: זמני השבת 

i  i שנה טובה  

 !תודה
 , למ רסמים

למוסרי , לכותבים 
, למק לים, הידיעות

למחלקים ולידידי נו ית 
  לוס

קרי   מ נ  ומועיל  
  לקור ים

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   י ת !
.ר י מ ק ס   ב י ר ו ק    5 9 - 9 9 5 2 7 7 7  

 לכל תושבי נופית
 שנת שלום בריאות והצלחה

 מאחל דודי חודדה                  

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

   נופותופווווותו ופו ו

 מחירון  רסום 
  1-מו עים ב 1-ל

גליונות ר ו ים  בגווני 
 (לא בכריכה)א ור 

 ₪ .9משב ת לחודש 

 ₪ .41משב ות לחודש  9

 ₪ .48רבע עמוד לחודש 

 ₪ .26ח י עמוד לחודש 

 ₪ .79עמוד מלא לחודש 

 דפוס נופית פלוס

 בנופית
מחיר לכמות של ‘ גר 80נייר לבן   A4שכפול 

 לעמוד‘ אג 18עותקים ומעלה  100
מחיר לכמות ‘גר 80נייר צהוב  A5שכפול 

 לעמוד‘ אג 15עותקים ומעלה  100של 
 הנחה משמעותית לכמויות גדולות יותר

 נופית, 104תבור , דפוס נופית פלוס
04-9535055 

 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  

 פולו ו

 שופוףופותווו ו וווףו ו

 לופובופו ווו ו ופווו

 אופותופובווולובו ו

 מספרת חנה
 ‘ב 2אלונים ‘ רח

 קריית טבעון

050-4224224 
04-7433242 

 !מ ב   ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

בופופווווו' ותונובו

  ואוםופו ווו
 קנה  מיגים 

 קבל רחי ה חינם
, מכירת צמי ים
 תיקון תקרים
 י ון  ל לים 
  לקטרוני

 

 כיכר כפר   י  ת 
490-0066044 
40-5000504 

 מסגרית אריק
 סורגים  שערים  מעקות  
 שערים חשמליים וסככות רכב 
   ריהוט מתכת  רגולות  

  הגדר הלבנה 

 51-19458.1.נייד , 9825.24. טל

אריק מס ק שירות  רטי ו יבורי בנו ית 
 מזה מס ר שנים

 פולו ווווו ופו וםופו ו

 
 9-8874.64.מוקד נו ית  

 490-6000400 שוטר  ק ילתי  
 490-6000409דני  נטנר  –ש "ר 

 

 מוניות זיאד
 קריית טבעון

נסיעות מיוחדות 

 ג“לנתב
נסיעות לכל חלקי 

 הארץ

052-5100292 

 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
 מיקרו ל, סטרי ו, וי  ו, טלוי יות

 LCD -התקנת ותיקון מסכי  לזמה ו  
 תיקון מחשבים

 ט עון. ק 0ככר  ן  וריון 

  490-0009000: ניי ,  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


