
   

 

 נופותופווווותו ופו ו

 2212212022ב  “כסליו תשע ‘ יום חמישי ח   805גליון  

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 

 בחושך בשביל

 בחירות
 בקרוב

21.41.4 
 הצביעו 
 והשפיעו

נשים וטף נכנסו לשביל אוהד סובב , ואנשים, שכחו הרוחות החזקות שנשבו, עם רדת החשיכה
מיצג , מייצגי וידאו בלתי שגרתיים, מוסיקה: לחוויה בלתי רגילה של, שהואר לכבוד החגיגה, נופית

השנים האחרונות חגגנו את יום  01-כמו בכל שנה ב. תחנות הפעלה ומופע לסיום, קרני לייזר
אפשרויות  01.00.01, רק שהפעם זה היה בחושך שהעניק לאירוע בשבת, ההולדת לנופית בשביל

 . חדשות ומרעננות
שוב . עבורי ועבור בני משפחתי היה זה יום הולדת מרגש במיוחד. היה זה ערב מדהים”: שלומי גפן

 “.הביאה גנית כבוד גדול ליישוב הנפלא שלנו
מ להקנות לנו ארוע מוצלח ויוצא "תודה לגנית ולכל הצוות שפעל ללא לאות ע”: גידי ארנהלט

המתכונת שנקבעה לשנה זו היתה מרעננת ומופלאה ובהתחשב בסיכון הרב שגנית לקחה על . דופן
גאווה גדולה על בני ובנות נופית , ובנוסף. אין לנו אלא רק להצדיע לה..( חשכה, מזג אויר)עצמה 

 “.שירה ונגינה, אומנות הוידאו יוצאת הדופן, שהקנו לנו יצירות עוצרות נשימה בתחום המחול
ערב ששילב הופעה . חזרנו אתמול בערב מוקסמים מערב נפלא בשביל אוהד”: סטולר‘ משפ

תמונות ואמירות , המבוססות על ציורי" שלנו"מדהימה עם הרכבים מוסיקליים נהדרים ופינות שהן 
הייתה חוויה נהדרת לצעוד בחושך ולראות את כל הפינות החווייתיות . של ילדי הישוב על הישוב

 “.גנית -תודה לכל המתנדבים והעושים במלאכה ובמיוחד למנצחת על הערב הזה . המוארות
 .בניהולו של יהודה יזרעאלי yahooבאתר  nofitעוד תגובות תוכלו לקרוא בקבוצת הדיון 

 <<<תודות לעוסקים במלאכה בגליון זה
 

 <<<ועוד,  פעילות הנוער, תעמולת בחירות, קוראים כותבים<<< ועוד בגליון

 רביב מיוחס: צילום
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 חצי יובל לנופית    
צויין כמיטב המסורת באירוע "מוסיקה וטבע בשביל אוהד סובב נופית". 

 קיימנו את האירוע במתכונת לילה מיוחדת  ומתן דגש על יצירה –ובשנה זו 
עצמית, תצוגות ופעילויות מהווי הקהילה. 

 הודות לכמאה מתנדבים, – חווינו אירוע נהדר, מושקע ו"מתוקתק" –וכתמיד 
בוגרים ובני נוער, הנושאים על גבם מדי שנה, את האירוע הקסום והייחודי הזה. 

 תכנון קפדני וביצוע משובח, ייצרו אירוע מהנה ומרגש. השנה חווינו –וכתמיד 
 )נוער נופית(, 240 כל הכבוד ללהקת העמק –גם הרבה מאוד יצירה משלנו 

לילדי בית הספר בניצוחו של דורון ישראל, ליואב דוד, לשי פרת, לשירי ניצני!! 
 שוב תודה לגנית, המפיקה הבלתי –התודות כבר נאמרו בכתב ובע"פ ובכל זאת

נלאית ולצוות המסור, לדני אלימלך ולגדודי המתנדבים של נופית. 
ותודה גם ליושב במרומים, אשר חדל את הרוח העזה דקות לפני האירוע וחידש 

אותה שוב, בליווי גשם, עם סיומו. 

 
 נפתח לפעילות חופשית –אולם הספורט החדש 

 כדורסל וכדורעף. –אולם הספורט פתוח לפעילות חופשית 
, תודה למח' הספורט והנוער במועצה. 20:30 - 18:30ימים א' וה' שעות 

הכניסה בנעלי ספורט בלבד. אין להכניס אוכל, שתייה ומסטיקים. 
 בליווי הורים בלבד. –ילדים עד כיתה ג' 

 
בבואכם לגן אביטל, המנעו מכניסת רכב לרח' אביטל 

בשעה טובה, הקמנו מתקן משחקים חדש ואטרקטיבי בגן אביטל ושיפרנו את 
 נוצר –המתקן והריבוד בגן גליל. לצד החדווה והברכה במתקנים החדשים 

עומס כלי רכב ברחוב אביטל, סיכון בכביש והכבדה על תושבי הרחוב.    
בבואכם להנות מנפלאות גן אביטל המנעו מכניסה ברכב לרח' אביטל. כדאי 

 מ' בלבד, תודה. 30לחנות ברח' גולן )ליד הגנים/ בית הכנסת( וללכת ברגל 
 

 יתקיים ביום ב' –שינוי בפינוי גזם 
פינוי גזם מתקיים בימי ב' בשבוע. בבקשה להוציא גזם לרחובות רק בסמוך ליום 

הפינוי, תודה.  
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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
אי

 

 ליאת חודדה
 מניקור/ פדיקור רפואי

 שעווה בכל חלקי הגוף -חדש

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

 נופית 090התבור  

151-7761410 

 ל"רכשו באמצעותנו את ביטוח הנסיעות לחו, ל"ליוצאים לחו
 !המתקדם והחדשני ביותר בישראל

PassportCardTM 
PassportCard  הכרטיס המגנטי המשמש כאמצעי תשלום ישיר ומידי

 לספקי שירות רפואי בעולם

PassportCard ל מבלי שתצטרך להוציא כסף מהכיס"מאפשר לך לקבל את השירות בחו . 

PassportCard ל"פוטר אותך מתשלום השתתפות עצמית בכל שירותי הרפואה בחו . 

 ,גם אם נסיעתכם מתוכננת לעוד מספר חודשים

 וקבלו ללא כל התחייבות את הכרטיס המגנטי צרו קשר
  16-9991919, נופית 016הגליל , שחקים סוכנות לביטוח

  בתנאים ייחודייםפוליסה לתרמילאי    -  "הטיול הגדול"לקראת  ה/אם את
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר

 .לכל החברים שלום

 "!ני 'וג 'ורג'ג" ההצגה-10.11שעה  19.00.01-יום שישי
  ועפרון אטקין  אמירה פולן  :שחקנים   .,שנונה ומצחיקה , קומדיה רומנטית מאד 

 לאדם כולל כיבוד₪  05כניסה 
 -ענת שרייבר—07.91שעה -15.00.01-יום ראשון

 פילוסופיה של הרפואה הסינית                           

 ינה סידסמר‘מדיטציה עם רג-07.11שעה  14.00.01יום שני 

נשלח -הקתדרה של דורות   07.91שעה  11.00.01יום שלישי 

 (רן שוהם עדיין חולה)במייל על נושא ההרצאה  

 קתדרה דורות עם טל כהן 01.91שעה -17.00.01-יום רביעי
 .רפואות העולם      

 .-ערבית עם עדנאן 07.91שעה -17.00.01רביעי  י ו ם  

 יפורסם במייל-סרט  11.91שעה -17.00.01-יום רביעי

 -עם אריאל ‘ ברידג 01.91שעה  19.00.01יום חמישי 

 הרצאה עם יוסי חן 1.01.01יום ראשון 

 9.01.01הכונו למסיבת חנוכה ביום ראשון 

 יש ברצוננו לנסות לפתוח חוג עם שלומית לירון-חוג קרמיקה

 01.11-01.91החוג יתקיים בימי שני בין השעות  

מי שמעוניין מתבקש לפנות .החוג יפתח רק אם יהיו מינימום משתתפים
 (גם צעירים יכולים להצטרף)לשרה או חנה במייל או בטלפון 

 להתראות שרה וחנה                                          
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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₪  091-במגוון  דוגמאות חדשות החל מ

 מכריז על 
 מבצע טפטים 

 מ פ 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   ו ל   י מ ו ת   
 ה ש ב ו ע 

 ו ו ל ל   ש י ש י   ו ש ב ת 
7ב י ה   ה ש ע ו ת    0 0-0 0 0 0 

 ל ת א ו ם   ת ו ר   
050 -5440337 
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 פעילות נוער נופית
 שישי כיף  ראה פרסום נפרד. 0
הנכם מוזמנים לקבלת שבת קהילתית . 1

בשעה  19/00/01שתתקיים ביום שישי 
תכליתי בארגון  -באולם הרב 01:91

  .'וביזמת שכבת ט
מועדון הנוער ? מחליפים תנור אפייה. 9

ישמח לקבל בתרומה את תנור האפייה 
  .הישן שלכם

נופית גאה לארח  91/00ביום שישי . 6
אירוע מועצתי  -" עולימפיאדה"את ה

. הנערך לרגל יום תנועות הנוער המסורתי
יום הפעילות הייחודי מיועד לחניכי 

י קומונרים "ויודרך ע' ו-'שכבות ד
ראה פרסום  . צים מישובי המועצה"ומד

 .נפרד
 פעילויות חנוכה בנוער . 5

פירוט פעילויות 
  :חנוכה בנוער נופית

מרוץ לפיד ', ו-'פעילות חנוכה קהילתית הכוללת פעילות לשכבות ד -יום שבת  7/01 .0
  .להטוטי אש וסופגניות, טקס אש מרהיב, משפחתי ברחבי הישוב

. יום כיף והעשרה במרכז קנדה במטולה -'יב-'יום הנערה לשכבות ז -יום שני  01/01. 1
  .דרך המועצה 0.01הרשמה עד ה. ח"ש 095עלות 

טיול אופניים הנפרש על פני  -ם"ב של התק"כנס י - ימים שני עד חמישי 01-09/01. 9
מסע  -שמיניסטים מרחבי הארץ 0111-מירוחם עד נאות הכיכר עם עוד כ, ארבע ימים

. ח"ש 491עלות הטיול . ערכי שדן בחברה הישראלית בגיוס לצבא ובשנת השירות
  .סגירת הרשמה עד סוף השבוע הקרוב

  .פרטים דרך מדריכי הקבוצות -. צים"יום כיף למד -יום שלישי 00/01. 6
" מכבים מול יוונים על הבמה" מופע חנוכה מודרני  00:11 -יום רביעי  01/01. 5

  .הרשמה דרך המועצה הסעות באחריות עצמית. ח"ש 91. באולם יד למגינים ביגור
באודיטוריום ' יב-'אפ עם מני עוזרי לשכבות ז-מופע סטנד 10:11 -יום חמישי 09/01. 4

ח "ש 01הסעה מרוכזת בעלות של . הרשמה דרך המועצה, ח"ש 61. כרמל זבולון
    . בהרשמה מוקדמת בלבד דרך מדריכי הנוער

טיול חנוכה של השכבה הבוגרת בתנועת המחנות  -ימים חמישי עד שבת 09-05/01. 1
  . העולים



 7 

 

 "העולימפיאדה" תתקיים 04.33ביום שישי ה
תוגש ארוחת צהריים , בסיום הלימודים המדריכים יאספו את החניכים מבית הספר

 .קלה ואחריה תתקיים פעילות תחרות בין כל חניכי התנועה מישובי המועצה
 

 הפעילות תתקיים בחורשה בכניסה ליישוב 
 .39:44ותסתיים סביב השעה 

 
 490-8403336: שיר -לפרטים נוספים

 קטרקט
 .הגורמת הפרעה בחדות ובאיכות הראיה, הנו התעכרות של העדשה הטבעית" ירוד" ובעברית 

הגורם השכיח ביותר לקטרקט הנו תהליך ההזדקנות הטבעי של העדשה ונזקים מקרינת השמש 
לפעמים מופיע הקטרקט אצל אנשים צעירים יותר כמחלה , 41המתבטאים בדרך כלל מעל גיל 

מחלות מולדות או נרכשות , גורמים נוספים כוללים חבלה בעין. ראשונית
 .ותרופות מסוימות

מוצא חומר העדשה העכור ומושתלת עדשה תוך עינית המחליפה , בניתוח
 . את תפקידה האופטי של העדשה שהוצאה

ניתוח קטרקט הנו אחד המוצלחים ברפואה וסיכוי ההצלחה 
 . 959-979-עומדים על כ



 8 

 



 9 

 

 :ועכשיו בבריכה המחוממת בנופית
  לימוד שחייה למבוגרים וילדים שיפור סגנון ונשימה נכונה 
  התגברות על חרדות מים ופחדים וגב מבלי להתעייף  לימוד חתירה 

 שיעורים פרטיים או בקבוצה קטנה

 דלית אבירם 
 מורה בכירה ומוסמכת לשחייה ולחינוך גופני ומאמנת אישית לאיכות חיים

3632787 - 450 Dalit_avi@walla.com 

אימונים אישיים או בקבוצה קטנה עם ! חדש בנופית
חברה או שתיים בביתך התעמלות בריאותית בשילוב 

 אפשרות לשילוב צעידה, חיטוב ומתיחות

 קבוצות נשים‘ נפתחות מס
 ללימוד חתירה ( בוקר וערב)

 שעורים 5-8 -ב 

 ‘ו-‘ד -ו, ‘ג-‘נפתח חוג לילדי ב
 ללימוד סגנונות שחיה ושיפור סגנון, בקבוצה קטנה

 בשילוב משחקים וכיף במחיר חוג 

ללימוד שחיה ' תיפתח קבוצה קטנה של כיתה א
. פעם בשבוע. ושיפור הבסיס בשילוב משחק

 .הנרשמים' מותנה במס

 שוק פירות וירקות חילף נופית
 חדש חדש וטרי טרי יום יום

 רק ירקות ופירות ישירות מהחקלאי לצרכן

 452-224-2879משלוחים עד הבית בנופית  

 ₪ 0.99עגבניות 
 ₪  0.99מלפפון חממה 

 ₪ 0.99כרוב לבן 
 ₪ 0.99א לבן “תפו

 ₪ 1.99כרובית 
 ₪ 1.99חציל חממה 

 ₪ 1.99לימון 
 ₪ 1.99תפוזים בלדי 

 ₪ 6.99תפוחים כל הסוגים 
 ₪ 6.99פלפל כל הסוגים 

 ₪ 9.69בננה 
 ₪ 9.69רימונים 

שמיר  , כוסברה, פטרוזיליה 
 ח “ש 0.99וחסה 

 ₪ 1.69סלק אדום 
 ₪ 1.99קולורבי 

 ₪ 9.69בצל יבש 
 ₪ 6.99גזר בתפזורת 

 ...יש עוד, בואו
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  "חבשושית בדרכים" -רוית חבשוש   :צילום

 פירומניה -מוסיקה וטבע 

 .ובקשה קטנה... , תודה
, זה שלא השתתף בישיבות הועד הרבות שהתקיימו לאורך שנות כהונתך, תושב נופית, אני: תודה

על זה . על זה שתרמת מזמנך על חשבון שעות משפחה או בילויים. חבר הועד, רציתי להודות לך
על זה שאתה מעוניין לשפר לקדם להוסיף ולשמר שירותים למען . שיש לך דרך  ואתה נלחם עבורה

רק תדע לך שאני מאוד מעריך את עבודתך שהתקיימה תחת לחץ כבד מגורמים חיצוניים . הקהילה
 .ופנימיים

אחרי . אני מתנצל שההתנדבויות שלי שונות ולא יכולתי לעזור לך בפעילות הציבורית(: ?)סליחה 
הקמתי מחסומים כדי לגלות את אלו , זבולון ושמרתי עליך מפני גנבים-שהתנדבתי במתמיד

, אבטחתי את שביל אוהד, נסעתי למטווח כדי שלא אפגע בחפים מפשע, שמסכנים את חייך בכביש
ביקרתי משפחות : בזמני הפנוי אני בפעילות פעמונים. פעילות ערב העצמאות ועוד, ניווט אוהד

, שמעתי הרצאות העשרה במשפטים, לא גומרות את השבוע –סליחה , שלא גומרות את החודש
. פיננסים ועוד כדי שאותן משפחות יקבלו את העזרה הכי מקצועית והכי טובה, ביטוח, פסיכולוגיה

וכשנשאר לי קצת זמן פנוי . שוחחתי עם עורכי דין כדי להגיש תביעה כנגד גזלנים ותאבי בצע
הופעתי לכל הישיבות של וועדה מטעם וועד נופית וכתבתי וסגננתי סיכומים , (כידוע אני עצמאי)

ואני , לא נשאר לי יום פנוי ביומן לוועד הישוב, אז ממש סליחה. ופליירים כדי שיופצו לתושבים
 . עוד עושה הרבה בהתנדבות אבל אני כאן לא העיקר

אני מודע שכל מי שהולך לכהן בוועד של נופית או במועצה או אחר רוצה להריץ : בקשה קטנה
כל שאבקש הוא פקיחת עיניים ואוזניים ואמפטיה לסובב . זה ברור מובן ומקובל. נדה מסוימת'אג

לפני כל הצבעה או החלטה  אני , ולכן". האדם הסביר"בחן כל החלטה בעיניים של , אותנו ולשכננו
שלא תהייה בטוח ותשאל ותחקור ותתייעץ עם תושבים ומומחים , מבקש שירעדו לך הידיים

יש לי . כי באנשים מדובר, ומבינים ותנסה להבין את השפעת ההחלטה על הסביבה האנושית
בוא נסכים מראש שיש דברים שהם . דוגמאות לספר אבל מטרתי העתיד הטוב ולא העבר לדורותיו

דברים "כל כך מזיקים וכל כך לא הגיוניים וכל כך מפריעים לתושבים שאי אפשר להגיד עליהם 
שקיפות , )!!!(שקיפות תקציבית מלאה . שקיפות: ועוד דבר קטן". שרואים מכאן לא רואים משם

תשתמשו בהקלטות ולא בזיכרון אנושי לא )פרוטוקולים מלאים ולא מצונזרים , ההחלטות
 (.אובייקטיבי

  .יש לקרא גם בלשון נקבה. הנרשם בלשון זכר לצורך נוחיות. ב.נ
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 למליאת המועצה -מעוף

 עצמאית, פוליטית -רשימה א

 למען נופית ולחשיבה אסטרטגית מועצתית 

  

 ורעננה על סדר היום הציבורי המועצתי  לחשיבה מחודשת

 
 וזאת , תוך עידוד וטיפוח והכוחות הפנימיים, להכרה באוטונומיה של היישובים

 בהתאם לאופיו וצרכיו של כל ישוב וישוב
 לטיפוח תחושת השייכות היישובית והמועצתית 

 לקידום החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בסדר היום המועצתי 

 להובלת וייזום תכניות חדשניות בתחום החינוך  

 להקמת מערך טיפול באיכות הסביבה על כל היבטיה למען כולנו ולעתיד ילדינו 

 למען מועצה רב גילית המטפחת סטודנטים וצעירים מחד ומבוגרים מאידך ,

 המעודדת ותומכת בצעיריה לחזור ולקבוע משכנם בתחומי המועצה

  להזרמת דם חדש לחברה הכלכלית של המועצה תוך עידוד פרויקטים שונים

 הפנאי והתיירות , בתחומי היזמות

  דמוקרטית יותר, 54למען מועצה מתקדמת המותאמת בפעילותה למאה ה ,

 למען ולשירות האזרח  ,קשובה לציבור

 מפורטת ומעניינת , משתפת, חדשנית -למען תקשורת אחרת  

  וחלוקת משאבי המועצה בהתאם לגודל הישובים למען ייצוג הולם של נופית 

המתווה את הדרך , למען מועצה המהווה מודל לחיקוי
 ואיכות הסביבה , קהילה, חברה, בענייני חינוך

                     
 !מועצה כזו היא  למען כולנו                       

 

 

     גב הצבע

   רברה מידן קלטשב, נית ריכטרג

 כי העשייה  מדברת בעד עצמה

 

 

מתמודדות למליאת המועצה בלבד  מעוףנציגות 

ותפעלנה בשיתוף פעולה מלא הלכה למעשה עם כל וועד 

 .בכל הנושאים הנידונים במליאת המועצה, שיבחר  מקומי
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 ( מול שופרסל דיל)נשר , 11המסילה ‘ רח
 9:11-06:11‘ יום ו 9:11-10:11‘ ה-‘פתוח א

 16-7101197: טלפון

 ₪  0100-הפתעות לימי הולדת ומסיבות  החל מ
 כלי כתיבה, צעצועים, כלים חד פעמיים

 מבצע החודש

 ₪  144-ב 5-15ון מידות ‘קפוצ 3

 ₪  04-ב 5-15חולצות שרוול ארוך מידות  3
 בלבד₪  84-חולצות קצר ב 3

 ₪ 14  -זוגות גרבי ספורט ב 4

 ₪  14 -תחתון בוקסר לגבר ב 1
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 קול אחר  
אחד הנושאים העיקרים שעולים לקראת הבחירות לוועד היישוב הוא הפיתוח העתידי של אזור 

 .המגורים של משפחת חוואלד הממוקם במבואות היישוב
נדהמנו לשמוע את קולות השיח הגזעני והבוטה נגד מציאת פתרון להקמת מגורים על הקרקעות 

שיח גזעני זה מחלחל לכל (.  ללא קשר לרשימה זו או אחרת)הפרטיות השייכות למשפחת חוואלד 
מסוגרת וחסרת , אגרסיבית, והוא מאפיין חברה מפוחדת, ובכל מרחב היישוב, שכבות הגיל

 . פתיחות לאחר
צורה המבטאת שיח הומני וחתירה למציאת פתרון , אנו מאמינים שאפשר לנהל דיון בצורה אחרת

 .2412כיאה לחברה  פלורליסטית במדינה יהודית ודמוקרטית של שנת  ,המקובל על כל הצדדים
, לצערנו. ובטוחים שיש רבים כמונו החושבים כך, קול שקט וחזק - -אנו רוצים להשמיע קול אחר 

קולות אלו . שמשמיעים חלק מתושבי נופית'  רעם התופים'הקולות השקולים אינם נשמעים מול 
 .  בתסריטי אימה עתידיים ובדיסאינפורמציה לגבי מה שמתרחש בפועל, מלווים כאמור

 :העובדות
 רקע  -משפחת חוואלד 

קרקעות אלו . בני משפחת חוואלד מתגוררים על קרקע בבעלות משפחתם מזה עשרות שנים
. אב המשפחה שגילו כמאה שנים, רשומות בטאבו על שם איסמעיל סולימאן חוואלד

 . איסמעיל חוואלד מתגורר במקום יחד עם רעייתו בצריף רעוע עד עצם היום הזה
השטח השייך למשפחת חוואלד הוא צמוד דופן ליישוב נופית וממוקם בתוך גבולות נופית 

 .  מימין לכביש הראשי בנסיעה לכיוון נופית
הם מתגוררים בצריפים שחלקם . נפשות 87משקי בית עם  12בני משפחת חוואלד מונים 

המשפחות חיות בתנאים קשים ללא . ולא ניתן חוקית להרסם 1408הוקמו לפני שנת 
 .וללא ביוב מוסדר, חשמל

 .דונם 20.8כ שטח בבעלות הפרטית של משפחת חוואלד עומד על "סה
כיום  מחזיקה . חוסל ברובו לפני כשנה, כבשים 144-משק החי של משפחת חוואלד שמנה כ

כמו כן קיים מטע זיתים . כבשים ועיזים וחיות אחרות לצריכה עצמית 14-המשפחה כ
פרנסת משפחות חוואלד מבוססות בעיקרה על עבודה . שגם הוא משמש לצריכה ביתית

 .מחוץ לנופית
 . ילדי משפחת חוואלד לומדים בבתי ספר ערביים שביישובי הסביבה

 
 ההיבט התונוני 

הבקשה האחרונה . במהלך השנים הגישה משפחת חוואלד ארבע בקשות להפשרת שטח לבנייה
התכנית .  דונם שבבעלותה 20.8מתוך (  ר"מ 5,585)התייחסה לשטח של פחות מתשעה דונם  

הקצאת הקרקע למבנה ציבור בתחום התכנית שלה היה על פי . הייתה לצרכי מגורים בלבד
ה שטח התכנית יופקעו "מסכ 044השטחים הציבוריים המהווים . הוראות חוק התכנון והבנייה

 .  מהמשפחה  ולמועצה האזורית זבולון הסמכות לקבוע  ולתכנן את אופי השימוש בשטח זה
 

הדחייה הייתה על . י המועצה האזורית זבולון ועל ידי הוועדה המחוזית חיפה"התוכנית נדחתה ע
 :בסיס הטענות הבאות

 עדיין לא מוצו כל עתודות הקרקע בישוב נופית –מיצוי עתודות קרקע 
 משפחת חוואלד יכולה לעבור לכפר חוואלד הסמוך

 5(/א"תמ) 5שטח התוכנית מיועד לגן לאומי על פי  תוכנית מתאר ארצית  
  48/א"התכנית לא עומדת בתנאים  שקבעה תמ

 והרלוונטיות הנודעת להם בתהליך התכנוני ,  שיקולי בעלות על הקרקע

 
בעקבות הדיון בפני ועדת הערר של המועצה הארצית לתכנון ובניה נפסלו מרבית הטענות 

התכנוניות נגד התכנית שהגישה משפחת חוואלד למעט היבטים טכניים הקשורים לאופן עריכת 
בסיכום ההחלטה המנומקת והממצה שניתנה בוועדת . התכנית שבסמכות המועצה אזורית זבולון

 :נאמר 2414הערר בסוף 
 
הועדה המקומית לתכנון , 2אנו סבורים כי על המשיבה . התוצאה היא אפוא כי הערעור נדחה"

ובהתאם לכל הוראה אחרת החלה  48א "להגיש תכנית חדשה בהתאם להוראת תמ, ובניה זבולון
 ".הוועדה המחוזית תשוב ותידרש לבחינתה בכפוף לאמור בהחלטה זו. על שטח התוכנית

  
 (:45פיסקה  14' הסיכום בעמ)הקישור להחלטה נמצא באתר משרד הפנים 

  99008605=pid&4=tid?aspx.4SV/Forms/MavatPS/il.gov.moin.mavat://http 
 

בעניין אישור  2412במסגרת החלטה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה מחודש אוקטובר , בנוסף
 :נאמר  (0/מ"תמ)0תכנית המתאר למחוז חיפה  

 
המצויים ברצף , המועצה סבורה שיש לפעול לקידומו של מענה תכנוני למגורי תושבי חוואלד"

 ."וקוראת לעריכתה של תכנית מקומית שתאפשר זאת, לשטח הפיתוח של היישוב נופית
 

 (:17עמוד )הקישור להחלטת המועצה הארצית נמצא באתר משרד הפנים 
 99001907=pid&4=tid?aspx.4SV/Forms/MavatPS/il.gov.moin.mavat://http  
 

כי המשך פיתוח נופית תלוי במתן מענה תכנוני ראוי ופיתוח השטח  , משמעות דברים אלה היא
, במידה ולא ייעשה כך. במסגרת התכנית הכוללת של נופית, שבבעלות משפחת חוואלד

ל של "באפשרותה של משפחת חוואלד לעתור לבית המשפט בטענה לאי קיום ההחלטות הנ
 .מוסדות התכנון הקוראות לקידום פתרון תכנוני לתביעותיהם

 
אלא על יישום המלצת הוועדה  -מאבקה של משפחת חוואלד כיום הוא לא על התוכנית שנדחתה 

ההתייחסות לגבי     .הארצית לתכנון ובניה הקוראת למציאת פתרון תכנוני למגורי המשפחה
יצרה מצב בו יהיה , בנוסף להנחיית וועדת הערר הארצית, 0מ "השטח של משפחת חוואלד בתמ

קשה מאוד לתכנן את המשך פיתוח נופית מבלי לכלול את השטח השייך למשפחת חוואלד 
 . בתוכנית

 
זו הזדמנות לתושבי נופית ומשפחת חוואלד לייצר יחד תוכנית שתתאים לאופי היישוב בנופית 

 .על צרכיה של המשפחה ותענה גם 
 

ההערכות המקצועיות שלנו מביאות אותנו למסקנה כי משפחת חוואלד תקבל בסופו של דבר 
פתוחה בפני , בנוסף. בשיתוף נופית או בלעדיה, אישור לבנות על הקרקעות השייכות להם

הארצית לקידום פתרון תיכנוני  ץ על אי קיום המלצותיה של המועצה "המשפחה הדרך לעתור לבג
 .למגוריהם

 
הצעתנו היא לפתח שיתוף פעולה חיובי בין נופית לבין משפחת חוואלד כדי שהשטח  יתוכנן בצורה 

וזאת בהתאם לאופיו הפיזי של היישוב , ההולמת את צרכי המשפחה וגם את אלה של קהילת נופית
ותוך כדי הצמדות לכללי התכנון הנותנים דגש לתכנון סובלני ובשיתוף כל הגורמים הנוגעים , שלנו

 .לדעתנו שוויון הזדמנויות הינו תנאי הכרחי לשכנות טובה. בדבר
 

 תושבי נופית, טובה דויד ויוסי שניר, דבורה שמואלי
 

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&pid=99008605
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&pid=99001907
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 קול אחר  
אחד הנושאים העיקרים שעולים לקראת הבחירות לוועד היישוב הוא הפיתוח העתידי של אזור 

 .המגורים של משפחת חוואלד הממוקם במבואות היישוב
נדהמנו לשמוע את קולות השיח הגזעני והבוטה נגד מציאת פתרון להקמת מגורים על הקרקעות 

שיח גזעני זה מחלחל לכל (.  ללא קשר לרשימה זו או אחרת)הפרטיות השייכות למשפחת חוואלד 
מסוגרת וחסרת , אגרסיבית, והוא מאפיין חברה מפוחדת, ובכל מרחב היישוב, שכבות הגיל

 . פתיחות לאחר
צורה המבטאת שיח הומני וחתירה למציאת פתרון , אנו מאמינים שאפשר לנהל דיון בצורה אחרת

 .2412כיאה לחברה  פלורליסטית במדינה יהודית ודמוקרטית של שנת  ,המקובל על כל הצדדים
, לצערנו. ובטוחים שיש רבים כמונו החושבים כך, קול שקט וחזק - -אנו רוצים להשמיע קול אחר 

קולות אלו . שמשמיעים חלק מתושבי נופית'  רעם התופים'הקולות השקולים אינם נשמעים מול 
 .  בתסריטי אימה עתידיים ובדיסאינפורמציה לגבי מה שמתרחש בפועל, מלווים כאמור

 :העובדות
 רקע  -משפחת חוואלד 

קרקעות אלו . בני משפחת חוואלד מתגוררים על קרקע בבעלות משפחתם מזה עשרות שנים
. אב המשפחה שגילו כמאה שנים, רשומות בטאבו על שם איסמעיל סולימאן חוואלד

 . איסמעיל חוואלד מתגורר במקום יחד עם רעייתו בצריף רעוע עד עצם היום הזה
השטח השייך למשפחת חוואלד הוא צמוד דופן ליישוב נופית וממוקם בתוך גבולות נופית 

 .  מימין לכביש הראשי בנסיעה לכיוון נופית
הם מתגוררים בצריפים שחלקם . נפשות 87משקי בית עם  12בני משפחת חוואלד מונים 

המשפחות חיות בתנאים קשים ללא . ולא ניתן חוקית להרסם 1408הוקמו לפני שנת 
 .וללא ביוב מוסדר, חשמל

 .דונם 20.8כ שטח בבעלות הפרטית של משפחת חוואלד עומד על "סה
כיום  מחזיקה . חוסל ברובו לפני כשנה, כבשים 144-משק החי של משפחת חוואלד שמנה כ

כמו כן קיים מטע זיתים . כבשים ועיזים וחיות אחרות לצריכה עצמית 14-המשפחה כ
פרנסת משפחות חוואלד מבוססות בעיקרה על עבודה . שגם הוא משמש לצריכה ביתית

 .מחוץ לנופית
 . ילדי משפחת חוואלד לומדים בבתי ספר ערביים שביישובי הסביבה

 
 ההיבט התונוני 

הבקשה האחרונה . במהלך השנים הגישה משפחת חוואלד ארבע בקשות להפשרת שטח לבנייה
התכנית .  דונם שבבעלותה 20.8מתוך (  ר"מ 5,585)התייחסה לשטח של פחות מתשעה דונם  

הקצאת הקרקע למבנה ציבור בתחום התכנית שלה היה על פי . הייתה לצרכי מגורים בלבד
ה שטח התכנית יופקעו "מסכ 044השטחים הציבוריים המהווים . הוראות חוק התכנון והבנייה

 .  מהמשפחה  ולמועצה האזורית זבולון הסמכות לקבוע  ולתכנן את אופי השימוש בשטח זה
 

הדחייה הייתה על . י המועצה האזורית זבולון ועל ידי הוועדה המחוזית חיפה"התוכנית נדחתה ע
 :בסיס הטענות הבאות

 עדיין לא מוצו כל עתודות הקרקע בישוב נופית –מיצוי עתודות קרקע 
 משפחת חוואלד יכולה לעבור לכפר חוואלד הסמוך

 5(/א"תמ) 5שטח התוכנית מיועד לגן לאומי על פי  תוכנית מתאר ארצית  
  48/א"התכנית לא עומדת בתנאים  שקבעה תמ

 והרלוונטיות הנודעת להם בתהליך התכנוני ,  שיקולי בעלות על הקרקע

 
בעקבות הדיון בפני ועדת הערר של המועצה הארצית לתכנון ובניה נפסלו מרבית הטענות 

התכנוניות נגד התכנית שהגישה משפחת חוואלד למעט היבטים טכניים הקשורים לאופן עריכת 
בסיכום ההחלטה המנומקת והממצה שניתנה בוועדת . התכנית שבסמכות המועצה אזורית זבולון

 :נאמר 2414הערר בסוף 
 
הועדה המקומית לתכנון , 2אנו סבורים כי על המשיבה . התוצאה היא אפוא כי הערעור נדחה"

ובהתאם לכל הוראה אחרת החלה  48א "להגיש תכנית חדשה בהתאם להוראת תמ, ובניה זבולון
 ".הוועדה המחוזית תשוב ותידרש לבחינתה בכפוף לאמור בהחלטה זו. על שטח התוכנית

  
 (:45פיסקה  14' הסיכום בעמ)הקישור להחלטה נמצא באתר משרד הפנים 

  99008605=pid&4=tid?aspx.4SV/Forms/MavatPS/il.gov.moin.mavat://http 
 

בעניין אישור  2412במסגרת החלטה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה מחודש אוקטובר , בנוסף
 :נאמר  (0/מ"תמ)0תכנית המתאר למחוז חיפה  

 
המצויים ברצף , המועצה סבורה שיש לפעול לקידומו של מענה תכנוני למגורי תושבי חוואלד"

 ."וקוראת לעריכתה של תכנית מקומית שתאפשר זאת, לשטח הפיתוח של היישוב נופית
 

 (:17עמוד )הקישור להחלטת המועצה הארצית נמצא באתר משרד הפנים 
 99001907=pid&4=tid?aspx.4SV/Forms/MavatPS/il.gov.moin.mavat://http  
 

כי המשך פיתוח נופית תלוי במתן מענה תכנוני ראוי ופיתוח השטח  , משמעות דברים אלה היא
, במידה ולא ייעשה כך. במסגרת התכנית הכוללת של נופית, שבבעלות משפחת חוואלד

ל של "באפשרותה של משפחת חוואלד לעתור לבית המשפט בטענה לאי קיום ההחלטות הנ
 .מוסדות התכנון הקוראות לקידום פתרון תכנוני לתביעותיהם

 
אלא על יישום המלצת הוועדה  -מאבקה של משפחת חוואלד כיום הוא לא על התוכנית שנדחתה 

ההתייחסות לגבי     .הארצית לתכנון ובניה הקוראת למציאת פתרון תכנוני למגורי המשפחה
יצרה מצב בו יהיה , בנוסף להנחיית וועדת הערר הארצית, 0מ "השטח של משפחת חוואלד בתמ

קשה מאוד לתכנן את המשך פיתוח נופית מבלי לכלול את השטח השייך למשפחת חוואלד 
 . בתוכנית

 
זו הזדמנות לתושבי נופית ומשפחת חוואלד לייצר יחד תוכנית שתתאים לאופי היישוב בנופית 

 .על צרכיה של המשפחה ותענה גם 
 

ההערכות המקצועיות שלנו מביאות אותנו למסקנה כי משפחת חוואלד תקבל בסופו של דבר 
פתוחה בפני , בנוסף. בשיתוף נופית או בלעדיה, אישור לבנות על הקרקעות השייכות להם

הארצית לקידום פתרון תיכנוני  ץ על אי קיום המלצותיה של המועצה "המשפחה הדרך לעתור לבג
 .למגוריהם

 
הצעתנו היא לפתח שיתוף פעולה חיובי בין נופית לבין משפחת חוואלד כדי שהשטח  יתוכנן בצורה 

וזאת בהתאם לאופיו הפיזי של היישוב , ההולמת את צרכי המשפחה וגם את אלה של קהילת נופית
ותוך כדי הצמדות לכללי התכנון הנותנים דגש לתכנון סובלני ובשיתוף כל הגורמים הנוגעים , שלנו

 .לדעתנו שוויון הזדמנויות הינו תנאי הכרחי לשכנות טובה. בדבר
 

 תושבי נופית, טובה דויד ויוסי שניר, דבורה שמואלי
 

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&pid=99008605
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&pid=99001907


 18 

 

 עכבישים בכל מקום  
ממדבריות , העכבישים חיים כמעט בכל אזורי האקלים בכדור הארץ

הם נמצאים . ואזורים ממוזגים קרים, צחיחים עד ליערות גשם טרופיים
הם . וניזונים בעיקר מחרקים, במים ובבתים, ביערות, בגינות, בשדות

, (Arachnida)למחלקה ארכנידה , שייכים למערכת פרוקי הרגליים
ולרובם יש , לכול העכבישים יש שמונה רגליים . Latrodectusולסוג 

והם חשים תנודות באוויר בעזרת זיפי , יש להם חוש מישוש וריח. שמונה עיניים שראייתן חלשה
. ורובם צדים בלי רשת, פחות ממחצית המינים בונים רשתות צייד. במקום חוש השמיעה, הרגליים

לעכבישים יש גפי פה . והמסוכנים ביניהם הם ברובם קטנים, הם טורפים חרקים ומועילים לאדם
עכבישי הבית הסתגלו לחיות .  המותאמות לנשיכה וגם למציצת הטרף בצורה נוזלית, (כליצרות)

כדי למנוע מעכבישי הגינה לחדור לבית יש לאטום . ואינם חיים מחוצה לו, בתנאים המוגבלים שבו
. עד לצאתם באביב לרבייה בגינה, כי לקראת הימים הקרים הם מחפשים מסתור בבתים, כל סדק

. שייך לטרנטולה מהמין פרוונית שחורה, שחי בארץ ואינו מסוכן, מ"עכביש גדול באורך שמונה ס
 .    אינו מסוכן לאדם, גם עכביש הזאב שכמעט בגודל דומה

עכביש המשפך , והמסוכנים לאדם הם העכביש הנודד הברזילאי, העכבישים הארסיים ביותר בעולם
 . והאלמנה השחורה, האוסטרלי

הנקרא כך בגלל שיש לו  , Loxosceles  rufescensבארץ נפוץ עכביש ארסי בשם ששן חום  
הוא נושך בני אדם בעיקר בעונת הרבייה בשעות . שש עיניים במקום שמונה ליתר העכבישים

מתחת , ברהיטים, והוא מסתתר בסדקים בבתים, מ"ס  1ל  1גודלו נע בין . ומתחבא ביום, החשיכה
נשיכתו גורמת לשלפוחיות ולגירוי בעור ורעלו עלול לפגוע  ברקמות . לשטיחים ובתוך ארונות

אך יש מקרים , ברוב המקרים הגוף מתגבר על הפגיעה ומתרפא בעצמו. ובתאי הדם האדומים
 .   הנזקקים לעזרה רפואית

הם . הם ארסיים וטווים רשת קורים, אלמנה שחורה ואלמנה חומה נפוצים באזורים חמים ובארץ
האלמנה החומה נפוצה הרבה יותר מהשחורה . וניזונים מחרקים הנלכדים ברשתם, פעילים בלילה

בפינות מוסתרות , האלמנה השחורה נפוצה באזורים יבשים. וחיה בעיקר בבתים באזורים עירוניים
ארסית מאוד , צבעה שחור מבריק,  Latrodectus mactanaנקבת האלמנה שחורה . מחוץ לבתים

, הזכר הבוגר טווה חוטים. ואורכו כחצי מאורכה של הנקבה, הזכר אינו ארסי. מ"ס  06ואורכה 
 . שעליהם הוא מניח תאי זרע ומעביר אותם לגוף הנקבה

נקבת האלמנה השחורה , בחלק מהמקרים. שניהם מגיעים לבגרות מינית בגיל שלושה חודשים
מופרות על ידי תאי , הביצים שבגוף הנקבה(. קניבליזם מיני)טורפת את הזכר עם גמר ההפריה 

אקלים  -המהווה עבורן מיקרו, (מ"שגודלו כשני ס)הזרע והיא מטילה אותן בתוך שק ביצים מוגן 
שיהפכו שחורים , בוקעים מהביצים עכבישים זעירים לבנים, יום 91כעבור . מתאים להתפתחותן

 . ביצים 111ובכול שק עד , הנקבה מסוגלת ליצר כתשעה שקי ביצים בשנה. בהתבגרותם
כאשר . וגם אחד את השני, תופעת הקניבליזם קיימת בקרב כל העכבישים והם טורפים את הצעירים

גורם , הארס המרוכז. היא עלולה לנשוך ולהחדיר ארס לגוף, מרעידים את רשת האלמנה השחורה
לעומת אחרים הנזקקים לטיפול , לכאב שרירים שחולף אצל אנשים בריאים בתוך שלושה ימים

בניגוד לאלמנה החומה , הארס של אלמנה שחורה מתפשט ברקמות הגוף. רפואי יותר ממושך
, מרוכז הרבה יותר מארס של צפע, ארס האלמנה השחורה. שארסה נשאר ממוקד למקום הנשיכה

עכביש ארוך  . אלא שבכול נשיכה היא מחדירה כמות זעירה של ארס שאינה מסכנת את האדם
אך שמונה , מ"גודל גופו אחד ס. התגלה לאחרונה במאובנים, מיליון שנים 911רגליים שחי לפני 

וצאצאיו של היום אינם שונים , הוא חי על עלים ביערות. רגליו ארוכות פי שש מאורך גופו
 . מהמאובנים

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 ויצא
 20:08-21:21: 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 
0  ת ו ש ב   נ ו פ י ת  8 2 - 2 2 8 3 1 1 1 

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברוך -“ מידע”

 16-9595155 , 
 156-5909414נייד 

  www.meydalle.info 

 עבודות בעץדקורטיבי 

פרגולותדקים  
פרקטים גגות רעפים

גדרות ושערים 

450-8809422  
ניתן לראות מגוון רחב של עבודות 

 .ולקבל המלצות מתושבי נופית
 תושב הישוב, מנדי

 111 אל תלכו לאיבוד
 !!בואו לניווט 

. שנים מתקיים בנופית חוג בניווט ספורטיבי 7 -מזה כ
ניווט ספורטיבי הוא ענף ספורט שמטרתו הוא לעבור 

 .בפרק הזמן הקצר ביותר, מסלול מסומן על מפה

הפעילות במסגרת החוג מתקיימת בשלב ראשון 
" לשטח"בתוך נופית והמטרה היא להתקדם ולצאת 

יער קרית , ולנווט באזורים מיוערים כמו יער אלונים
 .'אלייקים וכו, אתא

כגון , הפעילות מקנה לילדים מספר רב של מיומנויות
ידע בקריאת מפה , ביטחון עצמי, התמצאות במרחב

כושר גופני ובעיקר מסגרת , ותרגום לנראה בשטח
תחרות , חברתית עם דגש על ערכים של עזרה

 . ואהבת הארץ

, י מדריך מוסמך לניווט ספורטיבי"החוג מועבר ע
 .אשר הדריך בנופית בכל השנים הקודמות

 : לפרטים נוספים

 450-0710-457סרחיו פישמן 

 !!!מחכים לראות אתכם מנווטים איתנו 

 לאנגלית מורה מוסמך 
בעל תואר שני נותן שיעורים ( שפת אם)

פרטיים בכל הרמות כולל הכנה לבגרות 
 .ולפסיכומטרי וקבוצות שיחה

455-141-7270  

, בקרית טבעון במקום קסום ומישורי בלב החורש* 
 0,191,111 -ר "מ 411ר על מגרש "מ 91בית בודד 

 !ח בלבד"ש
+ נגישה ביותר ', ח 1.5דיור ' להשכרה בנופית יח* 

 .ח ללא תיווך"ש 1,611 -מזגן + חצר 

שיעורים פרטיים 

במתמטיקה 

תיווה , ב"לחט

והונה לבגרות בול 

 . הרמות

מורה פרטית 

, למתמטיקה בנופית

ידע , בעלת הכשרה

 .וניסיון רב בתחום

רותם : ליצירת קשר

482-2504407 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

151-4117710  

חווופו ווו

  ועו ווו

 
 מוקד נופית
00-5512002 
 צוות ענבר

081-0533021 

 !מ ב צ ע י ם ! 
 !!מ י ו ח ד י ם !! 

רופופווווו' ותונו ו

 הוחוחופו ווו
 קנה צמיגים 

 קבל רחיצה חינם
, מכירת צמיגים
 תיקון תקרים
איזון גלגלים 

 אלקטרוני
 

 כיכר כפר זבידאת 
490-6088044 
40-5600564 

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

  הגדר הלבנה 

 081-1028501נייד , 10538032 טל
 facebook-עכשיו גם ב

אריק מספק שירות פרטי וציבורי בנופית 
 מזה מספר שנים

 

 

 
 חו ורוןורופו 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,  5900086: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מוניות חמודי 
 מונית מרצדס חדשה

482-4200105 
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
 

156-1011949 
iDoarcitec@gmail.com 

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

 קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  151-1711661עודד : לפרטים
1519-144161 

aviorian@gmail.com 


