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 הצהובון

 פרחים אורנית
 פרחים משלוחי

 אירועים והפקת עיצוב

 טבעון רמת
40-6525559 

 אלונים חוצות

450-2444019 

 להצביע או לא להצביע
 זאת השאלה

 בחירות
 בקרוב

21.41.4 
 הצביעו 
 והשפיעו

 !להצביע
 ,למי שיודע להעריך את שנעשה

 ,למי שיודע להודות על הקיים
 ,למי שיודע לשבח את אלו שעשו
 .למי שרוצה להמשיך את העשייה

 

 !לא להצביע
 ,למי שמשמיץ את אלו שעשו למעננו

 ,למי שמבטל את שנעשה
 ,למי שמרומם את עצמו תוך ביטול אחרים

 .למי שרוצה לשבור את הרוח
 עפרי 

 נופית -גבעות ויערות אלונים , 2102מרתון הרים סתיו 
הסיבה לכך . 21.00.02, אל תתפלא אם תראו עשרות מכוניות חונות בגבעת המדורות ביום שישי הקרוב

היא  תחרות הרוגיין שזהו מרתון הרים ובו קבוצות של שניים עד חמישה משתתפים צריכים לנווט 
שעות  4כולל מקצה של  2102מרתון הרים סתיו . ולבקר בכמה שיותר נקודות ביקורת בזמן קצוב

המתחרים יחנו את רכבם כאן ויצאו לדרך ארוכה .  שעות לתחרות הרכוב 2לתחרות הרגלי ומקצה של 
 . נאחל הצלחה לקבוצות שקד ומידעלה מנופית. נופשית: של שעות שבסיומה יחזרו לנקודת המוצא

 : רשימות המועמדים לבחירות לייצוג נופית במליאת המועצה האיזורית זבולון ולוועד המקומי נופית
שתי רשימות מתחרות על . לנופית מוקצים שלושה מקומות במליאת המועצה -מליאת המועצה

 .גבאו   מע:  האותיות שיופיעו על פתקי הבחירה הם. מקומות אלו
 : מליאת המועצה 

 (רשימה עצמאית)ברברה מידן קלטש , גנית ריכטר: מעוף - גב

 איתן בוטנסקי, שלומי גפן, דלית ספקטור, חזי מלמד, שי יטיב, ערן כהן: יחד - מע
. שתי רשימות מתמודדות על מקומות אלו. בועד המקומי נופית יש תשעה נציגים -וועד מקומי נופית

 .נשאו   יד: האותיות שיופיעו על פתקי הבחירה הם

 :ועד מקומי
, גולדנברג שרה, אלכס פלדמן, מנחם קלטש, בנימין מישל, בנימין ברנס, יואב טואג: נופית - נש

שוע -בן, מידן שמעון, ניוטון גיל, שקד יוסי, טולידאנו ערן, שעשוע רות-צביק, גולדשטיין אורית
 סלייפר קרן, אוחיון לימור-טואג, גרוט עינת-דה, נעם

, עידן דר, שלומי גפן, ניצן קנטרוביץ, איל שפירא, אבי גרינאפל, גדעון קורן, אביבה דנה: יחד -יד 
דלית , רותי גוביזנסקי, נורית סבג, אלון בן משה, גלית לב רן, אבי לויאן, ניר מנור, דקר אם רועי

 חנה סביון , ערן כהן, הדס בן עזרא, ספקטור
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 4.12בחירות בנופית יום ג'     
 יתקיימו הבחירות לוועד המקומי ולמליאת המועצה.    4.12ביום ג' 

כל הפרטים נמסרו בפרסומים ובהודעות. 
 שיום הבחירות יתקיים ביושר, באחדות ובחיוך. –והכי חשוב 

שהלהט והאנרגיות יופנו לעשייה מבורכת ולא לריב ומדון. 
בהצלחה לכולנו. 

 

 :מירוץ הלפיד, יתקיים אירוע חנוכה ובמרכזו 8.12בשבת 
  . ד-ו ומשפחותיהםשכבות להמירוץ הינו

 באפיון משפחתי, קל מאוד, ברחבי נופית.                                             המירוץ
   מ', נשמח לראות כל ילד עם הוריו ומשפחתו.150כל משפחה תרוץ כ 

 )סביבונים, חנוכיות, סופגניות,  קבוצות4  למשתתפיםאנו נחלק את ה
 נרות(, אשר יתחרו ביניהם במירוץ שליחים עממי.

חלוקה ולתדריך באולם הספורט  נתכנס 17:00 בשעה ,שבתב
 נעלה על אוטובוסים שיפזרו את . עם סיום התדריך,לקבוצות

 המשפחות למיקומם במירוץ.
  .כל משפחה תעביר את הלפיד למשפחה שאחריה

טובוס ו לעלות על האו יוכלהאחרים, ,מי שירצה יוכל להמשיך לרוץ
מופע לבאולם הספורט - בסוף המירוץ ניפגש  .שיסע אחרי הרצים

 . קהילתיתותחלוקת סופגניות והדלקת נרחנוכה, 

 
 ?איך נרשמים

 (.צים"ההרשמה תתקיים דרך מדריכי הקבוצות )המד
 .חניך ומשפחה אשר רוצים להשתתף יודיעו למדריך

במידה ולא מצליחים להשיג את המדריך אפשר להירשם אצל שי גל-
 .052-4281643ים בטלפון 

.  במהלך יום הפעילות נקיים את ההרשמה4.12ביום שלישי ה
 

                                 חג שמח!!                  צוות המחנות העולים.
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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  
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 ליאת חודדה
 מניקור/ פדיקור רפואי

 (ציפורן חודרנית ויבלות, טיפול בפטרייה)

שעווה בכל חלקי הגוף 
ל'בניית ציפורניים בג 
בשיטת ל 'ג/ מילוי אקרילibd 
ציפוי ציפורן טבעית 
הדבקת ציפורניים 
 שפם/ עיצוב גבות 

152-7748480 

 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
  14-2221222, נופית 024הגליל , שחקים סוכנות לביטוח

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

 נופית
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 נופשיבוקר    נופשיבוקר    נופשיבוקר 

 נופשיבוקר

 .לכל החברים שלום                        

 הרצאה עם יוסי חן 07.21שעה  2.02.02יום ראשון 

 ערביי ישראל נתונים זרמים מאפיינים
 ההתייחסות למיעוט לאומי לעומתי בתוך מסגרת וכללים של מדינה דמוקרטית

 ינה סידסמר‘מדיטציה עם רג-07.11שעה  2.02.02יום שני 

 רן שוהם-הקתדרה של דורות  07.21שעה  4.02.02יום שלישי 

 קתדרה דורות עם טל כהן 01.21שעה -5.02.02-יום רביעי
 .רפואות העולם      

 .-ערבית עם עדנאן 07.21שעה -5.02.02רביעי  י ו ם  

 יפורסם במייל-סרט  21.21שעה -5.02.02-יום רביעי

 -עם אריאל ‘ ברידג 01.21שעה  4.02.02יום חמישי 
 2.02.02הכונו למסיבת חנוכה ביום ראשון 

 טיול לירושלים עם רן שוהם-שבת  05.02.02
 .בניה אירופאית במזרח, והמנדט הבריטי  14-ירושלים בסוף המאה ה

.ח אוגוסטה ויקטוריה שעל הר הצופים"נתחיל את הטיול בביקור בכנסיית ביה
' ורג'ג, ומשם אל מתחם סט(מנדט בריטי)גרמניהנמשיך אל מוזיאון רוקפלר )

משם נמשיך בנסיעה דרך בית החולים .ראח'בשייך ג(כנסייה אנגלית)האנגליקני 
ונסיים בקפה (צרפתי)נצפה במנזר נוטרדאם  ( כנסייה איטלקית.)האיטלקי

 (מצרי-יהודי. )ונציץ גם למלון המלך דוד( אמריקאי )ירושלים . א.ק.מ.בי
 .אם יהיה זמן נוכל להציץ גם אל האכסנייה הסקוטית

 יש ברצוננו לנסות לפתוח חוג עם שלומית לירון-חוג קרמיקה

 01.11-02.21החוג 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₪  021-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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 ?האם לעשות בכלל עדשות מולטיפוקל 
, זוגות משקפיים לזוג אחד של עדשות מולטיפוקל 2-3מ  רוב המוחלט של הלקוחות שעברו 

 .דיווחו על שיפור ניכר בשגרת היום ובאיכות החיים

הסיבה ברורה וזאת מפני שזה חוסך מאיתנו את ההתעסקות בהחלפות המשקפיים מראיה 

 .לקריאה ומקריאה לראיה

אנו עוד לא שמענו על  –מעבר לעדשות מולטיפוקל הינו צעד קדימה 

לקוחות שעברו ממולטיפוקל חזרה לכמה זוגות משקפי ראיה וקריאה 

 .הוא צעד קדימה, כך שלגבי השיקול למעבר לעדשות מולטיפוקל

 הרחבה בנופית מספר שאלות
 .יש לי מספר שאלות,  אם כי למדתי פרטים רבים לאחרונה, כתושב נופית שאינו בקיא בכל הפרטים

 ?יחידות דיור גדולות לאב ושני בנים 21מדוע בני משפחת סולימאן צריכים 
על ידי אב ושני , לרבות מיסים והיטלים במיליונים, שאמורה להיות בניה עצמית, כיצד תמומן הבניה

 ?בנים הגרים בפחונים עשרות שנים
 ?בתים גדולים בתוך שטח חקלאי שיוכלו להמשיך ולעבד 2מדוע בני המשפחה לא מסתפקים בבניית 

ואם , על מנת לממן את הבניה והמיסים, האם לא ברור לכולם כי מדובר בבניה לשם מכירה לאחרים
כך מדוע תושבי נופית התומכים בהרחבה פרטית זו לא דורשים ממר סולימאן להתאים את הבניה 

 ?המוצעת למשפחתו הגרעינית בלבד
מדוע בני נופית האמונים על שלטון החוק קוראים לקדם בניה של מי שבנו מבנים ללא היתר על שטח 

הקובעים כי כל אחד יוכל , ובניגוד לכללים של הרחבת יישוב, בבחינת פרס למי שעבר עבירה, חקלאי
 ?וכי ההרחבות צריכות לקדם אינטרס יישובי ולא צרכי משפחה, להתמודד במכרז על רכישת מגרש

וכן קרקע חליפית , מדוע מסתירים מהציבור כי הוצעו למשפחת סולימאן הצעות כספיות נדיבות
 .לבניה והם מתעקשים להישאר במבנים שהוקמו ללא היתר

ואף פעלו לקדם זיקה בין ההרחבה , מדוע חברי הועד הקודם שלא עשו מספיק לקידום הרחבת נופית
 ?מתנערים היום מאחריות ומסתירים את מעורבותם במחדל , הכללית להרחבה הפרטית

 אשמח לקבל תשובות
  תושב נחוש
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 :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

 חוויה מיוחדת 
 (.חוויה ראשונה עבורנו)לפני שבועיים בננו עלה לתורה בבית הכנסת בנופית 

את יכולתו להתחבר , את מסירותו הרבה ללימוד בננו, נפל בחלקנו העונג להכיר את הרב קישון
 .ללא שיפוטיות אלא תוך כדי זרימה במה ואיך שמתאים לנו, אלינו ולסגנון חיינו החילונים

שמח והרשים את כל בני המשפחה והחברים שבאו לחלוק עימנו , הטקס בבית הכנסת היה מכובד
 .המשיכו כך, ראויים לכל התודות, רבי וועד בית הכנסת שארגנו טקס נפלא'הרב ג, את השמחה

נמצא את הרגעים והימים ללוות את בננו , אין זה מובן מאליו שבמרוץ החיים היומיומי של כולנו 
, את השורשים שלנו, את משמעות היותנו יהודים, ללמוד איתו יחד, לשיעורי לימוד הפרשה

, כל זאת בצניעות רבה של הרב קישון. את היכולת לקבל ולכבד כל אדם באשר הוא, והחשוב מכל
 .ועל כך התודה וההערכה מקרב לב

משום שעצם רצונו של בננו להגיע לבית הכנסת לעליה לתורה של חבר , המשיכו בפועלכם החשוב
 .מוכיחה כי היתה זו חוויה חיובית עבורו, בשבת האחרונה, אחר לכיתה

 ,תודה מקרב לב
 אירית ושאול גולדשטיין
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 פעילות נוער נופית
 קבלת שבת קהילתית 

יזמה ' שכבת ט 22/00ביום שישי 
 . וערכה קבלת שבת קהילתית

הערב נפתח בברכות וקידוש 
 . ונמשך בקריוקי מרקיד ומשמח

על היזמה ' תודה לשכבת ט
המבורכת וכמובן למדריכי 

 . השכבה דניאל סידר ואלון כהן
 

 התרמת צעצועים וחטיפים  לילדי פנימיית רננים
ב תעבורנה בבתים לטובת איסוף תרומות של צעצועים וחטיפים "בימים הקרובים בנות שכבת י

 . שיוקדשו לילדי פנימיית רננים שבזכרון יעקב
 . אל לויאן-גיגי ובת-שקד בן, מודות מראש על שיתוף הפעולה

 

 פעילות לרגל יום תנועות הנוער המועצתי  –"  עולימפיאדה"ה
אירוע מועצתי הנערך לרגל יום תנועות הנוער  -" עולימפיאדה"נופית מארחת את ה 21/00ביום שישי 

צים מישובי "י קומונרים ומד"ויודרך ע' ו-'יום הפעילות הייחודי מיועד לחניכי שכבות ד. המסורתי
 . המועצה

 
 : פירוט פעילויות חנוכה

מרוץ לפיד משפחתי ', ו-'פעילות חנוכה קהילתית הכוללת פעילות לשכבות ד - יום שבת 7/02  
  .להטוטי אש וסופגניות, טקס אש מרהיב, ברחבי הישוב

 025עלות . יום כיף והעשרה במרכז קנדה במטולה -'יב-'יום הנערה לשכבות ז - יום שני 01/02  
  .דרך המועצה 0.02הרשמה עד ה. ח"ש
, טיול אופניים הנפרש על פני ארבע ימים -ם"ב של התק"כנס י - ימים שני עד חמישי 01-02/02  

מסע ערכי שדן בחברה הישראלית  -שמיניסטים מרחבי הארץ 0211-מירוחם עד נאות הכיכר עם עוד כ
  .סגירת הרשמה עד סוף השבוע הקרוב. ח"ש 421עלות הטיול . בגיוס לצבא ובשנת השירות

באולם יד למגינים " מכבים מול יוונים על הבמה" מופע חנוכה מודרני  00:11 - יום רביעי 02/02 
  .הרשמה דרך המועצה הסעות באחריות עצמית. ח"ש 21. ביגור

. באודיטוריום כרמל זבולון' יב-'אפ עם מני עוזרי לשכבות ז-מופע סטנד 20:11 -יום חמישי 02/02 
     .ח בהרשמה מוקדמת בלבד"ש 01הסעה מרוכזת בעלות של . הרשמה דרך המועצה, ח"ש 41

   .טיול חנוכה של השכבה הבוגרת בתנועת המחנות העולים -ימים חמישי עד שבת 02-05/02 
 

 .מועדון הנוער ישמח לקבל בתרומה את תנור האפייה הישן שלכם? מחליפים תנור אפייה
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 2102מרתון הרים סתיו 
 נופית -גבעות ויערות אלונים 

 02:11עד  14:21 – 2102בנובמבר  21 –יום שישי  ?מתי

קבוצות של שניים עד חמישה . העיקרון הוא פשוט ?(רוגיין)מהו מרתון הרים 
מרתון הרים סתיו . משתתפים צריכים לבקר בכמה שיותר נקודות ביקורת בזמן קצוב

. שעות לתחרות הרכוב 2שעות לתחרות הרגלי ומקצה של  4כולל מקצה של  2102
תחנות הביקורת פזורות בשטח נרחב ומסומנות מראש על המפה המחולקת 

ערך הניקוד של כל תחנת ביקורת הוא שונה . למשתתפים זמן קצר לפני תחילת האירוע
הפרש הגובה ומורכבות , סיום/בתלות במרחק מנקודת ההתחלה( וידוע מראש)

 .על כל חברי הקבוצה להישאר ביחד לכל אורך התחרות מסיבות בטיחותיות. הניווט
, הכולל טיילים, המשתתפים באירוע כזה מגיעים מרקע שונה ?מי יכול להשתתף

גם . נווטים וקבוצות משפחתיות, רצי אולטרא, רצי אתגר, רצי שטח, רצים, רוכבים
החל מאלה . בתחרות מעין זו ניתן לפגוש מגוון רחב של מתחרים בעצימות שונה

רוכבים להנאתם ועד אתלטים ברמה הגבוהה ביותר המסוגלים לשמור על /שהולכים
היכולת לקרוא מפה ולתכנן את המסלול . רכיבה גבוה לכל אורך התחרות/קצב ריצה

 היא יכולת חשובה להצלחה באירוע
מרתון הרים , "(איסוף תחנות)"לצד תחרות הרוגיין הקלאסי  אופציה למתחילים 

א עם אופציה למרחק ארוך או "כ, מציע מסלולים רגליים ורכובים נתונים 2102סתיו 
 .קצר
 מ"ק 05/  25 -כ: רגלי
 מ"ק 21/  21 -כ: רכוב

בשטח ודורשים קריאת מפה וניווט קל בין ( משולטים)המסלולים אינם מסומנים 
במגוון תאי שטח ובאזורי הנוף היפים , המסלולים עוברים על שבילים בלבד. התחנות

 .סביב נחל ציפורי
רוגיין , 8:21זינוק ( שעות 4)רוגיין רגלי . הזנקה המונית לכל מקצה: שעת הזינוק

 .7:21זינוק ( שעות 2)רכוב 
על כל המשתתפים לחזור לכינוס . לכל המקצים 00:21שעת הסיום היא  : שעת גג
 .י המארגנים"החל משעה זו התחנות ייאספו ע. 02:11עד השעה 

 האירוע מתקיים במסגרת איגוד לספורט הניווט בישראל  המארגנים



 15 

 

 ( מול שופרסל דיל)נשר , 22המסילה ‘ רח
 2:11-04:11‘ יום ו 2:11-20:11‘ ה-‘פתוח א

 14-7202227: טלפון

 ₪  0155-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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 "  משרתם של שני אדונים"

, השלטון המקומי במרחב הכפרי מתאפיין במקבץ יישובים בעלי אופי שונה זה מזה
י "תושבים והיא מאוכלסת ע 11444יישובים כ  14במועצה אזורית זבולון , כך למשל

כפר , כפרים בדווים, יישוב קהילתי, מושבים, קיבוצים)יישובים יהודיים ובדווים 
מועצה אזורית וועד  -השלטון המקומי במרחב הכפרי הינו דו רובדי  (.חינוכי
תפקיד הוועד . כאשר המועצה היא המאצילה סמכויות לוועד המקומי. מקומי

, כלומר. ואילו תפקיד המועצה לדאוג לכלל תושבי המועצה, המקומי לדאוג ליישוב
, לענייניו של ישוב אחד בלבד  לדאוג  בעוד שמתפקידו של ועד המקומי
לענייניהם   לדאוג  ,ומתוך כך גם של מליאתה, מתפקידה של המועצה האזורית

ואת החלטותיה עליה לקבל תוך איזון בין מכלול האינטרסים של הישובים , של קבוצת הישובים
כאשר ברור שהוא , האזור  חבר מליאה במועצה אזורית נדרש לקבל החלטות לטובת כלל. השונים

 . דואג בראש וראשונה לישוב שלו
 

משרתם של  -או כפי שמכנים אותה בשפת היום יום , כפי שהיא מכונה בספרות בכלכלה ובניהול, דילמת הנציג
חבר מליאת המועצה נדרש לאותה . מתיחסת לחובת האמונים של נושאי המשרה כלפי החברה, שני אדונים

הוא , מאידך, כנציג היישוב במליאה -י היישוב"מצד אחד הוא נבחר ע. חובת הנאמנות קודם כל לטובת המועצה
לראות   חייב, י חברי ישובו"שנבחר ע  למרות, חבר המליאה. מחוייב לפעול לטובת המועצה האזורית בכללותה

אלא גם את טובת כלל הציבור בתחום המועצה , הישוב בו הוא גר  לא רק את הדברים מנקודת המבט הצרה של
 ( . 0414' מימוני שלוש ושות)
אלא , כי אין חבר מועצה איזורית ממלא את תפקידו נאמנה, לעניין זה אין לנו אלא לזכור ולהזכיר את תפישתנו" 

עליו לצאת מן 111 ` לכלל האינטרסים של כל אותו איזור הנמצא בתחום שיפוטה של המועצה`כשלנגד עיניו הדאגה 
לאחריותו לכל ענייניה של המועצה ולחובתו , כי כל חבר במועצה שתיבחר יהא מודע למהות תפקידו, ההנחה היסודית

 154/55 צ "בג)" וכי יצביע בדיוני המועצה כשהוא משווה לנגד עיניו עיקרון זה, לפעול לרווחת כל האיזור על כל ישוביו

 (.` שר הפנים ואח` נ` ועד מקומי נאות הכיכר ואח
הועדה  0440ב . ועד מקומי ומליאה –המחוקק נתן דעתו גם על מצב בו אדם מעוניין לכהן בשני התפקידים 

למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות מקומיות קבעה שיש ניגוד אינטרסים כאשר אותו אדם מכהן 
עולה כי הניגוד אינו חייב ( 848/54צ "בג)מפסק הדין של הנשיא ברק . כחבר מליאה הן במועצה והן בועד המקומי

 . די שהוא עלול להתרחש, להתקיים הלכה למעשה
 

 . לוה דרושה הפרדה מלאה ביה החברות בועד המקומי לחברות במליאה 
אלא עומדת לבחירת , י רשימה לוועד המקומי"היא אינה נשלחת למועצה ע, הינה רשימה עצמאית, רשימת מעוף

במידה שנבחר למועצה נייצג נאמנה את כלל ציבור תושבי נופית ונשרת אותו כפי שאנו עושות מזה זמן   .הציבור
מתוך , רשימת מעוף תעבוד בשיתוף פעולה מלא עם נציגי כל תמהיל של רשימות  שיבחר לוועד המקומי. רב

וששני גופים אלו , תפיסתה שגם הועד המקומי וגם מליאת המועצה הם כלים חשובים בפעילות המוניציפאלית
צו המועצות האזוריות קבע בתקנה כי חבר מליאה  יוזמן לישיבות הועד . י כלל הציבור"נבחרו ישירות ע

נציג האזור שבו מצוי היישוב במועצה אזורית יוזמן לישיבות הועד המקומי של אותו ": ג140ראה סעיף   .המקומי
הרשימה רואה צורך לערב בדיוני הועד . יהיה מנותק מהנעשה ביישובו לכן אין חשש כלל כי נציג המליאה "1יישוב

שיכולים מחד לתרום במידע בכל הקשור למועצה ולתת מבט אזורי רחב יותר לסוגיות , את חברי המליאה המקומי
 . ומאידך לייצג את צרכי הוועד במליאת המועצה, שונות שעולות בדיון

 מעוף מבקשת את אמון הציבור בנופית למען האינטרס הציבורי של נופית וסביבתה
 לחשיבה מחודשת ורעננה על סדר היום הציבורי המועצתי

 

 גנית וברברה לנציגות במועצה – גבמצביעים  0.10.10ב 

 למען נופית ולמען המועצה המווחתנציגות שתפעלנה את כל יכולתן 
 .ואיכות הסביבה, קהילה, חברה, המתווה את הדרך בענייני חינוך, למען מועצה המהווה מודל לחיקוי

 !מועצה וזו היא למעה וולנו

  למועצה מעוף מביאים -גבמצביעים 

 1087872=EntryId?aspx.viewentry/net/blog/il.co.tapuz.www://http 
%9A%7D%20%94%7D%90%7D%6A%7D%8A%7D%94%7D/%kovez/il.co.law-mach.www://http

PDF.91%7D%92%7D%0A%7D%94%7D%20%8A%7D%2A%7D 

 :לקריאה נוספת

http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?EntryId=1087872
http://www.mach-law.co.il/kovez/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94%20%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91.PDF
http://www.mach-law.co.il/kovez/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%90%D7%94%20%D7%A9%D7%A2%D7%A8%20%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91.PDF
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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 הכוחות 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  מעוףנציגות 

בלבד ותפעלנה בשיתוף פעולה מלא הלכה 
בכל , שיבחר  למעשה עם כל וועד מקומי

 .הנושאים הנידונים במליאת המועצה



Æמצע רשימת ¢נופית¢  לוועד היישוב

כללי ∫

מתוך ההבנה כי להבחר לועד היישוב היא שליחות והתחייבות � בנינו קבוצה המורכבת ומייצגת את נופית¨ כולה°

Æאנו נשמור ונשמר את אופיו הקהילתי והחילוני של הישוב¨ תוך מתן כבוד מלא לרצון ולצורך האישי והקהילתי בשירותי דת ✿

✿ שיתוף ושקיפות למול התושבים בכל נושא ובכל פעילות∫    

Æישיבות ועד פתוחות לקהל ונושאים לדיון מפורסמים מראש Æ±

 Æפעילות וועדות מונחית שיתוף הקהילה ומתבססת על המתנדבים Æ≤

✿ כל פעילות הוועדות תפעל תחת מודל עקרונות לקידום פרויקטים קהילתיים ∫

Æמיפוי קהילה ≠ סקר איתור צרכים¨ זיהוי מאפייני הקהילה Æ±

Æאבחון המניעים להתנדבות וכלים למתן מענה על צרכים Æ≤

Æאבחנה והבחנה בין צרכים למשאבים Æ≥

Æעבודה על≠פי מודלים לתכנון ובניית פרוייקטים בעלי אופי קהילתי Æ¥

Æתכנון ובקרה ∫ יעדים ומטרות � S.M.A.R.T  מודל Æµ

  Æגיוס משאבים≠ אנושיים וחומריים¨ בדרך ליישום יוזמות Æ∂

 Æחיזוק יסודות המארג החברתי הפנימי והסרת המחיצות בין חלקי הישוב ✿

Æמתן שירותים מוניציפאליים טובים יותר ✿

✿ מתן התייחסות ומענה שווים לכל שכבות האוכלוסיה המרכיבות את נופית � החל מילדים ועד לגיל השלישי¨ בכל תחומי החיים¨ כגון∫ חינוך¨ 

Æתרבות ועוד

✿ בכוונתנו לשתף פעולה עם המועצה¨ תוך עמידה על קבלת כל המגיע לנו¨ על≠פי גודל הישובª זאת בשיתוף נציגינו במועצה שיוזמנו לכל 

Æישיבות הוועד

ובהתחייבות שלא לחרוג מהתקציב  נאותה  תוך בקרה תקציבית  מירבית¨  ובזהירות  הוועד בשקיפות מלאה  ¢נופית¢ תנהל את כספי   ✿

Æהמאושר

יחסי נופית הוותיקה והחדשה ∫

✿ אנחנו באים מאוחדים¨ אנחנו מייצגים¨ אנחנו פועלים להביא לאיחוד°

שיתוף מלא בין נציגי נופית הצעירים לבין נציגי נופית הותיקה¨ יו¢ר ועד האגודה¨ בנים ממשיכים וכל מי שמאמין כי איחוד הוא הדרך   ✿

Æהאמיתית לנופית חזקה

✿ נופשית השייכת ללמעלה מ≠ ∞∞∑ משפחות היא מרכז קהילתי המסוגל לתת מענה חינוכי ותרבותי מעשיר לכולנו¨ ללא תלות בשירותים 

Æחיצוניים

וחובותיהם של כל התושבים¨ באמצעות קבלת כל החפץ בכך≠  זכויותיהם  היישוב¨ תוך השוואת  ¢נופית¢ תביא לאיחוד חלקי  רשימת   ✿

Æלהצטרף לחברות באגודה וגיבוש אפשרויות נוספות לבחירה כדרך ליישוב ההבדלים

חינוך∫

Æנופית¢ רואים כערך עליון שיתוף פעולה ושיח רציף ומלא עם הצוות החינוכי של בית הספר והגנים¢ ✿

Æנפעל להקמת וועדת חינוך¨ מבוססת מתנדבים¨ שתייצג את כל שכבות הגיל השונות¨ ותפעל בשקיפות מלאה ובשיתוף מלא של הציבור ✿

Æנופית¢ תקים וועד הורים מרכזי למערך הגנים של נופית¨ לשם בניית תשתית של שיתוף פעולה עם ומול ההורים¢ ✿

Æנפעל באיגום משאבים ושיתוף מלא עם וועדת תרבות לשם הוספת ושיפור המענה לצרכים ✿

✿ פעילות ממוקדת מול הורים וקידום מעורבות הורית¨ כגון ∫ הרצאות וסדנאות להורים לפי חתכי גילאים¨ צרכים ותרבות נוערª הקמת ועדי 

Æשיתוף פעולה עם צוותי החינוך ביישוב¨ מדריכי הנוער ותנועת הנוער ªפעולה בתחומים אלו

Æביסוס תכנים מתוקצבים שאינם משתנים משנת תקציב אחת לשניה ✿

Æהנגשת המידע על כל פעילות וכל נושא נידון למניעת אי≠הבנה או חוסר ידיעה ✿

תרבות∫

רשימת ¢נופית¢ פועלת לשימור וקיום תרבות בעלת אופי יישובי וקהילתי ייחודי לנו¨ בדרך של קיום טכסים ואירועים סביב לוח השנה העברי 

Æוהלועזי בהשתתפות הקהילה ובשיתוף פעולה עם מחלקת התרבות של המועצה

Æאחדות מתקיימת ברוח הדברים ובביצוע בשטח � נציין יחדיו את החגים והימים הלאומיים בכוחותינו � בשיתוף הקהילה ✿

✿ נמשיך בקיום טכסי חגים מרכזיים כמו שפעלנו � קבלות שבת ©סלעית®¨ חג שבועות ©לימור®¨ יום העצמאות ©קרן®¨ יום הזכרון וחדר הזכרון 

Æפורים ≠ לצעירים ולמבוגרים ª®לימור©

✿ פילוח האוכלוסיה לפי גילאים¨ איתור הצרכים ומתן מענה הולם ושווה � ילדים¨ נוער¨ צעירים¨ גילאי µ¥≠∞≤¨ אמצע החיים µ≠µµ¥¨ הגיל 

Æהשלישי

ספורט∫

Æפעילות הספורט והעוסקים בה גדלים בהיקפם משנה לשנה

Æנופית¢ תקדם מיסוד של ענפי ספורט בעלי דרישה כגון הקמת אגודות ספורט¢ ✿

Æנקים ועדת ספורט שייעודה יהיה קידום תשתית ותרבות ספורט ביישוב ✿

דת∫

Æעל מנת לתת מענה הולם לצרכי הדת של התושבים � ¢נופית¢ תפעל להקמת בית כנסת מרכזי וראוי¨ המתאים לאופיו של הישוב

Æדרישה לקבל שירותי דת¨ כפי שמגיעים לנו¨ מרשויות המדינה ✿

Æמניעה של כל פעילות מיסיונרית בישוב ✿

Æהקמת מבנה מכובד ומכבד של בית כנסת ✿

Æאמונה בצורך לייצג בבית הכנסת הקהילתי את ההטרוגניות הקהילתי � נוסח אשכנז ונוסח ספרד כמקורות לאיחוד ✿

Æשיתוף פעולה מלא ושיח רציף סביב שאלות מהותיות כגון עירוב בין נשים לגברים¨ פעילויות קהילתיות¨ פעילות סביב חגים ועוד ✿

איכות הסביבה∫

מתוך תפיסה הרואה בסביבתי והקהילתי ככרוכים ומשולבים האחד בשני 

Æנופית¢ תשים דגש בנושאי איכות הסביבה מתוך הצורך להעלות את האיכות¨ לשפר ולקדם את הנושא ביישוב¢ ✿

Æנפעל בכוח להצבת תחנת ניטור אויר בישוב¨ מתוך הבנה כי אנו נמצאים בשטח טבעון אך איננו נספרים ✿

✿ אנו נפעל לשם ניצול מירבי של כלל עתודות הקרקע ביישוב לרווחת התושבים � הקמת פארק ישובי מרכזי¨ שיפור בגנים קיימים ובחינת 

Æאפשרויות לגבי נקודות גנים פזורים

✿ ¢נופית¢ תפעל כדי לשלב ביישוב תכנים ותקנים של איכות סביבה∫ הפרדת ומחזור אשפה ביתית¨ נקים מערך למחזור שמנים צמחיים 

 Æכמרכז רווח יישובי®¨ נקדם תכנית למחזור מים בנופית להשקייה¨ ועוד©

הרחבת נופית ושאלת הבנייה בשטחי משפחת סולימאן∫

ישוב חילוני¨  עמדתנו היא אחת ≠ ¢נופית¢ תפעל בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו כדי לשמור ולשמר את אופיו של היישוב � 

Æקהילתי¨ כפרי

✿ ¢נופית¢ תשכור את שירותיו של עו¢ד מומחה במקרקעין מן השורה הראשונה לייצגנו מול המוסדות והגופים בהתמודדות עם כל נושא 

Æההרחבה על מורכבותו

✿ כשלב ראשון ¢נופית¢ אנו נלמד ונבחן את כל המהלכים שנעשו וØאו תוכננו על ידי הוועד היוצא¨ בחינת חלופות ובניית תשתית הדברות 

Æושיתוף פעולה מול מוסדות המדינה לשם מציאת הפתרון המיטבי למען היישוב שלנו � כך שאופיו החילוני והקהילתי יישמר

ביקורת∫

Æכחלק מהחשיבות המיוחסת לפעילות בשקיפות ובשיתוף הקהילה¨ נמנה וועדת ביקורת שתפעל לכל אורך תקופת כהונת הוועד

בטחון∫

ב¢נופית¢ מודעים לקושי בשימור תחושת הבטחון ונפעל ביתר שאת למציאת הפתרונות להתמודד עם הקשיים והאתגרים בתחום זה עד 

 Æלהפיכת נופית לישוב בטוח ומבטיח ליושביו

Æתחום הבטחון יהווה ועדה בפני עצמה ✿

Æנהפוך את ההתמודדות לעניין המטופל מקצועית ✿

Æנבנה ונקדם שיתוף פעולה מול כוחות הבטחון ✿

 Æנפעל כדי לשפר ולשנות מערכי מענה קודמים ✿



Æמצע רשימת ¢נופית¢  לוועד היישוב

כללי ∫

מתוך ההבנה כי להבחר לועד היישוב היא שליחות והתחייבות � בנינו קבוצה המורכבת ומייצגת את נופית¨ כולה°

Æאנו נשמור ונשמר את אופיו הקהילתי והחילוני של הישוב¨ תוך מתן כבוד מלא לרצון ולצורך האישי והקהילתי בשירותי דת ✿

✿ שיתוף ושקיפות למול התושבים בכל נושא ובכל פעילות∫    

Æישיבות ועד פתוחות לקהל ונושאים לדיון מפורסמים מראש Æ±

 Æפעילות וועדות מונחית שיתוף הקהילה ומתבססת על המתנדבים Æ≤

✿ כל פעילות הוועדות תפעל תחת מודל עקרונות לקידום פרויקטים קהילתיים ∫

Æמיפוי קהילה ≠ סקר איתור צרכים¨ זיהוי מאפייני הקהילה Æ±

Æאבחון המניעים להתנדבות וכלים למתן מענה על צרכים Æ≤

Æאבחנה והבחנה בין צרכים למשאבים Æ≥

Æעבודה על≠פי מודלים לתכנון ובניית פרוייקטים בעלי אופי קהילתי Æ¥

Æתכנון ובקרה ∫ יעדים ומטרות � S.M.A.R.T  מודל Æµ

  Æגיוס משאבים≠ אנושיים וחומריים¨ בדרך ליישום יוזמות Æ∂

 Æחיזוק יסודות המארג החברתי הפנימי והסרת המחיצות בין חלקי הישוב ✿

Æמתן שירותים מוניציפאליים טובים יותר ✿

✿ מתן התייחסות ומענה שווים לכל שכבות האוכלוסיה המרכיבות את נופית � החל מילדים ועד לגיל השלישי¨ בכל תחומי החיים¨ כגון∫ חינוך¨ 

Æתרבות ועוד

✿ בכוונתנו לשתף פעולה עם המועצה¨ תוך עמידה על קבלת כל המגיע לנו¨ על≠פי גודל הישובª זאת בשיתוף נציגינו במועצה שיוזמנו לכל 

Æישיבות הוועד

ובהתחייבות שלא לחרוג מהתקציב  נאותה  תוך בקרה תקציבית  מירבית¨  ובזהירות  הוועד בשקיפות מלאה  ¢נופית¢ תנהל את כספי   ✿

Æהמאושר

יחסי נופית הוותיקה והחדשה ∫

✿ אנחנו באים מאוחדים¨ אנחנו מייצגים¨ אנחנו פועלים להביא לאיחוד°

שיתוף מלא בין נציגי נופית הצעירים לבין נציגי נופית הותיקה¨ יו¢ר ועד האגודה¨ בנים ממשיכים וכל מי שמאמין כי איחוד הוא הדרך   ✿

Æהאמיתית לנופית חזקה

✿ נופשית השייכת ללמעלה מ≠ ∞∞∑ משפחות היא מרכז קהילתי המסוגל לתת מענה חינוכי ותרבותי מעשיר לכולנו¨ ללא תלות בשירותים 

Æחיצוניים

וחובותיהם של כל התושבים¨ באמצעות קבלת כל החפץ בכך≠  זכויותיהם  היישוב¨ תוך השוואת  ¢נופית¢ תביא לאיחוד חלקי  רשימת   ✿

Æלהצטרף לחברות באגודה וגיבוש אפשרויות נוספות לבחירה כדרך ליישוב ההבדלים

חינוך∫

Æנופית¢ רואים כערך עליון שיתוף פעולה ושיח רציף ומלא עם הצוות החינוכי של בית הספר והגנים¢ ✿

Æנפעל להקמת וועדת חינוך¨ מבוססת מתנדבים¨ שתייצג את כל שכבות הגיל השונות¨ ותפעל בשקיפות מלאה ובשיתוף מלא של הציבור ✿

Æנופית¢ תקים וועד הורים מרכזי למערך הגנים של נופית¨ לשם בניית תשתית של שיתוף פעולה עם ומול ההורים¢ ✿

Æנפעל באיגום משאבים ושיתוף מלא עם וועדת תרבות לשם הוספת ושיפור המענה לצרכים ✿

✿ פעילות ממוקדת מול הורים וקידום מעורבות הורית¨ כגון ∫ הרצאות וסדנאות להורים לפי חתכי גילאים¨ צרכים ותרבות נוערª הקמת ועדי 

Æשיתוף פעולה עם צוותי החינוך ביישוב¨ מדריכי הנוער ותנועת הנוער ªפעולה בתחומים אלו

Æביסוס תכנים מתוקצבים שאינם משתנים משנת תקציב אחת לשניה ✿

Æהנגשת המידע על כל פעילות וכל נושא נידון למניעת אי≠הבנה או חוסר ידיעה ✿

תרבות∫

רשימת ¢נופית¢ פועלת לשימור וקיום תרבות בעלת אופי יישובי וקהילתי ייחודי לנו¨ בדרך של קיום טכסים ואירועים סביב לוח השנה העברי 

Æוהלועזי בהשתתפות הקהילה ובשיתוף פעולה עם מחלקת התרבות של המועצה

Æאחדות מתקיימת ברוח הדברים ובביצוע בשטח � נציין יחדיו את החגים והימים הלאומיים בכוחותינו � בשיתוף הקהילה ✿

✿ נמשיך בקיום טכסי חגים מרכזיים כמו שפעלנו � קבלות שבת ©סלעית®¨ חג שבועות ©לימור®¨ יום העצמאות ©קרן®¨ יום הזכרון וחדר הזכרון 

Æפורים ≠ לצעירים ולמבוגרים ª®לימור©

✿ פילוח האוכלוסיה לפי גילאים¨ איתור הצרכים ומתן מענה הולם ושווה � ילדים¨ נוער¨ צעירים¨ גילאי µ¥≠∞≤¨ אמצע החיים µ≠µµ¥¨ הגיל 

Æהשלישי

ספורט∫

Æפעילות הספורט והעוסקים בה גדלים בהיקפם משנה לשנה

Æנופית¢ תקדם מיסוד של ענפי ספורט בעלי דרישה כגון הקמת אגודות ספורט¢ ✿

Æנקים ועדת ספורט שייעודה יהיה קידום תשתית ותרבות ספורט ביישוב ✿

דת∫

Æעל מנת לתת מענה הולם לצרכי הדת של התושבים � ¢נופית¢ תפעל להקמת בית כנסת מרכזי וראוי¨ המתאים לאופיו של הישוב

Æדרישה לקבל שירותי דת¨ כפי שמגיעים לנו¨ מרשויות המדינה ✿

Æמניעה של כל פעילות מיסיונרית בישוב ✿

Æהקמת מבנה מכובד ומכבד של בית כנסת ✿

Æאמונה בצורך לייצג בבית הכנסת הקהילתי את ההטרוגניות הקהילתי � נוסח אשכנז ונוסח ספרד כמקורות לאיחוד ✿

Æשיתוף פעולה מלא ושיח רציף סביב שאלות מהותיות כגון עירוב בין נשים לגברים¨ פעילויות קהילתיות¨ פעילות סביב חגים ועוד ✿

איכות הסביבה∫

מתוך תפיסה הרואה בסביבתי והקהילתי ככרוכים ומשולבים האחד בשני 

Æנופית¢ תשים דגש בנושאי איכות הסביבה מתוך הצורך להעלות את האיכות¨ לשפר ולקדם את הנושא ביישוב¢ ✿

Æנפעל בכוח להצבת תחנת ניטור אויר בישוב¨ מתוך הבנה כי אנו נמצאים בשטח טבעון אך איננו נספרים ✿

✿ אנו נפעל לשם ניצול מירבי של כלל עתודות הקרקע ביישוב לרווחת התושבים � הקמת פארק ישובי מרכזי¨ שיפור בגנים קיימים ובחינת 

Æאפשרויות לגבי נקודות גנים פזורים

✿ ¢נופית¢ תפעל כדי לשלב ביישוב תכנים ותקנים של איכות סביבה∫ הפרדת ומחזור אשפה ביתית¨ נקים מערך למחזור שמנים צמחיים 

 Æכמרכז רווח יישובי®¨ נקדם תכנית למחזור מים בנופית להשקייה¨ ועוד©

הרחבת נופית ושאלת הבנייה בשטחי משפחת סולימאן∫

ישוב חילוני¨  עמדתנו היא אחת ≠ ¢נופית¢ תפעל בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו כדי לשמור ולשמר את אופיו של היישוב � 

Æקהילתי¨ כפרי

✿ ¢נופית¢ תשכור את שירותיו של עו¢ד מומחה במקרקעין מן השורה הראשונה לייצגנו מול המוסדות והגופים בהתמודדות עם כל נושא 

Æההרחבה על מורכבותו

✿ כשלב ראשון ¢נופית¢ אנו נלמד ונבחן את כל המהלכים שנעשו וØאו תוכננו על ידי הוועד היוצא¨ בחינת חלופות ובניית תשתית הדברות 

Æושיתוף פעולה מול מוסדות המדינה לשם מציאת הפתרון המיטבי למען היישוב שלנו � כך שאופיו החילוני והקהילתי יישמר

ביקורת∫

Æכחלק מהחשיבות המיוחסת לפעילות בשקיפות ובשיתוף הקהילה¨ נמנה וועדת ביקורת שתפעל לכל אורך תקופת כהונת הוועד

בטחון∫

ב¢נופית¢ מודעים לקושי בשימור תחושת הבטחון ונפעל ביתר שאת למציאת הפתרונות להתמודד עם הקשיים והאתגרים בתחום זה עד 

 Æלהפיכת נופית לישוב בטוח ומבטיח ליושביו

Æתחום הבטחון יהווה ועדה בפני עצמה ✿

Æנהפוך את ההתמודדות לעניין המטופל מקצועית ✿

Æנבנה ונקדם שיתוף פעולה מול כוחות הבטחון ✿

 Æנפעל כדי לשפר ולשנות מערכי מענה קודמים ✿
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 טוב מראה עיניים 
האדם מטבעו העדיף לראות בעיניו את הממשי (. ט, קהלת ו)מהלך נפש 

לב לדעת .  "...ופחות להמריא בחזיונות דמיונו אל הבלתי נודע, והמוחשי
בתרבויות שונות (. ג, ט "דברים כ..." )ועיניים לראות ואוזניים לשמוע

וניסו ללמוד בהן על אופיו , ייחסו לעיניים תכונות רבות מעבר לראייה
כגון  , יש אזכורים לעיניים ולראיה במשלים, במקרא. ונפשו של האדם

 . ועוד, מאור עיניים ישמח לב, החכם עיניו בראשו, אחר עיני הלך לבי, מה ירמזון עינייך
הומצאו  04ובראשית המאה ה , לפני מאות שנים למד האדם ללטש זכוכית כדי להגדיל אותיות

, התרבו הקוראים 05כאשר הומצא הדפוס באמצע המאה ה . המשקפיים לתיקון קוצר הראייה
בני אדם שהיו מוגבלים בהתנהלותם . והשתפרו המשקפיים, התפתחה תעשיית ליטוש הזכוכית
לא נמצא מזור לאנשים שהלכו , מאידך. שיפרו את אורח חייהם, ובמשלוח ידם בגלל ליקוי ראייתם

חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה . המבשרים עתיד טוב יותר, עד למחקרים החדשים, והתעוורו
, בתוך עין פגועה( קולטני ראיה)שהשתלת תאי עצב פוטו רצפטורים , הראו בפעם הראשונה בעולם

.  Natureבכתב העת המדעי  2102. 4. 07המחקר התפרסם בתאריך . יכולה להשיב את הראייה
תאי עצב רגישים לאור שנלקחו מעניים , החוקרים שתלו ברשתית פגועה של עיני עכברים בוגרים

היא הגורם לעיוורון אצל הרבה , איבוד פוטו רצפטורים ברשתית העין. בריאות של עכברים צעירים
שישה עד שמונה שבועות לאחר השתלת התאים העצביים . כולל דגנרציה בעת זקנה, בני אדם

 . והעכברים יכלו למצוא בקלות את דרכם במבוך, הראייה חזרה למצב הנורמאלי, מהסוג קנים
יצרו את הקשר העצבי הנחוץ כדי להעביר , תאי העצב הפוטו רצפטורים שנשתלו ברשתית

החוקרים הראו שהשתלה כזו יוצרת אינטגרציה מוצלחת עם . אינפורמציה ויזואלית אל המוח
הם מקווים לחזור על הצלחה זו גם . המשיבה את  הראייה לעין, המערכת העצבית הקיימת ברשתית

ולעבור לניסויים שיעזרו להשיב את הראיה , בעזרת פוטו רצפטורים המתפתחים מתאי גזע עובריים
הניסוי הראה את יכולת המוח לתקשר עם תאי העצב החדשים שהושתלו ברשתית . בבני אדם

ובחלק הקדמי חיצוני , מ"מ  22הקוטר הממוצע של עין אדם הוא . ולחדש את הראייה, הפגועה
 . שקופה Corneaשלה נמצאת קרנית  

הקובע את כמות , שהוא חלל אפל במרכז, תפקיד קשתית העין הוא לכווץ ולהרחיב את האישון
היא אלסטית , העדשה הנמצאת מאחורי האישון. כמו בצמצם של מצלמה, האור החודרת לעין

החומר הזגוגי הוא נוזל . ותפקידה למקד את קרני האור על הרשתית, מ"מ  01קוטרה , ושקופה
היא השכבה הפנימית של   Retinaהרשתית  . שדרכו עובר האור, שקוף הממלא את חלל העין

והופכים אותן לזרמים עצביים , הקולטים קרני אור, רצפטורים-המורכבת מרשת של פוטו, העין
לראיה  Rodsקנים : על הרשתית יש שני סוגי פוטו רצפטורים. העוברים דרך עצב הראיה אל המוח

, עצב הראיה מורכב מיותר ממיליון סיבי עצב. לראיה ביום עם צבעים Conesומדוכים   , בחשכה
שם נמצא המרכז המתרגם , ותפקידו להעביר דחפים עצביים מהרשתית לאונה העורפית של המוח

 . אותם לתמונות
 -שעדיין לא עברו דיפרנציאציה , הם תאים הנבדלים מתאים אחרים בכךStem cellתאי גזע    
להתרבות ולחדש את , הם מסוגלים להתחלק . לכן הם יכולים לייצר תאים מסוגים שונים, התמיינות

ומסוגלים , הם אינם ממוינים ואינם ספציפיים. ולהמשיך ליצור עוד תאי גזע לתקופה ארוכה, עצמם
הם , כאשר שותלים תאי גזע ברקמה פגועה. להתמיין לסוגי תאים אחרים בכל רקמת תאים בגוף
תאי הגזע באים במגע עם חומרי הגדילה . מתחילים רגנרציה של תאי הרקמה ומחדשים אותה

 . המכוונת אותם לאלו תאים להתמיין, הכימיים שברקמה שאליה הוזרקו

 אהוד קלפון
 רשימות מהטבע

ek.meydalle.info 
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 פרשת

 וישלח
 90:01-91:91: 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  9 2 - 2 2 9 1 1 1 1 

מערכות לניהול תוכן 
 באינטרנט 

 
 אבי ברוך -“ מידע”

 14-2525155 , 
 154-5202414נייד 

  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

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

פרטיים בכל הרמות כולל הכנה לבגרות 
 .ולפסיכומטרי וקבוצות שיחה

455-141-3230  

 מסודר ומתוכנן . 'חד 4ש "דומ!! חדש בשוק
  ₪ 2,051,111 -ר "מ 411מגרש . גישה נוחה. מצויין

 חד 4בית בודד , בנופית בהרחבה ,' 
 . גינה מפנקת ומסודרת, תכנון רחב ידיים

   ₪ 2,8111,111ממוזג 

שיעורים פרטיים 

במתמטיקה 

תיווה , ב"לחט

והונה לבגרות בול 

 . הרמות

מורה פרטית 

, למתמטיקה בנופית

ידע , בעלת הכשרה

 .וניסיון רב בתחום

רותם : ליצירת קשר

480-0504402 

 השבת אבדה
 נמצאה טבעת זהב 

 ‘בנופית א
154-2224274 

  להשורה

 ס"קרוב לביה 'חדרים בנופית א 0בית מרוהט 

 0414מרץ -חודשים ינואר 4למשך 

  480-8041104    יריב

 480-0440844סלעית 

 יחידת דיור להשכרה
מטבח   +חדרים   2ר "מ 81'  בנופית א

 מקום שקט ורגוע, 2קומה , מקלחת+
 לכל המעונין נא לפנות לטלפון

154-4205070 
182-2822251 
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ירון טכנאי 
 שירות מוסמך
תיקון מוצרי חשמל 

 ביתיים
 מזגנים  מקררים 

מכונות כביסה  
  מייבשי כביסה  

אמינות אחריות 
 !ומקצוענות

152-4117780  

חווופו ווו

  ועו ווו

 
 מוקד נופית
05-6619009 
 צוות ענבר

091-0611021 

 !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 
490-0066044 
40-5000504 

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

  הגדר הלבנה 

 091-1599601נייד , 15619019 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,  5900060: טל

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

מוניות חמודי 
 מונית מרצדס חדשה

480-4000105 
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
 

154-2088242 
iDoarcitec@gmail.com 

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

 קצרה
 *כריתת עצים מסוכנים*

  158-2711441עודד : לפרטים
1522-844142 

aviorian@gmail.com 




