
 
 

    
 
 
 

 2020.882., לולא ח ישיש יום. 3338' מס                                                                                                           

 חופש שמח ףוסו שבת שלום
 מזל טוב! 

 להולדת הבן, הנכד והנין   – נילי ואלי ולכל המשפחה  ותומר פרייברג, למיכל ורמי, ל למירב  
 

 והנכד   ן לשני ואיתי צור, להדסה ולכל המשפחה, להולדת הב 
 

 

 שומרים על התרבות: פתיחת תערוכה לבני קורי 
 –  לאחר המתנה ארוכה ביותר אנו שמחים מאוד להזמינכם לפתיחת התערוכה של בני 

 . 20:00-18:00במועדון, בין השעות  12.9שתתקיים ביום שבת  , לנען""מעבר 
 הנחיות התו הסגול.  לפי 20מועדון לבקר בתערוכה בקבוצות של עד ל יכנסניתן יהיה לה 18:00-מ

יוזמן הקהל לדשא חדר האוכל לדברי תודה וצפייה בסרט של אסיק רוסק וחגית גורן   20:00בשעה 
 ומסכות. תערוכה. גם כאן נקפיד על ריחוק חברתי המתעד את תהליך העבודה על ה

 בני, דורית וחמוטל                                    כם!מחכים לראותכמובן. נעדכן  - אם ישתנו ההנחיות 
 

 עונת האבוקדו: סגירת פשפש חלופ 
  1.9החל מתאריך  לקראת קטיף האבוקדו, ייסגר הפשפש המערבי )חורשת חלופ( המוביל למטעים 

 סליחה מהמטיילים. . ( מרץ-פברוארהקטיף )עד לסיום ו
 

   : אצלכם בסלון המהפך של בילבאו
בילבאו עיר בסקית בספרד, בעברה עיר תעשייתית כבדה ומזהמת ביקשה להמציא עצמה מחדש 

. המהפך הלא יאומן שעברה העיר בתוך עשור אחד, הפך מודל ומקור  21-הלקראת המאה 
 ולבסיס המושג "סינדרום בילבאו".   עולם כולו והשראה ל

במהלך   בערוץ המקומיתשודר , שגילית איבגי  ד"ר  על גולת הכותרת של המהלך בהרצאתה של
 לישי בבוקר.  עד ש 10.00משבת בשעה ברצף  900בערוץ  משך ההרצאה כשעה. שידור השבוע.
 2000צוות חוג הנוער   . נען. צפייה מהנה ומעניינת, מצפות למשוביםבאתר לצפייה יופיע גם  קישור 

 
 אוטובוס לבלפור: מחאת הדגלים השחורים 

 פרטים:  ה הנה בשיתוף עם מחאת הדגלים השחורים מנען לבלפור ובחזרה. יצא בשבת אוטובוס 

 ₪.  25הדגלים השחורים קיבלו מימון להסעות השבוע, כך שהמחיר לנוסע )הלוך חזור( הוא  •

 .להיות גם על הגשר כדי שנספיק  19:45נצא מנען בשעה  •

 .או מוקדם יותר, בהתאם לרצון  23:15יציאה חזרה מירושלים ב •

 .דקות הליכה 10מרחק  -האוטובוס יוריד אותנו ליד חניון ממילא  •

 חובה.  – הנסיעה באוטובוס תהיה בהתאם לתו הסגול. עטיית מסכה  •
 אצלי.    מוזמנים להירשם .אנחנו ברגע קריטי במחאה וזה הזמן להמשיך בכל הכוח ואפילו להגביר

 052-6121462לביא רייך 
 מתאים למגרש משחקים המקום ה בית החמרה: לא 

פעמים רבות בבואי לבית החמרה אני מוצאת את הדשא וכל סביבתו מלאים בסימנים של  
אביזרים שהוצאו מהמרפסת הפתוחה, ספסלים, כסאות,   – התרחשויות שאינן הולמות את המקום 

רות. במשוריין ובסביבתו לכלוך רב, ובין השאר מזרן שהפך למתקן משחקים.  שולחנות ושאריות אח
 . בדלי סיגריות לרוב בפינת מנגנון הסליק

 מוזאון, המוצגים בתוך הבית ומחוצה לו הם חלק מסיפור המקום.   ינםבית החמרה וחצרו ה
   שרהלה אלמוג                                                                      כבודנו.    – אנא שמרו על כבודו 

 
 (ופאבלו פיקאס) "  שאר אמן אחרי שגדלתיכל ילד הוא אמן. הבעיה היא לה"  שורה להשראה:


