
 

 

    

 
 

                                                                                             

 25.4.2009 ,בניסן כ, חמישייום  .3763 מס'                                                                                       

 וחג שמח! בת שלוםש
 

 

 !קולולולו טובמזל 

 ִמיה - למעיין וגלעד זהבי, לדפנה ורפי ולכל המשפחה, להולדת הבת והנכדה
 
 

  מלחמת זכות השיבה: מועדון בוקר
הקרב על  ,תספר על ספרה "מלחמת זכות השיבה"ש ,את ד"ר עינת וילף נארח 29.4ביום שני 

וחה בידי הקהילה כיצד נולדה תביעת השיבה הפלסטינית, טיפ; בעיית הפליטים הפלסטינים
 .לאומית והתפקיד המטריד של מדינת ישראל בהמשכה של המלחמה-הבין

                                    .צאההר 10:00, קפה וכיבוד 9:30
 

  כרון לשואה ולגבורהייום הז
 .בחדר האוכל 20:00בשעה  1.5רביעי יום כרון לשואה ולגבורה יתקיים ביטקס לציון יום הז

 .כרוןיקריאת שמות הנספים והדלקת נרות ז 19:30משעה 
סרטה המרגש של ליאורה ליבנה שיצא  -" היינו ילדים בשואה"במהלך הטקס ישודר הסרט 

את סיפורם האישי המטלטל כילדים  ל"ל ושמוליק שלף ז"צבי שלו ז ספריםמ, בו 1991בשנת 
 בהונגריה. ששרדו את השואה

 
 : ילדי הצלליםהזמנה לסרט

שני הדור הלראשונה חושפים בני  "ילדי הצללים". את הסרטבמועדון נקרין  30.4 שיביום שלי
לשואה את סיפורם הקשה. הסרט מתאר את ההשלכות הרגשיות והנפשיות אצל הגיבורים בני 

הדור השני כיום. הם חיו בקונפליקט מתמיד; מחד, אמפתיה לסבל שחוו הוריהם, ומאידך, 
שליוו אותם כל חייהם. רגשות אלה התגברו ביתר שאת  התעללות שגרמה להם פחד ובושה

כשהפכו להורים בעצמם, תוך חשש מתמיד מפני ההעברה של האלימות, הכאב והזוועה הלאה 
 לילדיהם, בני הדור השלישי.

  במאית נועה אהרוני.הניפגש לשיחה עם  סרטבתום ה
 .20:00בשעה הסרט , 19:30מהשעה כניסה החל 

 
 טורניר פוקר: ההרשמה נסגרת

נשארו מקומות בחדר האוכל.  4.5לזכרו של אילן חכלילי יתקיים בשבת  המסורתי טורניר הפוקר
3578103-052)בהודעת ווטסאפ(  בודדים. הרשמה זריזה לשחקנים האחרונים: תם נרקיס  

 
 במעבדה: סופרים פרפרים

 – בישראלמפגש חגיגי לרגל השקת ספירת הפרפרים הגדולה  16:00בשעה  29.4 שנייום ב
  ,מהציבור יסייע למחקר על שינויים בתפוצת הפרפרים המידע שיתקבל פרויקט מדע לאומי.

יחולקו למשתתפים . הכניסה חופשית. להבין את השפעת שינויי הסביבהו, עליהםלהגן  יסייע 
 מדריכי פרפרים.

 
 
 
 
 



 
 

 נוי והתברואה מה: עדכונים מריצהישר מה

 
 נרדמים לא (לכם ת'דם)ם יאם שותיתושות ועקיצות: 

הם כבר כאן, כרגע  הרשמי של הקיץ: יתושים. טרדעולות, וזה הזמן לדבר על המ רטורותהטמפ
הקיץ הזה הולך להיות סיוט  –בעיקר הזחלים, אבל אם לא נפעל בזריזות ובשיתוף פעולה 

 מתמשך עבור כולנו.
היתושים מתרבים במקווי מים עומדים, והם לא זקוקים לכמות גדולה של מים, אפילו תחתית של 

 אדנית או עציץ מספקת להם שפע של מקום להתרבות.
הבית והחצר ומאתרים מקורות מים עומדים  באזורעושים סיבוב  - יבשים!אז מה עושים? מי

(, שופכים את המים לי)תחתיות עציצים, דליים, מיכלים שונים, טפטוף של ברז גן, וכו
אבל אפילו מנגל  –כך שלא יתמלא מחדש כתוצאה מהשקיית הגינה. תתפלאו  הכליאת  והופכים

אם תרימו את רשת המנגל בעונת  .צוין ליתושיםפתוח שניצב על הדשא הוא מקור דגירה מ
ה של הדשאים, תגלו מים עומדים במקום שבו מניחים את הגחלים ומהר מאוד אתם יההשקי

 תהפכו למנה העיקרית.
למה פעם . עשו לכם הרגל: השתדלו לערוך סיור כזה אחת לכמה ימים או לפחות פעם בשבוע

ום אחד בלבד מגיחים מהן הזחלים, ותוך שבוע תוך י –בשבוע? כי כאשר יתושה מטילה ביצים 
 יש כבר נקבות בוגרות שיכולות להטיל אלפי ביצים חדשות וכמובן לעקוץ!

בואו נפעל ביחד כדי לשמור על איכות  .אז לסיכום, אל תתנו ליתושים להרוס לכולנו את הקיץ
 החיים שלנו:

 לא לשכוחים וייבשו אותם )ערכו סיורים קבועים בסביבת הבית לאיתור מקורות מים עומד• 
 .(תחתיות עציצים

 .הימנעו מהשקיית יתר של הגינה•  
  .דווחו לנו על כל מפגע מים עומדים שאינכם יכולים לטפל בו בעצמכם•  

 
 ממטרות   סובי סובי: לא פותחים לבד 

. מערכות השקיה ציבוריות באופן עצמאיאין לפתוח  עונת ההשקיה בפתח ואנחנו מזכירים:
 .מקרה הצורך ניתן ליצור קשר עם רמי מורב
 

 : עדכוןנוהל השימוש בטרקטורים של הנוי
 צוות הנוי שמח להעמיד לרשות הקהילה את הטרקטורים של הענף, 

 השחיקה הגוברת והעלויות הכרוכות בשמירה על תקינותם,  אולם בשל
 שנוכל להמשיך ולהעמידם לרשות הקהילה גם בעתיד,  כדי -ובעיקר 

 נאלצים לגבות תשלום עבור השימוש שנעשה בטרקטורים מחוץ לפעילות הענף. אנו 
 ₪.  150 היההתשלום עבור שימוש בטרקטור לצורך הובלות והעברות בתחומי הקיבוץ י

לשמור על כללי  יש ולכןלהדגיש שהכלים הללו קריטיים לביצוע עבודת הענף לנו חשוב  כמו כן
 . , וכמובן לשמור על הבטיחותנזקלהם יגרם שלא יכדי נסיעה ועבודה נכונים 

 פניות לגבי שימוש בטרקטורים יש להעביר לרמי מור. 
 מוזמנים לפנות בכל שאלה או התייעצות.                                                                          

 צוות הנוי ,על שיתוף הפעולה תודה                                                                             
 

 

 שראה: לה ירהש
 

 ישבה הנחת על מפתן נפשי.
 "היכנסי", אמרתי לה.

 "יש לי רגע אחד", השיבה.
 עניתי "זה כל מה שצריך".  

 

 
 (רוזין-עדי אביטל)                   


