
 

 

    

 
 

                                                                                             

 8.5.2019 ,איירב ג, רביעייום  .3765 מס'                                                                                          
 

 
 זוהר – להולדת הבת והנכדה ,ואילן ולכל המשפחהעל לי ,ורע כהן אולמןלעירית 

 

 תמר -לדת הבת והנכדה ו, להלאסנת ויונתן גרין, לריקי ולכל המשפחה
 
 

 : חוגגים עצמאותלישראל 71
 הערב מעורבות ותרומה לחברה, יתקיים ,התנדבות – "מעורב ישראלי"ימן טקס עצמאות חגיגי בס

  הצמוד למגרשי הטניס. ,רגל-בדשא קט 20:30בשעה 
  ריקודים לילדים על הדשא.ו רחבת חדר האוכלקפה בל מוזמנים כולם לאחר הטקס

 
 חדר האוכל סגור.. ביום שישי 20:00-18:30הערב  חגארוחת 

  , השער יהיה סגור עד צאת החג.יום העצמאות -יום חמישי ב :שער צפון
 

  בחורשת חלופ :נטיעות עצמאות
בחורשת חלופ )באזור מתקני הכושר( למבצע נטיעות קהילתי, שימו  9:00ביום העצמאות ניפגש בשעה 

מוזמן להביא איתו  אלון תבוראו  אלה ארץ ישראליתגים לב: כל מי שאימץ עץ בט"ו בשבט האחרון מהסו
בשאלות ניתן לפנות לאייל לנטוע.  יוכלכל מי שרוצה שנביא שתילים נוספים כדי נו את השתיל מהבית. א

   .נתראה בחורשה. 050-9105656מצליח 
 

 : טקס הסרת הלוטאירוע לזכרו של משה פלמן
נסיר את הלוט באירוע מחווה לזכרו של משה פלמן )אריאלי(,  17:00בשעה  11.5במוצאי שבת 

המבנה שנוסד הודות  –קבוצת מייסדי נען. האירוע יתקיים בדשא המעבדה ממראשוני הנוער העובד ו
 את ילדי בית הספר בנעןפחת פלמן להנצחת זכרו של משה. מבנה המעבדה שימש לתרומה של מש

למרכז פעילות כיום מבנה לשימור ומשמש כהוכר  הואכימייה, בוטניקה והכרת הטבע בכלל.  לימודיל
 תרים בנעןהוועדה לשימור א –שרהלה אלמוג             .                                                     לילדים

 
 בעניין חצבתעדכון בריאות: 

אובחן כחולה  ביום שבת בנעןבטורניר הפוקר השתתף שאורח ש עדכן אותנו היוםמשרד הבריאות 
 פיפירוט לוכן  ,טורנירבמהלך ה חדר האוכלב ששהולאלו במחלת החצבת. קיבלנו מכתב ובו הנחיות 

    לחברים במייל.הכול הועבר . בעקבות החשיפה למחלה להתחסן שצריכות/לא צריכות גילה קבוצות
  - מבקש להתייעץ ולקבל הנחיותולפי שנת הלידה מומלץ לו להתחסן או  האירוע זמןבבמקום מי ששהה 

 .ביום שישי הקרוב 5400: *בטלפון מוקד משרד הבריאותעליו לפנות ל
 (מינות והמענה)תודה הדס על הז 050-7356480מנהלת המרפאה בטלפון: להתייעץ עם הדס אפשר 

 לכולם בברכת בריאות
 

 מועדון הבוקר: פרופ' חנה יבלונקה
נארח במועדון את פרופ' חנה יבלונקה, שתחומי עיסוקיה 10:00בשעה  14.5ביום שלישי   

 כהיסטוריונית הם השואה והחברה הישראלית. בספר "ילדים הם בסדר גמור" היא ממפה את סיפורם
 של בני דורה; דור תש"ט, דור ראשון למדינה ושונה מדורות יהודיים קודמים.

 
  עדכון לשכנים מתחתנים:

 אנחנו מתנצלים מראש על המוזיקה הנהדרת שתושמע .חתונה בבוסתן תקייםביום שישי הקרוב ת
 .תודה וסליחה מראש .לשכניםואולי תפריע 

 
 
 



 
 החינוך החברתי: זיכרון קהילתי

 ההתכנסות המשפחתית והקהילתיתנהיה דליל יותר. האוויר שבין יום השואה ליום הזיכרון  ימיםב
 יהדותנו.מחלק בלתי נפרד מעמנו והיא לטובת שימור הזיכרון 

ות לנו אפשרויות ותה ומזדמנעם כל הקושי, אלה ימים בהם הקהילה שלנו מפגינה את חוסנה וייחודי
 חיבור.לנדירות להיכרות ו

 הובלה של שני סוגי מפגשים משמעותיים:החטיבה הצעירה  לקחה על עצמה השנה
 ילד - האישי וסיפורב ששיתף בפתיחותים כוכבא, ל נערי ונערות החט"צ עם אפרמפגש של כ - האחד
 .בביתן נעןמשכולות משפחות י הנוער עם מיים של בנמפגשי שיח אינטי - השני בתקופת השואה.שנולד 

פתחתם  להשתתף במפגשים המיוחדים.תודה גדולה לאפרים כוכבא ולכל אחת מהמשפחות שבחרו 
עם ההיסטוריה  כל כך חשובהכרות דור הבא שלנו הלביתכם ובכך אפשרתם  בפנינו את ליבכם ואת

 האישית והמקומית של כולנו.
 "סיפורים בסלון".ת הגחלת של המסורת הנהדרת וזמת ושומרתודה מיוחדת לדגנית אילן, י

 דלית וצוות החינוך החברתי בהערכה רבה,

 
 : מדור לדורהזכות לספר

הנערים והנערות , ובזרועות פתוחות קיבלנו את פתחנו את ביתנו ליוזמה המבורכת של החינוך החברתי
 הצעירים בליווי גילי ניר, המדריך.

בהגנה  1984יקותיאל סולצ'נסקי, שנפל במלחמת העצמאות בשנת  שלנוסיפרנו על אבא  ביתנולון בס
 על גוש עציון הנצורה.

גנית, לדלית, לד ;ליוזמים ולמוציאים לפועל מודים .וערכי ביותר מיוחד מפגשל להיות שותפים התרגשנו;
 מדריכים ולנערים.ל

מעביר מדור לדור את  ,בסלון םהח מפגשה – והזיכרון האישי הסיפור שנה להקמת המדינה, 71בחלוף 
 ו לנו חיים. במותם ציושהאהבה לארצנו שקמה בזכותם של הנופלים, 

 שלומית רז ודידי סולצ'נסקי, מעריכים ומודים                                                                           
 
 

 שאוהביםסדנה במעבדה: לגדל צמחים 
בסדנה  .לסדנת ריבוי צמחים עם אורי ארז, מנהל הגידול של משתלת בוטניקה חוג הטבע מזמין אתכם

כיצד לרבות צמחים באמצעות ייחורים, הנבטות וחלוקות, כך שתוכלו להתחיל לגדל בעצמכם את נלמד 
 מעבדה לטבע. ב 18:00, בשעה 23.5 חמישייום  .הצמחים שאתם אוהבים

  050-9105656ללא תשלום, אך יש להירשם מראש אצל אייל מצליח ההשתתפות 
 

 .לדורות הבאים עולם טוב יותר, מפויס יותראין לי נכסים, יש לי רק חלומות להוריש "שורה להשראה: 
 (בכינוס חתימת השלום עם ירדן יצחק רבין)                          "עולם שנעים לחיות בו. אין זה הרבה מדי

 
 

 


