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רוח חדשה נושבת בשכונה הוותיקה בעיר, אירועים, חוגים והעשרות 

רבות ניתנות לתושבי השכונה על ידי מבוגרים וצעירים שגרים בה 

ולוקחים אחריות על הנעשה בה6 נראה כי רוח זו הפכה לשגרת ימינו 

ויוצרת לה את האווירה הנינוחה כפי שבה לידי ביטוי בכתבות שמופיעות 

 כאן לפניכם6 אך מעבר לכך, קורה כאן משהו גדול יותר6 

בעוד אנו כתושבים יוצרים ''אתערותא דלתתא'' )התעוררות מלמטה, 

מהשטח( כפי שנהוג לומר בחסידות, ישנה תוספת של התעוררות 

חיובית ומבורכת ממסדית, מלמעלה6 הקמת המכינה הקדם צבאית 

וגרעין סטודנטים שיגורו בשכונה ויפעלו בה )כפי שנכתב בגיליון זה( הם 

ביטויים מוחשים לכך וטמונים בהם היסודות לשינויים בהיקפים רחבים 

יותר6 אנו מקבלים בברכה את הארגונים השונים ומקווים להצלחתם 

   ולהצלחתנו6

 דבר המערכת

 .9 666666666666666 חוג עיתונותחדשות:   0 666666666666666 דבר המערכת

 99 666666666666666 מתנדבים בחנותחדשות:   3 666666666666666 על חוק נוער בסיכון :חוק וסדר

 94 666666666666666 מכינה חדשה בשכונהחדשות:   4 666666666666666 קהילת סטודנטים חדשהחדשות: 

 94 666666666666666 יריד מכירות לקראת פסח  . 666666666666666 ג בעומר בשכונה“ל

 94 666666666666666 על פרשת בהעלותך -קומיקס   8 666666666666666 חילוף תפקידים בוועדחדשות: 

 95 666666666666666 רחמים בוקובזה -טור אישי   1 666666666666666 ערב העצמה נשיתחדשות: 

 .9 666666666666666 )לגזור ולשמור!(לוח החופש הגדול   .9 666666666666666 גבאי‘ משפ - משפחה בשכונה

     99 666666666666666 בחש בוכרי -מהמטבח השכונתי 

 מה בגיליון?

צוות העיתון, וועד השכונה וחברי עושים שכונה מאחלים החלמה מהירה 

 , בתקווה לראותך איתנו בשכונה, בריאה ואיתנה6פז-הדס עםל
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 חוק וסדר
 אזולאי-אריאלה דדון

ומי מוגדר  -חוק נוער בסיכון ”והפעם בנושא: 

 חלק ראשון בסדרה -“ בחוק כנוער בסיכון?

חוק הנוער נועד להגן על שלומם של קטינים )מי 

שנה( המוגדרים על פי החוק  98שטרם מלאו לו 

ו  די קי תפ ת  ר א די מג ק  חו 6 ה ' ' ם י קק נז ' ' כ

וסמכויותיו של העובד הסוציאלי שעבר הכשרה 

מיוחדת בנושא חוק זה, וקיבל מינוי משר 

 הרווחה לתפקיד העוסק בהגנה על קטינים6

 מיהו אם כן ''קטן נזקק''?

קטין שלא נמצא אדם אחראי עליו ) הורה  •

 או אפוטרופוס(6

קטין שהאחראי עליו אינו מסוגל לטפל בו   •

ו או שהוא מזניח את  או להשגיח עלי

 הטיפול בו6

 קטין שביצע עבירה ולא הועמד לדין6 •

קטין שנמצא משוטט, פושט יד או עוסק  •

 במכירה בניגוד לחוק עבודת הנוער6

קטין ששלומו הגופני או הנפשי נפגע או  •

 עלול להיפגע מכל סיבה אחרת6

קטין הנתון להשפעה רעה או שהוא חי  •

 במקום המשמש לביצוע עבירות6

חשוב לי להעלות את המודעות לנוער בסיכון 

ן שלא הרבה מכירים או מבינים מה  וו כי

המשמעות של נער המתמודד עם הרבה 

סיטואציות בהם אין לו כלים מקצועיים להכיל 

 התמודדות מוך האחראי עליו6

לעיתים אנו עדים לנער במצב זהה לדברים 

שהעלנו כאן אך אנו לא תמיד יודעים מה 

לעשות ולמי לפנות6  וגם אם אנו יודעים למי 

לפנות, לעיתים קרובות לא תמיד נוכל לסמוך 

על המערכת שתעשה את עבודתה נאמנה6 

לכן, חשוב שנדע כי הגוף הממונה על כך הינו 

ת  י ל א י צ ו ס ה ת  ד ב ו ע ה ו ה  ח ו ו ר ה ד  ר ש מ

ון מסגרות  הקהילתית שאמור להציע מגו

לשירותים לטיפול ותמיכה בילדים ובבני נוער 

בסיכון6 השירותים הניתנים בקהילה אמורים 

לתת את המענה הנדרש לילד ולמשפחתו 

 ולאפשר שילובם מחדש בקהילה6

בפעם הבאה נעסוק בסיוע ובכלים הניתנים 

 ע''י הרווחה ברשות המקומית6 
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עיריית נתיבות פרגנה לשכונה והביאה לנו 

קהילת סטודנטים שפועלת כבר בימים אלו 

בשכונתנו, אז666 יצאנו להכיר את הקהילה 

החדשה6 לצורך כך, פגשנו לראיון עם מנהלת 

תוצרת הארץ במכללת ספיר שמובילה כרגע 

 חן פרץ6 -את הקהילה אצלנו בשכונה ובעיר 

 חן, ספרו לנו קצת עליכם... מי אתם?

 0.99על רקע המחאה החברתית של קיץ  

התאחדות הסטודנטים בישראל יזמה מהלך 

אסטרטגי לאומי שמוביל הלכה למעשה לצדק  

הקמת קהילות סטודנטים   –ושינוי חברתי  

חברתית, -אקטיביסטיות בפריפריה הגיאוגרפית 

במטרה להצמיח סטודנטים ללקיחת אחריות 

על החברה הישראלית לשם יצירת חברה 

 מתוקנת וצודקת6

קהילות הסטודנטים הראשונים קמו בלוד 

והודות להצלחתן, הוקמו קהילות נוספות 

ברחבי הארץ, סמוך למוסדות אקדמיים וביניהם 

קהילות נתיבות של מכללת ספיר6   –גם אנחנו  

קהילת נתיבות פועלת לצד שתי קהילות 

 בשדרות וקהילה בקיבוץ נחל עוז6 

 קהילת סטודנטים הגיעה לשכונה! מהנעשה בשכונה: 
 רם חכמון -חדשות השכונה 

הסטודנטים מקבלים מלגה שנתית ובתמורה 

נדרש מהם לקחת חלק בשלושה תחומים 

מרכזיים: מעבר לעיר למגורים בדירה שכורה 

בשכונה מוגדרת, השתתפות בערב קהילה 

אחת לשבוע עם סטודנטים נוספים מהקהילה 

ה  י עשי לק ב חת ח לק  , הארץ צרת  של תו

חברתית בעיר או בשכונה אחת לשבוע וכן 

להוביל מיזמים ויוזמות בעיר בהתאם לצרכים 

 הקיימים6 

בסופו של דבר המטרה של תוצרת הארץ היא 

שמתוך השייכות לקהילה בה לקחו חלק 

הסטודנטים במהלך הלימודים, הם יבחרו 

ו ופעלו במסגרות  להישאר בערים בהן חי

 קהילות חיים6

 למה דווקא בשכונה שלנו?

תוצרת הארץ נמצאת בשיח מתמיד וקשובה 

לצרכי הרשויות איתן אנו עובדים ובכלל זה גם 

ית נתיבות6  שכונת אלפסי מזמנת  רי עי

הזדמנויות נהדרות ליצירה עשייה ושיתופי 

פעולה ולכן תוצרת הארץ שמחים להצטרף 

 לעשייה בשכונה המדהימה הזאת6
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איך הייתה קבלת הפנים שלכם בנתיבות 

 ובשכונה?

אנו שמחים על האפשרות להקים קהילה 

ס  התבס ל מן  ז ה תידה עם  ות שע ב בנתי

בשכונה6 אנו שמחים על ההזדמנות להיות 

חלק מהתנופה שנתיבות כבר נמצאת בה 

ומודים על שיתוף הפעולה הפורה עם העירייה 

ושאר השותפים בעיר, שמאפשרים לתוכנית 

בנתיבות לצמוח6 התחושה שלנו טובה  מאוד 

ואנו נרגשים לקראת העבודה הרבה שעוד 

 עתידה לפנינו6

מה הפרויקט הראשון שהתחלתם לעשות 

 בשכונה?

'עושים  ' לים ביחד עם חברי  אנחנו מפעי

שכונה'' את החוג כדורגל ומרגישים סיפוק רב 

מכך והעתיד צופן לנו עוד הרבה פעילויות 

 ואירועים6

תושבי השכונה וועד השכונה מאחלים לכם 

 הצלחה!
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השנה חגגנו בשכונה את ההילולה של רבי 

שמעון בר יוחאי בדרך חגיגית וכיפית במיוחד! 

בערב ל''ג בעומר נפגשנו למדורה גדולה 

מתושבי   .1-בטיילת שבשכונה, בה השתתפו כ 

 השכונה6

הפעילות נפתחה בתחנות לילדים ברוח החג:  

הכנת חץ וקשת, יצירת מטבעות של בר כוכבא 

וציור בפחם6 אנו מודים ליועד ענתבי מקק"ל 

 צדק על הסדנאות המושקעות!-ויאיר כהן

ל  ו גד ה גע  הר ע  גי ה כן  מ חר  ת -לא לק הד

המדורה! מיד אחרי ההדלקה חולק אוכל שווה 

ים -ומושקע במיוחד  יפס טרי וצ' פלאפל 

שהכינו לנו נשות וועד השכונה המדהימות6 

בהמשך היה בינגו לילדים עם פרסים שווים, 

ואת האירוע קינחנו בתפוחי אדמה מהמדורה, 

 מרשמלו צלוי וכמובן אבטיח666

 ג בעומר בשכונה“חגיגה המונית בל
 ספיר שיין -חדשות השכונה 
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לאירוע הגיעו עשרות רבות של תושבים 

מהשכונה שנהנו מאוד מהפעילויות6 "הייתה 

חוויה מדהימה, הרגשתי הווי משפחתי 

וחיבור לתושבים פה בשכונה6 ישבנו חרדים, 

דתיים וחילונים, וזה הרגיש הכי טבעי שיש", 

 סיפרה לנו אחת המשתתפות6

את האירוע הפיקו וועד השכונה בשיתוף עם 

''עושים שכונה'' שעושים לילות כימים כדי 

לארגן פעילויות מגבשות לשכונה, והופך 

 תודה! -אותה למקום שטוב יותר לחיות בו
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ועד השכונה החל בסבב תפקידים מחדש, מי 

שהיה ליו''ר הועד רם חכמון סיים את תפקידו 

לאחר כשנה בתפקיד, מחליפת היו''ר  תהיה 

 הגב'  מלכה ידיד, חברת הועד6 

: ''אני שמח שנתנה לי הזכות לשמש רם חכמון

כיו''ר הועד ולהיות שותף למהפכה של ממש 

בשכונה שלנו6 הפעילויות הרבות שעשינו 

 חילופי תפקידים בוועד השכונה
 חדשות השכונה מערכת

בשכונה ועצם ביסוסו של הועד היו בגדר חלום 

שהפך למציאות6 אני מברך את מלכה ידיד 

ל את הועד ואת  ן בכוחותיה להובי ומאמי

השכונה בדרכה הייחודית ואהיה שם לצידה 

ככל שתצטרך6 זה הזמן להודות לוועד שנתן בי 

את אמונו בתקופה שבה שימשתי כיו''ר הוועד, 

 העבודה איתם הייתה לי לעונג''6 

 שלום לכולם! 

 .9-שמי מלכה ידיד, תושבת השכונה מזה כ 

ילדים ותוך כדי  4שנים, גידלתי בשכונה הזאת 

ייחלתי לשינויים על מנת שנוכל לגדל את 

ילדינו באיכות חיים טובה ובחיי קהילה פעילים 

ומועילים6 נבחרתי להיות יו''ר וועד השכונה 

ואקווה שאוכל לנצל את מעמדי זה על מנת 

ר  פו שדורש שי תחום  כל  ל  יע לי כל  שנו

בשכונה6 בין הנושאים שאני רואה לנכון לקדם 

הם: שמירה על איכות וניקיון הסביבה, פיתוח 

פעילויות פנאי לילדים ונוער בשכונה, שיפור 

תשתיות, הקמת מתקן משחקים ועוד666 כל 

זאת לא אעשה לבד אלא יחד עם שותפיי 

וחבריי לוועד השכונה, ובעזרת סיוע שלכם 

תושבים יקרים6 כאן המקום לבקש מכל תושב 

שרוצה לראות שינוי בשכונה לבוא להירתם 

 ולסייע לנו במשימה6 

אני מודה לחבריי הוועד שנתנו בי אמון, בברכה 

 להצלחת כולם,

 מלכה ידיד, יו''ר וועד השכונה6

 מלכה ידידיו''ר וועד השכונה הנכנסת:  –דברי ברכה 
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ביום רביעי האחרון קיימו חברי 

''עושים שכונה'' ערב העצמה 

ת -נשית  רוחנית עם הרבני

המפורסמת רחל קדוש6 בערב 

זה התקיימה הפרשת חלה 

ם  י ע ו ד י ה ם  י נ מ א ת  ד ו ע ס ו

ר  לותיהם הרבים עבו בסגו

-המשתתפות והמתברכות6 כ 

מנשות השכונה הגיעו   .3

הרוחנית  ירה  ו ו מהאו ונהנ

 שלוותה את הערב6

בתיה רוט, מי שהובילה את הארגון בערב זה 

הדגישה את החשיבות של האירוע ואמרה כי 

''ערב שמהווה חיבור בין כלל נשות השכונה 

תורם להווי הקהילתי אותו אנו שמים במרכז 

הפעילות שלנו ותורם לתחושת השותפות 

 בשכונה שלנו''6

משתתפת הערב אביבה ברוך אמרה בסיום  

הערב כי ''היה מדהים! נהנינו מאוד 666 יצאתי 

 ערב העצמה נשית רוחנית שהתקיים בשכונה
 חדשות השכונהמערכת 

בתחושה של עילוי ושמחה, האירועים הללו 

מרוממים מאוד6 אפילו אמא שלי שלא יוצאת 

מהבית בדרך כלל ואחותי שלא גרה בשכונה 

 הגיעו ונהנו''6

לות במרכז  הוא תוצר של הפעי זה  ערב 

העצמה נשית שפועלת בשכונה בימי שני בין 

בבוטיק השכונתי   .99:3  –  ..:.9השעות  

 ''שנייה בשכונה''6
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איני יודע אם זה יד מכוונת או סתם מקרה מוזר, 

אך את משפחת דנינו פגשתי יום לפני שידעתי 

והכרתי אותם6 בעודי יושב עם חניך שלי מול 

הבניין שקרוב לגן אלעזר עברה מולי אמא ושני 

ילדים קטנים וחמודים6 הילדים עצרו והסתכלו 

וכר  ז י  ואנ א  הבי על המשחק שחניך שלי 

 שחשבתי בליבי ''איזה ילדים חמודים''6 

ההיענות ומאור הפנים שאמא שלהם עזרה לי 

בכתבה הראתה לי שיש להם מאיפה לשאוף 

את החום והנחמדות שהם שידרו6 יכול להיות 

שזה יישמע מוזר אך אני מאמין שיש אנשים 

שמשדרים משהו שאפשר לקלוט בפעם 

 עם משפחת דנינו -משפחה בשכונה 
 דביר רוט

הראשונה שרואים אותם6 משהו טהור6 זה מה 

 שראיתי באותה משפחה6

 

נמצאת מאז ומעולם בנתיבות, משפחת דנינו  

האמא אודליה היא ילידת נתיבות6 בעלה נפטר 

לפני כמה שנים6 לשכונה המקסימה שלנו הם 

לפני   ץ מהאמא היקרה   4הגיעו  ם6 חו שני

ילדים מקסימים: ירין   3למשפחת דנינו יש עוד  

ואימרי מלאכי   1-טליה מזל בת ה   .9-משה בן ה 

 וחצי6 3בן 

 מה אתם אוהבים לעשות בתור משפחה? 

אנחנו מאוד אוהבים לצאת ולעשות טיולים 

 משפחתיים ביחד6

 מה את אוהבת בשכונה?

אני אוהבת את הכל)!( את האנשים, המראות 

 והאופי המיוחד שיש בה6

 ובכל זאת מה הייתם משנים או משפרים?

ן  ו שיהיה יותר תעסוקה לילדים שיהיה ניקי

 ואסתטיקה חיצונית6 לא יותר מידי6

ל  ע ו ה  נ ו כ ש ם  י ש ו ע ל  ע ת  ב ש ו ח ת  א ה  מ

 הפרויקטים שהם מרימים?

אני נמצא בפעילויות שלהם כמו במרכז העצמה 

נשית ונהנית מאוד, המפגשים גורמים לי לסיפוק 

 רב עם הקבוצה והמנחה6

ולסיום מה תאחלי לשכונה המקסימה שעולה 

 עם הזמן יותר ויותר?

שיהיה רק טוב ושנוכל לגדול כאן ולגדל את ילדינו 

 בנחת ובבטחה6
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 בחש בוכרימהמטבח השכונתי:  
 מרינה אמינוב

מרינה אמינוב הביאה לנו מתכון משפחתי 

 הבחש המפורסם6   -למאכל של עדת בוכרה

 מרכיבים

או   8קילו הודו אדום או בשר בקר מס׳    -בשר  

כוסות אורז   3  -אורז עגול    ;כבש או קורקבני 

פטרוזיליה   ;צרורות 4 -כוסברה  ;לריזוטו או סושי

שמן קנולה  ;חבילה אחת -בצל ירוק  ;צרורות 0  -

 –מים    ;לפי הטעם   -מלח    ;או שומן כבש   -

 הרבה6

 הוראות הכנה

  6טוחנים את הבשר בדרך גסה 

 6משרים את האורז במים רותחים 

  אחרי כחצי שעה שוטפים את האורז היטב

 במסננת ומניחים לייבוש6

  קוצצים את הבצלים הירוקים, הכוסברה

 והפטרוזיליה דק6

  מטגנים את הבשר עם בצלים הירוקים בכחצי

 כוס שמן6

  לאחר שהבשר משנה את צבעו מוסיפים כוס

מים ומעט מלח ומבשלים על להבה נמוכה 

 כחצי שעה6

  ת א ר  ש ב ה ך  ו ת ל ם  י פ י ס ו מ

הפטרוזיליה והכוסברה הקצוצות, 

 מערבבים ומכסים הכל במים6

  ,מביאים לרתיחה, סוגרים את הסיר

וממשיכים לבשל על להבה נמוכה 

 עוד כחצי שעה6

  ף ו ט ש ה ז  ר ו א ה ת  א ם  י פ י ס ו מ

 מערבבים6

  מוספים עוד כחצי כוס שמן או שומן כבש

 מומס6

  מוסיפים מים עד גובה האורז + אצבע אחת )כ-

 ס"מ יותר מהאורז(6

  מביאים לרתיחה ומעבירים ללהבה הכי נמוכה

 .0  -שאפשר, סוגרים את הסיר ומבשלים כ 

 דקות6

   ם לי ז ו הנ כל  פח את  סו רז   -לאחר שהאו

מערבבים בעדינות במזלג כדי לפתוח את 

 האורז6

  עוטפים את המכסה ודפנות הסיר במגבת

מטבח לשמירת האדים  וממשיכים לבשל על 

מידי פעם את הסיר  אש קטנה6 פותחים 

 ומערבבים בעדינות במזלג6

   94  -משאירים על אש קטנה )או בתנור ב. 

אלא עטוף בנייר כסף(   -מעלות, ללא מגבת  

 דקות6 .45-5ל

 מוכן6 שיהיה בתאבון! –זהו 

בדרך כלל בתחתית הסיר אמור להיווצר כרום של 

אורז צלוי הנחשב טעים במיוחד6 הבוכרים 

קוראים לו ״טדיגי״ והוא מיועד לראש המשפחה 

 או לאדם החשוב ביותר שמשתתף בסעודה6
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השבוע התקיים בשכונה לראשונה חוג עיתונות 

משאלי, כתבת -בהנחייתה של נעמה אנגל 

לענייני דרוםnrg   6העיתון מקור ראשון ואתר  

מטרת החוג היא לחשוף את הילדים לעולם 

התקשורת והשפעתו על החברה בה אנו 

נמצאים, וכמו כן לתת להם כלים פרקטיים 

ליצירת כתבות בכוחות עצמם6 המשתתפים 

קיבלו כבר במפגש הראשון מחברת מעוצבת 

ייחודית שתשמש אותם לכתיבת הכתבות 

 הראשונות שלהם6

בסוף המפגש סיפרו המשתתפים כי "היה 

מעניין וכיף ללמוד ידע כללי שהיה בשבילנו 

חדש, למדנו למשל על אסון התאומים שהיה 

אירוע חשוב וגדול שהשפיע רבות על העולם6 

 חוג עיתונות יצא לדרך!
 עירית מיוחס -חדשות השכונה 

חשוב לדעת על דברים שאנחנו לא תמיד רוצים 

לשמוע כדי שנלמד להתמודד איתם6 אנחנו 

רוצים ללמוד לכתוב על דברים שמפריעים לנו 

כדי לשנות את המציאות6 חשוב להשפיע על 

מה שקורה בעיר שלנו ואפשר לעשות את זה 

משאלי סכמה -דרך כתבות"6 נעמה אנגל 

בסיפוק את החוג ''היה מדהים לפגוש ילדים 

וילדות עם סקרנות גדולה ורצון להשפיע ולשנות 

את המציאות הקרובה לביתם ובכלל6 דיברנו על 

תפקיד התקשורת וחשיבות חופש הביטוי 

והבעת דעותינו'', אין לי ספק שעוד נשמע על 

חבורת הכתבים הצעירים האלו בעתיד הנראה 

 לעין''6

אז אם גם אתם חולמים להיות כתבים, ורוצים 

 -להכיר את רזי העיתונות והמדיה והכי חשוב  

מוזמנים   -להיות כתבים בעיתון של השכונה 

ן הקרוב בשעה   ום ראשו  .90:3להגיע בי

מפגשים נוספים6   4למנהלת מוטב יחדיו לעוד  

 ט'6 -החוג מיועד לילדים מכיתה ה'

 אל תפספסו!!!

 411..0.-50.לפרטים והרשמה: עירית 
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 מתנדבים בחנות מהנעשה בשכונה: 

 אדווה סבן, רכזת החטיבה העליונה בבית הספר דרכא 

יום  החודש התקיים במקיף הכללי דרכא 
הנצחה לזכרו של החייל מידן ביטון ז״ל, בוגר 
ביה״ס שנפל ב״צוק איתן״6 היום נפתח בטקס 
מרגש בנוכחות המשפחה וחיילי היחידה של 
מידן ומיד בסיום הטקס יצאו תלמידי החטיבה 
העליונה ליום התנדבות בעיר יחד עם חיילי 

ל, ברוח הנתינה והאהבה “ היחידה של מידן ז 
 שכל כך אפיינה אותו6  

שכבה יב׳ הגיעה אלינו לשכונה להתנדב בבוטיק 
 ה!-מ-י-ה-ד-השכונתי שלנו, והם עשו עבודה מ
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מכינת ''מעשה בנגב'' היא מכינה קדם צבאית 

חצי שנתית המיועדת לתושבי הנגב6 באוגוסט 

נה של  ב נפתח את השנה הראשו הקרו

בוגרי כיתות י''ב   05המכינה בנתיבות עם  

מנתיבות, ערד, דימונה, אשקלון ועוד6 במשך 

שבעה חודשים הראשונים של השנה יגורו 

 מכינה קדם צבאית חדשה בשכונה   
 “מעשה בנגב” מכינת

תלמידי המכינה בשכונה הוותיקה בנתיבות, 

וילמדו בגן הצמוד לבית הכנסת יד רמ''ה 

שעבר שיפוץ ע''י עיריית נתיבות ולאחר מכן 

 יתגייסו לשירות משמעותי בצה''ל6 

במהלך שהותם במכינה ילמדו המשתתפים 

י  כן חי וכמו  וערכים  ונות  על צי

שליחות לצד התנדבות בקהילה בה 

כירו את הארץ  י ם6 הם  גרי הם 

במסעות ויעבדו למען הבית שבו 

הנגב6 עבור המכיניסטים  -אנו גרים 

זוהי שליחות להשפיע על סביבתם 

ולפתח את החברה בישראל ואת 

 בניית זהותם האישית6  

 נתיבות, אנחנו כבר מגיעים!

 קומיקס
 עדין סטון
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 בוקובזה בשכונה -טור אישי 
 רחמים בוקובזה

שלום שכונה יקרה, זה שוב אני666 והפעם 

אכתוב על השיפוצים הנרחבים בברית 

כהונה6 אך לפני כן, אפתח דבריי בדברי שבח 

על הקבוצה הצעירה ''עושים שכונה'' ולוועד 

השכונה שלא מפסיקים לפעול בשכונה ולו 

לרגע אחד6 הפעילויות הרבות הם תוצר ישיר 

של האנשים שעומדים מאחורי הקלעים 

 ונותנים תחושה של משפחה חמה6

כתושב השכונה ברחוב ברית כהונה אני 

מוצא את עצמי מסתכל סביבי בשנים 

האחרונות ולא מצליח להבין כיצד דווקא 

בתקופה שבה הקידמה פורצת לכל עבר, ויש 

פיתוח אדיר ברחבי הארץ בכלל ובנתיבות 

ת  ו י ת ש ת ה א  ש ו נ ב ט  ר פ ב

והמבנים החדשים, לעומת 

זאת בשכונה שלנו נשארת 

ל  ו ש רי ו פ סי לו  כאי ר  ו מאח

סלאח שבתי המפורסם עדיין 

 לא תמו6

והנה החלום הופך למציאות, 

אנו עדים בזמן האחרון לשינוי 

ב  ח ר נ ה ץ  ו פ י ש ב ש  מ מ של 

6 -שנעשה ברחוב ברית כהונה  כלפון הכהן

בחודשים האחרונים נכנסו לשכונות קבלנים 

עם עובדיהם לשפץ את הבלוקים שבה אנו 

גרים6 זה הזמן להודות לגורמים ששותפים 

לשיפוץ כגון העירייה, עמיגור, פרויקט שיקום 

שכונות ועוד שהופכים את הרחוב שלנו למקום 

שנראה טוב יותר וישפיע על איכות החיים של 

 תושבים רבים6

בפעם הראשונה מזה שנים רבות יש תחושה  

שמשהו חדש מתחיל כאן, והלוואי ונזכה לראות 

את המקום שלנו מתפתח בכל המישורים 

 האפשריים6 

 רוצה לפרסם את הייחודיות שלך? -בעל עסק 

 פינה זו יכולה להיות שלך במחיר מוזל

 .50458031.: לפרטים
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 “חדש בשכונה”מערכת העיתון 
 

 רם חכמון6עורך ראשי: 
 ועד השכונה הוותיקה בעיר6מערכת העיתון: 

 ברוכי בן אבו6מעצב גרפי: 

 
  -לפרסומים בעיתון ולשליחת כתבות  

 מגשימים ביחד בנתיבות .50458031.מוזמנים לפנות לרם: 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 ח' תמוז     060

 

 ט' תמוז    360

 

  י' תמוז      460

קומזיץ  :00:11

 ושירה בציבור,

 בטיילת

 יא' תמוז     560

 

 יב' תמוז    60.

 

 יג' תמוז    060

 

 יד' תמוז    860

 

  יז' תמוז    9960 טז' תמוז    9.60 טו' תמוז    160

 

 צום י"ז בתמוז

  

  יח' תמוז   9060

סרט חינוכי : 00:91

, לכל המשפחה

בדשא מאחורי 

  המינהלת

 כא' תמוז  560 כ' תמוז   9460 יט' תמוז  9360

  כד' תמוז   9860 כג' תמוז    9060 כב' תמוז 9.60

סדנת : 00:11

נגרות לילדים 

  גן אלעזר, ונוער

 כח' תמוז 0060 כז' תמוז 0960 כו' תמוז  0.60 כה' תמוז    9160

 ב' אב       0560 א' אב     0460 כט' תמוז  360

יום ספורט : 00:11

גן , לילדים ונוער

  אלעזר

 ו' אב      0160 ה' אב     0860 ד' אב     0060 ג' אב       0.60

 ט' אב         068 ח' אב       968 ז' אב      3.60

 

 צום ט' באב

 י' אב             368

: סרט חינוכי 00:91

לכל המשפחה, 

בדשא מאחורי 

 המינהלת

 יג' אב       68. יב' אב      568 יא' אב       468

 חלק ראשון

 הורים וילדים6  -לכל המשפחה כל הפעילויות הן ללא תשלום, ומתאימות 

                           ה בגיליון הבא נפרסם את המשך התוכניות לקיץ6 מוזמנים לקחת חלק!“בעז

 503800501. -ראשית לפרטים נוספים: 


