
 212.222.32ז שבט תשע"ז | “| כ 2גיליון מספר 



 212.222.32ז שבט תשע"ז | “| כ 2גיליון מספר 

 , העיתון החודשי של השכונה הוותיקה בנתיבותחדש בשכונה|   2

 8 222222222222222 : משפחת אלפסימשפחה בשכונה  1 222222222222222 דבר המערכת

 9 222222222222222 המים בשכונהתחקיר:   1 222222222222222 תיקון חוק המזונות :חוק וסדר

 .3 222222222222222 מרק חריירהמהמטבח השכונתי:   5 222222222222222 נראות ואיכות הסביבה: 

  :עובדות שלא ידעתם .3

 על הבבא סאלי
 33 222222222222222 “שנייה בשכונה”מהנעשה בבוטיק   6 222222222222222

 32 222222222222222 מערכת חוגים  2 222222222222222 הכר את השכונה 

     2 222222222222222 קומיקס

 מה בגיליון?



 212.222.32ז שבט תשע"ז | “| כ 2גיליון מספר 

1, העיתון החודשי של השכונה הוותיקה בנתיבות | חדש בשכונה  

2 עיתון זה 2אנחנו שמחים להגיש לפניכם את העיתון החודשי של השכונה, גיליון מספר  

חרט על דגלו לשים את השכונה בה אנו גרים במרכז הבמה2 הכתבות, והאירועים 

שמפורסמים בעיתון זה יעסקו בבעיות שאנו כתושבי השכונה נתקלים בהם )כגון בעיות 

בזרימת המים בברז שלנו בבית(, לצד ההתחדשות החיובית והענפה שיש בה בימים אלו 

 )אירועים קהילתיים, חוגים והעשרות לתושבים ועוד(2  

כאן המקום להודות לוועד השכונה, ולקבוצת ''עושים שכונה'' ולעוד המון המתנדבים 

שמקדישים שעות רבות בהתנדבות מלאה מזמנם האישי ופועלים יחד, במלוא המרץ כדי 

 להפוך את המקום שלנו, השכונה המיוחדת הזו למקום שטוב יותר לחיות בו2

יש לכם רעיונות לפינות נוספות בעיתון? רוצים להיות שותפים בכתבות? מוזמנים להציע 

 אותם ולהצטרף אלינו2

 | ramhackmo@gmail2com .52-058219.  -רם חכמון לפניות: 

 דבר המערכת

 

 חוק וסדר
 אזולאי-אריאלה דדון

בפינתנו החדשה יועלו בכל חודש נושאים 

רלוונטיים המעסיקים אותנו במגוון נושאים: 

בירוקרטיה, זוגיות, עבודה, ילדים בריאות 

 וכדומה2

נדגיש כי הייעוץ הינו מתוך ניסיון ויידע בתחום 

 המדובר, אך איננו תחליף לייעוץ מקצועי2

תיקון חוק המזונות   -חוק חדש נכנס לתוקף  

 בביטוח לאומי:

נכנס לתוקפו חוק חדש   32322.32בתאריך  

שנועד לעשות תיקון שמנע מנשים רבות 

 בישראל הכנסה חודשית2

מטרת חוק זה נועדה לתת לנשים הזדמנות 

לצאת לעבודה מבלי לחשוש שקצבת המזונות 

 תיפגע באופן מלא מהמוסד לביטוח לאומי2

זוהי בשורה משמחת המביאה עמה תקווה 

חדשה לנשים להתפרנס בכבוד ולא לחשוש 

מפגיעה בקצבה הניתנת להם מידי חודש2 כך 

לל של העבודה ודמי  שתמיד הסכום הכו

המזונות יהיו גבוהים יותר מקבלת דמי המזונות 

 בלבד2

כדי לבדוק קריטריונים נוספים, יש לפנות  

 לביטוח לאומי ולברר את זכויותיכן בעניין2

 בהצלחה! 

יש לכם שאלה שמטרידה אתכם? מוזמנים 

 לפנות למערכת ואנחנו נעסוק בה2
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אירוע הפנינג ירוק בשכונה בחסות הוועד 

 השכונתי

קיימנו   232.222.32ביום שלישי, כ"ה בשבט,  

 יריד ירוק בחסות וועד השכונה בגן אלעזר2

בתוכנית יצאו הילדים בקבוצות לרחובות 

השכונה ולאחר שניקו את השכונה, שיחקנו 

ברחבי השכונה2 בהמשך ‘  חפש את המטמון ’ 

התוכנית התאספנו להצגה של תיאטרון 

הבייניש בנושא "מה אתם הייתם עושים?" 

בה הציגו השחקנים בפני הילדים מספר 

דילמות בנושא איכות הסביבה והילדים סיפרו 

כיצד הם היו מגיבים לו הם היו נמצאים 

 .5-בסיטואציה דומה2 באירוע השתתפו כ 

יתה העלאת  הי רים שמטרתו  הו ו ם  לדי י

המודעות בשכונה לניקיונה2 מקווים שנהניתם 

:(  

 

 על נראות ואיכות הסביבה בשכונה
  ועדת איכות הסביבה בשכונה

בשיתוף פעולה עם יחידת יפתח הממונה על 

מפגעים וניקיון העיר אנו ממשיכים לאכוף את 

 נושא הניקיון בשכונה2 

זבל  זריקת  , אם ראיתם מפגעים או  לכן

מוזמנים להתקשר אלינו ואנחנו   –בשכונה   

נטפל בכך בהקדם2 אנו אוספים את התלונות 

ומעבירים ליחידת יפתח  בעיר האחראית על 

נושאים אלו2 הטיפול יהיה במידי! פרטי 

 הפונה יישארו חסויים לנו בלבד2 

 

 לתלונות:

 52-6030551. -פנחס 

 522696605. -מלכה 

 

כי איכות הסביבה מתחילה מסביבה 

 איכותית!



 212.222.32ז שבט תשע"ז | “| כ 2גיליון מספר 

 , העיתון החודשי של השכונה הוותיקה בנתיבותחדש בשכונה|   6

החודש חגגנו את האירוע המפורסם ביותר 

בדרום: הילולת הבבא סאלי )ד' שבט(2 לכבוד 

עובדות שלא ידעתם   .3המאורע המרגש קבלו  

 על הצדיק מנתיבות:

  ( 3889נולד במרוקו בראש השנה תר"ן )

 !95(, בגיל 3980ונפטר בד' שבט תשמ"ד )

  לא כולם יודעים ששמו של הבבא סאלי הוא

רבי ישראל אבוחצירא, ומשמעות הכינוי 

"הבבא סאלי" הוא "האבא המתפלל" )או: 

 "אבא ישראל"(2

  הבבא סאלי הנהיג את עצמו בסיגופים מגיל

צעיר: הוא נדר נדר שלא לאכול בשר, והיה 

 צם בימיות החול2

   התחתן, אך כעבור שנתיים   31כבר בגיל

נישא   36אשתו נפטרה במהלך לידה2 בגיל  

מהם   1ילדים2 מתוכם, רק    9מחדש ונולדו לו  

הגיעו לבגרות2 בהמשך נישא שוב ונולדו לו 

 ילדים נוספים2

  בלבד התמנה לראש ישיבה! 39בגיל 

   25היה רב ודיין במרוקו במשך רוב חייו, ובגיל 

עלה לישראל ליבנה2 משם עבר לאשקלון, 

, עבר לגור בנתיבות222 83, בגיל .392ובשנת 

! הצדיק התגורר ברחוב ברית כהונה בשכונת 

הרב כלפון הכהן, אך הדעות חלוקות באיזו 

 דירה בדיוק222

  התפרסם בציבור כעושה מופתים, ורבים

נהרו אליו מכל קצוות תבל כדי לזכות בברכתו 

 וללגום עימו מעט ערק2

  למרות פרסומו ומעמדו, הבבא סאלי גר

בדירה צנועה וסירב לעבור לדירה גדולה יותר 

 מתוך פשטות וענווה שהיה בו2

  ,נפטר ונקבר בנתיבות2 על קברו יש בניין גדול

 וסביבו פארק בצורת חמסה2

  לקבר של הבבא סאלי באים כל שנה כרבע

 מיליון איש!!!

 עובדות שלא ידעתם על הבבא סאלי .3   
 ספיר שיין
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פרסים לשלושת העונים 
 נכון על השאלות!

 הכר את השכונה
 מרינה אמינוב

חושבים שאתם מכירים את השכונה? ענו על 
שלושת השאלות הבאות וזכו בפרסים שווים 
לכל המשפחה )שלושת העונים הראשונים 

 שיענו נכון על השאלות(!

 א2 מה שמה הראשון של העיר נתיבות?

 ב2 באיזו שנה הוכרזה נתיבות כעיר?

ג2 כיצד נקראת הטיילת השכונתית ומדוע 

 נקראת כך?

 שליחת התשובות בהודעה למרינה:

.52-772.226 

 תשובות לשאלות מהעיתון הקודם:

 .הרב בן לולו -רב מוכר בשכונה

מקום בו מתקיימות הפעילויות 

 .מנהלת מוטב יחדיו -בשכונה

 -סמלה של העיר שנמצאת בשכונה

 .מגדל המים

 קומיקס
 עדין סטון
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בפינתנו החדשה נכיר את הפנים של 

השכונה, האנשים והמשפחות שגרים בה 

ומעצבות את דמותה הייחודי של השכונה2 

המשפחה הראשונה שזכינו שתציג את 

 2עצמה בפנינו היא משפחת אלפסי

משפחת אלפסי גרים בשכונה ברחוב 

השנים האחרונות2 מי אתם   36-הגיבורים ב 

 משפחת אלפסי?

ילדים: אליעד,   6שמי אורנה אלפסי, ויש לי  

חייל היחידה קרבית, דניאל שמתגייס בעוד 

כחודש, טוהר תלמידת תיכון המר, שילה 

ונהוראי תלמידים בנועם אליהו ושהם 

 2וחצי 5הקטנה בת 

 ?איך הגעת לשכונה

ההורים שלי גרים באחד מהיישובים ליד 

נתיבות, רציתי להיות קרובה אליהם ובכך 

 2הגעתי לשכונה

איזה דברים אתם אוהבים לעשות בתור 

 ?משפחה

 משפחה בשכונה
 דביר רוט

אנחנו אוהבים לשחק בכל מיני משחקים כמו 

פאזלים, משחקי מחשב, לראות סרט ביחד או 

 2סתם לשבת ולצחוק

מה את חושבת על הפרויקטים שהחילו 

 ?לקום בשכונה

אני גאה, קודם כל, להיות שותפה לעשייה  

המבורכת2 הילדים נהנים מכל רגע מהחוגים 

מהפעילויות שאפו ענק לכל העוסקים בזה, 

פעילויות אלו מעלות את החיוך והשמחה לחיי 

 2הילדים וזה שווה את הכל

 ?אורנה, מה תאחלי לשכונה

ל  ל כ ל ה  נ ת י א ת  ו א י ר ב ל  ח א נ ל  כ ם  ד ו ק

התושבים ושבעזרת ה' אני מקווה שיהיו עוד 

אנשים רבים שיבואו לגור בשכונה ויתרמו 

 2מזמנם למען עתידה של השכונה

 רוצים שנעשה עליכם כתבה ונכיר את משפחתכם?

 52-6665800.מוזמנים לפנות לדביר רוט: 
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כיצד קורה שתושבים רבים בשכונה ובנתיבות 

בכלל סובלים מחוסר זרימת מים בברז? מה 

אומרים הממונים על כך? ואיך קשורה העובדה 

כי מקום המגורים משפיע על זרימת המים 

 בברז?

הנה עובדה שלא ידענו בתחילת העבודה על 

כל הסמכויות על משק  3..2הכתבה: עד שנת 

המים והביוב בארץ הייתה תחת הסמכות של 

הרשויות המקומיות2  אולם, עקב ניהול לא 

תקין, חוקקה הכנסת את חוק תאגיד המים 

והביוב2 חוק זה מחייב את העיריות להעביר את 

סמכויותיהן לחברות חיצוניות, כאשר המטרה 

הייתה להטיב עם האזרח ולשפר את זרימת 

 המים בביתו2  

האם באמת הרפורמה הצליחה והמים מגיעים 

באופן שווה לכלל האזורים בארץ? אז222 זהו, 

שלא, או תלוי היכן אתה גר2 חלקים רבים מבתי 

השכונה הוותיקה )ובשכונות נוספות( בעיר 

נתיבות סובלים באופן קבוע מחוסר זרימת מים 

בברז, דווקא )או בגלל, כפי 

שיוסבר להלן( ביום הכי לחוץ 

בשבוע שבו רובנו משתמשים 

 בתדירות גבוהה במים2

 

ר  ו מ ש א  ל מ ה ם  ש ה (  ' א

בן  לד  במערכת( הוא אב לי

שנה, שסובל מכך בכל שבוע 

 מחדש2

למה זה כל כך מפריע לך שאין זרימת מים  

 בימי שישי? 

''למה זה מפריע?! יש לי ילד קטן שאני חייב  

 קו פרשת המים   
 כיצד קורה שתושבים רבים בשכונה סובלים מחוסר זרימת מים? 

 רם חכמון

לקלח אותו במים חמים בימות החורף ובגלל 

 “.שאין זרימת מים זה מקשה עליי מאוד!

 רגע, אז מה אתה עושה? 

''בגלל המצב האבסורדי הזה, אני משתדל 

 לקלח אותו ביום חמישי בערב''2 

 תגיד, למה אתה חושב שזה קורה דווקא כאן? 

-''אני לא רוצה לומר את זה, אבל אין ברירה 

לדעתי זה רק בגלל שאנחנו פריפריה2 אני 

הגעתי ממרכז הארץ, ולא נתקלתי בבעיה הזו2 

עולה על דעתך שבתל אביב יש יום קבוע ללא 

זרימת מים סדירה? המדינה הייתה מתהפכת 

 אם זה היה קורה"2

פנינו לתאגיד המים הממונה על כך2 במחלקת 

תלונות נמסר לי כי באמת ישנה בעיה כזאת 

בנתיבות2 כששאלנו לסיבה לכך, נאמר לנו כי 

מחסור המים היא תוצאה ישירה של כמות 

האנשים שמשתמשים במים2 ומכיוון שביום 

שישי תושבים רבים משתמשים בכמויות 

אדירות של מים, צינורות המים 

לא יכולות לספק את הזרימה 

הרצויה של המים2 ''הדבר נפוץ 

זה לא קורה רק  בכל הדרום, ו

בנתיבות, אין לך מה לדאוג, לא רק 

 אתם סובלים מזה''2 

אז, אם אתם דואגים, הסירו דאגה 

מלבכם, לא ''רק'' אתם סובלים 

מכך, עוד רבים וטובים כמוכם 

בדרום הארץ סובלים ביחד אתכם2 נציין רק, כי 

בהמשך לשיחתנו עם עובד מטעם תאגיד המים 

דית לטפל  לנו שישנה תכנית עתי נמסר 

 בצינורות הישנים בעוד כחצי שנה2 
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 מהמטבח השכונתי
 אורנה אלפסי

והפעם, במטבחון המרוקאי ובעקבות החורף 

הקריר, השגנו  במיוחד לקוראי העיתון את 

''2 חריירה המתכון הסודי למרק המפורסם '' 

גזרו, שמרו ואל תגלו לאף אחת שאתן יודעות 

 את סוד ההצלחה של המרק222

 2מטגנים בצל במחבת ומחכים שהבצל יצהיב 

  עגבניות על המחבת ומבשלים את  2מגרדים

 הבצל עם העגבניות2

 

 בישול בסיר נפרד:

  2מרתיחים מים 

 2כוס עדשים 

  כוס חומוס )להשרות

לכן עם אבקת  קודם 

 סודה לשתייה(2

 2כרפס 

 2כוסברה 

  תבלינים: מלח, פלפל שחור, כורכום ואבקת

 לפי הטעם2 -מרק עוף 

 

   כפות קמח לקערה עם כוס וחצי   1מוסיפים

מים ומערבבים עם מזלג כדי שלא יהיה 

 גושים בקמח2

 2שופכים את הקערה עם הקמח למרק 

  מוסיפים את מי הבצל והעגבניות שטיגנו

 קודם לכן ומחכים שהקטניות יתבשלו2

  לימונים2 2סוחטים 

 1   דק' לפני סיום הבישול מוסיפים חבילת

 אטריות לסיר המרק2

 בתאבון!
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 מהנעשה בבוטיק השכונתי ''שנייה בשכונה''   
 חדש בשכונהמערכת 

בחודש האחרון גייסנו קבוצות של מתנדבים 

שעוזרים לנו בסידור ונראות החנות2 אחת 

הקבוצות שהגיעו היו כיתה יא הגיעה אלינו 

ממגדל העמק תחת הפרויקט ''מסע ישראלי''2 

וקבוצת תלמידות מבית הספר נועם אליהו 

כיתה ו' בנות שהגיעו לקפל ולסדר והפכו את 

הבוטיק למסודר יותר לרווחת הקונים2 רבקי 

מטלון, מחנכת הכיתה ותושבת השכונה 

 " לות:  הפעי ם  ו בסי ד אמרה  מאו ו  נ י נהנ

מהכנסת האורחים החמה של מרינה שקיבלה 

אותנו, הסבירה לנו על החנות ואף נתנה לנו 

22 הבנות 2כמה טיפים למיון וקיפול כביסה 

מהמקום ונהנו מחוויה נפלאה   התרשמו מאוד

ורצון לחזור למקום2 תודה רבה והמשיכו 

 לעשות חיל''!

רוצים להגיע ולהתנדב בחנות? מוזמנים ליצור 

 5821.6466.קשר עם מרין: 
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 “חדש בשכונה”מערכת העיתון 
 

 רם חכמון2עורך ראשי: 
 ועד השכונה הוותיקה בעיר2מערכת העיתון: 

 ברוכי בן אבו2מעצב גרפי: 

 
מוזמנים לפנות לרם:  -לפרסומים בעלון ולשליחת כתבות  

 מגשימים ביחד בנתיבות .52058219.

 האירוע הגדול של השנה בשכונה מתקרב:

 ק בחינם!!!-נ-הפנינג פורים ע

 ז“אדר התשע‘ | י 82.1232. 
 )שריינו ביומנים!( 


