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 מוטב יחדיו

 חוג כדורגל חדש בשכונה!

 6עמוד 

 כל?-למה נסגרה חנות הבר

 8עמוד 

 
חושבים שאתם מכירים את 

 השכונה?

 ענו על השאלות וזכו בפרסים!

 1עמוד  

 מעוניינים לפרסם בעיתון?
 250-0530852נא לפנות לרם חכמון: 
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 שלום לכל תושבי השכונה!

אנחנו גאים להציג לפניכם את העלון הראשון של השכונה הוותיקה בעיר)!( בעלון תוכלו 

למצוא את חדשות השכונה ואירועים שקרו בחודש האחרון לצד פינות נוספות )כגון 

 מתכונים וחידונים נושאי פרסים(1  

את העלון הזה עורכים וכותבים הוועד השכונתי1 הוועד פועל בשני מישורים עיקריים: חיי  

קהילה אטרקטיביים )הפנינגים, ארוחות ותרבות בשכונה( ואיכות הסביבה )מפגעים 

ונראות השכונה(1 בוועד זה צעירים ומבוגרים חברו כאחד בהתנדבות מלאה מסיבה אחת 

 אכפת לנו מהשכונה בה אנו גרים! -בלבד

 מעוניינים לפעול יחד איתנו? נשמח לעוד שותפים לדרך!

 מקווים שתפיקו את המיטב מעלון זה1 

 דבר וועד השכונה

( לאחר נר ראשון של 00110112בכד כסליו )  

ניסים נעים משכונתנו1 כבר ‘  חנוכה נפטר ר 

התמקצע בתוניס בחינוך תלמוד   10בגיל  

תורה, בקריאה נכונה ובדקדוק לשוני, מה 

שהוביל אותו לעסוק בתחום זה עם עלייתו 

 : ל ל כ ו  מ ו י דר  ס  1 ה צ ר א

תפילת שחרית בכולל ''בית 

ישראל'' שבאלפסי שם היה 

לומד תורה עם אברך הכולל 

, 10יעקב הרוש עד השעה  

וכך גם את שאר יומו היה 

ללימוד התורה1  מקדיש 

ובערבים היה מלמד ילדים 

י  מ ע ט ת  א ך  ל ב י ט ש ב

המקרא1 אהבתו לחינוך 

ילדים הובילה אותו ללמד 

יציאתו  לאחר  גם  אותם 

ניסים נהג לתת פרסים לכל ילד, ‘   לפנסיה1 ר 

מה שהצריך אותו לבקש תרומות מאנשים 

למרות הבושה שבדבר, אך הצלחת הילדים 

הייתה חשובה לו מכל דבר אחר1 לפני כל לימוד 

היה מכוון ומתכונן לכך בקדושה וסבר שיש 

גזירות  בכוח הלימוד לבטל 

קשות המוטלות על הציבור1 

ם  ג ק  ס ע א  ו ה ך  ו נ י ח מ ץ  ו ח

כמוהל ושוחט1 הוא היה בין 

ראשוני השוחטים בנתיבות 

ל היה ‘‘ וידוע שהרב צבאן זצ 

סומך על שחיטתו1 רבי ניסים 

ח  מ ש מ ו ח  מ ש ם  ד א ה  י ה

והובא   55אנשים1  נפטר בגיל  

ן  י מ ל ע ה ת  י ב ב ה  ר ו ב ק ל

 בנתיבות1

 יהי זכרו ברוך1

 ניסים נעים מוותיקי השכונה‘ נפטר ר
 חדשות השכונהמערכת 
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מוטב ’‘ שלום לכולם! בשכונה פועלת מנהלת  

מוטב ’‘ )מול מקלט אבן דנאן(1 מנהלת  ‘‘  יחדיו 

מפעילה חוגים והעשרות להורים וילדים ‘‘ יחדיו

ו  )א ת  עלו א  לל יר  בע קה  תי ו ו ה ה  נ ו בשכ

 בהשתתפות סמלית בלבד(1 

 

אז111 אתם בטח שואלים את עצמכם איזה 

 חוגים פועלים כרגע?!

 

 

 

 בנוסף, חוגים רבים מתוכננים בהמשך, כגון:

0-פרויקט גינון מושקע המחולק ל : 

 בחממה המחודשת במנהלת השכונה

נפגש הורים וילדים ונלמד כיצד ליצור ערוגת 

שתיליי תבלין, נוי, ירקות ופירות1 המפגשים 

-12:82יתקיימו בימי רביעי, בין השעות  

13:221 

 ? ית רט פ ה  ג ו ר ע ל  ע ם  ת למ ח ד  י מ ת

בפעילות משותפת עם ביה"ס נועם אליהו 

משפחות ערוגה פרטית לגידול   02יקבלו  

על פי בחירתם1 מוזמנים   –צמחי תבלין ונוי  

 זוכה!—להירשם! כל הקודם

חוג דרבוקה 

חוג טיפול בבעלי חיים 

חוג צמחי מרפא 

 מהנעשה בשכונה 
 בשכונה‘‘ מוטב יחדיו’‘הדס עם פז, רכזת 

 

 

כמו כן, ניתן להתעדכן דרך דף הפייסבוק שלנו 

–   ‘ ‘, חדש בשכונה ’ וכן, ישנה אפשרות  ‘

להצטרף לקבוצת הווטצאפ השכונתית למידע 

 על כל האירועים באופן שוטף1

 

מעוניינים להירשם לחוגים קיימים או לחוגים 

 עתידיים?  

 200-8016.8. —להרשמה: הדס

 להתראות ולהשתמע במהרה1

 שלכם, הדס1

 רביעי שלישי שני ראשון

12:82 – 13:22 
שעת סיפור 

 ויצירה
 8-2גילאים  

11:22-13:22 
פיסול בחימר 
 לכל המשפחה

12:22-11:22 
 כדורגל
 ו-כיתות ב

12:82 – 13:22 
בישול ואפייה 
 לכל המשפחה

  
13:22-15:22 

 קארטה 
 ו-כיתות ג

02:22-00:22 
קורס פעילים 

 למבוגרים
  



 1512110211 א טבת תשע"ז | “| כ 1גיליון מספר 

 , העיתון החודשי של השכונה הוותיקה בנתיבותחדש בשכונה|   0

נמאס לכם לראות זבל ברחובות השכונה?! 

רוצים שכונה ללא מפגעים? הגעתם למקום 

 הנכון! 

 

 דיווחים מהנעשה –ניקיון ואיכות הסביבה 

כחלק מהפעילות של הועד השכונתי, הצבנו 

ואיכות  ן  ו לעצמו למטרה את נושא ניקי

הסביבה בשכונה1 כדי להשפיע על נושא זה 

 נפעל בשני המישורים הבאים:

 

ההבנה שלנו היא שללא אנשים :  חינוך 

השכונה לעולם לא   –שאכפת להם מניקיון  

תשנה את פניה1 לצורך העלאת המודעות 

 :יריד שכונה נקייהלנושא זה, נקיים 

1 ביריד 18\ 0\ 0.11ח בשבט  ‘‘ י ,  יום ראשון 

לכל  יני"ש בהצגה  ן הבי יופיעו תיאטרו

המשפחה, נצא לתחרות ניקיון השכונה 

נושאת פרסים ונסיים בהקרנה של הסרט 

איכות  כי לכל המשפחה בנושא  החינו

 1 כולם מוזמנים ובחינם!wall-Eהסביבה 

פרטים נוספים יפורסמו על לוחות המודעות 

 בשכונה1

 על נראות ואיכות הסביבה בשכונה

בשיתוף פעולה עם יחידת יפתח בעיר : אכיפה

ניתנה לנו הסמכות לאכוף את נושא הניקיון 

ן  ו ניקי לצורך שמירה על   , לכן בשכונה1 

-הסביבה , אם ראיתם מפגעים או זריקת זבל 

מוזמנים להתקשר אלינו ואנחנו נטפל בכך 

בהקדם1 נציין כי על כל זריקת זבל ברחבי 

₪!   052העיר הזורק יכול לקבל קנס על סך  

אנו נאסוף את תלונות ונעביר לקצין יחידת 

יפתח  והטיפול יהיה במידי1 פרטי הפונה 

 יישארו חסויים לנו בלבד1 

 לתלונות,

 206818220.פנחס 

 201616682.מלכה 

 

 זוהי רק תחילת הדרך111

לא יזכה לשאוף  –"מי שלא שאף אבק דרכים 

 אוויר פסגות"

לעתיד נקי וירוק לאמון ושיתוף פעולה  נשמח 

 יותר בשכונה1
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, נערכה פתיחה חגיגית 2110בתאריך ו' כסלו  

לבוטיק בגדי יד שנייה בשכונה הוותיקה 

בנתיבות1 החנות נחנכה באירוע חגיגי שכלל 

קביעת מזוזה, הסרת הלוט משלט החנות, 

טקס קצר ופתיחת המכירות בחנות1 עשרות 

אנשים מהשכונה ומחוצה לה הגיעו לפתיחת 

 “1שנייה בשכונה”הבוטיק, שנקראת 

 

רם חכמון, ממקימי החנות, נשא דברים 

באירוע: " אנו כתושבים ואזרחים פותחים כאן 

-בוטיק שמטרתו הוא צורך בסיסי אנושי 

מלבוש1 צורך שיאפשר לאנשים רבים לקנות 

בגדים במחירים מוזלים שכולם יוכלו לקנות 

י  רכ צ ל ש  מ ש י בל  ק ת י ש ף  כס ה  1 ם ת ו א

הפעילויות השכונתיות ובכך יחזור לתושבים 

 נפתח בוטיק בגדי יד שנייה "שנייה בשכונה"   
 חדשות השכונהמערכת 

 עצמם לאחר כיסוי ההוצאות של המקום1

מטרת הבוטיק היא להוות מקום בו אפשר 

 15לקנות בגדים במחיר שווה לכל נפש )עד  

ח(, ולהוות מרכז שכונתי של מפגשים ‘‘ ש 

וסדנאות1 הבוטיק מתאים לאנשים מיוחדים 

המעריכים אופנה וסטיילינג, חיסכון, אקולוגיה 

 ואהבה לדברים מיוחדים1

ניתן למצוא בחנות בגדים, נעליים, תיקים, 

 1בכל מידה במצב מעולה חגורות, תכשיטים

! ך מ ת ו ם  ר ת ר,  ז ע ש י  מ ל  כ ל ה  ד ו  ת

 

מוזמנים לבקר ולקנות: "שנייה בשכונה", 

, שכונת ברית כהונה )מאחורי בית 12מקלט  

 ספר נועם אליהו(1 

 שעות פתיחה: 

 11:0.1-.16:0‘, ד-‘ימים א
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 חוג כדורגל לילדי השכונה הוותיקה  
 חדשות השכונהמערכת 

די השכונה   811ב  ל לי ג כדורגל  נפתח חו

 שמתקיים כל יום שלישי1

החוג הראשון התקיים במגרש של בית הספר 

"נועם אליהו" ונכחו רבים מילדי השכונה1 

שלושת מאמני החוג מישיבת ההסדר "אהבת 

ישראל" בעיר, מוטי רועי וליעם, מביעים 

התלהבות והתרגשות מהחוג1 המטרה של 

החוג, על פי דבריהם, היא גדולה יותר מאשר 

לימוד כדורגל1 "אנחנו רואים את החוג כמקום 

להוסיף גם ערכים לחיים חוץ מללמוד כדורגל" 

אמר ליעם, והוסיף בעקבות החוויה מהחוג 

הראשון ש"רואים את הקושי בלהבין את מה 

שאנחנו רוצים לתת והתפקיד שלנו לגרום להם 

להבין את הערכים מסביב לכדורגל"1 את 

מטרת החוג דייק מאמן אחר ואמר "המטרה 

היא הבאת ערכים ומוסר דרך הכדורגל ולא 

לימוד ערכים כלליים מסביב1 כמו לא לוותר 

לעצמך כשאתה עייף באמצע משחק, לתת 

את המקסימום מעצמך בלי להשוות את יכולת 

המשחק של הילד לחבריו בקבוצה1 אנחנו לא 

פועלים במתכונת בית הספר, אנחנו רוצים 

שמתוך הנאה ומשחק הם ילמדו את הערכים 

ו  נגע ן  שו הרא ג  חו ב ר"   עו ך שי מתו לא  ו

המאמנים  בערך של השקעה וחוסר וויתור 

עצמי וציינו שהתלמידים הקשיבו והשתתפו 

בנושא החשוב הזה1 "האימון הראשון התחיל 

בלעבוד על שיתוף פעולה וזה כנראה מה 

שנמשיך לעשות באימונים הבאים1 דבר זה 

חשוב לחיים עצמם1" ציין אחד המדריכים1 

לשאלה ילדי השכונה, ענו פה אחד כי  "יש עם 

מי לעבוד, כי רואים רצון ועניין מהם", "הילדים 

מאוד מגוונים והדרך עוד ארוכה, שמח שהחוג 

 הזה נפתח"1

מעוניינים לצרף את ילדיכם לקבוצת הכדורגל 

 של השכונה? 

 )פרטים במודעה למטה(זה הזמן להירשם! 
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 שמו של רב ומוהל מוכר בשכונה?  11

 ם מהשכונה‘‘סופר סת 01

 שמו של מקום בו מתקיימים חוגים ופעילויות 81

 מהו סמלה של העיר שנמצאת בשכונה? 01

 

 חושבים שאתם יודעים את התשובות?! 

 זה הזמן לענות ולקבל פרס!

 

 את התשובות לשאלות יש לשלוח למרין: 

.28-00.1811 

מה  וע חפסאעע
הההחה עהעחנוםע
 נתחןעעהעההאהח !

 הכר את השכונה
 מרין

 
חתיכות של   82–מתכון לכ 

 1‘ספינג

 

 מצרכים:

 קילו קמח•

 כפות שמרים 0•

 קורט מלח•

 קורט סוכר•

 רבע כוס ערק•

 מים פושרים•

 מהמטבח השכונתי
 יל‘ענבל אברג

 הוראות הכנה:

 לערבב את הכל ביחד, לכסות1

 לחכות חצי שעה ולטגן בשמן עמוק1

 

 בתיאבון!
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בחודש האחרון הוחלט לסגור סופית את 

ם  שני נה ב שכו על ב די שפ חר ר ה פ הסו

האחרונות, למרות הבקשות המרובות של 

ים1  תושבי השכונה ומנהיגי ציבור חרדי

בשיחה שקיימנו עם עובדת החנות לשעבר 

נאמר לנו כי החנות רשמה הפסדים כספיים 

במהלך פעילותה בשכונה ובעקבות כך נאלצה 

לסגור את שעריה, ולפטר את שבעת עובדיה1 

נכון לסגירת עיתון זה, לא ידוע מה יעלה בגורל 

 המבנה1

רשת בר כל הפועלת בפריסה ארצית בעיקר 

, ושייכת 52-באזורים חרדיים מתחילת שנות ה 

 לאיש העסקים החרדי מנחם כרמל1 

 בשכונה“ כל-בר”נסגר סופר 
 חדשות השכונהמערכת 

 “חדש בשכונה”מערכת העיתון 
 

 רם חכמון1עורך ראשי: 
 ועד השכונה הוותיקה בעיר1מערכת העיתון: 

 ברוכי בן אבו1מעצב גרפי: 

 
 2500530852מוזמנים לפנות לרם:  -לפרסומים בעלון ולשליחת כתבות  


