
 

 

 חס וחלילה שריפה

בגיליון הקודם יצאנו בקריאה למתנדבים להקמת צוות חירום 
איש התנדבו להיות  72ישובי במקרה שריפה. תשמחו לדעת שכ
יה לתת מענה וטיפול חברים בצוות הזה. תפקיד המתנדבים יה

ראשוני בשריפה עד להגעת כוחות ההצלה והכיבוי. המתנדבים 
 צפויים לעבור הכשרה בנושא כיבוי אש. 

עבודת כריתת עצים מחוץ לישוב בנוסף בחודש אוגוסט נעשו 
 וכן גיזום העצים בישוב.ליצירת חיץ נגד שרפות.

כעת נותר רק לחכות לחברת החשמל שאמורים לגזום ענפים 
  ל קווי חשמל.מע

 

 

 מוצאון
 הידיעון של מוצא עלית

 
 

 
 

 

 דבר המערכת
הגיליון השלישי של המוצאון היה אמור לצאת בסוף החודש שעבר. רוב החומרים כבר היו בידי, נשאר רק לסדר ולערוך שלום לכם, 

אבל איכשהו בין החופש הגדול עם הילדים בבית, המלחמה ומצב הרוח הירוד, הדאגות ווירוס מיסתורי שהסתובב אצלנו... את הכל. 
חודש נפתח בפסטיבל הפשוט לא הצלחתי לכתוב. חודש ספטמבר הביא איתו רוח חדשה, הילדים במסגרות, המלחמה הסתיימה, ו

ביחד והיווה עבורי נחמה של שמחה וטוב לב אחרי גלי השנאה המטורפים  את הקהילה שלנושהפגיש קהילתי נהדר מעין כמוהו 
 אז הנה הגיליון השלישי, מתחילים. שכולנו נחשפנו אליהם.

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 חדשות
 

 תב"ע למוצא עלית:
בימים אלו מתגבש מחדש הצוות המקצועי שיוביל את 

 דיוני התב"ע. הדיונים צפויים להתחדש בקרוב.
www.mozaelit.com 

 
 כביש שבע האחיות:

כביש שבע האחיות שעובר באמצע הישוב צפוי לתפוס 
בסדר היום שלנו בחודשים הבאים. החדשות  מקום מרכזי

הטובות הן שההבטחה של המועצה לשיפוץ ושיפור 
הכביש מתקדמת. השיפוץ כולל פיתוח נוף בצידי הכביש 

וסלילת מדרכות בקטעים מהכביש. ) הכביש עצמו לא 
יורחב והמסלול נשאר כפי שהוא. ( החדשות הפחות 

י לגדול עם טובות הן שנפח התנועה בכביש גדל ועוד צפו
החדש. למרות הסיבובים החדשים,  1החיבור לכביש 

אנשים נוסעים במהירות גבוהה בכביש הזה, והוא מסוכן 
מאד לחציה ומעבר של כלי רכב והולכי רגל כיום, ובעתיד 

 הבעיה צפויה להחמיר. 
בישיבת הועד החגיגית לקראת ראש השנה, בה נכח גם 

ש המועצה ראש המועצה משה דדון, הנושא עלה. רא
שותף לדאגות שלנו בנושא. כעת צריך לראות איך 

 מתרגמים את הדאגות למעשים, ומוצאים פתרונות. 
 

 בינוי ושיפוצים במוצא עלית.
במסגרת הפרויקטים שהועד עוסק בהם השנה, הותקנה 

הצללה צבעונית ויפה בגן רימונים. ההצללה מודלורית 
 הקיץ. והיא תוסר בחודשי החורף ותתלה שוב בחודשי

פרויקט הבינוי הבא הוא: שיפוץ המדרגות בין רח' הארזים 
 למעלה הארז. 

 
 דיון בועדה המחוזית בנושא:התנגדויות לפארק מוצא
שימו לב. הועדה המחוזית מקיימת דיון המשך לתכנית 

 המתאר של פארק עמק מוצא
לתוכנית חשוב  הדיון פתוח לכולם, אם אתם מתנגדים

 .לכםקו  שתבואו ותשמיעו את
 .03:03. עד 03:03לספטמבר בשעה  03שלישי,  יום

 

 
 
. 
 

 המשך - סכנה ברחוב הארזים

מסתבר שנושא הצבת השער הסלולרי בסוף רח' הארזים מסובך 
יותר ממה שחשבו וזאת בשל העובדה שקטע הכביש בו רוצים 

להקים את השער, ) ליד זמורה ( אינו כביש רשמי. ומיכוון 
וכרת ע"י המועצה, אין אפשרות להעניק שמדובר בדרך שאינה מ

 היתרי בניה בקטע הכביש הזה....
מדיוני הועד עולה החלטה חד משמעית לא להזניח את הנושא 

 תרון לדיירי הרחוב ולשאר התושביםולנסות למצוא פ
ממשי  תנאי הכביש מסכנים באופן .שמסתובבים ברחוב ברגל

ים את את הולכי הרגל ובינהם את הילדים הרבים הפוקד
 המגרש.

עד שהנושא יפתר, דיירי הרחוב פונים ומבקשים דרך העיתון 
הזה מכל תושבי מוצא לנסות ולהפחית את השימוש שלהם 

 בכביש.
 

 

 

 

http://www.mozaelit.com/
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"מאחורי כל דלת בכל רחוב רגיל, בכל בקתה בכל כפר רגיל 

בכוכבי הלכת הזה, הבינוני בגודלו, המסתובב סביב מאור זניח 
וצרות כאלה. המסעות המוזרים שאנו בחשיבותו, מסתתרים א

עורכים כעולי רגל בדרכי העולם הארצי, השמחה והסבל שאנו 
טועמים ומטעימים בהם את זולתנו, האירועים האקראיים 

אילו עקבות סבוכים  -שגורמים לנו לדבוק זה בזה או להיפרד
הם משאירים: אישיים עד כדי כך שכמעט אי אפשר למסור 

י כך שכמעט אי אפשר לשחזר אותם. אותם, חמקניים עד כד
ובכל זאת התבוננות מבעד לזכוכית, עמומה ככל שתהיה 

 עושה אותנו עיוורים פחות." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תודה ענקית לכל האומנים שהופיעו בפסטיבל, לכל היוצרים 
תושבי מוצא המתנדבים ביתם, לכל את שפתחו את ליבם ו

תודה  הפקת האירוע.שהפעילו את הילדים, שעסקו בארגון וב
 לועד המקומי ולאתי הנהדרת.

 אנו מקווים שהפסטיבל יהפוך למסורת.
 יישר כוח.

 

פסטיבל סוף הקיץ  -לראות את הקולות
 מיה סולניק./ במוצא עילית 

שישי אחר הצהריים במוצא עילית, בית הפיס שוקק חיים. 
בחוץ הילה עם ילדי היישוב ושפע גדול של חומרים, 

בה. הילדים ישר נשבים בעניין ומכינים שנות רעיונות ואה
עפרי ונשים בלבן –טובות, בפנים הופעה מהפנטת 

רחובות בנוספות בניגון שירה וריקוד והלב מתמלא.  
הסמוכים נשים גברים וטף הולכים מיהושע לדניאלה , 

מענת לדוד , מהנהנים לשלום, מחליפים רשמים, המלצות 
ה כדי לצאת שוב אחרי וחוזרים הביתה להתארגנות ומנוח

הסעודה לערב מיוחד במינו שמתחיל עם לריסה המגישה 
ניגון וסיפור המביאים ניחוחות רחוקים ומרתקים וממשיך 

עם נילי, תמר ועידו,  שילוב מופלא מכאן שנרקם מתוך 
ובהשראת הפסטיבל. בבוקר בספרייה הילדים רעננים 
לנו, ושמחים הולכים אחרי החלילנית מהמלין המקומית ש

נירה, ובהנחייתה של יעל מכינים גיטרות ומצילות ואז גם 
מנגנים בחדווה עצומה. שבת אחר הצהריים, בדרך כלל 
 הזמן בו מוצא שרויה בתרדמה העמוקה ביותר בשבוע, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מראות וצלילים ממלאים את הרחובות, ג'אז מתנגן מבית 
של הפיס ותנועה ערה נרשמת בין הבית של סם לביתה 

מסדה לביתה של עליזה, חיות וחדוות הפליאה באוויר. 
דלית וטליה מרתקות את הילדים בסיפורים ובמראות 

ובערב לסיום בית מנובלה הפותח דלתותיו אל המוסיקה 
הקלאסית עם שרה ולידיה ואל מוסיקת עולם מגוונת עם 
מרב מרלא והאנו. המרחב הזה שנרקם על ידי גילי ודני 

רבים במוצא לפתוח את דלתותיהם הן אפשר לאנשים כה 
 מהבחינה הפיסית והן מהבחינה האמנותית.

השבת הזו מלאת הקולות והמראות הותירה בי רושם רב 
, לא ידעתי איך לצקת אותו לתוך מילים ואז ברגע האחרון 

הגיעו אלי המילים האלה, מתוך סיום הספר "חיי שניים" 
  -של ויקראם סת 

 

 תרבות וקהילה

 

7112 ספטמבר  

 יש למוצא גרעינר חדש!
 

  תושבי מוצא היקרים,
אני עידו, הגרעינר החדש. אני מגיע מישוב כרכום שנמצא 

 במועצה אזורית מבואות חרמון.
 ש לקראת תחילת הפעילות בישוב.אני מאוד מתרג

אני רואה בעבודה עם הנוער והקהילה חשיבות רבה, ואני 
 מאוד שמח שהגעתי דווקא לפה.

 ר מחכה לתחילת הפעילות!בכ
 שנה טובה לכולם.

 

 

 כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו:
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 כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו:
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 היסטוריה

 מאת רות בקי/ או מי יבנה יבנה בית   ,מוצא הבינונית  

כשהאזור היה , הנה סיפור משורשינו כאן, ותוהה על המחר של האתמול, מולדתבהם העם הפגין ומפגין חוסן ואהבת , בימים אלה

   ". מטעי עמק הארזים"עבור מנהלי העבודה ב  שנבנתה  שכונת בתים קטנה  "',מוצא הבינונית"והוקמה   קרוב ביותר לגבול

בה עמד הישוב בגבורה ואף זכה אך לאחר המלחמה ש, ולידו" רחוב הראשונים"ב עד מלחמת העצמאות שכנו רוב תושבי מוצא 

, שיש לפתח ולטפח כאן  החליטו , ל"ובעיקר קק, מוסדות המדינה . חלו שינויים סביבתיים מהותיים באזורנו", אות הקוממיות"ל

הוקמה מעברת הקסטל , במקביל . חקלאות הררית ובעיקר מטעי פרי המתאימים לאזור ההר  ,אזור שהיה קרוב ביותר לגבול

  . ולדאוג להם לעבודה, אשר היה צורך להרגילם לחיי הארץ, ה עולים חדשים מכורדיסטן ומרוקווהגיעו אלי

שפרש מהנשיאות , שמעון פרס. ועסק בקבוצתו בפיתוח המטעים", אלומות"חבר קיבוץ   היה בעת מלחמת העצמאות  סיני-זאב טור

נקרא שמעון , כשהוקמה הממשלה הזמנית, מת המדינהלאחר הק. ושימש בה מזכיר חוץ", אלומות"היה אף הוא חבר , לאחרונה

  . סיני-והעביר את תפקידו לזאב טור, פרס לעזור ללוי אשכול במשרד הביטחון

חיפש חידושים וביצע ניסיונות  ,בשל אהבתו לעבודת אדמה  ,ולאחר מכן", כדורי"טור סיני קיבל את הכשרתו החקלאית הבסיסית ב

   . ים שעסקה באיקלום זני פירות המתאימים לאדמת ההר ולקור של החורףגם בתחנת הניסיונות בקרית ענב

החליטו לעזוב כדי  , על חברי המשק אינו שוויוני  משנוכחו לדעת שהנטל, ובשלב כלשהו", אלומות"זאב ואשתו סימה עבדו קשה ב

, חים שונים להקים בהם מטעי פרי ולעבדםסיני שט-הציע לטור" הקרן הקיימת"  איש  ,יוסף וייץ. ליצור באופן פרטי חקלאות אחרת

אשר , של שטחים רצופים  בחרתי בשטח עמק הארזים כמתאים ביותר בשל אפשרויות הכשרה: "והוא בחר בעמק הארזים וכתב

שעבר ליד ', מקורות'מהקו הראשי של (, מצומצמת אמנם)ובשל הזכות לקבל מיכסת מים , הקרן הקיימת הבטיחה להשתתף בה

וכן פעל באופן נמרץ להשיג   ,ב"ביניהם קרובי משפחה מארה, ר סיני החל לגייס השקעות נוספות ממקורות אחדיםטו ". מוצא

אחת הבעיות   .הזמין שתילי עצי פרי במשתלת רמת רחל ובמשתלות אחרות שהכיר את איכותן  במקביל . הלוואות פיתוח

אף זאת , לצורך כך רכש. ורחבים ות צרות לשטחים מישוריים והפיכת אדמת מדרון חרוצת טראס, הראשונות היתה הכשרת קרקע

  . ומחרשות שונות, עגלות מהפכות", פרגוסון"כמו טרקטורים , ציוד מכני כבד , ב"בשותפות עם בני משפחה מארה

, סט מיומןאחד מהם היה טרקטורי. והוא גייס אותם מההתיישבות העובדת ברחבי הארץ, טובים  לכלים הללו דרושים היו מפעילים

  (.טוקר שרבים מאיתנו נזקקים לשירותיהם כמתקני מכשירי רדיו וטלויזיה  אביהם של קובי וגדי, כיום חבר בית זית, )יחיאל טוקר

סיני להיות מנהל המוסך והטרקטורים בחוות מטעים שהוא עומד -טור  הציע לי, בחורף 3591בתחילת :" וכך סיפר יחיאל טוקר

על השטח . ללא גדר, כי הגבול היה פרוץ לגמרי, וזו היתה ציונות ממש  אדמות החווה גבלו בגבול ירדן... םלהקים בסביבות ירושלי

טראסות ועצים מכל מיני סוגים שחלקם היו בשטחים מדרוניים שקשה היה להגיע אליהם , היו מפוזרים בצורה בלתי מסודרת בתים

 ...". ולא פעם התחפרו בין האבנים  והטרקטורים היו על גלגלים, כמו כן היו הרבה אבנים בשטח, עם טרקטורים
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 כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו:
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 היסטוריה

 

, יעקב גפני , דוד אורחוב, שלמה ָשֵלו, שמואל בראון  ,ביניהם יצחק בוטון, סיני ארגן מנהלי עבודה ומומחי מטעים נוספים-טור

: וכך כתב. באופן מיידי בכל בעיה  והחליט שעליו להקים עבורם בתים כדי שיוכלו לעבוד בשעות בלתי שגרתיות ולטפל, ואחרים

ושיכונים אלה  ,ליד מוצא עליתבשטח חדש , לעובדים( בתים)כללתי בהשקעות של מפעל המטעים גם הקמת שבעה שיכונים "

  ". אשר הבאתי אותם מחלקי הארץ השונים, לנועדו לצוות המרכזי של המפע

, על פי תוכניותיו. הנדסי באזור-מתכנן הבתים היה המהנדס דוד סקלי שבימי מלחמת העצמאות תכנן ביצורים והיה המפקד הטכני

עשר שנים כתשע או ", רחוב הראשונים"כלומר לא רחוק מ", ליד מוצא עלית, "ניבנו שבעת הבתים, בימים שהאזור נחשב אזור גבול

שנקראה אז , השכונה החדשה  והיוו את(, כיום הכרמים של בית זית, )הבתים ניבנו מול מטעי העמק". רסקו"לפני שהוקמו בתי 

בחצרות בתים אלה . ברחוב הארזים 13 13, 11  18 13 13 82שכונה זו כללה את הבתים שמספריהם כיום ". מוצא הבינונית"

בעזרת משאבה זו הופרדו . במערכת ביוב משותפת שמטרתה היתה לחסוך מים קשורות בחלקן  היו והן , גידלו עצי פרי שונים

ניסיונות שונים , סיני שהתגורר עם משפחתו ליד עובדיו-ובעיקר בחצרו של טור, בוצעו בהן. והעצים הושקו במים אפורים, הקולחים

עם הילדים של " מוצא הבינונית"ה התחברו והתיידדו ילדי אך בהדרג, כביש לא היה אלא דרך עפר. באיקלום זני עצי פרי וגפנים

  . והפכו לשכונה אחת" מוצא עלית" 

שזיפים  , אפרסקים הדורשים קור חורפי, גדלו כאן זנים מיוחדים משובחים. מעשה חלוצי של ממש הקמת המטעים היתה 

סיפרו לי שהאפרסקים , רים שעבדו במטעים בקטיףובעיקר נע, פועלים מבין העולים החדשים מהקסטל. דובדבנים ועוד, אירופיים

ואת הסוחרים שבאו , ליד מוצא תחתית  והם זוכרים בגעגועים את בית האריזה הגדול, סיני דמו בגודלם לתפוזים-והשזיפים של טור

שאותם הזמין , ץכאן גם ניטעו עצי הנקטרינה הראשונים באר  .הסיטונאים בירושלים ותל אביב לקנות משם ארגזי פרי  מהשווקים

להגיע לחוות מטעים , והוטל עליו לנסוע בחופש הגדול לקליפורניה, 39בנו עודד היה אז כבן . זאב טור סיני מחווה בקליפורניה

ובעל החווה גזם לעיניו , עצי הנקטרינה בחווה עמדו בשלכת  .ולהביא משם חבילה קטנה, נרחבת שנוהלה בידי חקלאי ארמני

והוא העבירם עטופים בנייר עיתון , הייחורים נשמרו במקפיא עד שחזר לארץ. אותם בסמרטוט לח ונתן לו עטף, ייחורים אחדים 

, ואהב את הניסיונות והעבודה המקצועית של אביו" מוצא הבינונית"עודד שגדל ב  .בימים שעדיין מותר היה להביא לארץ פרחים

 . של מטעי עמק הארזים משנות החמישים  על חלק קטן מהשטח האורגנית שהקים  בחווה  את דרכם של הוריו  ממשיך היום

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ותוכניות שונות ומשונות צצות להפוך , שמלת בטון ומלט מולבשת על כל גבעה גבוהה ובמקום כל עץ רענן. כיום הכל כה השתנה

בימים אלה על שמירת אופיו הכפרי של חשבתי שכאשר מדברים   .את בית האריזה השומם וכל הכרמים סביבו לצרכי בילוי ובידור

אמנם   ? וגר לידם ואיתם, מי ראה כיום בעל מפעל הבונה בתים עבור עובדיו, וחוץ מזה. מורשתו צריך לשמור ולשמר את , היישוב

, העםעוז הרוח ואחדות , ואת האהבה והמסירות אליה ראינו בגילויי הגבורה, הארץ תמיד נשארת מולדת  אך, דור הולך ודור בא

  ". צוק איתן"במלחמת 
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 דעה אישית

 
             

 דעה אישית. והפעם בנושא:

 בית ארזה לשימור- פספוס לדורותינו / טל הראל
 

.שלילי יש חיובי לסאגת עתיד המקוםיש שיאמרו ,לפני מספר שנים רכש יזם קנדי את מתחם ארזה ושם סוף  
  - עבור תושבי מוצא מדובר היה בבשורה לא הכי משמחת מאחר וכולנו רואים היום את תוצאות הפעילות

, םמשפחות על רכביה 893רעש אבק ובעתיד תוספת לא מבוטלת של כ , הריסת הנוף הירוק, כריתת עצים
.אורחיהם וכל הנלווה לכך  
פיתוח , הגדלות הכנסות הועד  –רכה וצמיחה של האזור מבורכת מהרבה היבטים כמובן שכולם יתקבלו בב

 .שבתסכול התושבים הותיקים של מוצא( לא את הסגנון) ילדים נוספים אבל עדיין ניתן להבין, זוגות צעירים, 
 כמו שלמדתי מחכמים ממני בכל. הרי לאט לאט לוקחים להם את השקט ומחליפים אותו בהמון רעש והמולה

.משבר יש הזדמנות ואת ההזדמנות שלנו קיבלנו בדמות הבית לשימור של ארזה  
, החלוקה שווה ביותר. ת הבעלות על מבנה לשימור של ארזהסכמים עם היזם קיבלו אהמוצא עלית כחלק מ

עדה שהוקמה בתקופה שבה הייתי חבר ועד ובמקרה הזה  - את התוכן ייצקו התושבים האמונים על הנושא
הזדמנות חד פעמית אשר לדאבוני וסידור נפלא  .הביצוע והמימון הינו באחריות היזם .י נחושתאיבראשות ש
אבל אני עדיין מאמין שניתן לתקן ( אני מודה שגם באשמתי למרות שלא הייתי חבר בוועדה )מתפספסת 

.ולעצור את הפיספוס  
בית להמלצות לתכנים המוצעים ועדת ארזה שמונתה על ידי ועד מוצא הקודם הגישה את נייר העבודה וה

.על גבול המשעממת, אפורה, אך לדאבוני חסרת חיים, יפה עניינית, עבודה יסודית, לשימור  
חשוב שתהיה ספרייה ולדעתי גם חשוב מקום להופעות למרות שאני מעט מפקפק , חשוב לשמר מורשת ,כן

נשאלת השאלה ,שהדבר מתבקש בהצלחה של מקום כזה להחזיק את עצמו כלכלית אבל נצא מנקודת הנחה
שיביא אליו בתי עסק , איכותי, יפה, למה תושבי מוצא לא יכולים להנות ממרכז קטן? למה רק זה? מה עוד
 קטנים

ועוד עוד עסקים קטנים שראש המועצה בכבודו ובעצמו משה , מקום לסושי, בית קפה יפה, מאפייה איכותית
.דדון מבקש ומנסה לקדם ביישובים קטנים  

מדוע שלא תקום במקום צרכנייה לתושבי המקום שהולכים לקבל תוספת של כ , עם גלריה יפה לאמנותמה 
!תושבים 3333  

מדוע לא לייצר התקשרויות עם יזמים או אנשי עסקים מקומיים או תושבי חוץ שרואים באזור מקום פוטנציאלי להקים 
, הצעות לשכירת אזורים במתחם לטובת ייצור גבינותמדוע לא לאפשר לתושבי מוצא להציע  .עסקים קטנים ואיכותיים

.למכור ולהתפרנס.יין ועד תכשיטים  
עסקים קטנים , אני רואה את היישוב שריגים שעד לפני מספר שנים היה יישוב מנומנם ואפרורי וכיום מלא בגלריות

? למה מוצא עלית לא, אותו הדבר רמת רזיאל ובית זית, בבתים של אוכל ואמנות   
א מתקיים פה שיח עסקי עם התושבים המקומיים למה היישוב לא מתאפשר לייצר מקורות פרנסה לתושבים למה ל

?מחד ומקור הכנסה לוועד היישוב מנגד  
האם זה שוב ייפול על תקציב הדלות ? איך הועד שאמור להחזיק את המבנה היקר הזה מתכנן לייצר מקורות הכנסה

.ת מנסים לתכנן שלא לפגוע בשירות לתושביםשל מיסי הועד שבכל שנה בווירטואוזיו  
אני בהחלט זוכר ויודע שהדבר נעשה בתקופתי כחבר ועד אבל לדאבוני כאשר התעוררתי לפני סיום הקדנציה של 

הועד הקודם הגשתי אחרי עבודת תחקיר מעניינת נייר עבודה שככל הנראה נגנז ובו הצעות ענייניות לבניית מתחם 
את התוכנית ביקשתי , יספק פרנסה ומקורות הכנסה ליישוב, האזור ויכבד את התושבים בילוי בוטיק שיכבד את

להפסיק לקדם וזאת לאור העובדה שהבחירות היו בפתח וכבר אז ידעתי שלא אמשיך בתפקידי בוועד ולכן לא היה 
  .כל טעם בקבלת החלטות

ה המשימה לבצע ולתכנן את בית ארזה תושבי מוצא עליהם הוטל, אחרי שנבחרו שני אדריכלים מוכשרים, היום
!אנחנו מפספסים, לשימור ואחרי שראיתי את התוכניות אני בהחלט מרשה לעצמי לכתוב  

! בבילוי ובהווי חברתי, אנחנו מפסידים הזדמנות ייחודית לשדרג לעצמנו את איכות החיים בקניות  
לתושבים של מוצא ולמי שמעניין , ועד הנוכחיאני מרגיש מאוד בנוח לכתוב את המאמר הזה ולקרוא לחבריי ה, ולכן

לעשות חישוב מסלול מחדש ולנסות שוב לבחון את עתיד בית , לחשוב , אותו מוצא עלית עשור מהיום לבקש לעצור
 ארזה לשימור 

מן עדיין יש ז ?.ועדיין אני אומר למה לא !החלטנו והצבענו, קרקע, ייעוד, אסור, יהיו אלו שיקומו ויצעקו בירוקרטיה
".זה לא נגמר עד שזה לא נגמר" :וכמו שנאמר לשנות,  
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    מודעות     

  .חיסון כלבים
  43.03.02, יום ראשון

, 00:11שעה ב
 .במגרש הכדורסל

 

 

 פרויקט " התחדשות יהודית" במוצא עלית

שנה החדשה אנו שמחים להשיק סדרת אירועים ומפגשים בקהילה בפרוס ה

 .בסימן שנת השמיטה שבפתח

בית  –עלמא "במסגרת פרויקט התחדשות יהודית במטה יהודה ובשיתוף 

, מופעים, הכוללת הרצאות תכנית פעילות לאורך השנהבנינו  " לתרבות עברית

 . סדנאות וסיורים

מחזור השנה ובמיוחד בחרנו להציב בבניית התכנית שאבנו השראה ממועדי 

, פסק זמן המאפשר צמיחה והתחדשות –במרכז סוגיות שמזמנת שנת השמיטה 

בחינה מחדש של היחסים בין האדם לסביבתו ושל קשרי הערבות ההדדית 

תוך חיבור לסוגיות , התכנית מציעה חוויות מגוונות של לימוד ושיח.שבינינו

  .המעסיקות אותנו כיחידים וכקהילה

ברוח  –אנו שמחים לצאת לדרך עם מופע מוסיקלי אינטימי אשר יפגיש אותנו 

ובמיוחד עם הממד הרפלקטיבי של  שיריו של מאיר אריאלעם  –חגי תשרי 

 שהם הזמן היהודי לבירור פנימי, בימים שבין כסה לעשור.חשבון הנפש בשיריו

 .נפגש עם ממד חשבון הנפש בשירתו של מאיר אריאל

 

 "דה אנימו":המופע

 –כותב עבודת דוקטורט על הפילוסופיה של מאיר אריאל  –יותם זיו :מגישים

 .גיטרה ושירה –מוסיקאי  –עמית ארבל .שיחה ושירה, הנחייה

 

 . ה"בתשרי תשע' ה, 92.2.9102, ביום שני

 91:22בבית הפיס במוצא  בשעה 

  מומלץ להביא משקפי קריאה*

 .היא ללא תשלוםהשתתפות בפעילויות השונות שבתכנית *

 

 תפילות בימים הנוראים
במוצא עליתבבית הפייס   
 

 ראש השנה
, כ"ט אלול, ערב ראש השנה, 72.2יום רביעי , 

10:11תפילת ערבית בשעה   
 

 תשחרי, תפילת א' תשרי, 75.2י , חמישיום 
.11:11, תקיעת שופר בשעה 10:11בשעה   

 
 יום כיפור

, יום כיפור, ערב ט' תשרי, 0.11י , שישיום   
10:11בשעה  כל נדרי  

 
, יום כיפור י' תשרי,, 2.11,  שבתיום   

, 10:11בשעה  שחרית  
.12:01מנחה ונעילה בשעה   

 
 בברכת שנה טובה,

 ועד בית הכנסת

 וקהילה תרבות
 וקהילהוקהילה

 


