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 חדשות
 

חדשות לבקרים צצות פה כביש הטבעת המערבי: 
תוכניות גרנדיוזיות המאיימות על פיסות הטבע האחרונות 
שעוד נותרו כאן. האיום התורן בדמות כביש הטבעת 
המערבי הוא מסוג הפרויקטים הדורסניים והלא נחוצים 

ל הפרויקט: עפרטים  שעתידים לקום כאן. הנה מספר
הכרוך יחד ותלוי באישורה של , כביש הטבעת המערבי*

מתוכנן לחבר בין , תכנית הבניה למגורים בהר חרת
ממחלף מוצא עד  9, אביב-ירושלים תל 1הכבישים 

צומת האלה  99-ו השכונות הצפון מערביות של העיר
 . מערב ירושלים-לצומת הרכבת בדרום

שנערכו על ידי מומחים מקומיים בדיקות כלכליות שונות 
לא הוכחה נחיצותו התחבורתית   :ובין לאומיים מצאו כי

, קיימות חלופות תחבורתיות ראויות לכביש  של הכביש
בניית ,(בביצוע) 1ובכלל זה שדרוג והרחבת כביש מספר 

וכביש הטבעת  (בביצוע)קו הרכבת המהירה מתל אביב 
 (מאושר) 11 בגין וכביש 4כביש , 9כביש . המזרחית

והרסנית , מהווים טבעת קטנה יותר ונכונה תיפקודית
   .הרבה פחות

תוואי  .₪מיליארד  9-4עלותו המשוערת של הכביש הינה 
חוצה שטחים פתוחים רבים ופוגע בערכי , הכביש המוצע

טבע ונוף שהוגדרו בתכניות מתאר ארציות ומחוזיות 
גנים  בהם, כשטחים בעלי ערכיות גבוהה וגבוהה מאוד

הכביש עתיד . יערות ופארקים מטרופוליניים, לאומיים
להיסלל בלב מערכת אקולוגית בעלת חשיבות עולמית 

" כיסים"האקולוגי הרצוף ל" מסדרון"ולפרק את ה
אקולוגיים מנותקים זה מזה ובכך להקטין ולהרוס בתי 

עצים וצמחייה , מיני בעלי חיים נדירים, גידול יחודיים
את , הלכה למעשה, כביש זה סותר .ארצישראלית

מדיניותה המוצהרת של ממשלת ישראל ומשרד 
התחבורה לעידוד ולקידום השימוש בתחבורה הציבורית 

פוגע ומנוון את מרכז העיר ירושלים ומהווה , בישראל
פגיעה סביבתית ונופית חמורה בשטחים פתוחים ערכיים 

 ביותר.
 

 אז מה עושים?
 
 

לחיזוק ירושלים וההרים סביב מידע מהאתר של הברית *
 לה.

. באתר של "הברית לשימור הרי ירושלים ירוקים חותמים על עצומה .1
 סביב לה".לחיזוק ירושלים ושמירה על ההרים 

, יום 91.6.91ב. הסיור הקרוב יתקיים מצטרפים לסיורים חנימיים .2
 12-7244416. להר חרת. להרשמה לסיור: 11:11שישי בשעה 

מצטרפים לדף הפייסבוק של הברית לחיזוק ירושלים ומתעדכנים על  .3
 הפגנות, סיורים ועוד.

 
 

 זה הזמן להתנגד!
 לפני שיהיה מאוחר מדי.

 
 

 

 

 חדש במוצא:  מיכל מחזור לבקבוקי זכוכית.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  בחלק התחתון של רחוב הארזים.
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2115יוני  איכות סביבה   

 כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו:

http://www.mozaelit.com/ 
 

 טל רביב/ )לא( גזרת גורל. –מכת היתושים 
 

הידעת שיש ישובים שאין בהם יתושים בכלל?! רוצה גם? זה 
 בידים שלך.

אחד מאיתנו ידאג להכחיד מקורות מים עומדים, ולו  לאם כ
הקטנים ביותר, בחצרו, להמנע מהשקיית יתר ולדווח על 

נוכל למגר או להפחית משמעותית את  –מפגעי מים עומדים 
 נגע היתושים הטורדני.

מוצא שלנו בורכה ביתרונות רבים, אך חיסרון אחד בולט ומציק 
 ת מנוחת התושבים.הוא כמות היתושים העצומה הטורדת א

שנה אחר שנה, עם בוא הקיץ, אנו מוקפים באלפי יתושים 
ויתושות, ממספר מינים. חלקם פעילים בשעות בין הערבים 
והבוקר המוקדמות, אך חלקם, ובפרט יתוש הטיגריס האסיאתי 

פעילים במשך כל שעות  -המפוספס, והחדש יחסית באיזורנו 
ים נוספים ההופכים אותו היום. ליתוש הטיגריס האסייתי מאפינ

הוא מתרבה גם במקורות מים עומדים  –לבעייתי במיוחד 
תחתית קטנה של עציץ ואפילו כלי קיבול קטנים  –קטנים ביותר 

יותר מספיקים לו, והוא מעביר מחלות שונות, בינהן קדחת 
הנילוס המערבי שעלולה, במקרים חמורים, לגרום למוות. ב 

ת הנילוס המערבי ובעבר היו אף חולים בקדח 77דווחו  2113
מקרי מוות.השנה כבר דווח בתקשורת כי התגלו יתושים נושאי 

 קדחת הנילוס באילת ובאור יהודה. 
מדוע רב כל כך מספר היתושים במוצא? בעבר היה נהוג 
להאשים את בורות הספיגה, אך החיבור למערכת הביוב לא 

חנו נראה שהפחית את כמות היתושים. מומחים עמם שוח
העריכו כי בורות ספיגה ישנים אשר לא נאטמו עדיין מהווים בתי 
גידול ליתושים. כל דייר כדאי שיבדוק בחצרו ומן הראוי כי יסתום 
ויאטום את בור הספיגה על מנת לפתור את עצמו ואת שכניו 

 ממפגע היתושים.
מים עומדים, גם בכמות   -בנוסף, ואולי משמעותי אף יותר 

הווים מקור מצויין ליתושים, אשר בדרך כלל המועטה ביותר מ
מתרבים בסביבתנו הקרובה ולא מגיעים אל מוצא ממרחקים. 
מקורות מים עומדים שאינם מטופלים, החל מבריכות נוי וכלה 
בתחתית לעציץ או שלולית קטנה וקבועה מתחת למזגן , מהווים 

 כר רבייה פורה ליתושים.
, בוחנת דרכים ועדת הסביבה, בעזרתה הפעילה של אתי

למיגור בעית היתושים ביישוב, לרבות פעילות הסברה,  
ופעולות נוספות. במסגרת זו אף נפגשנו עם נציג המשרד 

 להגנת הסביבה, מר ערן חקלאי, שביקר במוצא למטרה זו. 
הטיפול בבעית היתושים יהיה אפקטיבי  -דבר אחד ברור מאד 

ולות הפשוטות אך ורק אם כל אחד מאיתנו ינקוט במספר הפע
על מנת למגר את המיפגע מחצרו, ולדווח לועד על מפגעים 

 שאינם בשיטחו הפרטי או בשליטתו.
 מה לעשות על מנת להיפטר מהיתושים?

הפסיקו טיפטופי מים: בידקו ברזים, טפטפות, צינורות,  - 
וכל מקור מים אחר וודאו שאין  ניקוזי מזגניםממטרות, 

 טיפטופים. גם שלוליות קבועות מתחת לברזים מביאות יתושים.
היפטרו ממקורות מים עומדים: הסירו תתחתיות עציצים  -

למשך הקיץ, חפשו כלי קיבול אחרים שאולי נשכחו בחצר ויש 
בהם מים עומדים )כוסות, צמיגים ישנים, מעמדים של שמשיות, 

 נוי, מרזבים שנחסמו(.  כלי גינון, כדי
 
 
 
 
. 
 
 

את המים יום יום ואם  החליפו  –כלי מים לכלבים וחתולים 
העתיקו את מיקום כלי  –בעלי החיים נכנסים הביתה 

 המים שלהם פנימה.
דגי  –השתמשו בהדברה אקולוגית טבעים בבריכות נוי  - 

הגמבוזיה, אותם ניתן לרכוש בכחמישה שקלים לדג, 
ישמחו לשחות בבריכות נוי ולזלול ביצי יתושים, כל עוד יש 
בבריכה מעט ירוקת אין צורך להאכיל אותם והם יסתדרו 

 יפה לבד וידאגו להיפטר מדורות היתושים הבאים.  
 כלי קומפוסט לח.סיגרו היטב מי -
חורי ניקוז קטנים, למשל אלה המשמשים לניקוז מי  -

כסו –במידה ונשארים בהם מים  -גשמים או מי ספונג'ה
אותם או שיפכו פנימה מים רותחים פעם בשבוע או נוזל 

על הפעולה כל  כמו חומץ או נוזל הדברה. חשוב לחזור
 שבוע על מנת לשמר את האפקטביות שלה.

ביוב חשופים, ובמידה \טום בורות ספיגהחשוב מאד לא -
במקרה ספציפי זה, להשתמש בחומרי –ולא ניתן לאטום 

 הדברה.
יש הממליצים על שתילת צמחי פלקטרנתוס בפתח  -

הבתים או בעציצים על החלונות, כיון שהם מייצרים את 
שמן הציטרונלה שריחו דוחה יתושים. את השמן ניתן 

קחת וחנויות טבע, להשיג גם כשמן ארומטי בבתי מר
 ולהשתמש במבערים ביתיים.

דווחו לאתי או לועדת הסביבה במידה ונתקלתם  –וכאמור 
 המיפגע יתושים או במידה ויש לכם הצעה לפעולה.

במאמץ משותף נוכל להפחית משמעותית את מטרד 
 היתושים.

 
 __________________________________________ 

 מקורות כתובים לכתבה: 
 המשרד להגנת הסביבה,אתר 

 אתר חברת ניטורים 

YNET 

  

 חצרן הישוב.
, תושב מוצא עלית, אשר שימש כחצרן הישוב עדי נוסבאום

במשך שנים רבות סיים את תפקידו. ברצוננו להודות לו מקרב 
לב ולהביע את הערכתנו לעבודתו ותרומתו ליישוב לאורך 

לל טיפול בנושאי והישוב כהשנים. למי שלא יודע, תפקיד חצרן 
ה. זו לא תיהיה הגזמה לומר שעדי עבד מסביב אחזקגינון ו

לשעון בדאגה לתחזוקת הישוב, כל קלקול, כל ענף שנפל, 
 טפטפות שנקרעו, ברז שנזל זכו לטיפול מסור בכל שעות היום.
הגינות הפורחות והמושקעות, העצים הגזומים, הכל עבודתו של 

 .עדי והצוות המסור שלו
מקרב ולכל צוות העובדים זה לא מובן מאליו, ואנו מודים לעדי 
 התרומה לישוב. העשייה ולב על הראש הגדול והלב הגדול וכל 

 
 צלחה בהמשך דרכך. המאחלים לך המון 

 
 ועד מוצא עלית בשם כל התושבים.

 



 
 

1091 יוני   

 כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו:

http://www.mozaelit.com/ 

 קהילה וחברה

 מיה סולניק/ ך"אוהבת את התנ

א "תלמידת כיתה י, ראיון עם מעיין יוסיפון
, תושבת מוצא עילית, בתיכון הראל

ך "שזכתה מקום ראשון בחידון התנ
 . המחוזי לנוער

 ? ספרי לי איך הכול התחיל, מעיין
הציעו לכל מי שרוצה ', זה התחיל בכיתה ט

 .ך הבית ספרי"להשתתף בחידון התנ
בחידון . חיפשתי אתגר והחלטתי להשתתף

ארצי , מחוזי, בית ספרי –יש ארבעה שלבים 
 . ועולמי

הגעתי למחוזי ולא הצלחתי ' בכיתה ט
הרגשתי שאפשר , נהניתי מהחוויה . לעבור

החלטתי  . בכיתה י'ללמוד ולהצליח יותר
ידעתי את , הגעתי למחוזי שוב, ושוב לגשת 

... התשובות של כולם ורק את שלי לא
וככל שלמדתי א נגשתי שוב "בכיתה י

הרגשתי שאני יותר ויותר נהנית ואוהבת את 
 למדתי המון. ך וזה הפך מאתגר לכיף"התנ

, . הפעם בשלב המחוזיהרגשתי שאני יכולהו
תשובות ועליתי לשלב ידעתי את כל ה

 . ארציה
הלמידה לקראת החידון ארצי הייתה יותר 

 092למבחן המחוזי צריך ללמוד , מוגברת 
ך יש "סך הכל בתנ... ) 952פרקים ולארצי 

אחרי המחוזי התחלתי לקבל (.  פרקים 909
אפרת , מורים 0 -המון עזרה מבית הספר

שישבו איתי ועברו על הפרקים , ואיתן 
זה הפך לדבר המרכזי שעשיתי . הבעייתיים

חמש  -במהלך חודש וחצי ארבע, בחיים
 122-קראתי כ, ך"שעות ביום למדתי תנ

 ... פרקים ביום
 ? כל כך הרבה פרקים לומדיםואיך 

מי "למשל , החידון מאוד מתעסק בקטנות 
המלך שבימיו תקעו בחצוצרות בעת העלאת 

איך קראו לאימא של יותם "או ?" הקורבנות
בעצם ...( . תשובות בסוף הראיון)*?" המלך

אין מה לסכם את הפרקים כי סיכום מוציא 
אז צריך לעבור , את כל הפרטים השוליים

לעשות השוואות , לזכור כמה שיותרולנסות 
למשל הברכות של . בין דברים דומים

. מול ברכות יעקב, ברכות משה -השבטים
קראתי כל . זה בעיקר לעבור ולקרוא ולקרוא

 . פעמים 8פרק 
  – תתארי לנו קצת את החידון עצמו

בחידון הארצי יש ששה מתמודדים מכל זרם 
כל זרם מתמודד (. ממלכתי וממלכתי דתי)

שלב בכתב , היו שני חידונים. נגד עצמו
 . ביניהם שבוע הפרש,  פומבי, פ"ושלב בע

מכיוון שלפני שנתיים הייתה תחרותיות 
שבוע לפני החידון  ,מאוד גדולה

המתמודדים לנאות  10לוקחים את כל  
ך כדי שיהיה "קדומים למרתון תנ

, זו הייתה חוויה מדהימה. גיבוש
, יושבים יחד. אנשים מאוד מוכשרים 

מישהו נותן את השאלה הכי קשה 
שהוא מכיר ובמהלך שעה מנסים 

המבחן בכתב מורכב .  למצוא תשובה
 מעשרים שאלות אמריקאיות ועשר

עד , זה השאלות הכי קשות , פתוחות
. נקודות שמצטברות לחלק הפומבי 52

שבוע אחר כך החידון הפומבי מתחיל 
, יש זמן . בשתי שאלות לכל מתמודד

ואז לתת תשובה , שתי דקות לחשוב
והניקוד מצטרף למקדים שרק בשלב 

ארבעת הטובים . הזה יודעים מהו
עוברים הלאה  (ומעיין ביניהם)ביותר 

הגדרות  4בכל תשבץ . לתשבצים
זה ! שניות 45וצריך לפתור אותו ב

שלב שהייתי טובה בו באימונים 
ובחידון עצמו עם הלחץ של הקהל 
והזמנים הצלחתי לפתור רק שאלה 

מי הייתה אחותה של קציעה **) אחת 
 0. והגעתי מקום רביעי( וקרן הפוך

הזוכים מתוכם מגיעים לשלב ראש 
 12שאלה כל שאלה  -שאלה -בראש

שניות וזה שלב לא קריטי כי שני 
הזוכים מכל זרם בכל מקרה עולים 

 . לעולמי
במקום הראשון הארצי לבתי ספר 
ממלכתיים זכה דורון קדוש ובמקום 
העולמי אייל מטס שהיה המקום 

 . ד"הראשון בחידון הארצי של הממ
  ?ממה ולמה נהנית

, ך הוא ספר מדהים"התנ...? למה לא
יש תחושה . באמת מעניין ונוגע בכולם

מסתכלים עליי ואומרים , בבית הספר 
.." ך"את לא נראית מהסוג שלומד תנ"

ך הוא של כולנו לא של זרם "אבל התנ
. מסוים או של אנשים שמאמינים בו

לפעמים עצוב ויש בו כל , הוא מעניין 
יש מטרה .  מה שצריך בספר טוב

 זה מונע את, ומשמעות לכל יום
 . הבזבוז של היום

פגשתי את אחד עשר המתמודדים 
האחרים שחולקים אתי את אותה 

 חולקים, אהבה ועדיין אנחנו בקשר
אני מציעה . שואלים שאלות, חוויות

, לעסוק בזה , לכל אחד ואחת לנסות
אחרי . זה יופי של דבר גם לא לתחרות

 החידון עבר יום ולא קראתי פרק וזה
 

הרגיש מוזר ואז שוב מצאתי את עצמי 
ך ובשבוע שעבר סיימתי את כל "עם תנ

  .ך"הפרקים בתנ
  ?איזה ספר תקראי שוב ושוב

 משלי 
  ?ואיזה ספר לא תקראי שוב

 92זה רשימה של ', אדברי הימים 
 .  שמות, שמות, פרקים עם סדר הדורות

 ? מי הנביא האהוב
 . כותב מעניין, יחזקאל

 ? ומלך נבחר
רוב המלכים נהיו מושחתים , אף אחד

אולי , משתגעים מהכוח , באיזה שלב
 . יאשיהו
 ? אישה

הייתה לה הרבה , אביגיל של דוד
 . תושייה
 "? החשובים"ומכל 
לא נתן , היה עניובגלל שהוא . משה

 . לדברים להגיע אליו והיה אנושי מאוד
ך הייתי רוצה "ואיזה דמות מהתנ

 ? לפגוש אם היית יכולה
בגלל שכמו שמלכת שבא , שלמה

אשרי עבדיך אשר עומדים " –אמרה 
 ". לפניך ושומעים את חכמתך

ואיפה את רואה את אלוהים בתוך כל 
 ? זה

 אני נהנית מאוד. לא רואה את אלוהים
ך ולא מאמינה בחלקים גדולים "מהתנ

אלוהים הוא דמות . שכתובים שם
חשובה ומשמעותית אבל הוא דמות של 

יש שם . לא מציאותית מבחינתי. מוסר
אבל , הרבה ערכים שאני מסכימה אתם

. אני לא מאמינה שיש משהו יותר גדול
ך צריך "לדעתי כל אדם שלא מאמין בתנ

 . לדעת במה הוא לא מאמין
ך "את מה סוד הקסם של התנובכל ז

 ? אם לא מאמינים בו
יש דברים שאני כן . המוסר וההיסטוריה

חורבן הבית תקופת , הגלות , מקבלת 
את יציאת , לפחות חלקה, המלכים

מצרים ואת מעמד הר סיני כמו שהם 
התורה באה . מתוארים אני לא מקבלת

יחסים ואיך להתמודד עם , ללמד מוסר
 .כל מיני מצבים בחיים

 ? העריכו, והחברים מסביב
משלושת התלמידים שנגשו לחידון 
הבית ספרי אחד מהם הוא מחברי 

הם תמכו אבל לפעמים היה . הטובים
בסופו של דבר , להם קשה שאין לי זמן

 . הם באו לעודד וכך גם המשפחה
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 קהילה וחברה

 
 ? האם תיגשי שוב, ומה בשנה הבאה

. החלטתי עוד לפני החידון הארצי שזה מספיק. לא
אני לא  -לאהוב ולהתעניין -הגעתי למטרת החידון

צריכה אישור של מנהל חברה ונוער שאני אוהבת 
שנה הבאה סביר , הגעתי למקום גבוה. ך"את התנ

, וזי וזה לא הוגן לאנשים אחריםשאנצח שוב במח
חוץ  .אני רוצה שעוד יחוו את החוויה שאני חוויתי

מזה זה דורש המון זמן וכוחות וזה באמת השתלט 
, ך בלילה"נרדמתי בתוך התנ. על החיים לגמרי

קמתי בחמש לפנות בוקר לקרוא פרקים לפני בית 
זה לחץ שאני לא רוצה לעבור עוד פעם רק . הספר

 . בחידוןלשם ההצלחה 
מה את חושבת על , בעקבות ההתנסות בחידון

 ? ך בבית הספר"איך שמלמדים תנ
אפרת המחנכת , בשבוע שעבר, אחרי החידון
ך "ך הציעה לי להעביר שיעור בתנ"והמורה לתנ

וזה גרם לי להתעמק בתכנית הלימודים ולבדוק 
יש אנשים שיודעים מה כתוב . את הידע בכיתה

בחן והם חייבים לדעת בחלק מהפרקים כי זה במ
להבין אותו , אבל הם לא יודעים לקרוא לבד פרק

צריך שלכל תלמיד תהיה . ולחשוב בביקורתיות
זה לא המצב . אפשרות לקרוא פרק ולהבין לבד

אנשים לא מבינים שאפשר . וזה קצת עצוב לי
השאלה הכי נפוצה אחרי . לאהוב ולהתחבר לזה

אפשר  .ך"החידון הייתה למה את לא במגמת תנ
ך בלי קשר "לאהוב ולהתעמק בנוסף וללמוד תנ

לפעמים איך שמלמדים בבית הספר . לבית הספר 
 . מוציא את החשק לאנשים

 ? וההתעסקות בקטנות בחידון לא הורסת
אי אפשר להגיע לקטנות בלי לראות את התמונה 

אם מבינים את הלך הרוח של משה או . הכוללת
הם בתקופות , ישעיה אז אפשר לדעת מי אמר מה

למדתי אותו פרק . שונות ותפיסה שונה של המצב
יכול להיות . לחידון ובכיתה וזה לא אותו דבר

, קוטעים באמצע, שבכיתה מאכילים בכפית
מעבירים רעיון מסוים ולא נותנים מספיק רצף של 

 . פרקים
 ? ך מלווה אותך גם ביום יום"האם התנ

 -קבתקופה של החידון כל מילה הקפיצה לי פסו
 ...המן אוחסן בצנצנת" צנצנת"

תחודי לנו חידה קשה באמת ומי , ולסיום מעיין 
 ... שירצה את התשובה יפנה אלייך 

ך ירושלים מוזכרת כעיר "באיזה ספרים בתנ
 ? הקודש

 
 

_______________________________ 
המלך שבימיו תקעו בחצוצרות בעת העלאת *

 . חזקיהו -הקורבנות
 . ירושה בת צדוק -המלךאימא של יותם *

 . ימימה -אחותה של קציעה וקרן הפוך**
 

 הסעת תלמידים בבוקר
 

 ,לתושבים שלום
 

 .בצורה בטוחה לאפשר הורדה והעלאת תלמידים מתחנת הסעה בכדי 
 
 .ס!הרכבים ליד תחנות אוטובוחנות את בקשכם לא להנ

 
מונע הורדה וחניית רכבים על הכביש מסוכן מאוד,חוסם שדה ראייה 

 .ילדיםהבטוחה של  ההעלאו
 

ארזים מטרים מהתחנה, או ברחוב ה 5חניה תותר רק במרחק של כ
 .ליד גן אמיר והמגרש

 

 שיפור פני הישוב.
 

בימים אלו אנו עורכים סקר בין 
התושבים שמטרתו שיפור פני 

 הישוב. 
אם אתם רוצים לדווח על 

או להעיר באופן  מטרד כלשהו,
כללי על דברים הדורשים 

שיפור בישוב, הכנסו לאתר של 
הועד המקומי ומלאו את 

 השאלון.
 

תודה מראש על שיתוף 
 הפעולה.

 ועדת סביבה.
 
 

 ערב מתגייסים
 סוף השנה כבר כאן

ותלמידי כיתה י"ב כמעט 
 .מתגייסים

 לפני שהילדים עולים על
 מדים

 אנו רוצים לברך אותם
ולאחל להם גיוס קל ונעים 

 בטקס חגיגי בגן אמיר
 
בשעה  7/3ביום שישי 

93:70. 
 

בואו לחלוק כבוד לחיילי 
 .מוצא

 ועדת תרבות
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 תרבות

 ארט-מוצתאטרון קפה 

 ,GEORGE BRANT המחזה המהמם פרי עטו של המחזאי
מגיע לקפה תיאטרון  5102זוכה פרס ראשון תיאטרון נטו לשנת 

 :ארט-מוצ

 אמריקאית, אשר זהותה מתערערת  01Fטייסת זהו סיפורה של 
כאשר בעקבות הריון לא צפוי היא מנושלת מתפקידה כטיסת קרב 

 ומאומנת
 .ס(להיות מפעילת מל"ט )מטוס ללא טיי

שעות סוריאליסטיות בחייה כמפעילת מל"ט: ביום צדה מחבלים  12
 ובלילה

מנסה להיות אישה ואם. מה קורה כאשר העולמות שלה מתמזגים 
 ...מתנגשיםו

 

 

 

 

  02:02בשעה  6.81יום חמישי 

  להזמנת מקומותיכם נא התקשרו

 mozaelit@gmail.com או במייל 240-0054.00, 20-4056335לאתי: 

 גילי ודני שנית, להתראות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'ח'.-הפעילות מיועדת לילדי כיתות א 
 .אנחנו מחפשים הורים מלווים שיוכלו להצטרף לפעילות 

  

 

 יולי בקפה מוצ-ארט:
 

 בן יחיד -סרט עם הנחייה  - 21:31יום חמישי  1.3.91
 

יעל דקלבאום  -מוסיקה  - 21:31יום חמישי  96.3.91
 מלווה בנגן ושתי זמרות

 
על הבגידה מאת  - 21:31יום חמישי  - 70.391

 ובביימויה של אלמה וייך
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2115 יוני   לוח מודעות 
וקהילוקהילה

 ה
 צהרון האמנות חוזר לפעילות

 

  1/6-21/6בתאריכים 
 13:15-17-15 בין השעות 

 בימים בהם מתקיימת 
 קייטנה בבית הספר יוכלו 

 הילדים להגיע אלי
 לארוחה. מייד אחריה 

 ילבשו הילדים סינר ויתיחלו 
 .בשעור אמנות
 בכל יום נסיים 
 .המפורסמתבמסיבת התה 

 

 חוזרת גם קייטנת האמנות
 יום חמישי כולל 7/4עד  יום רביעי 22/6תאריכים ב

 14:11-17:11  בשעות .לילדי גן עד כיתה ד
אמנות אוכל, עוד קצת אמנות  ה בתוכנית? מ

 .ומשחקים
 .מתאים לילדי יישוב, לנכדים ולחברים מהאזור 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .מחכה לכם הילה
0506721820 

 
 

 

  

 

 הגדלת צוות חירום
 ,תושבים יקרים

כחלק מהערכות הישוב למקרה חרום, וכמו שראינו בעבר בזמן 
 הפנימיים.משבר, אנו צריכים לסמוך רק על עצמנו ועל משאבינו 

לפי הנחיות המועצה ופיקוד העורף אנו בישוב הקמנו בלחימה 
 האחרונה בעזה צוות חרום יישובי )צח"י(.

הצוות צח"י הוא הקשר בין כל הרשויות לתושבי הישוב, הצוות הכולל 
 מגוון תחומים הכוללים:

ביטחון, בריאות/רפואה, הסברה, חינוך/תרבות, לוגיסטיקה/בעלי רכב 
4X4. 

להיום הצוות מונה מספר מועט של מתנדבים )מתנדב לכל נכון 
תחום(, אנו מנסים להגדיל אתו בכך שאנו קוראים לכם תושבים / 
שוכרים לקחת חלק בעזרה, ובכך בשעת משבר יהיה מאגר זמין של 

 בעלי תפקיד.
צוות )צח"י( הוא לא צוות חרום אש שהוקם למקרה קיצון של אש, 

ו להפעלה רק בשעת חרום שמוגדר על הצוות קיים במקביל, ותפקיד
 ידי המועצה / פיקוד העורף )מלחמה / שלגים / רעידת אדמה וכו'(.

 
 אבקש מכל תושב / שוכר שמרגיש שיכול לתרום ולפי

 .בתחומי הצוות להירתם ולהתנדב כישוריו
  

 153-6245462לפרטים נוספים אנא פנו לאתי 
   054-6919916  או איתן

  
 קלדרוןאיתן  ,רב בכבוד

 מוצא עילית –מרכז תחום הביטחון 
  
 

 2פסטיבל סוף הקיץ  ארט-מוצ
 קול קורא

 לאמני מוצא עילית לפסטיבל סוף הקיץ בתאריכים
 2105לספטמבר  3-5 

ארט הראשון אנו קוראים -בעקבות ההצלחה הגדולה של פסטיבל מוצ

להצטרף לחגיגת סוף הקיץ שתתקיים   לכל היוצרים והאמנים במוצא

 במוצא עילית בסוף השבוע הראשון בספטמבר.

לאמנים בתחומי המוסיקה, התיאטרון, המחול המוכנים אנו קוראים  

 למי שאמון על הפעלות ילדים רכים. להופיע בגפם או בשיתוף להקתם.

כמו כן אנו קוראים לאמנים ואומנים בתחום האמנויות הפלסטיות 

להזמין את תושבי מוצא במהלך אותו סוף שבוע ל"בית פתוח" לשם 

 הצגת יצירותיהם.

                     1525225315  -, או לגילי1535225352 –נא להתקשר לאתי 
 1525255552 -או לדני  

 kafemozart@gmail.com , mozaelit@gmail.com :מייל

 

 מטפי כיבוי אש. –קנייה קבוצתית 
 

לאור ביקוש התושבים, בימים אילו אנו מארגנים 
תושבים המעוניינים לרכוש  רשימה של 

מיועד לשימוש  המטף.אבקה מטפי מרוכזת קניהב
 .בשריפה בתוך הבית
קבע בהתאם לכמות ת ףעלות סופית של המט

 (ליחידה₪  151ל  111)הערכה היום בין הרוכשים 
 

אם ברצונך לרכוש מטף, שלח מייל לאתי 
mozaelit@gmail.com  

 עם הפרטים:
 שם, שם משפחה, גודל מטף, כמות.

 
 משקלי מטפים קיימים:

 ק"ג 3ק"ג,  2ק"ג,  1
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