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!בהצלחה 

































.  לנו לשמור על כךעיזרואנא . ילדי גן דרור ניקו את הסביבה

.לפחוהניילוניםהאריזות , קחו את העטיפות







בהצלחה לכל הילדים  , מוכנים ומתרגשים לקראת מחר

��ובמיוחד לילדי כיתה א, המקסימים















מלה טובה

לנציגנו 

בבלפור









גרשגיא ר "מלה טובה לד

,עם אנשים כאלה"

החיים מאוד מאוד 

!"יפים 



,שליאלו הם סבתא וסבא . כן, הי

. אלופי האלופים

.  93בני 

.  נלחמו במלחמותיה הכואבות. את המדינההקימו 

.הם שכנים של ביבי ויוצאים קבוע להפגין בבלפור

להם לראות את המדינה  כואב 

שלנו עם הנהגה כל כך  ( שהיא קודם כל שלהם)

.לא ראויה וכל כך לא מתפקדת

םרותרותם 



26.08.20שרפה בשטחי דביר 



!למרות החום 

טיולים אחרונים  

לפני פתיחת שנת  

הלמודים

התמונות צולמו בטיולי  )

...(משפחות מדביר























!!  סובול בקרוב אצלנויהליהמופע של 
שימו לב כי תאריך המופע השתנה  

בשעה 11.09ליום שישי ה 
שח דרך  30עלות כרטיס .20:30

.  הנהלת חשבונות
אין כניסה לאורחים

על מנת שיהיה לנו בקרה על כמות  
כל מי שמעוניין יבוא  , הנרשמים

.להצטייד בצמיד
חלוקת הצמידי תתקיים ביום שישי  

11-12בין השעות ( 04.09)הקרוב 
,בפארק ליד מבנה מלאך

-16בין השעות ( 06.09)יום ראשון 
,  ליד המרכולית17

ובתיאום אישי מולי אפשר לבא לקחת  
.מהבית שלי



לקראת מופע בקפסולות





.אשקלון? איפה זה, יפה... בית כנסת בדרייב אין

מלכאעפרה : צלמה



זה מה שאני עושה בחופש
צביקגבי : צלם



!שישי שמח ורגוע
טלי שגיא: צלמה



.אין ספורפורחים וציפורים חצבים 
מיכל גומא: צלמה



:  רעיון לשרשור שישי 

מאוד אוהבת לצלם  אני 
אמנם אין לי הרבה  . גרפיטי

חופש אומנותי בצילום כי 
אני מצלמת אומנות של 

אבל אני , מישהו אחר
אוהבת לתעד את אומנות 

.  והדעתניתהארעית הרחוב 
מודה שהייתי בסיורי גרפיטי  

וגם בברוקלין  בתל אביב 
!( . מומלץ)

:מאתמול בתל אביבמשהו 



סרוגהאומנות רחוב 
אשגיטלי:צלמה



גרפיטי על חומת ברלין
סאירי:צלמה



דרור: צלם



מצלם ומצטט, רץ, דרור

!טוב בוקר 



פירנצה





פותחים את אירועי התרבות עם המופע הכי מקפיץ  

(  ��בישיבה)בארץ 

!!  להקת טיפקס בהרכב מלא 

הם , אחרי מאות מופעי סולד אאוט בכל הארץ 

הלהיטים ערימתעם האמפימגיעים אלינו להעיף את 

:הלא נגמרת שלהם

״הרב ג׳ו  , ״פרח השכונות״ , ״ יושבים בבית קפה״ 

״יש לי חברה״ ועוד רבים וטובים  , כפרה״ 

!!  אל תחמיצו 

כרטיסים ניתן יהיה לרכוש החל מיום חמישי הקרוב 

.המועצהובפייסבוקבאתר 



(:01.09.1914)שנה 106היום לפני 

.הלכה לעולמה, האחרונה מבנות מינה, מרתה היונה

שהייתה קטנה  , כחלחל-היונה הנודדת הייתה עוף בצבע אפור

והייתה נפוצה בעיקר  , מעט מהיונים שאנו מכירים כיום

בסתיו הייתם יכולים לצפות בלהקות  . באמריקה הצפונית

עצומות של יונים מכסות את השמיים בדרכן לאמריקה  

.  את מספרן בכמה מיליארדיםאמדו19-ובמאה ה, הדרומית

לעתים להקה אחת מנתה  , ולמעשה, הן חיו בלהקות גדולות

אבל זו בדיוק הסיבה לכך שהן היו מטרות נוחות  . כמיליון יונים

השליכו עליהן  , היממו אותן באלות, בני האדם ירו בהן: לקטל

הפילו גוזלים מקנם עם מקלות ארוכים והציבו סירי  , רשתות

כך שהאדים גרמו לציפורים  , גופרית רותחת מתחת לקנים

הן נעלמו  , 20-בתחילת המאה ה. לאבד הכרה וליפול לקרקע

הושמדה  , שמנתה כרבע מיליון יונים, הלהקה האחרונה. כליל

לפי , כשמארגני התחרות, בעת תחרות ציד, ביממה אחת

.ידעו שמדובר בלהקה הקיימת האחרונה, הדיווחים

היעלמותן של היונים הנודדות הביאה לשינוי באקולוגיה של  

למשל סוג מסוים של עצי אורן . היערות שבהם נהגו לקנן

אחרי . גם בני האדם הושפעו. נעלם אחרי שהיונים נכחדו

דווח על עלייה משמעותית במקרי  , למשל, היעלמות היונים

כשהיונים הנודדות חיו ביערות הן אכלו את . קדחת צהובה

, היתושים שהעבירו את המחלה

בפייסבוקקהילה יום בהיסטוריה: מתוך

https://www.facebook.com/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94-576439929163385/?__cft__%5b0%5d=AZX9ugfscbGrfz1pjG9ci2VggovQwCpxTVIsU6pjKMB3BF7G1-V7avlN7wQwwQ7USwO37XmWTvpukWGo46J7j_fKSFucMqKTOKcOcyS9QSoGfpuedeE_na-TkTEHsV2NUnbaq7iVpBwYJoKeiEZiqmngMKUu64c8vllPzIXzsTs1hw&__tn__=%2Cd-UC%2CP-R


: לוין נעהריצקר[ 2.9.2020, 12:35]

2.9.2020��יום חג האספלט
יששששששש :

�🝒�אין עלייך : 

.  ��מידע משמח לסוף היום... טוב

בוודאות כמעט מלאה ביום רביעי השבוע  

!מתחילים אספלט( כן עוד יומיים) 

















משמחת , המתנה הכי מקורית-במיוחד לראש השנה

!שיש וישראלית 
המושלמת  המתנה . צבעוניים וטבעיים, בר ריחנייםפרחי 

.  ולאהובים שלכםלבני המשפחה , לחברים, לעובדים שלכם

.שתישאר איתם עוד שנים רבותמתנה 

יש משהו אם . בצלים וזרעים, צמחי בר המכיל פקעותמארז 

זה הזמן , שהמשבר הזה לימד אותנו זה שהטבע חזק מאיתנו

להחזיר לו על כל מה שהוא מעניק לנו מבלי  , לתת לו כבוד

.לבקש תמורה

,  מארז תמצאו שקית מיקס פרחים מושכי דבורים ופרפריםבכל 

.  פרחים בשלל צורות וצבעים, פרחים מלאים בצוף ובאבקה

תהנו מהפריחה הצבעונית שתחזור בכל שנה מחדש אתם 

מתנה מכם  בעצם . ממזון וצוףייהנו והמאביקיםוהדבורים 

.  כך חשובים ומשמעותיים בחיינוהכללדבורים ולפרפרים 

.משמעותית ומרגשת מכם לטבע, מקוריתמתנה 

.מתאים גם לזריעה ושתילה באדניות ובמרפסות*

תוכלו למצוא גם הצעות למתנות בכמויות גדולות באתר 

.במיוחד לראש השנה, לעובדים או לצוות

-https://seedsfromzion.co.il/packs. לפרטים נוספים
discounts/mix-packs-gifts/rosh-hashana.htm

l

ברמארזי צמחי -ראש השנה -משהו אופטימי לסיום 

https://seedsfromzion.co.il/packs-discounts/mix-packs-gifts/rosh-hashana.htm


!שבת שלום 

04.09.2020


