
תרבותנו

הכי שווה לגור 
נווה אור

שלישי | 10.4 | 19:30  
“היתה גם אהבה בגטו, מרק אדלמן מסרב להיות רק לוחם”

נפגשים בספריה עם ד”ר אפרת קנטור (גשר), חוקרת זיכרון קולקטיבי, מרצה במכללת כנרת.

רביעי | 11.4 | 19:30 
טקס בחד”א

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

שני, ב’ חוה”מ פסח, 2.4
אביב הגיע פסח בא

נפגשים בשעה 16:15 על דרך הכורכר בין משפ’ בן עמי לשכונה החדשה.

בתוכנית: טקס קציר העומר | יצירת “משה בתיבה” | ציור על חלוקי נחל | בישול 
מרק עם קניידלך | גלגול כדורי שוקולד לפסח | פינת שתיה חמה 

שימו לב לשינויים

מחכים לכם!
חג שמח!

נארח את שלמה גלפרין מנוה איתן, איש עדות שישתף אותנו בסיפור חייו ובזיכרונותיו.



חסידות נוה אור
לפני ארבע וחצי שנים קמה כאן קבוצה של נשים למען נשים לאחר לידה- החסידות. בסיפורי העם האירופאים, 

החסידה מביאה את התינוק. בקיבוץ שלנו החסידה מביאה אוכל לאמא של התינוק. ועוד קצת ועוד קצת, שיספיק 
לכל המשפחה ו/או לכמה ארוחות.

לפני מספר שבועות ילדתי את אורי, ביתי השלישית, וזכיתי שוב לביקורי החסידות. אל הבית המבולגן, נכנסת 
חברה עם חיוך, ומניחה ארוחה נפלאה בין ערמות נעלים בכניסה לערמות כביסה על הספה. חלק מהחסידות 
נשארות קצת לפטפט, שואלות לשלום היולדת והמשפחה, אחרות מיד פורחות, אך כולן משאירות שמחה בלב 

היולדת, ולפעמים גם דמעות של התרגשות.

בקבוצה הזו נשים בכל הגילאים, מכל רחבי הקיבוץ (לא שהוא כזה גדול), חברות ותיקות וחברות חדשות, סבתות 
מוכשרות ומנוסות, ואמהות צעירות, כולן מתנדבות לחסד את היולדת החדשה, ומרחיבות את המארג החברי 
שלנו. הקבוצה הזו, היא גם קבוצת ווטסאפ, ועל כן היא משמשת כר לעוד מעשים יפים, כמו טרמפים "מישהי 

חוזרת בעוד שעה מבית שאן?", והעברת ציוד בין משפחות כהלוואה או לצמיתות. 
את הקבוצה מנהלת חנה קמינסקי, ואני מזמינה כל אחת ואחד להצטרף אלינו, לחסד יולדת או "רק" לתת טרמפ. 

מודה ליולדות שקיבלו אותי כחסידה, כי נעים להכין ולתת, ומודה מאוד לכל אחת
מהחסידות שביקרו אותי בשלוש לידותי. ברור הרי שנעים לקבל. 

                הילה גרנות (יפה)

יום העצמאות ה- 70 למדינת ישראל
* חזרות למצעד יום העצמאות החלו! שימו לב להודעות שנשלחות בערוץ התרבות בטלגרם! מי שעוד לא הצטרף לטלגרם,   

   זה הזמן! (ניתן להעזר בעידו דוד).

* לקראת עלון יום העצמאות, משפחות החיילים מתבקשות לשלוח תמונה של ילדם ולציין: מקום השירות, חייל, יחידה 

inrinot@gmail.com  ,050-8381475  - ודרגה, לאילנה רינות בוואטסאפ או בדוא”ל

רישמו ביומנים:

שלישי  17.4  ערב יום הזיכרון לחללי צה”ל ונפגעי פעולות האיבה

רביעי   18.4  ערב יום העצמאות

שישי   18.5  ערב שירה, גבינה ויין ברחבת הפאב

שבת   19.5  חג שדה ופיקניק בבריכה

* לו”ז חזרות
   תאריך שעה  למי   איפה

שבת 31.3 13:00 נעורים   חד”א

שלישי 3.4 14:30 עגורים   עגורים

רביעי    4.4 13:00 נעורים   חד”א

  14:30 עגורים   עגורים

חמישי 5.4 13:00 עגורים + נעורים  חד”א

שבת     7.4  12:00 ותיקים   מגרש

  13:00 עגורים + נעורים  מגרש





