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ברכת יו"ר האגודה
תושבים יקרים,
צהלה היא לא רק שכונה ,היא גם
קהילה ,קהילה שהתגבשה כאן
ב 57-שנה והיא משנה את צביונה
בהדרגה .כשהגעתי לצהלה כנער
צעיר ,בשנת  ,1951היתה צהלה
שכונה של הדר יוסף והכתובת
שלי היתה אז הדר יוסף  .406היה
מאבק בין עיריות תל-אביב ,בני
ברק ורמת השרון ,במאמץ להיפטר
שצצה
המרוחקת
מהשכונה
בחולות ומהצורך לתת לה שירותים
סרבו
עירוניים .העיריות הללו
בתוקף לספח את צהלה לתחומן,
ורק תל אביב נענתה לבקשת שר

הפנים ,וכך נהיינו אזרחי תל אביב.
ועד האגודה שואף לשמר את
האווירה הקהילתית סביב מוקדים
ואירועים שונים ,כגון :מרכז הספורט,
המרכז המסחרי ,בית הכנסת,
הצופים ,בית הספר והגן וכן אירועי
יום הזיכרון ויום העצמאות ,נטיעות
ט“ו בשבט וכדומה .פעילות ועד
האגודה כוללת טיפול בנושאים
שונים לתחזוק שוטף ולפיתוח של
נכסי האגודה והשטחים הציבוריים-
עירוניים .כל הפעולות שנעשות הן
לרווחת תושבי השכונה.
צהלה,
של
הזמר
חבורת
בהנהלתו של בועז קביליו בן
השכונה ,מביאה הרבה שימחה
וכבוד לשכונתנו .יש ביקוש רב
להופעותיה המוצלחות ולאחרונה
זכתה החבורה בפרס הזהב

בתחרות ארצית של חבורות זמר.
גם השנה העניק ועד האגודה שי
למתגייסים לצה“ל ,בסך ,₪ 500
לרכישות ברשת ריקושט לקראת
הגיוס .אנו מאחלים להם הצלחה
בשירות הצבאי וחזרה הביתה
בשלום.
בחודש שעבר נחנך המקלט שבמרכז
המסחרי ,לאחר ששופץ באופן יסודי.
עכשיו הכניסה לתוכו היא ישירה
מרחוב שמגר ,ללא צורך לעלות
ולרדת במדרגות .ההחלטה לבצע את
הנגישות נועדה להקל על המבוגרים
הבאים למפגשים ולהרצאות במועדון
החברים שבמקלט .המועדון פועל
יותר מ 20-שנה בהנהלת ברכה לביא.
הקמת משמר השכונה מחדש לפני
 10שנים ,והפעלת המתנדבים ,גרמו
לירידת הפשיעה בשכונה באופן
משמעותי .בשנה האחרונה הצטמצם
מספר מתנדבי משמר השכונה
ולכן קשה להפעיל מספר משמרות
כנדרש .למרות זאת אנו מנסים
להמשיך ולקיים את התחנה של
משמר השכונה .בחודשים הקרובים
יהיה מבצע נוסף לגיוס מתנדבים .זאב
צנג ממשיך לפעול בהתנדבות כקצין
הביטחון של השכונה.
בברכת חג חנוכה שמח,
אליעזר יפה
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חוויות ממשלחת בית ספר
"צהלה" ללוס אנג'לס
ענת דגן ולימור כהן

במסגרת פרויקט ”שותפות תל אביב-
לוס אנג‘לס“ יצאה בתאריך 16/11/08
משלחת ראשונה של תלמידי כיתות ו‘
מבית ספר ”צהלה“ ל 10 -ימים ללוס
אנג‘לס לשם העמקת הידע בתרבות
ובמסורת היהודית ובאורח החיים של
יהודי הגולה.

עדן בוקסר -רכשתי הרבה חברים על כל הסממנים של היהדות.
טובים וחדשים .אני מרגישה שזו חוויה
של פעם בחיים .גיליתי שיש באמריקה עמית מנור-אני יוצאת מכאן בהרגשה
קהילה יהודית שרוצה לשמור על שעשינו משהו מאוד משמעותי והבנו
מהי קהילה יהודית ומהי קהילה
היהדות .
רפורמית .מלבד זאת הכרתי הרבה
ארז פוליאק -אני חשבתי שיהיה ילדים חדשים.
לי מאוד קשה ב LA -אך מהרגע
הראשון הסתדרתי עם המארח שלי מאיה קורדובה -אני יוצאת מכאן עם
והכרתי עוד חבר טוב  ,לוק.
זיכרון מדהים וחוויות נפלאות ,ואני
יודעת שכעת יהיה לי סיפור שיעבור
טל אבישי -אני יוצא מכאן עם
מדור לדור .רכשתי חברים וממש
שלושה דברים :
נהנתי.

את הפרויקט מרכזת ומנהלת מזה
כשנתיים יהודית אמיתי ,מורה מצוות
בית ספר צהלה.
המשלחת מנתה  16תלמידים2 ,
מורות מצוות בית הספר ו 2-הורים
מלווים .ילדי המשלחת התארחו
לאורך כל התקופה בבית ספר
 TIOHשנמצא בהוליווד ולנו בבתים
של משפחות יהודיות מהקהילה.
מטרת הביקור הייתה ממוקדת בצורך
שלנו ושל הקהילה היהודית בLA -
לחזק את הזהות היהודית ,לשמר
ולהעצים את הקשרים בינינו לבין
יהודי התפוצות.
להלן שיחת המשוב המסכמת
שנערכה עם ילדי המשלחת ביום
האחרון לשהותם בלוס אנג‘לס:
קרן סופר -אני יוצאת מכאן עם למידה
על אורח החיים ב , LA -על הלימודים
כאן ועל התפילה.
תמר פלינר -כעת אני מבינה טוב יותר
מה זה להיות יהודיה ,שמעתי את
הילדים מתפללים וזה ממש יפה.

 .1חוויה לכל החיים.
רון הרשקוביץ -דבר ראשון אני לא
 .2חיוך על הפנים.
מאמין שעברו כל כך הרבה ימים
 .3פרצוף עצוב.
ושקיבלנו את ההזדמנות הזו .היה
בר אשנר -בהתחלה גם אני חשבתי לי מאוד כיף וזה משהו שלא אשכח
שיהיה קשה להסתדר לבד אך גיליתי לעולם.
שזכינו בפרס להתחבר ולהכיר ילדים
רועי לברטובסקי -אני יוצא מכאן עם
חדשים.
הידיעה כי יהדות מתקיימת בכל מקום
דניאל ספיר -לפני שיצאנו מהארץ לא בעולם  .הבנתי כי היהדות מאוד חזקה
הכרתי לעומק חלק מילדי המשלחת ומסוגלת לחבר בין אנשים.
וכעת לאחר כל התהליך הזה למדתי
גיא שדה -אציין כי היה לי ממש כיף.
להכיר את חברי המשלחת.

אופיר חדידה -למדנו שלא משנה אם
אתה מתפלל או לא ,אוכל כשר או יובל צרפתי -אני התגעגעתי לכרית
לא ,שהרי אם אתה רוצה להיות יהודי שלי אך אני יוצאת מכאן עם חברים,
אתה יכול לעשות זאת בדרך שלך.
כתובות מייל ,חוויות רבות וללא כסף.
נטע לוי -אני ממש נהנתי .הגעתי לכאן עומר רבין -אני יוצאת מפה עם מודעות
במחשבה שיהיה לי כיף ושלא יהיה לי גדולה לקהילה היהודית באמריקה.
קשה .בכל זאת עצוב לי שזה נגמר.
זוהי קהילה חזקה המשתדלת לשמור

2

לסיכום ,אין לנו ספק בכך שהקשרים
שנרקמו כאן במרחק  16שעות טיסה
מהארץ יתחזקו ויעמיקו גם לאחר
החזרה לשגרה .כולנו מצפים לביקור
משלחת התלמידים מלוס אנג‘לס
בארצנו בחודש מאי .2009
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מרכז קהילתי צהלה
כי המחר שלכם זה האתמול שלנו

מרכז קהילתי צהלה הוא המקום
הכי קרוב לקחת בו חלק בפעילויות
בעלות חוויה ועניין לכל המשפחה.
היצע הפעילויות לשעות הפנאי נובע
מתוך צרכי הקהילה.
אצלנו תמצאו צוות מיומן ואמין,
אווירה משפחתית  ,תרבותית ,יצירתית
ונעימה וכל זה למען הקהילה.

ידי ביצוע של חומרים מקוריים שהם הנבחרות משתתפות בתחרויות
מקומיות וארציות וזוכות להישגים
כותבים.
מרשימים.
מועדון הג‘ודו מכבי צהלה
מועדון של אלופים מגיל גן חובה קייטנות
ועד בוגרים ,כולל נבחרת צעירה במהלך השנה מופעלת קייטנה
ונבחרת בוגרת .בהדרכת אלון בצלאל בחופשות חנוכה ,פסח ובמשך הקיץ.
)מאמן ג‘ודו בכיר ,בוגר וינגייט ,חגורה קייטנות איכות וחוויה עם מגוון פעילויות
ואטרקציות ,צוות מקצועי ומיומן,
שחורה דאן .(4
הרבה חום ואהבה לכל ילד וילדה.

ביה“ס למחול
פועל מזה שנים ,קיבל השנה
הכרה מהאקדמיה הבינ“ל I.D.T.A
המקנה לרקדנים אפשרות קידום
עד לרמה מקצועית בינלאומית.
בכפוף
עובד
למחול
ביה“ס
להתפתחות הפיזיולוגית ושם דגש על
יצירתיות ושיפור הביטחון העצמי של
כל הרקדנים המקבלים תוכנית וייעוץ
אישיים.
בביה“ס מלמדים בשני מסלולים,
מסלול מקצועי ומסלול חוגי מגילאי
שלוש ועד בוגרים מקצועיים.
המשתתפים במסלול המקצועי
לוקחים חלק בסדנאות מקצועיות
ומשלחות לחו“ל.
בקיץ האחרון יצאה משלחת לקורס
קיץ אינטנסיבי בניו ג‘רסי Dance
 Ensembleומרטה גרהם.
ביה“ס למוסיקה
בביה“ס למוסיקה לומדים בכיף
ובגישה מקצועית .המורים בעלי ניסיון:
מוסיקאים פעילים בסצנות המוסיקה
השונות בארץ ,פרפורמרים ומלחינים.
דגש ניתן לשיעורי תורת המוסיקה
)תיאוריה( ולנגינה בהרכבים .
הנגינה בהרכבים )בהדרכתם של
המורים( היא בעלת חשיבות גדולה
של
המוסיקלית
להתפתחות
התלמידים וכמו כן מחנכת אותם
להקשבה בחיים בכלל.
התלמידים מופיעים באירועים שונים
ונותנים ביטוי לצד היצירתי שלהם על

אצלנו בלמודיה
 שעורי אנגלית ומתמטיקה בקבוצות קטנות
 תרגולים לפני בגרויות
 תרגולים לפני מבחנים
 אנגלית מבוגרים
 בחנוכה סדנאות משחק מול מצלמה.

המרכז במסחרי שכונת המשתלה www.limudia.co.il 03-6440005
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בית הכנסת ”עתירת יצחק“
יעקב מרקוביץ

עם תחילת אכלוס הבתים הראשונים
בצהלה ערכנו תפילות שבת
במקומות ארעיים ,לעיתים בדירות
שטרם אוכלסו ,בבית-הספר ובצריף
ה“שקם“ שהתפנה.
בשנת  1964קיימנו את חנוכת בית
הכנסת בהשתתפות הרמטכ“ל רב-
אלוף יצחק רבין ,האלוף חיים הרצוג,
לימים נשיאה ה 6-של המדינה ,עזרא
עומר ,יו“ר הראשון של ועד צהלה ,הרב
שלמה גורן ,הרב הראשי של צה“ל
ואישי ציבור ,אשר תרמו להקמת בית
הכנסת ובהם הנדבן יצחק וולפסון
מאנגליה ,שתרם את רוב המימון.
במהלך השנים נהיה בית הכנסת
מוסד קהילתי חשוב בו קיימנו אירועי
בר-מצוה ,טכסי כלולות ושמחות.
בחגי ראש השנה וביום כיפור מתמלא

בית הכנסת מתפללים ומתפללות
ובהקפות השניות של שמחת-תורה
חוגגים ילדי צהלה בלווי בני משפחתם
את האירוע בשירה וריקודים ובליווי
מוסיקלי מרנין.

תלמידי בית הספר לביקור היכרות
ולימוד.
הרב ד“ר סא“ל דוד כהנא ז“ל היה
ממייסדי בית הכנסת וממעצבי אופיו
המיוחד.

אנו משתדלים לקרב את ילדי צהלה
למקורות היהדות ומדי פעם באים

אנו שמחים לארח אירועים משפחתיים
וציבוריים ,כדי לקיים מסורת עתיקת-
יומין בחיי עמנו.

ילדי כתה ב' מבית הספר ,בחגיגת קבלת ספר תורה.

חנוכת מועדון החברים
המחודש
ברכה לביא ,יו“ר ועדת תרבות

ביום  2.11.08חנכנו את מועדון
החברים המחודש במרכז המסחרי.
רבים באו להשתתף בשמחתנו
וליהנות מהחידוש ,מכניסה נוחה,
ממיזוג אויר טוב ,משירותים נוחים
והרבה אור.
אוירה חגיגית וטעימה שררה בערב.
בעבר שימש המועדון מענה תרבותי
וחברתי לתושבים רבים שבאו
ליהנות ,ללמוד ולחגוג ביחד חגים
שונים ולהציג בתערוכות השונות
שנערכו.
רותי חמד נשאה ברכה בשם
המשתתפים והרי תקציר ברכתה:
”עולם צהלה שלנו הולך ומשנה
את דמותו .חמישים ושש שנים
עברו מאז צצו בתים ראשונים על

4

גבעות אבו-קישק ,שורות הצברים
פינו את מקומם לכבישים סואנים,
בתינו הקטנים נעלמים ואיתם כמה
מידידינו הטובים .על הקומץ שנשאר
כאן להמשיך ולתגבר את הפעילות
בעזרת כוחות חדשים ורעננים.
במשך שנים קיימנו בצהלה חיי חברה
פוריים ותרבותיים רצופי התנדבות
ותוכן .כל קריאה לאומית וחברתית
נענתה ,היינו ישראל היפה  -המשכה
של הפעילות הייתה לנו לכורח.
חידוש ושיפוץ המקלט כמועדוננו
הפיח רוח חדשה במפרשינו – מביא
אל המכללה שומעים חדשים ,כן
ירבו ,אותם אנחנו מקבלים בברכה
– ביתנו הוא ביתכם!
הנוער חוזר אלינו להשמיע את
קולותיו הנפלאים.
וכאן המקום להודות לברכה ,לדידי,
לועד צהלה ולכל אלה שעשו
במלאכה .תחזקנה ידיכם ,תבורכו,
ויבורך כל הקהל הנאסף כאן היום".

ולבסוף תפילה בליבי –
מי ייתן ויהיו ימים יפים של פעילויות
ושהאור
וחברתיות
תרבותיות
והשמחה ימלאו את המועדון
במשתתפים מקבוצות גיל שונות.
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צופי צהלה – שנת פעילות חדשה

אנו מקבלים בברכה את כיתות ד‘
שהצטרפו השנה לצופים ,וכמובן,
גם את החניכים הותיקים שחזרו
אלינו לאחר קיץ מוצלח במיוחד.
כבכל שנה ,שבט צהלה מוציא
צוות של שבעה מדריכים לפרויקט
הדרכה בשבט איתן .שבט איתן
נמצא בדרום ת“א בשכונת שפירא
והוא השבט הרב תרבותי היחיד
בתנועת הצופים המונה כ100 -
חניכים .הצוות עוזר לשבט איתן
להדריך את חניכי כיתות ו‘ ו-ז‘
וכן עוזר למדריכי השבט בנושאים
כלליים.

בתאריך ה  16 -בספטמבר 2008
פתח שבט צופי צהלה שנת
פעילות חדשה .זוהי שנת הפעילות
ה 47-שלנו ,אשר נפתחה באווירה
נפלאה וכבר נהנינו משיתוף
הפעולה והתמיכה של ההורים,
מרכז הספורט ,ועד השכונה ורבים
אחרים אשר מסייעים לנו באופן
קבוע .אנו מקווים שסיוע זה ימשיך
גם בשנים הבאות.

שבט צהלה מציע מסגרת חינוכית
לכל מי שרוצה להצטרף ואנו נקבל
אותו בידיים פתוחות כך שירגיש
שייך וימצא את מקומו .בנוסף ,אנו
מקווים שהחניכים שכבר הגיעו
ופתחו איתנו את השנה החדשה
ימשיכו לבוא ,להנות ולקחת חלק
בפעולות הסדירות בימי שלישי
בשעה  16:30וימי שישי בשעה
.15:30

אירועי פתיחת השנה כללו טיולי
עניבות בני יום אחד או יותר כאשר
גולת הכותרת של טיולים אלו
הייתה טקס חלוקת העניבות לכל
חניכי השבט.
כסמל לפתיחת השנה ,קיימנו טקס
אש מרהיב שהתקיים ב  -1בנובמבר
 2008מאחורי מבנה השבט.
השתתפו בהכנות לטקס ,אליו
הוזמנו כל תושבי השכונה ,שכבת
הבוגרים ושכבת החמישיות.
שימו לב כי בקרוב צפויים לנו
ארועים נוספים שהראשון בהם הוא
טקס אש חנוכה ומצעד הלפידים
המסורתי בחנוכה.
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מה כדאי לעשות עם הילד
בבית ?
זהבה שפירא ,גן זהבה

כולי תקווה כי רעיונות אלו יהיו
לכם לעזר ולהנאה עם ילדכם.

לקראת ימי החורף הגשומים ,אנו
מוצאים את עצמנו הרבה שעות עם
הילדים בבית ומנסים לחשוב כיצד
להעסיק אותם .המלצתי היא להפוך
את הלמידה לחוויה ,תוך כדי חיי היום
יום בבית.
להלן רעיונות לפעילויות שונות:
 כשמטיילים ביחד ברחוב ,הפנו את
תשומת ליבו של הילד לתמרורים
ולמשמעותם .שתפו את ילדכם
בהכנת רשימת הקניות .מומלץ
לכתוב את הרשימה באותיות
דפוס.
 חפשו עם הילד מספרי טלפון בדף
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הקשר של הגן.
כאשר הנכם נעזרים במתכון,
בקשו מהילד לעזור ,קראו בקול
רם את הכתוב ובקשו מהילד
שיביא את המצרכים.
כשאתם משחקים במשחק חדש,
קראו את הוראות המשחק בקול
רם.
שוחחו רבות עם הילד ,ושתפו
אותו בחוויותיכם ואפשרו לו לשתף
אתכם בחוויותיו.
כשהילד בוחר סיפור קצר ,קראו
אותו פעמים רבות תוך כדי מעקב
האצבע אחר הכתוב.
שחקו עם הילד משחקי לשון
שונים :חרוזי מילים ,זכר ונקבה,
יחיד ורבים ,חלוקת מילה לשניים,
חלוקת השם להברות ,מילים
שמתחילות באותיות מסוימות,
מילים שמסתיימות בהברות
מסוימות ,מילים נרדפות וחרוזים.

גן שלנו מה נחמד הוא....
רונית מוסקוביץ' ,גננת גן צהלה

ילדי גן צהלה בגן המשופץ

ילדי גן זהבה בביקור בסניף הדואר
במרכז המסחרי

תמונה מגן "ציפי"

מי שעבר לאחרונה ברחוב אבישי
ודאי שם לב לשינוי שחל באבישי .3
בעזרת תרומתה הנדיבה של גב‘
מלכה מוזס בשיתוף עם קרן תל
אביב לפיתוח ,זכו ילדי השכונה לגן
עירוני משופץ ומקסים .כמו כן ,בעזרת
תרומת ועד צהלה זכינו לגינה נחמדה
שהופכת את הכניסה לגן לנעימה
וירוקה.
בשנתיים האחרונות משמש הגן כ“גן
שילוב“ .פרויקט זה נעשה בשיתוף
גן-און שהוא גן לילדים בעלי צרכים
מיוחדים .מטרת השילוב לשלב
ולהפגיש את הילדים בעלי הצרכים
המיוחדים עם הילדים בגן ה“רגיל“.
ילדים אלה השתלבו וישתלבו בהמשך
בבית ספר צהלה.
שילוב זה תורם לכולנו .באמצעותו
לומדים הילדים :סובלנות ,סבלנות,
כבוד הדדי ,שיתוף פעולה והתייחסות
אל השונה .אני תקווה לעוד שנים
רבות של שיתוף פעולה עם גן און.

ילדי גן ציפי בחצר הגן ברחוב שמגר

צהלה שלי  -השכונה שלי
בצהלה יש בתים יפים.
בצהלה גם גינות יפות.
בצהלה חנויות יפות.
בצהלה אנשים נחמדים.
בצהלה עצים גבוהים.
בצהלה רחובות נקיים.
בצהלה לפעמים זורקים
זבל על הרצפה

ליה סובל

אבל זה לא יפה.
בצהלה נפגשים אנשים
נחמדים במרכז המסחרי.
בצהלה כיף ללכת לטייל
בשבילים.
בצהלה ילדים חמודים
שכיף לשחק איתם
בצהלה יש חברים טובים.
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לשמור על צהלה ירוקה
רותי הרציקוביץ ,יו“ר ועדת שכונה,
חינוך וקהילה

השנים חולפות ומאגרי המים של
מדינת ישראל הולכים ואוזלים
וישועה משמיים אין לנו.
בנוסף לכך ,תקנות חדשות,
האוסרות שימוש במים בגינות
ציבוריות ,אינן מקלות על חיינו.
”מים אפורים“ הינם מי שופכין
ביתיים שנוצרו מתהליכים כמו
שטיפת כלים ,בישול ,כביסה
ורחצה .המים האפורים מורכבים
מכ 50-80%-מים שיוריים ונבדלים
ממים שחורים בכמות ובהרכב
המשקעים הכימיים והביולוגיים
הנמצאים בהם )מהפרשות ועד
כימיקלים רעילים(.
מקור השם מים אפורים הוא

המרכז המסחרי שלנו
דני בר ,יו“ר ועדת המרכז המסחרי

קשה איתו ואי אפשר בלעדיו .כזה
הוא המרכז המסחרי בצהלה.
ישנם מי שהיו רוצים לראותו קטן
ושקט כבעבר ,מספק צרכים חיוניים
מיידיים ,משוחרר ומשחרר מלחצי
התנועה והחניה ,הגם שלא רק הוא
אשם בהם .אחרים נהנים מפריחתו.
שמחים על המראה הנאה שלו,
אוהבים את החיים שהוא מעורר.
עניין אחד אינו שנוי במחלוקת :מדובר
ב"המקור" הכספי של האגודה .כך,
בהא הידיעה .בלעדיו אין .ללא הוא,
לא היה לאגודה מקור כספי של ממש.
כל ייחודה של צהלה הוא בעושרה
הציבורי הנובע מהמרכז המסחרי.
הוא זה המאפשר לאגודה לשרת את
השכונה ולשמור עליה כ“כפר קטן
בעיר“ .גידול האוכלוסיה שמסביב
וההשקעות שהשקענו במרכז המסחרי
בשנים באחרונות מניבים דמי שכירות
מוגדלים במידה משמעותית.

במראה של המים ,אשר אינם
צלולים כמו מי השתיה )מים לבנים(
ואינם כהים כמו מים מזוהמים
ברמה גבוהה )מים שחורים( .לפי
הגדרות אלו ,מי שופכין המכילים
אחוז גבוה של שיירי מזון או של
רעלים ממקור ביתי )כמו מוצרי ניקוי
ביתיים( עלולים להחשב כ“אפורים
כהים“ או כ“מים שחורים“.
קיימות היום בשוק מערכות
האפורים
במים
המטפלות
שבאמצעותן מתאפשר שימוש
חוזר במים – הן על ידי הפניה
שלהם למיכלי ההדחה בשירותים
והן הפנייתם להשקיית הגינות .זאת,
במטרה לחסוך במים שפירים .יחד
עם זאת ,יש לציין ,כי טיפול לא נכון
במים אפורים יכול לגרום לבעיות
בריאות ,צנרת וסביבה.
פנינו למספר חברות ,אשר עוסקות
במיחזור והתפלת מים ,זאת

עם זאת ,מדובר במרכז מסחרי קטן.
על מנת לאפשר לבעלי העסקים שבו
להתפרנס ,נחוץ שאנשים יבואו ויבצעו
בו את קניותיהם .כל קונה חשוב .בן
צהלה או שכן .אנחנו קוראים לכם
לבוא .לפרגן לחנויות במרכז .לשבת
בבית הקפה .חלק מהוצאותיכם
ממילא יחזור אליכם.
אחזקתו השוטפת של המרכז
המסחרי אינה עניין של מה בכך.
המבנים כבר בני חמישים שנה ובליה
בצידם .הוצאות תיקונם גבוהות.
גם בעלי הכלבים אינם מקלים עלינו.
רבים מהם רואים במרכז המסחרי
”מעון יום לכלבים“ ומאפשרים לחיות
המחמד שלהם להסתובב בו חופשי.
בעלי כלבים – התחשבו נא.
האגודה משקיעה מחשבה רבה כיצד
לגשר על הסתירה הנובעת מהצורך
במרכז מסחרי פורח ומשגשג כלכלית,
לבין הרצון לשמור על איכות החיים
של השכונה.
כחברי ועדת מרכז מסחרי העושים את
עבודתם בהתנדבות ,אנחנו מנסים

במטרה לקבל מהן הצעות מחיר
להתקנת מערכות ”מים אפורים“
במספר רב של בתים אשר יהיו
מעוניינים בכך .נכון להיום חברה אחת
נענתה לפנייתנו ולאחר שנבחן את
הצעתה נביא אותה בפני התושבים.
הצעות ,יוזמות ורעיונות נוספים
יתקבלו בברכה .בסופו של יום כולנו
רוצים לשמור על צהלה ירוקה.

לעשות לטובת הכלל וקוראים גם לכם
להיות מעורבים .נשמח לכל ביקורת.
חיובית או שלילית .נודה לכל רעיון.
לכל הצעה לשינוי .לכל רעיון לשיפור.
כתבו לנו .נשמע .נגיב .אולי גם נעשה.
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מועדון ספורט צהלה
צביקה רון ,מנכ“ל מועדון ספורט צהלה

מאז הוקם מועדון ספורט צהלה ,הפך
המקום לעוגן הפעילות החברתית
והספורטיבית של קהילת תושבי צהלה
והשכונות הסובבות אותה .המתקנים
החדישים ,בריכת השחייה ,המדריכים
המקצועיים ופעילויות החוגים המגוונת
הם רק חלק מהסיבות שהופכות את
המועדון לאי של הנאה עבור מנוייו
הרבים.
במהלך השנתיים האחרונות עבר
המועדון מהפך גדול תחת פיקוח
ההנהלה החדשה ,הדואגת להצעיד
את המקום קדימה .פעילויותיה בנושא
כללו ,בין היתר ,שדרוג חדר הכושר,
שהינו מרכז פעילות במועדון .הוחלפו
מכשירי הכוח ורוב מסלולי הריצה.
ובנוסף ,בכוונת ההנהלה להרחיבו
בקרוב .כמו כן ,נפתח אולם חוגים
חדש ,כדי לאפשר לכל חברי המועדון
שימוש נכון ויעיל יותר במתקנים.
לאחרונה הוקמה ועדת קהילה
שמטרתה למלא אחר דרישותיהם

של המנויים והקהילה .בין הפעילויות
הרבות שהופקו על ידי הנהלת
המועדון עבור הציבור הרחב ,נציין
את אירועי ”צהלת שבת“ בימי שישי
אחר הצהריים ,שהפכו לפופולאריים,
הרצאות שונות ,נטיעת פרחים בט“ו
בשבט עם ילדי הגן וימי כיף לבתי
הספר בסיום שנת הלימודים.
לאחרונה שודרג אתר האינטרנט של
המרכז באתר חדש וידידותי למשתמש
בו ניתן למצוא פירוט מלא של פעילויות,

חוגים ואירועים המתקיימים במועדון
וכן חדשות שונות ומידע כללי .האתר
גם הוא נועד לשמור על קשר הדוק
בין החברים למועדון הספורט .כתובת
האתר. www.sportclub.co.il :
גם במהלך השנה הקרובה ימשיך
מועדון הספורט צהלה בתנופה
המאפיינת אותו בשנתיים האחרונות
וימשיך להיות כוח משיכה לאנשים
שאוהבים את החיים הטובים.

Wine Depot
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טניס ליד הבית
דיתי בן-שוהם

בשנים האחרונות זכה הטניס הישראלי
לעדנה מחודשת עם עלייתם של
שחקנים דוגמת אנדי רם ויוני ארליך,
שחר פאר ודודי סלע .הצלחותיהם,
והצלחות נבחרת הדייויס )גברים(
והפדרציה )נשים( ,הביאו עימם תנופה
ועניין בענף ,שניכרת גם בפעילות על
המגרשים במועדון הספורט צהלה.
מדי שנה מתקיימות תחרויות ”אליפות
המועדון“ במרכז הספורט בצהלה,
בכל הרמות,ליחידים ,זוגות ,בנים
ובנות ,מגיל  10ועד בוגרים וותיקים.
פדרר או נדאל?
אין צורך להיות פדרר או נדאל כדי
ליהנות מהמשחק .אפשר להפיק
עניין מהמשחק בכל רמה .כדי להגיע
לרמה סבירה נדרשים ,לפי ההערכות
המומחים ,כחמש שנות התמדה ,אם
כי המוכשרים ביותר משיגים כבר
אחרי כשלוש שנים )במקרים נדירים
אף פחות( יכולת משחק משכנעת.
אימון הטניס למתחילים מפתח

תכונות רבות אצל ילדים בעיקר
בגילאי  - 6-12בהן קורדינציית עין-
יד ,התמצאות במרחב ,תנועתיות,
יציבה ,שיווי משקל ,תגובתיות
ועוררות סביבתית ,תכונות הדרושות
לכל ענפי הספורט ולחיים בכלל.
ענף הטניס מאפשר לימוד אישי
וקצב התקדמות אינדבידואלי לכל
תלמיד ותלמיד .טניס הוא ספורט של
יחידים בדרך כלל ,אבל גם בעל אופי
חברתי .בלימוד בקבוצות המתחילים
שמים דגש על לימוד טכני של

החבטות השונות” ,משחקי מ ט ר ה “ ,
בהתאם לנושא האימון וכמובן,
משחק.
ככל שמתקדמים בסולם הלימוד
והיכולת ,כך ניצבים בפני שחקן הטניס
אתגרים חדשים ומרתקים יותר,
הדורשים תיקונים טכניים ,התאמה
טקטית ושיפור הכושר הגופני.
טיולים ומחנות טניס
בשנים האחרונות התפתחה במועדון
מסורת של טיולים ומחנות טניס ,בארץ
ובאירופה.
מדי שנה ,עם פתיחת אתר החרמון,
יוצאת משער מרכז הספורט השכם
בבוקר קבוצה מתלמידי בית הספר
לטניס לטיול כיף בצפון הארץ וחוזרת
בשעות הלילה.
בחודשי החורף הגשומים נערך במשך
שלושה ימים מחנה טניס באילת .
בחודש יולי יוצאת קבוצה של שחקנים
תחרותיים ומתקדמים למחנה טניס
באוסטריה ,הזדמנות מצוינת לשדרג
את הטניס והכישורים החברתיים,
רחוק מחום יולי-אוגוסט  -ולא הרחק
מפסגות האלפים.
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מרוץ צהלה השני
אורי קירשנבוים

ב“מרוץ צהלה“ השני שנערך ב – 4
באוקטובר  2008השתתפו השנה
מעל  600רצים מהאזור שכללו מנויי
מועדון הספורט צהלה ואורחים
מחוצה לו.
במרוץ זה דאגנו להתאים את היכולת
של כל אחד ואחד מאיתנו לקחת חלק
פעיל במרוץ על ידי הוספת מיקצים
בדרגות קושי שונות .לראשונה בחייהם
השתתפו גם תושבי השכונה הצעירים,
החל מגיל שנתיים כולל מדידת זמנים.
כמו כן ,לראשונה השתתפו במירוץ,
מספר לא מבוטל של רצים מצמרת
הרצים במדינה ,שהבטיחו את
מקומם במרוץ בשנה הבאה במקצה
ה  BLACK RACE-שאורכו השנה היה
כחמישה עשר קילומטרים.

הפנינג משפחתי מתאים לכל הגילאים

רבות להצלחתו של המרוץ בכל נושאי
המנהלות ,האבטחה והבקרה.
מארגני המרוץ מתחייבים לשפר ולחדש
כל שנה ואנו תקווה להשתתפותם של
רצים נוספים מהשכונה ומחוצה לה במרוץ
בשנה הבאה ,שייערך בלי נדר ,ב – 26
בספטמבר .2009
להתראות במרוץ הבא.

קבוצת ”רצי צהלה“ שהוקמה לפני כשנה
תחל את פעילותה הסדירה החל משנה
זו בשיתוף בית ספר צהלה ,אגודת צהלה
ומועדון הספורט.
תודות לכל המשתתפים שנטלו חלק
במרוץ ,למועדון ספורט צהלה אשר מוביל
את המירוץ שנה שנייה ברציפות ולכל
המתנדבים הרבים מהשכונה שעמלו

אלופים בדרך לקו הגמר

זינוק מקצה  2.5ק"מ

10

עלון אגודת צהלה ֺ דצמבר  ֺ 2008כסלו תשס"ט

צהלה שלי

"צהלה" אגודה שיתופית לשכון בע"מ ,רחוב צה"ל  ,71תל אביב טל'  6490168פקס v_zahala@netvision.net.il 6479417

"גלגלי צהלה"
למען עתיד ירוק יותר לנו
ולילדינו והגברת הפעילות
הגופנית

מידי בוקר אנו עדים לתופעה
חוזרת שבה נוסעת שיירה ארוכה
של מכוניות מהכניסה לצהלה ועד
לבית הספר ,תוך כדי פליטת גזים
רעילים וזיהום אויר.

תוך שימוש בתחבורה ציבורית,
הסעות מאורגנות של מספר
ילדים ,הסעות בתשלום או
שהילדים רכבו על אופניים או
הלכו ברגל בכל מזג אויר.
בימים אלו נחתם הסכם
חסות עם אחת מיבואניות
עידוד
לטובת
האופניים
השימוש באופניים על ידי
ילדי השכונה ותושביה.

בית ספר צהלה
האופניים
חניית
• שדרוג
בחורשה על ידי שיפוץ מתקני
האופניים הקיימים.
• התקנה ואספקה של כ100-
מתקנים נוספים )תרומה של נותן
החסות(.
• סלילת שביל אספלט ברוחב
של עד  1מטר להקלה על חניית
אופניים במקביל לגדר בית
הספר.
• התקנת גגון לאורך חניון האופניים
להגנה על האופניים.
• יציקת שיפוע נוח יותר להעלאת
האופניים לחורשת בית הספר.
מרכז מסחרי
נבדקת אפשרות להתקנת מתקני
אופניים במרכז לטובת התושבים
באזור.
מועדון הספורט
הכפלת מספר מתקני האופניים
הקיימים באזור המיועד לכך.
צופי צהלה
התקנת מתקני אופניים  -בשלב
ראשון  20יחידות.

אורי קירשנבוים יוזם הרעיון ואירה סובל מדגימים רכיבה על אופניים בשכונה.

ההורים מסיעים בממוצע ילד
אחד או שניים ,מה שמגדיל את
כמות המכוניות ומאריך את
הפקק )אורך הפקק כ–  10דקות
בממוצע( וזאת ,למרות שהילדים
גרים בקרבת בית הספר ברדיוס
של עד קילומטר אחד ,שזה 5
דקות רכיבה על אופניים או עשר
דקות הליכה ברגל.
ניתן להיזכר כי עד לפני מספר
שנים נהגנו להגיע לבית הספר
או לסידורים בסביבת מגורינו

נותן החסות ידאג להנחות
משמעותיות לתושבים
חדשות
אופניים
ברכישת
וציוד נלווה.
המטרה:
עידוד השימוש באופניים והגברת
מאורגנות
בהסעות
השימוש
לפעילויות ולחוגים השונים.
אנו תקווה כי בית ספר צהלה,
המרכז המסחרי ,מועדון הספורט
והצופים יטלו חלק בעידוד הנסיעה
באופניים באמצעים הבאים:

בתים בצהלה
זה
רפי קלינה
054-6607777
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פינת המתכון לחנוכה
דבי זילברשטיין

חנוכה חנוכה חג טעים כל כך!!
במקום סופגניות מלאות בריבה,
או בעצם בנוסף ,אפשר להכין
 Cupcakesשהן עוגות קטנות
מלאות בריבה נהדרת.
המוצרים:
 2תבניות של שקעים קטנים
 200גרם חמאה מומסת
 1חב‘ קטנה קמח תופח
 2שקיות סוכר וניל
 1וחצי כוסות סוכר
 1שמנת חמוצה
חצי כוס חלב
 4ביצים
ריבה משובחת
אבקת סוכר

 .3להוסיף את השמנת והחלב
תוך כדי ערבוב.
.4להוסיף את הביצים ,שלמות,
אחת אחת ולערבב היטב.
 .5לשמן את התבניות בספריי
שמן .אפשר גם להשתמש
במנג‘טים בשקעים ואז יש
לשמנם אך מעט.
 .6לשפוך בלילה לשקעים עד
לגובה חצי מכל שקע.

 .7לשים כפית ריבה ומעליה
לשפוך בלילה נוספת עד
כמעט סוף כל שקע.
 .8לאפות בתנור שחומם מראש
) 180מעלות( כ 15-דקות ,או עד
שמוכן .כל תנור שונה ולכן חשוב
לבדוק כל כמה דקות על ידי
נעיצת קיסם אם הCupcakes-
מוכנים.
 .9להוציא ולהניח לCupcakes-
להתקרר .לבזוק מעל אבקת
סוכר ,ו...
בתאבון!!!!

הפקה ועריכה:
אירה סובל,
ועדת שכונה
חינוך וקהילה,
ועד צהלה.

ועכשיו לעבודה:
.1בקערה גדולה לערבב את
הקמח ,הסוכר וסוכר הוניל.

הפקת דפוס:
דפוס רהב

 .2להוסיף את החמאה המומסת
ולערבב היטב במערבל.

”לה ָס ּפוֹנָריה“ אספה את כל הטוב שבטבע
ָ
וריכזה אותו בסבונים שלה
הסבונים עשויים בעבודת יד ,אך ורק משמנים ושומנים צמחיים,
בתוספת עשבים ,תבלינים או צמחי מרפא לצבע וטקסטורה
ושמנים ארומטיים לבישום

ֺ למי שאוהב מוצרים טבעיים
ֺ למי שסובל מבעיות עור שונות
ֺ למי שרוצה עור מטופח ,חלק וגמיש
ֺ למי שרוצה להפוך את המקלחת
לחוויה מלטפת ריחנית וחושנית

♪ טרום כלי  -חוג מרתק לגילאי .4-5

♪ שיעורי תאוריה והאזנה
♪ שיעורי נגינה למבוגרים בימי שישי
♪ הרכב כלי נשיפה ,הרכבי רוק.

ניתן להתרשם ממגוון הסבונים ולהזמין בחנות הוירטואלית שלנו

בחנוכה ,סדנאות מיוחדות! והפעם:למתופפים וזמרים.

וגם בטלפון 03-6420505

03-6444040
מבוא גרופית  ,4מרכז מסחרי וייסבורג ,צהלה

www.lasaponaria.co.il
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לימודי נגינה לכל
הגילאים ,בכל הרמות
על ידי טובי המורים ,מוסיקאים ידועים.

www.mikeymusic.co.il
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