כ"ב באלול תש"ף )11.9.20( -

יכם:
" ַא ּ ֶּתם נִ ָּּצ ִבים ַהי ֹּום ּכ ְּּל ֶּכםִ ,ל ְּפנֵי יְּ -הוָּ ה א-ל ֵֹה ֶּ
יכם,
ֵיכם וְּ ש ְֹּט ֵר ֶּ
יכם ,זִ ְּקנ ֶּ
יכם ִש ְּב ֵט ֶּ
אש ֶּ
ָּר ֵ
ּכֹל ִאיש יִ ְּש ָּר ֵאל...
ימ ָּ
ֵמח ֵֹטב ֵע ֶּצ ָּ
יך"
יךַ ,עד ש ֵֹאב ֵמ ֶּ

שבת פר' נצבים-וילך
צאת השבת – 19:27

כניסת השבת –18:29-
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"אתם נצבים היום"  /הרב חיים

נבון (מליקוטי ארי גינוסר)

ניחונו בקיום ההלכה כחוויה דתית עמוקה;
לא כולם מסוגלים ללמוד תורה בעיון; אך כל
יהודי יכול להניח תפילין ,לומר ברכות,
לשמור שבת .המקום המרכזי שנודע להלכה
המעשית בחיים היהודיים מעניק משמעות
לחייהם של יהודים פשוטים .הגאון מווילנה
צריך לחכות לרצען מן השוק שיבוא להשלים
מניין .ההלכה תובעת מאיתנו מעשים
ממשיים ,הנמצאים בהישג ידו של כל אדם.
פרשת ניצבים חוזרת ומדגישה שההלכה
נגישה לכל יהודי" :לא בשמים היא" (דברים
ל׳ ,יא) .קיום ההלכה אפשרי; "בפיך ובלבבך
לעשותו" .אין היא תובעת תכונות אופי
שהאדם לא ניחן בהם .ההלכה מציבה בפני
האדם רק דרישות שביכולתו לעמוד בהן .אין
פירוש הדבר שחיים על פי ההלכה הם חיים
קלים או נוחים .קל ללכת לים; קל לאכול
ארטיק; לא קל לשמור מצוות .כל דבר
משמעותי בחיים שלנו הוא תובעני ,וגם
ההלכה בכלל זה .אך האתגר שמציבה
ההלכה הוא אפשרי ,הוא בטווח היכולת
האנושית .כל בני ישראל ניצבו יחד לנוכח פני
ה׳ ,וכל בני העם כרתו עימו ברית .עבודת ה׳
אינה נחלתה של אליטה רוחנית .כל יהודי
מסוגל לעבוד את ה׳ ,ולכן גם כל יהודי נדרש
לעבוד את ה׳ .לפרשת ניצבים מסר כפול:
הזכות והחובה .לכל אחד הזכות להשתתף
במשימה הנאצלת של קידוש העולם לשם
שמים .על כל אחד מוטלת החובה לעשות
זאת.

אשיכֶּ ם
ַא ֶּתם נִצָּ ִבים ַהּיֹום כֻּלְּ כֶּ ם ,לִ ְּפנֵי ְּי-הוָּה אֵֹ -היכֶּ ם ָּר ֵ
ִש ָּר ֵאל …
ִש ְּב ֵטיכֶּ ם ,ז ְִּקנֵיכֶּ ם ְּוש ְֹּט ֵריכֶּ ם ,כֹל ִאיש י ְּ
ימיָך (דברים כ"ט ,ט-י)
ֵמח ֵֹטב עֵ צֶּ יָך ,עַ ד ש ֵֹאב ֵמ ֶּ

מי נכנס בין חוטב העצים לשואב המים?
פרשת ניצבים פותחת בהכרזה בדבר נוכחות
כל העם לפני ה׳ :לכאורה המילים האחרונות
אינן פותחות מרחב גדול ביותר .הרי חוטב
העצים ושואב המים נכללים באותו מעמד
חברתי .את מי כולל הביטוי הזה" ,מחוטב
עציך עד שואב מימיך"? אולי את "תופר
בגדיך" ו״מנקה תנוריך" ,אבל בהחלט לא
את "מנכ״ל חברותיך" .הרש״ר הירש
מסביר את פשר המילים הללו .התורה ,אומר
הרש״ר הירש ,מתייחסת לחברה כמעגל
שלם ,שבצד אחד שלו נמצאים העשירים,
בצד השני  -העניים ,וביניהם  -כל השאר.
כאשר התורה רוצה לתאר את המעגל כולו,
היא בוחרת שתי נקודות סמוכות ,ומתייחסת
לכל הקשת שביניהם  -בדרך הארוכה ,ולא
הקצרה (רש״ר הירש ,בראשית י״ד ,כ"ג).
כאשר התורה אומרת "מחוטב עציך עד
שואב מימיך" ,הרי זה כאילו תאמר ־
מישראל ועד קפריסין ,לא דרך הים התיכון,
אלא על־ידי הקפת כל כדור הארץ בכיוון
ההפוך .כך מפרש הרש״ר הירש גם את
הביטוי "מהודו ועד כוש" ,המתייחס לשתי
מדינות קרובות .וכך אף אצלנו .המעגל
היוצא מחוטב העצים וחוזר לשואב המים,
מקיף את כל בני האומה ,ללא הבדל עושר או
מעמד .הרב סולובייצ׳יק קשר את הגישה
הזו לדגש של היהדות על ההלכה .רק מעטים
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סדר תפילות השבת במנייני השכונות
גבאי  /אחראי
מנחה
שחרית
מנחה
ערבית

צפוני
נחמיה

8:30
18:30

מניין אמנון בימות חול:
מנחה  18:30מעריב 20:30

מזרחי
צביקי

צעירים
אחיעד

מרכזי
קשתות
אבשלום /עדו
רון ב.
 15דקות לאחר הדלקת נרות
קבלת שבת – ערבית (ברצף)
8:30
8:30
8:30
8:15
----18:00
18:00
18:30
חמש דקות לפני צאת השבת
----מנחה בערב שבת,
קבלת שבת וערבית מוצ"ש –
מניין ערבית בימות החול
מחוץ לבית סביון

בשכונה הדרומית 20:15 -

צורבא מרבנן בשעה  17:30בבית המדרש

ערן

בימות חול בבית הכנסת
מנחה-לימוד-ערבית ב 18:40 -

עם יוחאי עופרן
שיעור בשעה  18:00בפרגולת חדר האוכל בנושא:

צופן דה רמב"ם  -פיצוח הקוד שבהלכות תלמוד תורה

מזל טוב לקמה ויניר מרמור להולדת הבת ,לנחמיה ומיכל רפל ,לאביגדור וחנה לבל
להולדת הנכדה/הנינה .כן ירבו.
מזל טוב לשלום וברוריה אריכא להולדת הנכדה ,בת לרועי וטלי.
מזל טוב לנדב וחיה גדיש לרגל נישואי הילה עב"ל נעם אלטמן.
מזל טוב לעטרה ינובסקי לרגל נישואי הנכד ירון ,בנה של שפרה ,עם בח"ל שקד.
מזל טוב לפנחס וירדנה רונן לבת המצווה של הנכדה אורי ,בתה של נעמי.
מזל טוב למשה וטובה שטיינר להולדת הנין ,נכד לעירית ומוטי ,בן לליעד ורחל.
מזל טוב לדבורה ואלי כהן עם הודעתם של תהל ושלומי על כוונתם לבוא בברית הנישואין.

בראש השנה ,אי"ה ,יתקיים מניין בנוסח עדות ספרד.
ההשתתפות על פי הרשמה אצל אליקים איטלי.
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לקראת סליחות וראש השנה
לגבי אמירת סליחות בערב ראש השנה
תתפרסם הודעה נפרדת.
לקראת ראש השנה אנחנו מכינים שתי
חלופות לקיום התפילות ,בחללים ממוזגים
או במניינים השכונתיים ,הכל ,כמובן,
בהתאם להחלטות הממשלה (הקלות או
החמרות) .אנחנו מקווים שלקראת אמצע
השבוע הבא התמונה תתבהר ונוכל לפרסם.
אנחנו משתפים את מנהלי המניינים
בהשתלשלות העניינים ,כי יש להם חלק
חשוב בהנהגת התפילות בכל מקום
שתתקיימנה .זו הזדמנות נאותה להודות
להם מכל הלב על ההשקעה ברוח ובחומר
הגבאים
שהם מייצרים במניינים.

השבוע התקיימה פגישה בהשתתפות צוות
צח"י מצומצם ,הרב אילעאי ונציגי הגבאים,
להחלפת דעות ורעיונות ולהתארגנות לקראת
אמירת סליחות ,ובעיקר מיקום תפילות ראש
השנה.
אמירת הסליחות במוצאי השבת תתקיים
אחרי אספת החברים בשלושה מוקדים
שכונתיים (מרכזי בנוסח משולב ,צפוני
וקשתות) .גם בבית הכנסת תתקיים אמירת
סליחות.
במשך השבוע תיאמרנה סליחות בזמנים
ובמקומות השונים בהתאם לתפילות שחרית
של השבועות האחרונים ולפי החלטות
המתפללים.

בית מדרש של תשובה
בימי אמירת הסליחות נקיים שיעורים במתכונת של בית מדרש (ב"זום").
בית המדרש יפעל פעמיים בשבוע ,בימים שני ורביעי בשעה .20:30
הרב אילעאי ישלח מקורות לימוד.
בשעה  21:30יתקיים השיעור המסכם לאור מקורות הלימוד.
השיעורים יעסקו בסיפורי תשובה שונים.
בית המדרש יפעל החל מכ"ד באלול ( )13.9ועד ליום כיפור.
המעוניינים מוזמנים להצטרף לקבוצה באמצעות קישור שנשלח ב"ידיעות יבנה".
הרב אילעאי וועדת הדת
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הבהרה מענף הוידאו
בשבוע שעבר פרסמו מזכירי הפנים ב"מבית" הודעה על כך
שיואב בית אריה מסיים את עבודתו בענף הוידאו .בעקבות
הפרסום הופנו אלינו שאלות בנושא ,המבהירות את העובדה
שמהדברים שנכתבו לא הובנה המשמעות של המהלך.
ברור לכל שאולפן וידאו לא יכול לתפקד ללא צלם .ולכן,
ההחלטה להשאיר את הענף ללא צלם ,במילים פשוטות,
סוגרת את הוידאו.
לקראת החג תעלה לשידור תוכנית סיכום שנה לראש השנה,
שתשודר עד יום רביעי לאחר החג ,ולאחריה ייתמו
השידורים ,עד שיימצא המשאב ההכרחי לענף הוידאו –
צלם.

בית בקבוצה חודש אלול
אֱ לּול בַּ שדֵ ָרה  /אברהם בן יצחק
אֹורֹות חֹול ְִמים ,אֹורֹות ִחוְ ִרים ,ל ְַרגְ לַי צֹונ ְִחים.
צְ ָללִים ַרכִ ים ,צְ ָללִים ִנל ְִאים ֶאת ְשבִ ילַי ְילַטֵּ פו.

כמו בכל סוף שנה יש שינויים בצוות –
נפרדנו מטליה פרי  -מדריכה שעבדה איתנו
שלוש שנים! ומבנות השירות  -לטם שחק
ונעה טמיר .הצטרפה לצוות  -ריקה גרינפלד.
ברוכות הבאות בנות ש"ל לשנה זו :שיראל
שבט (נכדה של חנה) מראש צורים ורוני
ורהפטינג מניצן.
עוד בצוות עובדת סוציאלית  -עינב כהן
ינקלביץ.
וזו הזדמנות להודות לכל המתנדבים/ות ,וכל
מי שרוצה להצטרף  -מוזמן לפנות אלינו.

החודש האחרון עבר ,למרות החום
וההגבלות עקב הקורונה ,בנעימים :עבודה,
בריכה וחופשות.
בתוכנית הדירה שילבנו נסיעות לים,
פעילויות מיוחדות בדירה ,ואפילו יצאנו ליום
טיול בצפון .התחלנו בביקור בגן הלאומי
בציפורי ומשם  -לרחצה בכנרת .תודה לעובד
הקשר ,הנהג.
בתקופת החגים הדיירות תהיינה בבית
משפחותיהן .נקווה שייצא לפועל נופשון קצר
של עמותת שק"ל בראש פינה ,בעשרת ימי
תשובה.

שנה טובה!  -דפי ליבר ודליה הקשר
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אסיפת חברים
אסיפת החברים תתקיים במוצאי שבת פרשת "ניצבים וילך" בשעה  21:00בזום.
על סדר היום .1 :שאילתות  .2הפרטת חצרנות – המשך דיון
הצעות פרטיות :הצעת נעם טחן ( -חולקה לתאי הדואר באסיפה הקודמת)
הצעת עדנה תדהר  -תקצוב הצרכנות המוצע ע"י המזכירות ,יועלה
ב  25%יותר מהסכום הניתן לזוג בהצעת המזכירות
 .3שטח מפעל השימורים הישן – בעבר ,המבנה הוכרז כמבנה לשימור.
על מנת לפתח את השטח לשימושי תעשייה או מסחר ,יש להרוס את המבנה ולאפשר
בניית מתקן מתאים .האספה מתבקשת לאשר את שינוי הייעוד של המבנה.
הצעת ועדת מורשת – לדחות את ההחלטה כדי לאפשר בדיקת שילוב ושימור המבנה
בפיתוח השטח ,וזאת בשיתוף עם ועדת המשק.
הצעת אבי ששון – מציע לדחות את הדיון בקשר לעתיד שטח מפעל השימורים הישן,
עד לקבלת פרטים ונתונים מפורטים על התוכנית לניצול השטח ותכנון הנוף.

על סדר יומה של אסיפת החברים עומד לדיון המבנה הישן של מפעל השימורים אסיפת החברים
החליטה לפני כעשר שנים שזהו מבנה לשימור.
ועדת המשק מבקשת את אישור האסיפה לשינוי ההחלטה
ועדת המורשת מתנגדת.
בקשר לזה אנו מביאים בטבלה המצורפת את ציוני הדרך של מפעל השימורים
ותודה ליסכה כוכבא ולארכיון קבוצת יבנה שריכזו את הנתונים.
1945

המפעל החל לייצר שימורי בשר עבור הצבא הבריטי ,וכן לכבוש מלפפונים בחומץ.

1948

הייצור העיקרי הוא קופסאות שימורים – גולאש ,ממרח בשר ,לוף .על מנת לנצל
יבולים שלנו מייצרים גם כרוב ופלפל כבוש ,רסק עגבניות ועוד.

1955

המפעל קיבל חיזוק בדמות עובד מסור ויקר ,הלוא הוא "מוקו" (מאיר לוי ,שהיה
כאן בגרעין יחד עם חברי ניר גלים).
נמשך הייצור עבור צה"ל ועבור חברת "אינקודה" .היה ניסיון להתקשרות
חברת "פמה" ,שלא עלה יפה.

עם

נמשך כיבוש המלפפונים בחומץ וייצור רסק

העגבניות .החל ייצור של מיצים ולפתנים הן מפירות המטע שלנו (תפוחים,
גויאבות) ,והן מפירות אחרים ,כגון שזיפים ,פלחי אשכוליות ותפוזים.
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1960

השיווק של התוצרת אינו כלכלי ,ובהדרגה נפסקות המכירות .התוצרת נמכרת למטבח
שלנו .בית החרושת הופך להיות "סניף" של המטבח .מתבצעת במפעל שחיטת העופות
מהלול שלנו ,הכנת העוף עבור המטבח ,וכן עבודות נוספות.

1963

יש ייצור של ריבות פרי .כמו כן נעשים ניסיונות למכור תוצרת באופן עצמאי
בסביבה שלנו .תושבי האיזור וכמה קיבוצים מביאים מלפפונים וגמבה ,והמפעל
מכין עבורם שימורים .בתקופה זו גם החלו לייצר יין .במפעל נמצא גם ברז
סודה.

1965

נרכשות חביות עץ ונעשים ניסיונות ראשונים להכנת זיתים שחורים מיבול המטע
שלנו ,במבנה של המוסך הישן (שעמד ממערב ל"בית האדום") .מיכה בית אריה,
שלמד כימיה באוניברסיטה ,מתחיל ללמוד את תהליכי ההכנה של הזיתים.

1968

הוחלט לכבוש זיתים בתחום בית החרושת ,בקופסאות פח .בשלב זה מתחילים לייצר
גם זיתים ירוקים.

1974

התחלת השיתוף עם (אברהם) מוטולה ,שלימים עבר לעבוד במפעלנו ,עבד אצלנו
במשך  14שנה

ולימד אותנו כמה מסודות המקצוע .בעיקר :כיבוש מלפפונים.

1978-

נרכשה מכונת מיון ,הוחלפה מערכת היפוך המיכלים משיטה חשמלית לשיטה

1979

הידראולית .הוכנסה מכונה לייצור זיתי "חרוזית" ללא גלעינים.

1980-

נבנה איזור קבלת הפרי במבנים הישנים של בתי האימון (מדרום למדגרה).

1981

הוכנסה מכונה לייצור זיתי "חרוזית" ללא גלעינים.

1982

המפעל ,שבדרך כלל נקרא "זיתיה" ,נמצא על פרשת דרכים .במשך  3השנים הבאות
מתקיימים דיונים רבים לגבי עתיד המפעל ,במקביל לבניית מבנים נוספים.

1985

המבנה המרכזי ,בית החרושת ,עובר שיפוצים ושינויים ,במהלכם נבנה אולם ייצור
חדש .השם "ש"י" חוזר לכותרות.

1986

מזה כמה שנים כבר מייצאים לחו"ל את התוצרת שלנו.

1987

"מוטולה" עוזב את המפעל.

1988

נרכשו מכונות חדשות ,מכונה להסרת עוקצים ,מערך אריזה לקופסאות קטנות

1991

("שרינק") ,מכונה לסגירת קופסאות גדולות.
הותקן מערך חדש למיון ,הכולל רובוט לאריזת הקופסאות.

1993

נחנך בניין המשרדים של הזיתיה.
ומעתה אנו עובדים על פי דרישות התקן.

1995

הזיתייה זכתה בתו התקן ""izo

1998

מתחיל ייצור שמן הזית .נבנית חוות המיכלים התת-קרקעית הראשונה .בשנת 1999
זכינו בפרס ראשון בפסטיבל השמן.

* הנתונים נאספו בארכיון .הערות יתקבלו ברצון.
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כמעט ונפגע  /עמית חפץ
בעקבות מספר תאונות של "כמעט ונפגע" שקרו אצלנו לאחרונה ,אני מבקש לנצל את ההזדמנות
על מנת להביא למודעות את נושא הבטיחות בהקשר של כלי רכב ,ולהעלות מספר נושאים
הקשורים לכך:
נהיגה ללא רשיון מתאים לכלי הרכב  -חל איסור (בחוק) לנהוג ברכב ללא רשיון מתאים .זה נראה
מאוד טריוויאלי וברור ,אך מתברר לצערי ,שדבר זה לא כל כך ברור לכולם  ...דבר זה מסוכן,
אסור ולא מבוטח!!
דרגת הרשיון  -ישנה הגדרה ברורה בחוק לדרגת הרישיון הדרושה על מנת לנהוג בכל סוג כלי רכב.
כאשר מישהו נוהג ב רכב שלא מתאים לדרגת הרישיון שלו הוא למעשה נוהג ללא רשיון וביטוח.
במידה וחס וחלילה נידרש לכך ,הביטוח לא יכסה את נזקי הגוף ואת הנזק לרכוש.
אופניים חשמליים  -בהקשר זה חשוב לדעת שאופניים חשמליים (שמתרבים אצלנו) הינם כלי רכב
לכל דבר ועניין .על מנת לרכב על אופניים חשמליים ועל קורקינט ממונע נדרש הנהג להיות בן 16
לפחות ,וכן שיהיה ברשותו רשיון נהיגה או שעבר מבחן תיאוריה ייעודי .כמו כן נדרש הנהג לחבוש
קסדה ...
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רכבים תפעוליים (ללא מספר רישוי כגון :קלאבקארים וטרקטור משק ילדים) -שטח הקיבוץ
מוגדר אצלנו כ" -שטח תפעולי" והרכבים הללו נקראים "רכב תפעולי".
על פי החוק רכב תפעולי יכול לנוע אך ורק בתוך השטח התפעולי .לכן רכבים אלו יכולים לנוע רק
בתוך הגדר שמקיפה את הקיבוץ ולא מחוצה לה.
זאת ועוד ,על מנת לנהוג ברכב תפעולי נדרש הרכב לעבור ביקורת תקופתית אצל קצין הבטיחות,
וכל מי שנוהג ברכב זה מחוייב לעבור השתלמות (קצרה  )...אצל קצין הבטיחות.
לכן ,אם לא עברת הדרכה אצל קצין הבטיחות חל איסור מוחלט לנהוג ברכב התפעולי!!!
מי שמעוניין לנהוג ברכב תפעולי ולא עבר הדרכה מוזמן לפנות לשמוליק ליברמן על מנת לקבל
הדרכה.
ועוד הערה :אם כבר קרתה תאונה מכל סוג ,חובה לדווח על כך .ישנם מקרים רבים בהם מתגלה
נזק ללא קבלת דיווח.
השבוע קיבלנו שתי קריאות אזהרה! נדרשת עירנות ואחריות של כולנו שלא נצטער בדיעבד ...
אני פונה להורים ,למנהלים ולמדריכים  -שימו לב מי נוהג ,על איזה כלי ,ובאיזה אופן.
בברכה ,עמית חפץ
רק כך נמנע את האסון הבא ...
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"אדון הסליחות".
סיור סליחות ברובע היהודי בירושלים
לסיור מוצעים שני תאריכים לבחירה:
ביום שני ,כ"ה באלול )14.9( ,וביום רביעי ,ה' בתשרי.)23.9( ,
היציאה לסיורים בשעה  ,18:00חזרה משוערת בשעה .22.00

אנא הצטיידו בנעלי הליכה ,בלבוש
חם ובארוחת ערב קלה.
הסיור מותאם לכללי הקורונה.
בכל סיור  30משתתפים.

ההרשמה מחייבת

מהן הסליחות ומה מקורן? מי צריך לעשות חשבון נפש ולמה?
על שאלות אלו ועוד ננסה לענות תוך כדי מסע אל תוך הרובע היהודי משער יפו לכותל.
במהלך הסיור נסלסל קולנו בפיוטי סליחות ,בהדרכת תיאטרון "המזוודה".

ועדת התרבות

מוזמנים להירשם על לוח מודעות תרבות.

BIT

אנו חוזרים ומבקשים לא להשתמש באפליקציה  BITלהעברת כספים.
בחודשים האחרונים הועברו לחשבון של הקיבוץ כספים שאין לנו
אפשרות לאתר ולזכות את החבר.
אנו כן ממליצים להשתמש באפליקציית  PAYBOXלהעברות ,אפליקציה קלה לשימוש ויעילה.
תודה על שיתוף הפעולה – הנה"ח
✓ ביום שלישי כ"ו באלול 15.9 ,תתקיים במחסן הבגדים מכירת בגדים של
שדרת המעצבות סיילה ,faygi ,ואלונה מ 16:00-עד .19:00
מ 16:30-עד  17:30המכירה לחברי הגיל השלישי בלבד!!

במקביל ,מהשעה  17:15ועד  ,19:00תתקיים מכירת בגדי ילדים "מעגלים"
במידות  6עד  18בנים ובנות .משפחות עם ילדים מוזמנות בכיף.

עפרה גוטליב

בשבוע הקרוב ,חנות יד  2 -תהיה סגורה – ליאורה גליק.

מצטער .היתה לי
השבוע יציקה על
הראש

10

אחות כוננת שבת פרשת "נצבים  -וילך"  -אחות בית סביון.
אחות כוננת שבת וחג ראש השנה  -אורית פרל.
ימי עבודה ד"ר דונסקי אבירם:
יום ראשון  16:45-14:30יום שני 15:30-14:00
יום שלישי  13:00-09:00יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -
ימי עבודה ד"ר דריה שפובלוב :יום ראשון 16:45-14:30

יום שלישי 13:00-09:30

ימי שישי הקרובים במרפאה:
יום שישי – 11.09 ,גלית.
יום שישי 18/09 ,ערב ראש השנה – אורית עובדת בין השעות .07:00-11:00
יום שישי – 25/09 ,ליזט.

אנחנו מבקשים להזכיר כי לבדיקות דם יש לתאם תור מראש במרפאה.
כמו כן ,בבקשה השתדלו ,לפני כל הגעה למרפאה ,להתקשר לתיאום.
נא המשיכו להקפיד על כל ההנחיות והנהלים בחבישת מסכות ובשמירה על היגיינה.

בריאות טובה – צוות המרפאה

MRKYAVNE@clalit.org.il

ירקונים לנחל קנה  -נדחה שוב.
לצערנו הרב ,עקב עומס חום גבוה שצפוי ביום שישי ,אנו
שוב נאלצים לדחות את הסיור לנחל קנה.
נא רשמו לפניכם את המועד החדש :יום שישי ,ז' בתשרי
תשפ"א .25.9 ,לוח הזמנים יהיה דומה ,ובהמשך נשלח
עדכונים מדוייקים.
אנא הקדימו הרשמתכם אצל אריה ברנע .תודה רבה לאריה עופר על הסבלנות.
יהיה רצון שתבוא עלינו שבת של שלום ,ושנה טובה וברוכה .חג שמח!

חברים וחברות שברשותם כלי נגינה השייכים לוועדת המוזיקה והם אינם משתמשים בהם,
בבקשה החזירו אותם לוועדה ,לטובת תלמידים חדשים שהחלו ללמוד השנה .תודה!
ועדת המוזיקה  -יונה עפרוני ,עפרה גוטליב ,דנה ברוכי ,אושר קולמן ויקיר ששון.
חתונת יוחאי גליק ועדי סלמנדר ביום שלישי ,כ"ו באלול ( - )15.9מחוץ לקיבוץ
11
שבת בר המצווה של יוגב לוי תתקיים בשבת שובה
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טף  /יהודה עמיחי
אֲ נָ ִׁשים ,נָ ִׁשים וָ ַ
אֲ נ ִָשים ,נ ִָשים וָטַ ף,
ְהודים נֹוצְ ִרים ומֻ ְסל ְִמים,
י ִ
אֲ נִי רֹוצֶ ה ל ְִהיֹות שַ יְָך לְמַ שֶ הו
ול ְַקבֵּ ל יַחַ ס ְמיֻחָ ד וַהֲ נָחָ ה,
וסטודֶ נ ְִטים,
שֹוט ִרים ,חַ ָי ִלים ְ
ְ
הֹורים שַ כולִים,
ְתֹומים וְ ִ
ַאלְמָ נֹות י ִ
נָכִ יםְ ,יל ִָדיםֶ ,פנ ְְסיֹונ ִֶרים,
וְ ל ְִהיֹות בְ לִי ַאחֲ ָריות,
חֵּ ֵּרש ,שֹוטֶ ה וְ ָקטָ ן.
אֹוהֲ בִ ים ,נִפְ ָר ִדים ומֵּ ִתים,
אֲ נִי רֹוצֶ ה ל ְִהיֹות בְ תֹוְך ֵּאיזֶה סֵּ דֶ ר ְמשֻ לָש:
ְתפִ לָהְ ,תשובָ ה וצְ דָ ָקה,
ודמָ עֹות,
דָ םֶ ,יזַע ְ
חפֶש וְ ַאחֲ וַת עַ ִמים,
ִשוְ יֹוןֹ ,
יָם ,יַבָ שָ ה וַאֲ וִ יר,
מַ שֶ הו ָקבועַ :
ָקדֹושָ ,קדֹושָ ,קדֹוש,
שֶ ֶקט ,שֶ ֶקט ,שֶ ֶקט
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