שבועון קבוצת יבנה
ח' במנחם אב תשע"ח
()20.7.18

שבת פרשת "דברים"-שבת חזון
צאת השבת 20:27 -

כניסת השבת 19:24-
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פרשת "דברים"  -שבת חזון
ליל שבת
19:24

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:30

דף יומי בבית המדרש

08:30

תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו של אוריאל אסולין

10:00

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

13:30

תפילת מנחה גדולה

13:50

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת  /לאחר התפילה שיעור "צורבא מרבנן"

20:27

צאת השבת

 - 17:45הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
בשל עבודות אחזקה שיימשכו כחודש ימים משק הילדים סגור למבקרים.
על מועד פתיחתו מחדש תבוא הודעה.

שהשמחה במעונם
מזל טוב לצבי ולאה אפרתי לבר המצווה של הנכד יותם ,בנם של צביה וארי.

:21

תפילת מנחה-ערבית בימות החול

בבית הכנסת– 19:35
בשכונה הצפונית – מנחה –  18:30ערבית – 20:30
בשכונה הדרומית– מנחה –  18:00ערבית – 20:15
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לייקים ,זה לא הכל בחיים /
השבוע התחלנו ספר חדש ,ספר דברים,
שנפתח כך" :אלה הדברים אשר דבר משה
אל כל ישראל" .עוד לפני כל המסרים
והתוכחות שיגיעו בהמשך הספר המרתק
הזה ,חז"ל מבקשים מאיתנו להתעכב כבר
על המשפט הראשון.
הגאון מווילנא מבקש לקרוא את הפסוק
הזה כך" :אלה הדברים אשר דיבר משה:
אל כל ישראל".
כלומר ,הדבר הראשון שמשה אמר לעם
זה :אני מדבר אל כל ישראל .הישארו כך.
גם אחרי הכניסה לארץ ישראל ,שימרו על
האחדות והגיבוש ,על החזון ,על הנאמנות
לדרך .זו לא קלישאה ,זה הכרחי.

אייל זנה

ואולי היה מקום "לסיים בטוב"  -הוא לא
נמנע מפירוט החסרונות והבעיות .זו לא
הרמת כוסית חגיגית ,זו לא מסיבת סיום
מלאה בשבחים .משה רבנו לא מייפה ולא
מטאטא ,ואומר לעם אחרי  40שנה את
האמת בפרצוף .גם את הדברים הטובים,
אבל בהחלט גם את מה שטעון שיפור .זה
כמובן נעשה בנימוס ,בכבוד ובחוכמה,
אבל עדיין  -הוא שם על השולחן את חטאי
העבר ,וקורא לתקן אותם בעתיד.
מאז ומתמיד משה רבנו הנהיג ,ולא רקד
לפי חליל ההמון ,אבל נאום הסיכום הזה
מעיד יותר מכל על דאגתו לעם.
מי שלא אכפת לו ממך ,יכול גם "למרוח
אותך" במחמאות ובחנופה .לפזר שבחים
בלי כיסוי ,ואחריו המבול .אבל מי שבאמת
מרגיש אחריות לגורלך ,שחש שהדברים
חשובים לו ,מעז גם לומר שלא הכל בסדר,
שצריך לשפר .זה מה שמשה עושה השבוע
בפרשת השבוע ,וזה קשור מאוד גם
לתקופה שבה אנחנו נמצאים בשנה ,ערב
תשעה באב.
חז"ל מסבירים לנו שאחת הסיבות לחורבן
הייתה חנופה אחד כלפי השני ,נמנעו
מלהעמיד במקום את מי שמתנהג לא
בסדר" .לא חרבה ירושלים אלא בשביל
שלא הוכיחו זה את זה".
לייקים זה לא הכל בחיים!!

לא לחינם נקראת פרשה זו תמיד בשבת
שלפני תשעה באב .אנחנו בימי "בין
המצרים" ,ימים עגומים בהיסטוריה
הלאומית שלנו ,ימים של התפוררות
האומה בעבר .כדי לתקן ,אנחנו נדרשים –
לפני הכל – לזכור שתורת משה נאמרה
"אל כל ישראל" .שלא המחלוקת היא מה
שמאפיין אותנו (למרות שהיא יותר
המשותף.
הרעיון
אלא
קולנית),
משה רבנו ,בנאומי התוכחה שלו ,איננו
מחפש פופולריות .הוא כלל לא מצפה
לקבל מחיאות כפיים .הוא יודע כמובן,
שיותר קל להחניף לקהל ,להגיד לו מה
שהוא רוצה ,אבל הוא בוחר בדרך אחרת.
על אף שהוא ממש עוד מעט נפרד מהעם -
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לקראת שבת "חזון" ותשעה באב
שבת  -ט' באב
 - 19:45שקיעת החמה ,תחילת הצום
 - 20.27צ א ת ה ש ב ת
 - 20:40תפילת ערבית וקריאת מגילת איכה בחדר האוכל

* הציבור מתבקש להביא את ספרי הקינות מהבית

יום ראשון  -י' באב

(צום נדחה)

 - 08:00תפילת שחרית וקינות בחדר האוכל

*

אנו מבקשים את עזרת החברים בסידור חדר האוכל אחרי תפילת שחרית.

אחרי התפילה  -ש י ע ו ר מפי הרב אילעאי בחדר האוכל הצפוני:
"מה קוראים בתורה בתשעה באב?"
 - 18:00תפילת מנחה ,בבית הכנסת
 - 19:55תפילת ערבית במניינים השכונתיים
 - 20:05הבדלה ו ג מ ר ה צ ו ם

גבאי בית הכנסת

ערב שיח בליל תשעה באב
ציבור החברים מוזמן לערב שיח בנושא "געגוע" שיתקיים בליל תשעה באב ,לאחר קריאת
מגילת איכה ,בחדר האוכל הדרומי .לאחר דברי פתיחה של הרב אילעאי ישתפו אותנו שלושה
נשמח בבואכם  -ועדת דת
חברים בגעגוע למישהו או משהו שהיה ואיננו.
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הלכות תשעה באב (נדחה) שחל במוצאי שבת /
 .1סעודה שלישית של שבת היא הסעודה
המפסקת לפני הצום .בגלל כבוד השבת,
מותר לאכול בסעודה זו אפילו בשר ויין.

הרב אילעאי

 .6בצאת הצום יש לעשות הבדלה (יין
בלבד ,ללא נר ובשמים).
 .7חולה או מי שהותר שלא לצום ,צריך
לעשות הבדלה לפני שיאכל או ישתה
(במקום יין יש להשתמש במשקה אחר -
למעט מים).

 .2יש לסיים לאכול לפני השקיעה ()19:44
 .3חולצים את הנעליים  25דקות אחרי
השקיעה (.)20:10
 .4לאחר צאת השבת ( )20:25יש לומר

 .8על אף שבכל שנה נוהגים עוד קצת

"ברוך המבדיל בין קודש לחול",
להחליף לבגדי חול שנלבשו לפני שבת
(לא חדשים מהארון).

מנהגי אבלות עד למחרת תשעה באב,
השנה אין בכך צורך משום שהשנה אנו
מתענים ב-י' באב .עם זאת ,נהוג שלא
לאכול בשר במוצאי הצום.

 .5יש לברך על נר "בורא מאורי האש".

"ולהתחיל מבראשית "...
ביום ראשון האחרון ( )15.7החל סיבוב שני במסע הקריאה המופלא בפרקי התנ"ך ,במסגרת
פרוייקט  .929ועדת דת מזמינה אתכם לקרוא תנ"ך בעיניים חדשות :פרק אחד ביום ,כל יום,
לפי הסדר .במשך השבוע כל אחד ואחת קורא/ת לחוד (אפשר גם ביחד) ובכל יום שישי ניפגש
ב 8:00-באולם אירועים לשיעור על פרקי השבוע שחלף.
השיעור הראשון יתקיים ביום שישי ( )27.7ויועבר על ידי נח חיות.
בואו בשמחה!  -ועדת דת

אירוח מקהלת חזנים
בשבת פרשת שופטים ,ו' באלול ( ,)17.8נארח את
מקהלת מכון ת"א לחזנות בהנהלתו של נפתלי הרשטיק.
דירות האירוח יעמדו לרשות אירוח המקהלה.
חברים היכולים לארח בביתם זוג (ללא ילדים) ללינה בלבד ,יפנו
לעדו עפרוני האחראי על אירוח המקהלה.
נח חיות – מזכיר הפנים
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עינֵ ינו  /נחמיה רפל
חזֶינָ ה ֵ
וְ ֶת ֱ
יפה עשתה ועדת התרבות שהביאה אותנו ל"עיר
דוד" בעיצומם של תשעת ימי האבלות על חורבן
העיר והמקדש .מצד אחד הלכנו כאבלים לא-
מגולחים המתעניינים בחורבן ובאובדן ,ומצד
שני ראינו במו עינינו את התגשמות דברי הנביא
זכריה" :עֹד י ְֵׁשבּו זְׁ ֵקנִים ּוזְׁ ֵקנוֹת בִ ְׁרחֹבוֹת
ִמ ְׁשעַ נְּׁתוֹ בְׁ יָׁדוֹ מֵ רֹב
יְׁרּוש ָׁ ִלם ,וְׁ ִאיש
ָׁ

כאולם הרצאות .אותי עניינה מאד הסביבה
האנושית שמחוץ לאוהל :הפרסום על לוח
המודעות בדבר הרצאה שתינתן מחר; לוח
החופשות בגן הילדים; הצעצועים והאופניים
המעידים על אוכלוסייה צעירה ודינמית; אנשי
האבטחה המלווים לביתם ילדים החוזרים
מבתי ספר שבתוך ירושלים; קבוצות ומשפחות
של מטיילים הפוסעות בין החפירות

ְׁמ ַשחֲ ִקים בִ ְׁר ֹחבֹתֶ יהָׁ ".
כאשר הגענו לכניסה המרשימה ל"עיר דוד",
התבקשנו לרדת במדרגות ולהתכנס ב"אוהל".
לא ידענו ֶש ְמצפה לנו ירידה בעשרות מדרגות,
כולן פרי עבודתה המרשימה והמוערכת של
עמותת אלעד (= אל עיר דוד) ,השוקדת לפתֵ ח
את האתר ולהנגיש אותו למאות אלפי

הארכיאולוגיות עם תנ"ך בידיהם ,ועם רצון עז
לחוש את האבנים שיש להן לב אדם .אי אפשר
שלא להרגיש שאתה נמצא בתוך המקום
שהאמת הפשוטה שלו נוכחת על כל צעד ושעל:
"כאן הכל התחיל".
הטיול/ביקור/סיור שלנו ב"עיר דוד" נפתח
בהרצאה מעניינת מאד על ההיסטוריה של
המקום ,בדגש על ימי הבית השני ,כפי שהיא

י ִָׁמיםְּׁ ,ורחֹבוֹת הָׁ עִ יר יִ מָׁ לְׁ אּו יְׁ ל ִָׁדים וִ ילָׁדוֹת

המבקרים בו כל שנה( .ובתוך הקיבוץ שלנו אי

מתוארת בספרי היסטוריונים וכפי שהיא
מתגלה בחפירות הארכיאולוגיות .קפה שקיבלנו
ועוגות שהבאנו (רחלי – תודה!) איפשרו לנו
ליהנות מהחוויה בעוצמה כפולה.
הקבוצה עמה טיילתי באתר זכתה למדריכה
מעולה ,שלא רק חיה במקום אלא גם חיה את
המקום :נוצצות עיניה כאשר היא מתארת כיצד
היא עומדת בתפילת הימים הנוראים על הר

אפשר שלא לומר "כל הכבוד" לחנה יעיר,
שעלתה וירדה ,והרשימה בצעידתה לאורך כל
הדרך!) .עוד יותר מכך לא הבנו מה לְ "אוהל"
בתוך המתחם הבנוי בצפיפות שקשה למצוא
כדוגמתה" :עיר" ללא רחובות ,ועם בתים
ירושלמיים בני מאות שנים ,עליהם נשענים
מבנים יבילים שהובאו לאחרונה בכדי לתת
מענה לצעירים רבים המבקשים לגור ב"עיר

הזיתים שבמזרח ומתפללת לכיוון בית המקדש
שבמערב ,כפי שעשו קדמונינו שביקשו לראות
את עבודת הכהן הגדול מבעד לדלתות הפתוחות
של ההיכל; נחנק קולה כאשר היא מתארת את
המשמעות העצומה של גילוי ְמקום ה"ח ְקרא",
אותה מצודה שבנה אנטיוכוס אפיפנס הרשע
בשנת  167לספירה כדי לנתק את היהודים מהר
הבית ,ושנחרבה כ 25-שנה לאחר מכן ע"י שמעון

מלוכה" ,ובכדי לשכֵן משפחות צעירות
המבקשות לחדש בה את היישוב היהודי ולגדל
בה את ילדיהם.
ה"אוהל" רחב הידיים נמצא בלב המתחם ,והוא
עטוף בגני ילדים ובשיכון צעירים .את התושבים
– למעלה מ 100-משפחות – הוא משמש כבית
כנסת ,את הילדים כמתנ"ס ,ואת המבקרים
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התרסי ,וסימלה במפלתה את הצלחת מרד
החשמונאים ואת החלת הריבונות החשמונאית

הבטיחה לנו המדריכה ,ניתן יהיה בעז"ה ללכת
את כל הדרך שעשו עולי הרגל מבריכת השילוח

על ירושלים ועל ארץ ישראל.
צריך להודות :גולת הכותרת של הסיור היתה
הליכה בבִּ יּוב .לא בתוך מי הביוב ,אלא בתעלת
הביוב של ירושלים העתיקה ,הנמשכת תת-
קרקעית לאורך "הגיא" ,מרחוב הגיא של ימינו,
תחת רחבת הכותל ועד בריכת השילוח בקצה
הדרומי והנמוך של "עיר דוד" .בשקט בשקט,
ללא תקשורת ,נעשית בעמקי האדמה עבודה

אל הר הבית ,ולהמחיש את הפסוק" :קּומּו
וְׁ ַנ ֲעלֶה ִּצּיוֹן ֶאל ה' אֹ-ל ֵקינּו" .הלכנו בעובי
האדמה כ 200 -מטר ,פגשנו את סלע היסוד עליו
מונחות אבני הכותל ,ויצאנו אל אוויר העולם
מדרום לרחבת הכותל המערבי ,בדיוק מתחת
לכתובת שחרט לפני מאות שנים עולה רגל
"ּור ִּאיתֶ ם וְ שש לִּ בְ כֶם ,וְ ע ְצמוֹתֵ יכֶם
ְ
אלמוני:
כ ֶד ֶשא ִּתפְ ר ְחנה" .עמדנו לתפילת מנחה,

עצומה ,המגלה לנו את חיי היומיום של תושבי
ירושלים בימי בית שני .בעוד שנה-שנתיים ,כך

ובמהלכה זכינו לומר מתוך תקווה ואמונה:
"וְׁ ֶתחֱ זֶינָׁה עֵ ינֵינּו בְ שּובְ ָך לְ ִּצּיוֹן ,בְ רחֲ ִּמים".

לא לפחד כלל....מפנצ'ר?! /

נטע קנדל-אפרתי

יום חמישי שעות הצהריים המוקדמות,

הדרך ,ואז יצא לעברנו .בנתיים גייסנו את

שושנה וייסמן ואני שבות הביתה מקורס

עזרת גוגל ויוטיוב .שושנה ביוטיוב :״איך

קרמיקה בתל אביב .נוסעות על כביש ,4

מחליפים גלגל?״ ,ואני בהוראות הפעלה לאשה

הכביש המהיר .שושנה נוהגת ,ואני כרגיל

של המאה ה 21-בסגנון :״לבשי את הוסט

מזהירה מידי פעם ״שושנה שימי ❤...״ ולפתע

הצהוב ,גם אם הוא לא בדיוק מסתדר לך עם

אחרי שנזהרנו ממכונית שעצרה בצד ,הגיח

הג'ינס ...״ התחלנו לפעול בשמש הקופחת

לפנינו על הכביש חפץ חד (נראה כמו סולם),

בשיתוף פעולה ובהנחיות ברורות מהגוגל.
הצלחנו לחבר את הג'ק ולזהות את הכלים
ולבסוף להשלים את המשימה .התקשרנו

שממנו כבר לא הצלחנו להתחמק .עלינו עליו
ומיד הבנו שיש לנו פנצ'ר רציני .נדרכנו ומעט
נלחצנו ועצרנו בשוליי הכביש בזהירות .גילינו

לגלעד להודיע שהסתדרנו ושהוא יכול לשוב
על עקבותיו .זו הזדמנות להודות לגלעד על
הקו הפתוח והעזרה :תודה .הצטלמנו בסלפי
עם הגלגל וחזרנו הביתה בשלום במהירות של

קרע רציני בגלגל האחורי .הדופק עלה  ...ומה
עושים???ישר טלפונים :הלל ברטוב בפגישה,
ניר קנדל אישי היקר בצפון ודואג לשלומנו,
ולבסוף טלפון לגלעד מעין מהמוסך ,שדבר

 80קמ״ש ,עד המוסך .למדנו לא לפחד
מאתגרים ,לשמור על קור רוח ועל בטיחות -
ושבשתיים יותר נחמד .אלופות!!!!

ראשון וידא שאנו שומרות על ביטחוננו:
משולש אזהרה ,ווסט צהוב ,מיקומנו בשול
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לפרנסה טובה וכלכלה /

אלישע תשבי

קראתי ב"מבית"  1309את קריאתו של

מסוגלים לשנות את הדברים במטה קסם,

שלום אריכא'' :בואו נדבר על הפרנסה''
וכן ,באותו גליון ,את הודעת המזכירות

אך בואו נכיר בעובדות כהווייתם .הדורות
הקודמים בנו כאן משק לתפארת

שהיא הציבה לעצמה כיעד את הטיפול
בהתפרנסות ,ותהיתי למה הכוונה של

שהחברים עבדו בו והוא הביא לחברה
רווחה ושגשוג .האידיאולוגיה והחינוך

"בואו נדבר" ויעדי המזכירות .אני
בתחושה שאולי כבר איחרנו את הרכבת,

לעבודה היו בסיס קיומי ,ומה נשאר מהם?
בואו נודה .אין היום חינוך לעבודה

היא יצאה מהתחנה מזמן והיא אצה רצה
ללא כל עצירה לעבר הלא נודע ,ובדרך

והאידיאולוגיה גם היא הלכה לה .שיווי
המשקל שהיה הלך ונשחק .השחיקה

משאירה חללים ,תרתי משמע.
לאחרונה התקיים דיון בוועדת המשק על

החלה לפני מספר שנים ,אולי בהחלטה
שאיפשרה לחברים לעבוד גם מחוץ למשק

בעיות כח האדם ברפת .הרפת ,שהצליחה
עד היום להפעיל את הענף בכוחות

ע''פ בחירתם ואולי עוד לפני כן ,והסדק
הפך לשבר ,והוא הולך ומתרחב ,וההחלטה

מקומיים ובתוספת שכירים ,הגיעה לקצה
ואינה יכולה עוד ,היא איננה מצליחה

לאחרונה  -שאיפשרה לבנים לצאת
לעצמאות כלכלית  -היא צעד נוסף

לקבל תשובות מתאימות להפעלת הרפת.
בדיון נתנו סקירה על המצב מרכז המשק,

בהרחבת השבר בין החברה למשק.
אינני יוצא כנגד ההחלטות שהתקבלו

מרכז הרפת ומרכז מש''א .בסקירה
שקיבלה הוועדה ,הוסברה חומרת המצב

במרוצת הזמן ,הן היו אולי הכרחיות
מבחינת המציאות החברתית ,אך לא הבנו

של אי היענות חברים לעבודה ברפת ,חוסר
רצון של בנים הנמצאים בעצמאות כלכלית

ואולי אנחנו לא מבינים גם היום את
ההשלכות לקיום המשק והכלכלה שלנו.

לעבוד ברפת ,ואפילו עכשיו  -בתקופת

וה''בואו נדבר''  -על מה נדבר? והדיבורים

החופש הגדול  -אי קבלת תשובות

מספיקים? והרי את הנעשה אין להשיב.

מספיקות מילדי בית הספר שלנו .מרכז
מש''א העביר מסר מאד עצוב שאין לו כל

תראו מה קורה באמת בענפים שלנו שהם,
לטוב ולרע ,הענפים עליהם אנחנו חיים

יכולת לעזור לרפת .וזו רק דוגמא אחת
שעוברת כחוט השני בענפי המשק שלנו.

ומחזיקים את החברה בכלכלה ,בחינוך,
בבריאות ובתרבות וכו' .לא עלי לדווח מה

שלא יישמע לא נכון ,אין לי טענות לבעלי
התפקידים .הם עובדים במציאות זו ואינם

קורה בכל ענף וענף ,אך המצב הוא,
במילים עדינות ,חמור מאד.
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החברה בגדה במשק והבעייה שהיא לא

החברים לעבודה יצרנית במשקם .כל

מכירה בכך וחושבת שבינתיים הכל בסדר

החברים האלו יצרו לפני תמונה דומה של

ואפשר לנהוג כרגיל ,כמו הבדיחה שאדם
קפץ מהקומה העשרים ,בקומה העשירית

בעיות קשות במוטיבציה לעבוד ולנהל את
המשק ,כך שזו לא בעייה מיוחדת אצלנו.

צועק לו מישהו מהחלון :מה נשמע? והוא
עונה :בינתיים הכל בסדר ,ואנחנו כבר

אך זה לא מנחם אלא מדאיג ,וצריך
להביא אותנו למסקנות לא פשוטות לגבי

בקומה החמישית .יצא לי לאחרונה
לשוחח עם מספר חברים ממשקים

המשך השותפות בעבודה ובפרנסה ,והמבין
יבין.

שיתופיים אחרים על מוטיבציות של

קצרים  /סיון לנג – מרכזת השירותים
➢ תורי פדיקור  -בימים אלו נכנסת ציפי מניס לתפקיד של תיאום תורי הפדיקור במקומה של
מרלי ריין .מרלי תלווה את ציפי בתקופה הקרובה .החל מתאריך  1.8יש לתאם את תורי
הפדיקור מול ציפי .בהזדמנות זו נזכיר שקביעת התור הינה על ידי תיאום יזום של החבר
ולא אוטומטית על ידי ציפי (למעט חברים מעל גיל  ,65עבורם ציפי תקבע את התור באם הם
מעוניינים) .בהצלחה לציפי ותודה על שהסכימה לקחת על עצמה משימה זו .תודה גדולה
למרלי על השירות המצוין שנתנה לחברים עד כה.
➢ אפי הספר יגיע למחרת ט' באב ,ביום שני בשעות .14:00-19:00 ,7:00-12:00

בהמשך השבוע הוא יגיע בשעות הקבועות :שלישי  ,17:00-19:00שישי .11:00-15:00

ספרייה – שעות פתיחה
ביום ראשון ,תשעה באב ,אהיה בספרייה
מ 10:00 -עד 12:00
אפשר לבוא ולשאול ספרים.
ביום שני  23.7לא תהיה קבלת קהל בערב.
אסתר יוסף
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משולחנה של רכזת החינוך /

נירית אפרתי

ימים של נתינה!

הנוער מספר חוויות של משמעות ונתינה.

ילד  /עידית ברק

נוער יקר! יישר כח גדול על נתינה אמיתית,
מכל הלב.

"מה צריך ילד?

וכן לכל העוזרים בדרך ,המדריכים
והמלווים בנסיעות למחוז חפצנו בשלום.

מקום
שיוכל לגבוה

קייטנת איל"ן
השבוע התארחו אצלנו ילדי קייטנת איל"ן

ומבוגר אחד

המסורתית וגם פה  -כולכם התגייסתם

שיעזור לו עם התקרה"

מבוקר ועד ערב .תודה רבה בשם כולנו וכן

החופש התחיל באווירה טובה והילדים

תודה לדגנית גלס ונעמה טסלר שלקחו על

מלאים שמחה ופעילות עניפה .אחד הדגשים
בחופש השנה ,הוא על הנתינה.

עצמן להוביל ולרכז את הקייטנה השנה
(ולרוחי ברטוב  -על התמיכה והעזרה) .וכן

לימונים
הלימונים יצאו לדרום תל אביב ופגשו עולם
אחר ,שזקוק לחסד .הנוער נפגש כשיחת

לכל המתנדבים הבוגרים מהקיבוץ שלקחו
חלק בצוות הלוגיסטי ובשמירה בלילות.

הכנה עם נציג הפליטים והם עשו סיור

הזוגונים בנתינה

בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב .הבחור

הילדים יצאו לתחנת כיבוי אש ,להביא

מדרפור הסביר לנוער על המורכבות
בחייהם .בשבוע שלאחר מכן ,הנוער יצא

ברכות ומתוקים וכן להודות בשם כולנו על
הירתמותם למען הדרום ה"חם" .הילדים

מיבנה השכם בבוקר לפעילות משמעותית
עם הילדים של "מחסני ילדים" (הכינוי

זכו לשמוע ולהכיר מקרוב את הכבאים וכן
היו בזמן אמת בקריאה של הכבאיות לשטח

למעונות ילדי הזרים בת"א) .הסיפורים היו

שרוף.
יצאנו למועדון של עמותת "עמך"  -לשחק

משמעות ועשייה כלפי חוץ .יישר כח גדול.

איתם יחד ולהביא להם ארוחת צהריים
מפנקת.

מרגשים ובני הנוער חזרו בתחושה של
חברת הנעורים
מתחילת החופש חברת הנעורים לקחה על

והשבוע הכנו לקייטנת איל"ן מסעדה
משלנו.

עצמה להתנדב בעמותת על"ה (עזרה לילד
המיוחד) גדרה .גם שם היה תהליך מדורג

ויש עוד הרבה לספר.. .

של היכרות עם המקום ורק אח"כ מפגש עם
האנשים עצמם.
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"ימי בין המצרים" מסתיימים ,ומה מחכה

אנחנו רואים חובה לתת מענה בהיבט

לנו בהמשך הקיץ?

הבטיחותי ולשים עליו דגש ,וכן בנהלים של

➢מחנה קיץ של הצופים הדתיים

המקום למען "ונשמרתם לנפשותיכם".
בע"ה ,בשבועות הקרובים נשתול דשא חדש

➢קייטנת י'-י"א

וירוק ונבנה סככה חדשה ולאחר מכן ייפתח
המשק שוב למבקרים .יישר כח גדול לצוות

➢קייטנת ה'-ט'
➢טיול גיוס

המשק על הפרוייקט הגדול ,ולנוער שעובד
במקום במלוא המרץ.

➢קייטנת א''-ד'
ועוד הרבה הנאות של חופש בבתי הילדים.

ימי היערכות
ימי היערכות של מערכת החינוך –

משק הילדים
כפי שוודאי שמתם לב ,אנחנו עושים מתיחת
פנים למקום ומנסים להכניס משב קצת

תודה לעפרה גוטליב שלקחה על עצמה
לפנק את ילדינו שנה אחר שנה ,גום בשנה זו.

אחר.
המרחב המרכזי הופך בימים אלה לשטח

פרטים יימסרו בהמשך.
ותודה לכל המבוגרים-הצוותים על העשייה

שיהיה בו מרבד דשא גדול ומעוצב,
והספארי עבר שיפוץ הן במראהו והן בצד

ועל כך שאתם מאפשרים לילדינו לגבוה
בקיץ .אשרינו שזכינו.

הבטיחותי.

פעילות בשבוע המעברים
ביום שני ,ט"ז באלול )27.8( ,תתקיים במשטח בשעה  11:00ההצגה "שבת הזהב"
מתיאטרון אורנה פורת .ההצגה מיועדת לגילאי . 8 - 4
מוזמנים ילדים ,הורים ,וסבים וסבתות עם נכדיהם.
ביום רביעי ,י"ח באלול (  ,)29.8בין השעות  10:00ל 13:00-תתקיים הפעלה עם מתנפחים
בבריכה .המתנפחים מתאימים לגילאי  ,14 – 3גם במים וגם ביבשה.

כולם מוזמנים  -עפרה גוטליב
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סבים וסבתות יקרים .יום כיף לנכדים הגרים מחוץ לקבוצה
יתקיים אי"ה ביום ראשון  ,ח' באלול.)19.8.2018( ,
השנה היום יתנהל במתכונת אחרת ,וללא צורך בהרשמה מראש.
תהיינה מספר סדנאות לילדים בגילאי א'-ו' בהן יעברו סבים וסבתות ונכדיהם באופן חופשי.
נשמח לעזרה מסבים וסבתות בתור מפעילי הסדנאות במהלך הפעילות.
בתוכנית:
❖ 9:00התכנסות ופתיחת היום במשטח  -פיזור לסדנאות
❖ 12:00 – 9:30סדנאות:
✓ריקודי עם – עם נעמי הרץ במשטח

✓סדנת פסיפס – עם רחלי ויצמן ונטע קנדל באוהל מאחורי הפעלתון
✓ציור על דיקטים  -עם אפרת עפרוני ודני הרץ בחדר האוכל הדרומי
✓הכנת עוגיות וקישוט צנצנות במפג"ש – עם צוות מפג"ש
✓הפעלות ספורט – עם מושיק גרוס באולם הספורט
❖הפעלות לגיל הרך -בין השעות 12:00 – 9:30
✓פעילות חופשית בפעלתון

✓פעילות תנועה בגן כחול בשעות 11:00 ,10:15 ,9:30
✓סיור בטרקטור ,ליטוף חיות במשק הילדים והכנת פיתות.

יציאה מהרמפה של חד"א בשעות 11:30 ,11:00 ,10:15 ,9:30
איסוף חזרה ממשק הילדים לכיון חד"א 12:00 ,10:50 ,10:10
❖ 12:15ארוחת צהרים בחדר האוכל בלווי סבא  /סבתא
❖ 13:15צפייה בסרטים לגיל הרך  -בחד"א הדרומי ,ולגילאי ביה"ס היסודי-באולם מרכז היום.

לכבוד יום הנכדים תפתח הבריכה במוצ"ש ( )18.8בין השעות23:00- 21:00 :
נשמח בהשתתפותכם
רויה ואיילת א.
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מתנות לקראת ט"ו באב
מכירה של תכשיטי גצי
ביום חמישי י"ד באב 26/7
בלובי חדר האוכל בין השעות 13:30 – 11:30

מוזמנים לראות היצע חדש של תכשיטי גולדפילד
המתאים גם לנערות.
נשמח בבואכם ,גצי ואיילת.

סימן שאתה צעיר
חיילים יוצאים לדרך..
ברכות ל:
אלעד שיריאן (הקשר) -שמתגייס השבוע לחיל הים.
אריאל גוטליב  -שמתגייס בשבוע הבא לחיל השיריון.
יאיר טסלר  -שמתגייס בסוף החודש לחטיבת כפיר.
עשו חיל ויהיה ה' עמכם.
ברוכים הבאים לשנת בית:
אשל טסלר  -למרכז מזון
אסף טסלר  -לגד"ש
מיכל בית אריה  -לגיל הרך .שמחים בבואכם.

מחבקים ואוהבים-חברי ועדת צעירים
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לאחר כל הקרנת סרט תתקיים שיחה עם הבמאי מורדי קרשנר
❖
❖הסרט" :שמגלוץ" (המגשרות)  -אי"ה ביום שני י"א באב ( )23.7.18בשעה 10:00
במועדון לאזרח הותיק בניר גלים.
סיפורן של שלוש נשים מהעדה האתיופית שפועלות ,כל אחת בשליחות עצמה ובתחומה ,ושואפות
לעשות טוב .הסרט נקרא כך על שם היות הנשים האלה מגשרות בתוך ומחוץ לעדה .בסוף כולן
מדברות על שייכות .שייכות למדינה ולעם היהודי.
❖ הסרט" :האחיות וולודרמה"  -אי"ה ביום שלישי י"ב באב ( )24.7.18בשעה 10:00
במועדון במושב בן זכאי.
שלוש מבנות משפחת וולדרמה הגרות בטורחיו שבמדבר פרו רוצות להתגייר ולהצטרף לשאר בני
משפחתן בישראל .הסרט מלווה את סיפור מאבקן המפותל והאנושי של שלושת האחיות.
❖ הסרט" :מאמינים במשטרה"  -אי"ה ביום רביעי י"ג באב ( )25.7.18בשעה 10:30
במרכז היום בקבוצת יבנה.
נריה זמירי פגש את המשטרה באירועי עמונה ופונה משם במסוק ,כשהוא סובל מפגיעה קשה מאלת
שוטר יס"מ בראשו .לאחר שירות צבאי קרבי ולימודי חינוך הוא מחליט ,למרות הצלקות שטרם
הגלידו ,להתגייס למשטרה.
המעוניינים מוזמנים להירשם בלוח המודעות.

לציבור החברים הסועדים סעודת ליל שבת בבית
כבר כמה חודשים שאנו רואים שרוב ציבור ה"שלעפרים" מגיע לקחת את
ארוחת ליל שבת ביום שישי מוקדם יותר ולכן אני שוקלת להקדים
באופן רשמי את הוצאת האוכל לשעות  11:30עד . 13:00
אשמח לשמוע הערות והארות בכדי שנוכל לדעת האם כדאי לקדם מהלך זה.
דוסי -ענף המזון

משולחנה של ועדת התרבות  /רחלי ויצמן
ביום חמישי ,י"ד באב ( )26.7אירוע ט"ו באב בשיתוף המועצה.
בשעות  16.00-18.00פעילות לכל המשפחה :מפות חשיבה ,משחקי רצפה ,ג'ימבורי,
ממטרות פתוחות ,פינת יצירת שבשבות ,ארוחת ערב קיבוצית חודשית (בחדר האוכל).
בשעה – 18:00מופע מרגש לכל המשפחה עם שולי רנד" :רצוא ושוב".
לאירוע ט"ו באב אנחנו זקוקים לתורנים ,לכן נחלק פיתקי תורנות בדואר.
חופשה נעימה ובטוחה לכולם.
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מרפאה
אחות כוננת בשבת פר' דברים – אילה עמיר
שעות קבלה:
ד"ר דונסקי יהיה חופשה כל השבוע
ד"ר מיטל דיטש  -ביום רביעי מ 8:30-עד 11:00
ד"ר ויקה קמינר  -ביום חמישי מ 8:00-עד 9:00
צוות המרפאה

עדכונים מהמשרד
✓ מספרי טלפונים סלולרים
בשעה טובה עידכנו את מספרי הטלפונים הסלולרים באתר קהילנט.
אם עדיין אין לכם את אפליקצית הקהילנט בטלפון – בשבוע הבא יישלח לכם לינק
להתקנתה.
שאלות ניתן להפנות לשמוליק טסלר.
✓ כתובות בנים וקרובים
לקראת ראש השנה אנו רוצים לעדכן את כתובות קרובי המשפחה.
נא לשים פתק בת.ד .של המזכירות,
או לשלוח  WhatsAppליפעת כהן או למרים שליסלברג,
או לשלוח אימייל ל mazkirut@kv-yavne.co.il
(אפשר גם לבקר אצלנו במשרד).

שהשמחה במעונם
שבת בר מצווה לעינב קולמן בשבת פרשת ואתחנן ,ט"ו באב ()27-28.7
המסיבה תתקיים ביום שני ,י"ח באב (.)30.7
זיכרו :בשבתות של שמחות משפחתיות יש למשפחה החוגגת זכות קדימה לדירות אירוח.
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ירושלים

 /אברהם חלפי

כל ה ְש ִּקיעוֹת טוֹבְ עוֹת בּים,
וְ הֵ ד דמן ע ֹולֶה שמיְ מה
ִּמכל ק ְצוֵ י ְש ִּקיעת הצֶ לֶם בָאדם
הּודי זוֹעֵ ק יְרּושליְ מה.
הֵ ד יְ ִּ
הּוא באֲ וִּ יר נִּשא ְרצּוץ כנף,
כְ נ ֶֶשר ֶשגֹרש ִּמסֶ לע הּמ ֹול ֶֶדת.
עִּ ם בְ כִּ י רחֵ ל יִּ ְספֹד ֲעלֵי בניו,
וְ עִּ ם חֲ רוֹן מ ֶֹשה נפְ ש ֹו בבְ כִּ י מו ֶֹר ֶדת.
עד מה ְרחב ידיִּ ם ה ִּּמ ְדבר!
נ ְֻטשּו ע ִּרים .כֻסּו אֵ יבה כּמיִּ ם.
וְ גֵטאוֹת בלֵיל קו ְֹר ִּאים ִּמן הּמֵ צר:
– יְ רּושליִּ ם! יְ רּושליִּם

16

