שבועון קבוצת יבנה
ט"ו באדר תשע"ח
()2.3.18

מפסטיבל המסכות בוונציה
שבת פרשת "כי תשא"
צאת השבת –18:17
כניסת השבת – 17:17
שבועון מספר 1290
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פרשת "כי תשא"
ליל שבת
17:17

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת וערבית  /לאחר התפילה שיעורו של קובי שטיין

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו של אור אריכא

09:30

הרב שי ויצמן
שיעורו של
אחרי
הכנסת
יתקייםשל בית
והקידושהביניים
התפילהבקומת
תפילת ילדים

13:00

ת פילת מנחה גדולה

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

13:20

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

13:20

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

זמן הדל"נ

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

18:17

צאת השבת

13:15

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

13:00

משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה

שהשמחה במעונם
מזל טוב לאבשלום וצופית טסלר ולסבתא רבתא שרה להולדת הנכדה/הנינה ,בת לעינת ושחף.
מזל טוב לאליקים וציפי איטלי להולדת הנכדה ,בת לדינה ואשחר.
מזל טוב כפול ליעקב ומרים וכמן להולדת הנכדה אורה ,בתם של שושה והלל טואיטו,
לשלמה ויעל.
ולהולדת הנכד ,בן:21
מזל טוב לישיב ועדנה תדהר ולסבתא רבתא אסתר להולדת הנכד/הנין ,בן לכרמית ותני.
מזל טוב למנור אניקסטר על הודעתה המשמחת שבכוונתה להינשא עב"ל שחר אורן.
מזל טוב לאמא רחל ,לסבא וסבתא יהושע וצילה ,ולכל המשפחה.
תפילת מנחה-ערבית בימות החול

בבית הכנסת

17:35 -

בשכונה הצפונית 17:35 -
2
בשכונה הדרומית – מנחה –  17:00ערבית–20:15
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היהודי הראשון  /יוסי בן טולילה
היהודי הראשון בתולדות עם ישראל שזכה לכינוי

לדורות .אבל אצל חז"ל המילים " ִקיְ מּו וְ ִק ְבלּו"

"איׁש
"יהודי" היה מרדכי .וכך כתוב במגילהִ :

נִש ָמע"
עוררו אסוציאציה למילים " ַנע ֲֶׂשה וְ ְ

ּוׁשמו ָמ ְּרדֳּ כַׁי בן י ִָאיר בן
ׁשּוׁשן הַׁ ִב ָירה ְּ
הּודי הָ יָה ְּב ַׁ
יְ ִ

שבמעמד הר סיני .מה שקרה בימי מרדכי ואסתר

ִׁש ְּמעִ י בן ִקיׁש ִאיׁש יְ ִמינִי" (שם ב ,ה) .מקריאת

היה מבחינתם מעין חידוש של ברית סיני על כל

הפסוק עולה מיד השאלה ,האם מרדכי היה

המשתמע והמתחייב ממנה .כלומר ,חזרה

בסופו של דבר משבט יהודה או משבט בנימין?

בתשובה מליאה שעה שהיהודים היו על סף

מקובל לפרש שהיה משבט בנימין כמו שכתוב

התבוללות במלכות המלך אחשוורוש.

"קיׁש",
בסוף הפסוק (מה גם שסבא רבא שלו ִ
מזכיר את שם אביו של שאול מלך ישראל שהיה

הרב יונתן זקס ,רבה הקודם של יהדות בריטניה,
מתמודד עם בעייה דומה הקיימת בדורנו .בספרו

משבט בנימין) ,אבל הוא נמנה על אלה שגלו
מיהודה .שכן ,עשרת השבטים נעלמו אחרי חורבן

"רדיקלית אז ,רדיקלית עכשיו" ,הוא מנתח
בהרחבה את בעיית ההתבוללות הקיימת כיום

בית ראשון ושרדו רק השבטים יהודה ובנימין.
נראה שמאז שנכתבה המגילה ,הכינוי "יהודי"

ברחבי העולם היהודי .הספר עצמו ,כמו כל
ספריו ,הוא ספר מרתק הכתוב בשפה קולחת

דבק בכל היהודים באשר הם ,במיוחד לאור
העובדה שהיא חוזרת עליו בלשון רבים הרבה

ומעניינת מאין כמוה .תקצר היריעה מלפרט את
האופן שבו הוא מנתח את בעיית ההתבוללות

פעמים .כמו בפסוק המפורסם הנאמר בהבדלה
הּודים הָ יְּתָ ה או ָרה וְּ ִש ְּמחָ ה
במוצאי שבתַׁ " :ליְ ִ

כיום ,לכן אסתפק רק בקטע מהפרק האחרון של
הספר ,בו הוא מספר מדוע הוא עצמו יהודי

יקר" (שם ח ,טז).
וְּ ָששן וִ ָ
לאור כל זה נשאלת השאלה – האם הכינוי

ויישאר כזה עד יומו האחרון:
"מדוע אפוא אני יהודי? לא משום אמונתי

"יהודי" המופיע במגילה בא לבטא זהות שבטית-
לאומית מסוימת ,או שהוא מקפל בתוכו

שהיהדות מכילה בתוכה את הסיפור האנושי
כולו .יהודים לא כתבו סונטות של שייקספיר

משמעות עמוקה הרבה יותר .יש מחכמינו

ורביעיות של בטהובן .לא אנו הענקנו לעולם את

הרואים בפסוק הבא מהמגילה ,את עיקר המטרה

יופיו הרוגע של הגן היפני או את הארכיטקטורה

הּודים ֲעלֵיהם
שלמענה נכתבהִ " :קיְ מּו וְ ִק ְבלּו ַהיְ ִ
וְּ עַׁ ל זַׁ ְּרעָ ם וְּ עַׁ ל כָל הַׁ נִלְּ וִ ים ֲעלֵיהם ,וְּ ֹלא ַׁיעֲבור,

של יוון העתיקה .אינני יהודי משום שאני סבור כי
היהודים טובים מאחרים  -אינטליגנטיים,

לִ ְּהיות ע ִשים ֵאת ְּׁשנֵי הַׁ י ִָמים הָ ֵאלה כִ כְּ ָתבָ ם
וְּ כִ זְּ ַׁמנָם ְּבכָל ָׁשנָה וְּ ָׁשנָה" (שם ט ,כז) .אם קוראים

מוסריים ,שומרי חוק ,יצירתיים ,נדיבים או
מוצלחים יותר מהם .השוני אינו טמון ביהודים

את הפסוק כפשוטו הרי שמדובר בהתחייבות
שהיהודים קיבלו על עצמם לקיים את חג הפורים

אלא ביהדות ,לא במה שהננו אלא במה שאנו
נקראים להיות".
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חדש על הישן /דני הרץ
משולחנה של ועדת מורשת
התצוגה האחרים נמצאים בתהליך שיקום.
חברים מוזמנים לצפות באוסף המשוחזר

אוסף הפוחלצים ע"ש מוב כהן ז"ל

בבית הספר התיכון של קבוצת יבנה שוכן
אוסף פוחלצים נדיר ומגוון של ציפורי ארץ

והמשופץ.

ישראל.
תחילתו של האוסף לפני כ 70-שנה .לאורך

כפי שכבר דיווחנו בעבר ,יש לנו תכנית להפוך

שנים רבות אסף חברנו מוב (משה) כהן ז"ל,

את אזור בית הקירור ,בואכה בור הדשן,

לפיחלוץ.

למתחם שימור שיספר את סיפורו של המקום

לפני כעשרים שנה הועבר האוסף מארונות
המעבדה הישנה למסדרונות בית הספר

בימים עברו .כאן היה מרכז הפעילות
המשקית בשנות ה 50-ו .60-כאן עמד צריף

התיכון ,וזכה לעיצוב נהדר שמאפשר לתלמידי
התיכון ולמבקרים ליהנות ולהתרשם

המוסך ולידו סככת הטרקטורים והמכונות
החקלאיות .במסגרת הפעולות שכבר נעשו

מהאוסף.
מאז שהוקם האוסף ,הוא לא זכה לטיפול

בוצעה פעולת הצלה לשימור קירות בית
הקירור שהיו בתהליך של בלייה וקריסה.

מונע נגד חרקים ,הפוגעים בו וגורמים לנזקים.
כמו"כ ,כנפי הציפורים צברו אבק לאורך

ממול ,בסמוך לבור הדשן ,אנו עובדים על
העמדת קיר מלוחות בטון ,עליו יצויירו

השנים .בנוסף ,האוסף עבר בשנים האחרונות
התעללות של תלמידי תיכון "אמיצים" שפרצו

המוסך
מסביבם

הטרקטורים.
וסככת
הישן
אנו מתכננים להציב מכונות

את הויטרינות וגרמו נזקים לא קטנים
לעופות.

חקלאיות .ליד בית הקירור מתוכנן גינון
ופינת ישיבה בצל האקליפטוסים ,ופינת

לאור כל האמור לעיל ,נדרשנו לטפל באוסף

משחקים לילדים.

והוא עובר עתה טיפול מונע ,שיקום עופות

שילוט-מיגוניות

שנראים במצב לא טוב ועיצוב מחדש.
את שיקום האוסף הנדיר מבצע שלמה פרדס,

פרויקט ציורי הקיר על המיגוניות הפך לאתר

ציפורים

מתות

ושלח

אותן

מתחם בית הקירור

טיולים ומבקרים .לפי בקשת הקהל ,אנו
עומדים להצמיד לכל מיגונית שלט הסבר

מומחה בינלאומי ,אולי היחידי בתחום,
שמוכן ומסוגל לבצע את העבודה .בשלב זה

לציור ,וכן יצויינו שמות האנשים המופיעים
בהם .הנושא נמצא בטיפול ובקרוב נתחיל

ניתן כבר לראות ארון תצוגה אחד שנעשתה בו
"עבודת החייאה" נפלאה .כאמור ,שני ארונות

בהצבת השלטים בצמוד למיגוניות המצוירות.
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ספרות הש(ט)ו"ת  /הרב אילעאי
בכל יום השבוע ,בשעות הבוקר ,מיום ראשון ועד פורים ,הופצה
בקבוצות הווטסאפ השונות חידה יומית לקראת פורים .החידה
דרשה היכרות עם המגילה או עם החג ומנהגיו ,וכן גם עם קבוצת
יבנה וחכמיה...
השתתפות החברים היתה ערה ולפניכם השאלות והתשובות במלואן
חידה מס' :1
אטקינסון צהל כאשר גבי הגיע ()5,5,3,6
פתרון :קיבלתי עשרות תשובות ,אז אני מבין שכנראה היה קל לגלות שאטקינסון הוא מיסטר בין.
התשובה היא  -משנכנס אדר מרבין בשמחה ...

חידה מס' :3

חידה מס' :2

בגתן ותרש ציוו על גב' שטיין לומר "אחשוורוש" ( (4,5הנח בראשה של גב' וולף ואמור תודה לה' ()5,2
פתרון :על הנסים (על האני שים).
פתרון :סריסי המלך.

חידה מס' :4
במהלך המשתה נתתי לו הלוואה שתביא לסוף הקיבוץ ()3,4
פתרון :חבלי בוץ – חב לי בוץ (סוף המילה-קיבוץ)

יום המעשים הטובים
ביום שלישי ,כ"ו באדר (( )13.3מועד האירוע יפורסם)
נקיים את יום המעשים הטובים במרכז היום לקשיש בקבוצת יבנה
בתוכנית:

פעילות לכל הגילאים
מתחם לגו גדול ,מיטת צעצועים ,מתנפחים מיוחדים.
"הפל אותי" ושולחנות משחק.
עבודות יצירה מיוחדות ,צביעת גלויות ,כרטיס גירוד למילה טובה ועוד.
במקום תתקיים מכירת עבודות יד ,מתנות שונות של חברות לפסח ,מוצרים שונים.
דוכן לחתימת כרטיס אד"י
בית קפה :מכירת קפה/שוקו/תה ומאפה ב , ₪ 5-פופקורן ב ₪ 2-שערות סבתא – .₪ 2

כרטיס כניסה :כל אחד מביא מוצרי חמץ שייתרמו לחסדי עירית
כל ההכנסות מהאירוע קודש למרכז היום.
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ז' באדר ,יום פטירתו של משה רבנו ,הוא יום אזכרתם של חיילי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע,
והוא גם יום החברה קדישא בקהילות ישראל.
חברה קדישא קבוצת יבנה ,נוהגת להתכנס ביום זה ללימוד משותף ולפעמים גם לסיור מחכים.
השנה הזמנו את ד"ר יאיר פורסטנברג מהאוניברסיטה העברית לפתוח לנו צוהר לנושא חדש-ישן,
ומובא בזאת סיכום של עיקר דבריו.

קבורה שנייה וליקוט עצמות  /יואב בית אריה
נוכח מצוקת הקבורה בארץ מציעים יוזמה

השיעור כשלעצמו היה מרתק והשתתפו בו

חדשה לחזור למנהג הארצישראלי העתיק

כשלושים חברות וחברים .למדנו מקורות

של ליקוט עצמות.
כל מי שרואה את בתי העלמין הענקיים,

רבים המוכיחים שהמנהג העתיק לא רק
משתלב עם ההלכה ,אלא הוא דרך המלך

ואת בנייני הקבורה המכוערים והיקרים
שעולים וצומחים בשולי הערים ,מבין

בה.
כמו בכל דבר חשוב ,גם כאן יש חילוקי

שהבעיה בוערת .בהר המנוחות שבקרוב
"גומר" גם את השטחים הללו ,חוצבים

דעות ובעוד חלק מהאנשים מזועזעים
מהרעיון ,אחרים שואלים מתי אנחנו

עכשיו במעבה ההר מקומות קבורה נוספים

מתחילים להתקדם בנושא.

לעשרים אלף איש ...

יש עוד נושאים רבים :הלכתיים ,חוקיים,

ע"פ המנהג הארצישראלי העתיק ,יש
קבורת שדה זמנית ,עם ציון הקבר בלבד

פרקטיים ואחרים שצריכים דיון וליבון,
לפני שזונחים את מנהג אבותינו ומדלגים

ללא מצבה ,ואחרי כשנה מלקטים את
עצמות הנפטר/ת ומניחים אותן בתיבה

לאחור אל מנהג אבות אבותינו ,אך הצעד
הראשון הוא הרצון וההכרזה" :אני רוצה,

(גלוסקמה) שתהיה בבית העלמין הקבוע.
בדרך זו אפשר "לקבור" כ 15-גלוסקמות

בבוא היום ,להיקבר כך" .אז ניתן לסמן
את קבורת השדה כזמנית.

בשטח של קבר אחד ,ובעלות נמוכה ביותר.
נכון שאצלנו ביבנה הבעייה אינה קריטית

אנחנו מקווים להקרין לציבור את השיעור
בזמן מתאים ,כדי לקדם שיח ציבורי

כרגע ,אבל יבנאים טובים חושבים
ומתכננים קדימה .יש לנו גם יתרון על פני

בנושא.

מקומות בהם יש מאבקי כוח בין חברות
קדישא שונות ,מנהגים שונים ,רבנים
שונים ואכמ"ל.
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ב-ז' באדר פירסם הרב אילעאי במרשתת כתב הערכה לחברים והחברות שלנו,
חברי חברא קדישא ,העושים מלאכת קודש בליווי הנפטר עד הבאתו לקבורה.
למי שעדיין לא קרא אנחנו מביאים אותו בפניכם:

מדרשת ח"י העמותה למען החבר הוותיק חבל יבנה
בשבוע הקרוב!
ביום ראשון  8:45תנ"ך – "מסע בספר תהילים  -עם חנה לבל.
 17:00בני גונזגה – שליטי מנטובה – עם ד"ר אפי זיו
בקרוב ...בקרוב...
נא לשריין את התאריכים הבאים :
 יום שלישי כ"ה ניסן 10/4/18 ,טיול מזמר לכנרת בעקבות המשוררות –
נעמי שמר ורחל.
 יום רביעי כ"ד אייר 9/5/18 ,טיול נוסטלגיה בשטייטל בכפר חסידים .
נשמח לראותכם !!! שלומית אלמוג
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משולחן ועדת התרבות
סינמה קפה בסימן  70למדינה  -אפילוג של בן גוריון
במעמקי הארכיון נמצאו גלגלי פילם  35מ"מ ובהם ראיון מצולם בן שש שעות ,
שמעולם לא הוקרן ,עם דוד בן גוריון ,אחד המנהיגים הגדולים בהיסטוריה המודרנית.
השנה היא  ,1968בן גוריון בן  ,82חמש שנים לאחר שהתפטר במפתיע מראשות ממשלת
ישראל .זהו העשור שבו מצא עצמו מחוץ למערכת הפוליטית ,חי בבדידות בביתו שבשדה
בוקר ,וערך חשבון נפש .על רקע התקופה הנוכחית ,מציע חזונו של בן גוריון תובנה
ברורה ,מפתיעה ורלוונטית לימינו אנו.
סרט מרתק ולאחריו ,שיחה עם הבימאי.

יתקיים ביום שלישי ,י"ט באדר 6.3 ,בשעה  20.30באולם במרכז יום .מוזמנים בשמחה.

טיול משפחתי בחול המועד פסח לאזור שדה בוקר
"בנגב יבחן העם בישראל ומדינתו  -כי רק במאמץ נוכל למשימה הגדולה של הפרחת
השממה ...ויישוב הנגב והערבה "....בן גוריון

בחול המועד פסח נצא לטיול משפחתי באזור שדה בוקר.
הטיולים יהיו ביום ראשון ט"ז ניסן ( )1.4וביום שני י"ז ניסן (.)2.4
טיול משפחות – לעין עבדת מסלול קל – כשעתיים ,ביקור בצריף בן
גוריון.
טיול משפחות – לעין עקב – נסיעה בטיולית ספארי ,רחצה בעין עקב (מומלץ להביא בגדי
החלפה) ביקור בצריף בן גוריון.
טיול מיטיבי קשב  -תצפית מקבר בן גוריון ,הליכה בגן פולה עד הפשפש ,ביקור בחוות
בודדים ובצריף בן גוריון.
טיול מבוגרים – תצפית מקבר בן גוריון ,ביקור בצריף בן גוריון.
טיולי המשפחות ייצאו בימים ראשון ושני  .שאר הטיולים יתקיימו רק ביום ראשון.
היציאה לטיולים בשעה  8:45בדיוק ,חזרה משוערת בשעה .18.00
בכל הטיולים תוגש ארוחת צהריים בחניון הרועה וארוחת ארבע קלה ליד צריף בן גוריון.
הלוגיסטיקה לטיולים אלה אינה פשוטה ,לכן אנחנו חייבים לקיים הרשמה מוקדמת כדי לדעת לכמה

מטיילים יש להיערך ,כמה אוטובוסים ,כמה מדריכים ,רכב ספארי ,אוכל וכו'.
מוזמנים להירשם ! שבת שלום ,ועדת התרבות והצוות המארגן
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(אסף בית אריה ,אור אריכא ,עמייעל גורליק,
ניר קנדל ,ניר בטר ,נחום ריין).

משולחנה של רכזת חינוך  /נירית אפרתי
כישופים/דליה רביקוביץ
"היום אני גבעה,
מחר אני ים.
כל יום אני תועה
כבאר של מרים,
כל יום אני בועה
אובדת בנקיקים ...
אתמול הייתי כוך
היום אני צדפית
מחר אני מחר"
שוק פורים "-ליהודים הייתה אורה ושמחה"

לאחר מאמצים מרובים לגייס צוות להכנת שוק פורים ,אנשים טובים לקחו על עצמם את
המשימה ,ואני רוצה להודות מאוד על לקיחת האחריות וההירתמות לקמה רפל ,שירה הקשר,
אלי רדר וילדי החטיבה והלימונים.
תודה שזכינו ליהנות משוק עשיר ,צבעוני ושמח.
חברת נעורים ולימונים

עבודת הנוער הינה אחד הערכים שאנחנו מחנכים אליו .ילדי החטיבה והתיכון עובדים בענפים
השונים בקיבוץ במשך השנה .בנוסף ,הנוער נרתם לעזור מידי פעם בארגון אירועים שונים למען
הקהילה (שוק פורים ,ניקיונות פסח ,חלוקת שי בחגים ועוד) ,וזאת בנוסף לעבודתם בענפים בימי
שישי.
הפרוייקטים הינם מסורת יפה ורבת שנים ונרצה להמשיך ולטפח אותה בצד של גאוות הנעורים,
כחלק מהרצון להמשיך ולחבר את דור העתיד למקום ,ליבנה .נשמח לרעיונות נוספים בהם יכול
הנוער לעשות למען הקהילה והחברה .מוזמנים לפנות ולחשוב יחד איתי על רעיונות נוספים.
מועדים לאירועי הקיץ:

בשעה טובה אני שמחה לשתף אתכם במה שכבר סוכם:
קייטנת איל"ן 5-9:ליולי  ,כ"ד-כ"ח בתמוז.
קייטנת ה'-ט' 5-9:לאוגוסט ,כ"ד-כ"ח באב (יום ראשון עד חמישי).
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מפעילות הנוער של הקיבוץ הדתי:

כיתה ז'-המירוץ לקיבוץ 2-3 :ביולי ,י"ט-כ' בתמוז.
כיתה ח'-גדוד העבודה 25-27 :ביולי ,י"ג -ט"ו באב.
כיתה ט'-בתוך הזרם ונגדו 23-26 :ביולי ,י"א – י"ד באב.

כיתה י'-מסע בין עולמות 27-28 :ביוני ,י"ד -ט"ו בתמוז.
שבוע מעברים:

מערכת גיל הרך 24-30 :באוגוסט ,י"ג עד י"ט אלול  .פתיחת המערכת :יום שישי  ,31.8כ' באלול.
מערכת החינוך החברתי 26-28 :באוגוסט ,ט"ו-י"ז באלול .פתיחת המערכת יום רביעי  ,29.8י"ח
באלול.
נשארו עדיין כמה תוכניות שמועדן טרם סוכם (קייטנת א-'-ד' ,קייטנת י'-י"א).
שבת שלום

בהמשך נפרסם את לוחות הזמנים

משולחנה של סיון לנג  /מרכזת שירותים
חניות ,שדרה ומה שביניהם

ניקיונות פסח

לאחרונה מגיעות אלי פניות רבות בנושא

עברנו את פורים בשמחה ומיד אנחנו בענייני

הבטיחות והתנועה בשדרה .הכביש הפנימי

פסח.

והמרכזי הזה התמלא מכוניות שחונות בו
שעות ארוכות לכל אורכו .במיוחד ברצוני

החל מיום ראשון ולמשך שלושה שבועות
ישהו אצלנו חניכי מכינת בית ישראל .אנו

לציין את אותם רכבים שחונים לפני ואחרי
מעברי החצייה.
אבקש להזכיר מספר כללים והנחות:
בשני צידי השדרה ישנן מגרשי חנייה שבהם

מעסיקים אותם בפרוייקט ניקוי דירות
החברים וכן בניקיונות בחדר האוכל
והמטבח.
בכל שבוע יגיעו שמונה חניכים מהמכינה

ניתן לחנות באופן מסודר .ניתן כמובן גם

וילונו בדירות אירוח (דירות גלבוע וכרמל

לחנות בחניות אשר על הכביש העוקף.
החנייה לאורך השדרה מיועדת אך ורק
לפריקה והעמסה ,ובכל מקרה – אין לחנות

בבניין  16סמוך לביתו של קבלו).
אנשי קשר מול הקבוצה :אסף בית אריה
והח"מ.

בקרבת מעבר חצייה (לפי חוקי התנועה:
אסור לחנות  12מ' לפני מעבר חצייה ,על
מעבר חצייה ו 12-מ' אחרי מעבר חצייה)

בהזדמנות זו אודה למיכל ברלב על עמידתה

בראש הפרוייקט המורכב הזה – בהצלחה!
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מרפאה
אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני
שעות קבלה של ד"ר ויקי קמינר:
יום ראשון 16:00-14:30
יום שלישי 10:30-09:30
יום חמישי 09:00-08:00

שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 17:30-14:30
16:30-15:00
יום שני
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:30-08:00ו15:30-14:30-

האופטומיטריסט ,מנחם לאו ,ישוב ויקבל ביום רביעי ,כ"ט באדר  )14.3( ,במרפאה.
בכל פנייה לאחות בכוננות יש לחייג 4000

שמח תשמח
חתונת רחלי גוטליב ואביתר תתקיים ביום רביעי ,כ'ז באדר ( (14.3בקבוצת יבנה.
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ַא ְׁש ֵרי ַהז ֹּו ְׁר ִעים וְׁ לֹא יִ ְׁקצֹר ּו  /אברהם בן יצחק
אַׁ ְּׁש ֵרי הַׁ ּזו ְּרעִ ים וְּ ֹלא יִ ְּקצרּו
כִ י י ְַּׁר ִחיקּו ְּנדוד.
עּוריהם
אַׁ ְּׁש ֵרי הַׁ ְּנ ִדיבִ ים אֲ ׁשר ִתפְּ ארת ְּנ ֵ
הו ִסיפָ ה עַׁ ל אור הַׁ י ִָמים ּופִ זְּ רונָם
וְּ ִ ֵהם את ע ְּדיָם ִה ְּתפָ ָרקּו עַׁ ל אֵ ם הַׁ ְּד ָרכִ ים.
אַׁ ְּׁש ֵרי הַׁ ג ִֵאים אֲ ׁשר גַׁאֲ וָ תָ ם עָ בְּ ָרה גְּ בּו ֵלי נַׁפְּ ָׁשם
וַׁ ְּת ִהי כְּ עַׁ נְּ וַׁ ת הַׁ ֹּלבן
ַאחֲ ֵרי הֵ עָ לות הַׁ קׁשת בעָ נָן.
אַׁ ְּׁש ֵרי הַׁ יו ְּדעִ ים אֲ ׁשר יִ ְּק ָרא לִ בָ ם ִמ ִמ ְּדבָ ר
דּומיָה.
וְּ עַׁ ל ְּשפָ תָ ם ִתפְּ ַׁרח הַׁ ִ
ֵָאספּו אל תוְך לֵב הָ עולָם
אַׁ ְּׁש ֵריהם כִ י י ְּ
לּוטי אַׁ דרת הַׁ ִשכְּ חָ ה
ֵ
וְּ הָ יָה חֻ ָקם הַׁ ָת ִמיד בְּ לִ י אמר.
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