א' באלול תש"ף )21.8.20( -

תו ְּך ֶׁה ָּענָּ ן
"וַ ָּיבֹא מ ֶֹׁשה ְּב ֹ
וַ י ַַעל ֶׁאלָּ -ה ָּהר"...

יחי הענן הגדול

שבת פר' שופטים
צאת השבת – 19:55

כניסת השבת –18:56-
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יש לציית להוראות  /אסף כהן
להעלים את מתנגדי השלטון זו דרכם של
משטרים אפלים .אך עיון בדינו של אותו
חכם שהמרה את פיו של הסנהדרין ,הזקן
הממרה ,מראה לנו שלא כך דרכה של תורה:
במסכת סנהדרין מוסבר מדוע לא נהרג
עקביא בן מהללאל על אף שחלק על בית
הדין " -כיוון שלא הורה הלכה למעשה".
מסתמן ,אם כך ,הבדל עצום בין היהדות
לפוטין של הבדיחה .בעוד פוטין של הבדיחה
לא מוכן לקבל דעות שונות ומעלים אותן,
היהדות מוכנה ומעודדת לקבל ולשמוע אותן.
אך כשמגיעים למישור ההלכה ,כשנדרשים
להורות לציבור כיצד לנהוג ומה לעשות -
חייבת להיות אחידות בפסיקה כדי שלא
לבלבל את הציבור בהנחיות סותרות .לו היו
עומדים אותם מומחים וטוענים שדעתם
שונה מהדעה הרשמית של משרד הבריאות
אך למרות זאת יש ללכת עם מסכה ,אולי
היינו מצליחים להתמודד עם הנגיף בהצלחה
יתרה.
שנזכה לציית להנחיות התורה ומשרד
הבריאות מתוך הזדהות והבנה ולא מתוך
שבת שלום!
יראה.

מדוע אנשים אינם מצייתים להוראות משרד
הבריאות?
ישנן סיבות רבות :חם ,המסכה לא נוחה,
לשמור מרחק של שני מטר בתור לאוטובוס
מזמין אנשים אחרים לעקוף ועוד כהנה
וכהנה .אחת הסיבות ,ואולי העיקרית שבהן,
היא שיש לאנשים הללו על מי לסמוך .על
מרקעי הטלוויזיה והטלפונים הניידים,
עומדים מומחים וטוענים שהנגיף הוא שפעת
קלה ולא מזיקה .חוסר האחידות בפסיקת
המומחים הרפואיים מבלבלת את הציבור עד
כדי כך שהוא לא יודע האם ההנחיות
מועילות או מזיקות לבריאות.
בפרשת השבוע עונשו של אדם שהיה מורה
אחרת מפסיקתו הרשמית של בית הדין ,היה
די נחרץ" :הָ ִאיׁש אֲ ׁשֶׁ ר ַיעֲשֶׁ ה בְ זָדֹון לְבִ ל ְִתי
שפֵט ּומֵ ת הָ ִאיׁש
ְׁשמֹעַ ֶׁאל הַ כֹהֵ ן  ...אֹו ֶׁאל הַ ֹ
הַ הּוא."...
מפחיד ,הדרך להיפטר מדעה נוגדת לדעה
הרשמית הייתה  ...להיפטר ממי שאמר את
אותה דעה .קצת מזכיר בדיחה שמתרוצצת
כעת ברשתות החברתיות:
פוטין :יש לנו חיסון.
מדען :אבל אין לנו חיסון!
פוטין :יש לנו חיסון ואין לנו מדען.

מזל טוב לחתן ולכלה גל והלל מוזס ,להורי החתן אלי ופזית ,להורי הכלה בועז ונטע
ולכל בני המשפחה.

מזל טוב לטובה ומשה שטיינר ,לבר המצווה של הנכד דניאל ,בנם של רולי ושירלי.
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סדר התפילות במניינים השכונתיים
ימות החול
גבאי  /אחראי
שחרית
מנחה
ערבית

צפוני
נחמיה
6:00
19:30
ברצף

שבת

מנחה
שחרית
מנחה
ערבית

קשתות
רון ב.
6:00
19:20
ברצף

מרכזי
אבשלום /עדו
-------------

מזרחי
צביקי
7:00
19:20
ברצף

צעירים
אחיעד
-------------

8:30
18:30

מניין אמנון בימות חול:
מנחה  18:30מעריב20:30 :

 15דקות לאחר הדלקת נרות
קבלת שבת – ערבית (ברצף)
8:30
8:30
8:15
18:00
18:00
18:30
חמש דקות לפני צאת השבת
מניין ערבית בימות החול
בשכונה הדרומית 20:15 -

צורבא מרבנן בשעה  17:30בבית המדרש

ערן

מנחה בערב שבת,
קבלת שבת וערבית מוצ"ש –
מחוץ לבית סביון

בימות חול בבית הכנסת
מנחה-לימוד-ערבית ב 19:10 -

למזכירות קבוצת יבנה!
רצינו להביע את תודתנו העמוקה והנרגשת ,על היוזמה והדחיפה של אנשי
חברה קדישא בקב' יבנה והמחלקה להנצחת החייל במשרד הביטחון,
בשיפור פני המצבות ומעמד נרות הנשמה של יקירינו חללי תש"ח
אברהם ורותי מאיר הי"ד והדסה וולף הי"ד.
היו ברוכים  -משפחות וולף-אשר-אלטמן

החלפת גג חדר האוכל
ביום שני הקרוב ( )24.8נבצע תיקון בגג הכולל החלפת גגות אסבסט של חדר האוכל
הדרומי והמשטח ובשל כך כל המבנה יהיה סגור ביום זה.
אנחנו מבקשים לא להתקרב לאזור מכיון שזהו חומר מסוכן.
אנחנו עומדים בקשר עם משרד ההגנה לאיכות הסביבה ופועלים לפי ההנחיות.
ארוחת צהריים ליום שני תחולק כבר ביום ראשון.
החנות תהיה פתוחה גם ביום ראשון בצהרים .
רכב  -ניתן יהיה לגשת לארון המפתחות מכיוון חניון האופניים.
אמנון כץ ,הדס 3אלטמן וסיון לנג
3

8:30
---------

קיץ כזה עוד לא היה לנו!!!  /דני הרץ ומור וולף
הילדים זכתה לפריחה מחודשת בחסות יקיר
ששון ,סמי תדהר ואמיר ברוכי ,שהצליחו
ליצור מקום שנעים וכיף לעבוד ולהיות בו.
בנוסף הילדים יצאו גם לטיול סנפלינג ,טיול
אופניים לים ,טיול בוואדי קלט ועוד.
בכל הזוגונים התקיים חידון תנ"ך מוזיקלי
ששילב למידת סיפורים מקראיים עם שירים
ישראלים .תודה לגיורא לב שהעביר את
החידונים.
ילדי חברת הנעורים בהובלת שהם ברטוב
ויובל גרינשטיין נהנו מחופש גדוש בפעילויות
וסדנאות ,לצד עבודה בענפי המשק .בין היתר
השתתפו ב"סדנת בריונות ברשת" ,ערב בנים
מגבש בחוף הים ,ערב בנות יצירתי" ,שכחו
אותי במשק הילדים" ,טיול כיתתי לכל
שכבה ועוד .כמו כן ,ילדי הנעורים הפיקו
"קייטנה מהאגדות" לילדי א'-ד' בהשקעה
ויצירתיות רבה.
בלימונים בהובלת מיכל שליסלברג ופז
בגלייבטר נפרדו מכיתה י"ב  -בהצלחה
לכולם בהמשך הדרך! במקביל התקיימו
פעילויות ויציאות עם ילדי י'-י"א :טיול
אקסטרים עם סנפלינג ,נסיעה לכנרת,
ארוחה ותפילת ליל שבת חגיגית ,התנדבות
קבועה בעמותת החסד "יד יששכר" ,משחק
משימות מטורף ועוד.
שבט מידב ,שבט הצופים המקומי שלנו
בהובלתם של רחלי ואביתר רובין ,עסק
במהלך הקיץ בפעולות סיום לכל השכבות
ובשיבוצי צוות ההדרכה לקראת שנת
הפעילות תשפ"א .חניכי כיתה ט' סיימו את

רגע לפני סיום חופשת הקיץ והחזרה לספסל
הלימודים ,נספר קצת מהנעשה בשדה
החינוך החברתי.
השנה חווינו חופש אחר מהרגיל  -אט אט
בוטלו להן תוכניות הקיץ המסורתיות:
מפעלי הקיץ של הקבה"ד ,קייטנת איל"ן,
מחנות הצופים ועוד יציאות ותוכניות .הצוות
נדרש לגמישות ,ספונטניות ולהתארגנות
"תוך כדי תנועה" ,וב"ה זכינו לחופש מהנה
ומלא בעשייה.
ילדי ביה"ס היסודי החלו את החופש
מוקדם מהצפוי עם גל של בידודים .מרבית
ילדי א'-ו' והוריהם חוו ימים מאתגרים של
בידוד בביתם .צוותי החינוך עברו לפעול
מרחוק וסיפקו תוכן ופעילויות הפגה במלוא
המרץ .לאחר סיום תקופת הבידוד חזרנו
לשגרת פעילות מבורכת ומלאה.
בזוגון א'-ב' בהובלת שירה שידלובי ,אמרי
פניאל ,יפתח פשחור ולוטם כפיר (ש.ל),
ובזוגון ג'-ד' בהובלת אביהו אשבל ,רעות חן
ואיילת מרדכי (ש.ל) .אמנם בוטלו היציאות,
אך הילדים נהנו מפעילויות שהעביר הצוות
ומסדנאות וימי כיף שהגיעו אלינו (= ODT
התנסות בשטח ,יום נינג'ה ,פעילויות מים
ועוד) .ילדי א'-ד' השתתפו ב"קייטנת מדע"
שהייתה מעשירה וחווייתית ,וכן בחוגי
שחייה.
ילדי זוגון ה'-ו' בהובלת שרון לב ואביה
דפנה שילבו עבודה במשק הילדים לצד
פעילויות מגוונות .עבודת הילדים במשק
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היערכות לשנת הלימודים הבאה
כידוע ,שנת הלימודים שבפתח תביא איתה
תוכנית למידה שונה ממה שהיכרנו עד כה.
בשנה זו משרד החינוך הפחית משמעותית
את שעות הלמידה בבית הספר .נכון לכתיבת
שורות אלה ,בכיתות א'-ד' ימי הלמידה
מתוכננים להיות קצרים יותר ויום שישי
פנוי .בכיתות ה'-ו' מרבית הלמידה תתקיים
מרחוק (למידה מקוונת) .בכיתות ז'-י"ב
ילמדו יום לימודים קצר לסירוגין ,שבוע
בביה"ס ושבוע בבית.
לאור ההבנה שיהיו לילדינו הרבה שעות
פנויות ,לצד אתגר למידה מקוונת מרחוק,
הוקם צוות חשיבה ששותפים לו גלי כוכבא,
חמוטל איתן ,אור אריכא ,איילה אלטמן
ומור וולף שמטרתו לגבש תוכנית מותאמת
לחינוך החברתי ,הן בהשלמת שעות הפנאי
הרבות והן בתמיכה לימודית .בין היתר ,עלו
רעיונות לפתיחת בתי הילדים בימי שישי
לכיתות א'-ד' ,מרחב למידה לה'-ו' ,פעילויות
בוקר לז'-י' ועוד .ברור לכולנו שהשנה אנחנו
נדרשים ליצירתיות רבה ,גמישות ,התגייסות
קהילתית והגדלת משרות של מדריכים.
התוכנית שנבנתה הוצגה למזכירות ואנו
פועלים לממש אותה ,אך מכיוון שהתוכניות
הבית ספריות אינן ודאיות ,נדרש אורך רוח
עד שנוכל להתארגן כראוי.

קורס ההדרכה ויצטרפו בע"ה לצוות הקיים
כמדריכים וכבעלי תפקידים.
במהלך חודש אוגוסט יעברו הצוותים
סמינרים והכנות לקראת פתיחת שנת
הפעילות .אנו נערכים לקבלת ילדי כיתה ה'
החדשים לשבט ולתכנון הפעילות במתכונת
מותאמת קורונה (קפסולות והפרדה) תחת
הנחיות משרד החינוך ותנועת הצופים.
קייטנות הקיץ  -למרות הקורונה הצלחנו
להוציא לפועל את קייטנות הקיץ
המסורתיות לאתרי הצפון ומקורות המים.
בגלל אילוצי הקורונה נאלצנו לקצר את
אורכן ולעשות הפרדה :כיתות ה'-ו' יצאו
ליומיים לינה בלביא ,כיתות ז'-ט' יצאו
לשלושה ימים בלביא .תודה לעינת לוי
ולחנוך פניני על ניהול שתי הקייטנות בצורה
מיטבית!
כיתות י'-י"א יצאו לארבעה ימים בסאסא.
נכון לרגע כתיבת הדברים ,הילדים נהנים,
הכל עובד כמתוכנן ונקווה שכולם יחזרו
בשלום.
יישר כוח גדול לכל העוסקים במלאכת
החינוך .מלוא ההערכה על ההשקעה
והמסירות בעבודתכם ועל קיץ גדוש ומהנה
בצל כל ההגבלות והאילוצים!
פתיחת ספריית בית עקד בשבתות
במהלך הקיץ בחודשים יולי-אוגוסט
ספריית בית עקד תהיה פתוחה לשעה
קלה בין  17:30ל.18:30-
מוזמנים להציץ בספרים ,לספר סיפור
לילד וליהנות מהמקום.
אז בואו בשמחה  -אסתר וצ'ף
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עד סוף הקיץ
אדע את התשובה,
את פשר הקולות אלמד,
את כל החלומות,
אפתור את הפחדים
בסוף הקיץ שוב אשב בין ידידים.
(אהוד מנור)

פרויקט הבנייה – עדכון שבועי
קומתיים:
קידוחי היסודות לבניית הממ"דים וההרחבה
נמשכים כל העת ,במרץ רב .חפירות הביוב והמים
לקראת סיום .בימים אלה מחליפים את חיבורי
המים למערכת החדשה .כפי שחלק מהחברים כבר
שמו לב ,פעולה זו מלווה בהפסקות מים של כמה
שעות ובכמה בעיות מקומיות .בשבועיים הקרובים
הקבלן מתכנן לסיים עבודה זו .בקשתנו
מכל החברים שבביתם מתבצעת החלפה
במשך היום ,לבדוק בשעות אחר הצהריים
( )17:00שיש להם מים בכל הברזים ,ואם
נתקלתם בבעייה אנא דווחו לי בדחיפות
ואנשי המקצוע של הקבלן יגיעו מיידית
לתקן .כולנו תקווה ששיפור תשתיות המים
והביוב בבתי הקומתיים תצמצם
משמעותית את הבעיות שהיו לנו במערכת
המאוד ישנה .בקרוב אנחנו מקווים לשקם במעט
את הכביש מערבית לבתי הקומתיים ולהביא את
שבילי הגישה למצב סביר.
מיד לאחר החגים אנחנו מתכננים להתחיל את
השלב השני של עוד כ 5 -מבנים ( 20דירות).

בינתיים ,אנחנו לקראת סגירה עם קבלן בניין
לביצוע פרויקט הבנייה ,ואנחנו נמצאים בליטושים
אחרונים של התוכניות והחוזה עם הקבלן .הקבלן
יתחיל בהתארגנות לקראת הבנייה בשבועות
הקרובים .הבנייה בשתי השכונות החדשות תהיה
במקביל.
כל המשפחות שאמורות לעבור לבתים
החדשים כבר קיבלו הודעה על כך .צוות
הבנייה יתחיל כבר בימים הקרובים להיפגש
עם המשפחות ולהסביר להן ,על גבי דגם
תלת מימד ,את האפשרויות השונות של
עיצוב הדירה החדשה.
ביום שני השבוע התקיים ערב הסברה
לדיירי שתי השכונות החדשות .לאחר מכן
מתוכנן ערב הסברה מפורט על תכנון הבית
והאפשרויות העומדות בפני הדיירים לבחירה ,ביום
שלישי ,ה' באלול .25.8 ,הערב יתקיים בהשתתפות
האדריכל עמית מס ,על מנת להרחיב את התמונה
ולקבל את מירב הפרטים לגבי הדירות .בהמשך
תקבל כל משפחה 'תיק דייר' עם כל החומר
הרלוונטי לגבי דירתם החדשה.
לאחר השיבוץ הסופי ומיקום הבית של כל משפחה,
יהיה על הדיירים לקבל מספר החלטות (כמובן ,עם
סיוע מתאים מחברי הצוות והיועצים השונים )...
בנוגע לבחירותיהם העיצוביות ,כגון :מספר
החדרים בדירה ,עיצוב החדרים ,התאורה ,עיצוב
המטבח ,מיקום נקודות החשמל ,צבע וכו' ...
אנחנו חוזרים ומבקשים מהציבור :היו ערניים
וזהירים ואל תיכנסו לאזור הבנייה שלא לצורך.
ושוב מודים על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
בשורות טובות  -ניר גלס וצוות הבנייה.

בתים חדשים דו-משפחתיים:
בשעה טובה אנחנו יכולים לדווח על התקדמות רבה
לקראת בניית שתי השכונות החדשות של הבתים
הדו-משפחתיים ( 26יחידות).
היתרי הבנייה נמצאים בשלבי אישור אחרונים
בוועדת הבנייה המקומית ,ואנחנו מקווים שבקרוב
מאד יינתנו לנו האישורים הנדרשים לתחילת
הבנייה.
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מכתב פרידה /סימה ששון (בלפר) מעיין וגילי
והנה הגיע הרגע לפרוש כנפים ולהמשיך הלאה
מסכמת תקופה של יותר מעשור ( )14אבל מי סופר...
אז אחרי מבצע מאתגר במיוחד של מעבר דירה וסטודיו עוצרת לסכם...
שנים של מקום שהיה לנו לבית ,שנים של שותפות וחברות.
חברים ושכנים שמזמן הפכו למשפחה.
רוצה לומר תודה לאנשים הטובים שנתנו תמיד את תחושת השייכות והבית,
שהפכו גם את רגעי הקושי לפשוטים יותר.
תודה על מקום שהיה לנו לבית ותמיד יישאר בלבנו.
השבוע נתקלתי באיש יקר שהיו פניו לעזרה
לאחר שהצעתי לו כוס מים ובירך בקול "שהכל נהיה בדברו" סיפר סיפור שהאיר לי
על איש חכם שהלך לגייס תרומות לקהילה שלו והגיע עייף ותשוש ורק רצה
לשתות כוס תה והתיישב בבית קפה קטן עם נוף עצום.
שאל אותו המלצר :מה תרצה להזמין?
שמח האיש וביקש תה חם שיחמם אותו.
לאחר ששתה ביקש את החשבון ,והתפלא על הסכום שצויין בקבלה,
ותהה בקול לגבי הסכום הגבוה הנדרש עבור מים חמים עם עלים.
אמר לו המלצר :לא על זה אתה משלם אלא על זה שאתה יושב כאן בכיסאות נאים,
על זה שאני משרת אותך ,על הנוף היפה שאתה רואה מחלון בית הקפה .על זה אתה משלם.
לאחר שחזר ה איש לתלמידיו וסיפר להם את הסיפור ומה למד ממנו ,לא על המים אני מברך אלא על כל הטוב
והשפע שהקב"ה מאיר סביבי.

אז בתום תקופת חיים יפה ,מברכת "שהכל נהיה בדברו"!
על השפע והטוב שסובב אותנו ,על הזכות להיות חלק מקהילה נפלאה,
על האנשים המופלאים שנמצאים בתוכה,
על אנשים שרוקמים רקמה אנושית משובחת וייחודית.
מברכת על החסר ,על הקושי והאתגר שהם בסופו של דבר מובילים
אותנו לגלות בתוכינו עוצמות וכוחות מופלאים.

מוזמנים לבקר בהר
הטוב ,הר חברון -סוסיא
שמאיר לנו פנים.

תודה לכם ועליכם אנשי קהילת קבוצת יבנה וניפגש בשמחות ובשבילים.

סימן שאתה צעיר
מזל טוב לגל (מוזס) והלל לכבוד נישואיכם .הזוג הצעיר יגור בקיבוץ במעמד של עצמאות כלכלית.
רן ויעל פרג-צרויה עברו לגור בתל אביב בשל הצורך להיות קרובים לבסיס שבו משרת

רן בצבא הקבע ,במסגרת שנת הבית .מחכים לראותכם7בקרוב חזרה בין שבילי הקיבוץ.
ועדת הצעירים
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ש"י  -שימורי יבנה  \ SHA-I -ועדת מורשת
המים ,בית גרוס ,הבית האדום ,בית ,4
המקווה ועוד.
מסיבות כלכליות ,בעקבות הארנונה הכבדה
המשולמת לרשויות בשל הכרזה על קרקעות
אזור בית החרושת ש"י העתיק
והסככות שבסביבותיו ,כקרקע
לתעשייה – החליטה כאמור ועדת
המשק "לגלח" את כל השטח,
כולל המבנה המרכזי של ש"י,
ולהקים עליו מבנה תעשייתי ענק
אשר יושכר לכל המרבה במחיר ,לכל מטרה
ולכל צורך.
ועדת מורשת מבקשת לעצור את התהליך
ולאפשר בדיקה מקצועית של האפשרות
לשלב את המבנה העתיק והמיוחד מבחינה
אדריכלית ,שהוקם בטרם קמה מדינת
ישראל ,בשנת תש"ז ( ,)1946-7בתוכניות
להקמת מבנה תעשייתי שיושכר כאמור
לגורמי חוץ.

לפני כשנתיים עבר מפעל השימורים שלנו –
"קבוצת יבנה מוצרי מזון" למבנה חדש
וחדיש רחב ידיים בפאתי הכניסה לקיבוץ,
לא הרחק מן השער הצהוב ,בואכה למוסך
ממערב ולמרכז מזון ממזרח.
המבנה ההיסטורי של המפעל
שהוכרז על ידינו כמבנה לשימור,
עמד בשיממונו ועליבותו במרכז
הכניסה הראשית של הקיבוץ אל
מול חדר האוכל והמטבח.
לאחרונה הוחלט בוועדת המשק להרוס עד
היסוד את המבנה ההיסטורי המיוחד,
שדומה לו מחסן התבואה הישן ,הלא הוא
"הבית האדום" דהאידנא .החלטה זו עומדת
בניגוד גמור ובסתירה גלויה להחלטות
אסיפת החברים מיום  ,27.11.2010בה
הוחלט על הקמת ועדת מורשת וצויינו
האתרים עליהם הוחלט כראויים לשימור
והם חלק ממורשת קבוצתנו .ביניהם מגדל

סוגרים את הקיץ בכיף!
הורים ילדים ומשפחות מוזמנים לבוקר של כיף ביום שני הקרוב ד' באלול )24.8( ,
בין השעות  12:00- 10:00במתחם הבריכה עם שלל פעילויות:
-

תותח קצץ

ענקי

בתוך בריכה
בנג'י גובה

הפעילויות בכפוף להנחיות באישור התו הסגול.
לצערנו הרב לא ניתן להזמין אורחים.
מוזמנים לבוא בהנאה ובשמחה

סיום קיץ טוב ובריא לכולם!
ועדת תרבות
שבוע המעברים

סנוקר כדורגל

בועות סבון

(בשבוע הקרוב)

• הבריכה תהיה פתוחה כל יום החל מהשעה  – 10:00מוזמנים! (סיון – מ .השירותים)
• אין קבלה במרפאת שיניים (תמר ויוהנה)
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ענקיות

משולחנם של יהודה ונח  -מזכירי הפנים
בחגים ,בגלל כללי הריחוק שייגזרו
מהקורונה ,אך החברים מתבקשים לקחת
בחשבון שמספר דירות האירוח העומד
לרשותנו מצומצם ביותר וייועדו לחברים
בבידוד ,למשפחות בית סביון ,ולחברים
שביתם בשיפוץ.

אסיפה
נבחרה ועדת בית כנסת חדשה .זו הזדמנות

להודות לחברי הוועדה היוצאת על כהונה
מאתגרת בזמן קשה ,ולאחל לוועדה הנכנסת
הצלחה בכהונתם שמתחילה באתגר החגים
בקורונה .האסיפה החזירה לוועדת מינויים
לעיון נוסף את המינוי לתפקיד מנהל מש"א.
דחינו בינתיים את ההצבעה על שאר
התפקידים עד שהוועדה תפרסם את
החלטתה .הדיון ברישום ימי מחלה יימשך
באסיפה הבאה.

תפילות בזמן קורונה
הגדלת מספר המתפללים המותר ל20-

מאפשרת פתיחה חלקית של בית הכנסת
בימות החול ,בשחרית (בשעה  )7:00ולמנחה
וערבית .שאר התפילות תתקיימנה במנייני
הדשא שממשיכים לפעול בהצלחה רבה.
תודתנו והערכתנו לאחראים במניינים אלה
שפועלים במסירות ובמקצועיות רבה.

הגיל השלישי
יעל עופר הראל נענתה לפנייתנו וקיבלה על

עצמה את ריכוז הגיל השלישי .יעל תמלא
את מקומה של רוויה גורליק ,בהיקף של
יומיים בשבוע .לצידה תעבודנה יונת ברטוב
ורוויה.

הנצחה ברמת הגולן
מלאו  50שנה לנפילת חמישה חברים מרמת

מגשימים באסון המיקוש ,ביניהם בננו
עזריה גינסבורג ז"ל .ביוזמת חבריהם מאבני
אית"ן ורמת מגשימים מוקם אתר הנצחה
במקום .היזמים ביקשו מקבוצת יבנה
לתרום לפרויקט ונענו על ידי המזכירות
וועדת צדקה.

דירות אירוח
פרויקט השיפוץ בקומתיים מתקדם ודורש

את מעברן של משפחות לדירות זמניות ,מה
שמצמצם עד למאוד את מלאי דירות
האירוח שלנו .אין לדעת אם נוכל לארח

ריענון מלגזה
להלן מועדי הריענון שיתקיימו בבית המדרש בשבוע הקרוב:
✓ יום ראשון ג' באלול  / 23.8יום שלישי ה' באלול  / 25.8יום חמישי ז' באלול 27.8
בשעות  15:00עד 16:30
✓ יום שישי ח' באלול  28.9בשעות  8:00עד ( 9:30במועד זה תינתן עדיפות לעובדי חוץ)

ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש אצל אשר אביזמר 054-4755571
מי שאינו עובר ריענון  -אינו רשאי לנהוג במלגזה!
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שולחן תרבות  /רחלי ויצמן
כאן מתפרסמות שלוש סדנאות שיתקיימו עד סוף הקיץ (ההרשמה בלוח המודעות)
לפי ההנחיות כל סדנה מוגבלת ל 20-משתתפים.

מוזמנים להירשם בהקדם לסדנה

סדנאות לבחירה

אחת בלוח מודעות תרבות.

 סדנת נגרות עם חנן מסטודיו "משאלות בעץ" של הכנת ספסל ישיבה ,אורך הסדנה  3שעות,
ביום שני ,ד' באלול )24.8( ,משעה  19:00בפרגולה* ,הסדנה בהשתתפות
אישית של  .₪ 100הרשמה רק לסדנת הנגרות אצל רחלי ויצמן.
 סדנה להכנת לחמי מחמצת עם השפית עידית קוסטיצקי ,ביום חמישי,
ז' באלול .)27.8( ,בסדנה נרכוש ידע שופע על יתרונות המחמצת ונכין בצקים
ללחם אותם נלוש ,נתפיח ,נאפה ונאכל בהנאה! אורך הסדנה  3שעות ,
הסדנאות מתאימות לכולם! המשך קיץ בריא וטוב  -ועדת התרבות.

שלמי תודה
תודה רבה לצוות הפקת התוכנית "ד"ש עם שיר".
תודה על היוזמה הברוכה והביצוע לעדי קריק ,שושי זלקינד ועידו עפרוני.
לצוות ההגברה :דורון לנג ושלו זלקינד
לצוות התפאורה  :אושר בנדב ,הדס איתן ,נעם בית אריה ,קשת בנדב ואסיף נחליאל.
לצוות הצילום והעריכה ולאולפן הוידאו.
לועדת המוזיקה על האכסניה.
תודה לכל הזמרים והזמרות ,לכל שולחי הד"ש ולכל מי שטרח ועזר.
תודה על ערב מהנה ,מרגש ומלא קסם .בהערכה רבה.

ועדת התרבות

✓ ביום רביעי י"ג באלול 2.9 ,תתקיים מכירת נעליים במשטח מ 15:00-עד 19:00
מ 16:30-עד  17:30המכירה לחברי הגיל השלישי בלבד!!

✓ ביום רביעי כ' באלול 9.9 ,תתקיים מכירת הלבשה תחתונה במחסן הבגדים מ 16:00-עד .19:00

עפרה גוטליב
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יום שישי במרפאה -21.8 :אורית פרל
אחות כוננת בשבת – אורית פרל
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון  16:45-14:30 -יום שני 15:30-14:00 -
יום שלישי  13:00-09:30 -יום חמישי  09:00-08:00ומ 15:30-14:30 -
שעות קבלה של ד"ר שופבלוב בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30 -
יום שלישי  13:00-09:30 -יום חמישי  09:00-08:00ו.15:30-14:30 -
אנו מזכירים כי לבדיקות דם יש לתאם תור מראש

בריאות טובה – צוות המרפאה

MRKYAVNE@clalit.org.il

ירקונים 7
לנקות את הראש בנחל קנה  -סופעונה (במגבלות הקורונה)
הקיץ הוא 'עידן המעיינות" ,ועונת הקורונה היא עידן המרחב הפתוח .סיור אל גבעות השומרון
ומעיינות נחל קנה .מסלול הליכה של כשלוש שעות ,מיקיר אל נחל קנה (בירידה) ,טבילה במעיינות,
ועליה לקרני שומרון .לפי הזמן – נבקר באזור קדומים.
בהדרכת אריה עופר ,אבא של יעל ,איש השומרון.

יוצאים ביום שישי ,ט"ו באלול ( )4.9בשעה ( 07:00אחרי תפילה)
חזרה משוערת .15:00 :ארוחת בוקר בתחילת המסלול.
"נוהג ונוהל":
 ההרשמה דרך וואטסאפ ירקונים (להצטרפות שלחו בקשה לאריה ברנע). עדיפות לחברי יבנה .אורחים יירשמו ברזרווה. בהתאם להנחיות ,ניסע במספר כלי רכב ,בקפסולות .משפחות ו/או חברים שהם קפסולה,מתבקשים להזמין רכב .אנחנו מזמינים ספרינטרים.
 לגבי ארוחות – נודיע בהמשך .המעוניינים לסייע בתחום – יצרו קשר עם אריה ברנע. ערכת קפה ,עוגיות ונישנושים לדרך – בשמחה. -כובע ,נעליים ,מים ,מקלות הליכה ,מסכה.

עידכונים נוספים – בתנועה .בריאות ואושר!

אימון בחדר הכושר מתקיים ביום רביעי 18:45-19:30
ניקוי חדר הכושר ביום שלישי  13:30- 12:30וביום שישי 11:30- 10:30
-

-
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בצל כפות תמר  /דודו ברק
בְּ צֵ ל כַֹּּפות ָּתמָּ ר בְּ ֶא ֶרץ הַּ כִּ ֶנ ֶרת,
הָּ יָּה לִּי אור וְּ שֶ מֶ ש תועָּ פות,
הַּ ב ֶקר שָּ ם נ ְִּּש ַּאר ,זָּהָּ ב ָּנגַּע בַּ דֶ ֶרך
וְּ נ ְִּּשמָּ ִּתי חָּ לְּמָּ ה ֶאת שֶ עֵ ינַּי צופות.
בְּ ֶא ֶרץ הַּ כִּ ֶנ ֶרת ,בְּ צֵ ל כַֹּּפות ָּתמָּ ר,
נותי שָּ נִּים ל ְֵּאין ִּמ ְּס ָֹּּפר.
הוסַּ פְּ ִּתי ל ְִּּש ַּ
בְּ ֶא ֶרץ הַּ כִּ ֶנ ֶרת ,בְּ צֵ ל כַֹּּפות ָּתמָּ ר.
ירה ְּקטַּ ָּנה ,בְּ ֶא ֶרץ הַּ כִּ ֶנ ֶרת,
בְּ תוך ִּס ָּ
חָּ ַּת ְּר ִּתי עִּ ם שֶ ָּאהֲ בָּ ה נַּפְּ ִּשי,
שור ֶרת
בְּ שַּ עַּ ר ַּא ְּרמונָּּה ָּרחֵ ל הַּ ְּמ ֶ
זִּ ְּמ ָּרה לִּי נִּּגונִּים כְּ דוכִּ יפַּת חָּ פְּ ִּשית.
מֵ עַּ ל לְּחוף ַּי ְּרדֵ ן ,בְּ ֶא ֶרץ הַּ כִּ ֶנ ֶרת,
אומ ִּרים ל ְִּּהשָּ ֵאר הֲ מון יָּמַּ י,
ְּ
חות ֶרת
ירה ֶ
בְּ צֵ ל כַֹּּפות ָּתמָּ ר ,בְּ תוך ִּס ָּ
בותי.
וְּ עִּ ם כָּל הַּ ִּש ִּירים וְּ עִּ ם ַּאהֲ ַּ
בְּ ֶא ֶרץ הַּ כִּ נ ֶֶרת ,בְּ צֵ ל כַֹּּפות ָּתמָּ ר,
נותי שָּ נִּים ל ְֵּאין ִּמ ְּסֹּפָּר.
הוסַּ פְּ ִּתי ל ְִּּש ַּ
בְּ ֶא ֶרץ הַּ כִּ נ ֶֶרת ,בְּ צֵ ל כַֹּּפות ָּתמָּ ר.
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