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(22.7.22) - בתשפ"  כ"ג בתמוז  

 

 

                      
        

  

 , שבת מברכין מטותשבת פרשת 
    :2520 –השבת צאת   :2319 - תכניסת השב

1519 

   מחנה הצופיםתפילה ב
                                                       .ם תקופה של ארבע שנות עשייה חינוכית מרשימהכודברי פרידה של המדריכים לסי -בגיליון 
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  לך  ואני תפילתי

 

 19:35 – ל ובימי הח תפילת מנחה 

 , מברכין חודש אב מטות   שבת פרשת 
 הדלקת נרות   - 19:23
 ערבית   , קבלת שבת,  מנחה - 19:38

 ---
 שחרית ומוסף  - 08:30

 קידוש  -לאחר מוסף    

 גדולה  מנחה - 13:30
 קטנה מנחה  - 17:30
 צאת השבת  – 20:25

 

      

 

  

  

 

  

 לשמוע אל  
 ואל התפילה  הרינה

 בשבת פרשת כי תצא, 

(  10-9/9י"ד באלול )-י"ג

 נארח את החזן חיים שטרן  

 והרכב מלווה.

 עדו  – מארגן השבת 

 סמנו ביומנים. 

 שבת קהילתית 
 שיעורו של   ,לאחר תפילת מוסף

 :נחמיה רפל

 מתחברים מחדש לתורתם 

 קיבוץ השל ראשוני 

*** 
 עורו של  יש ,לאחר תפילת מנחה

 הרב אילעאי

 מזל טוב ! 

 שבת קהילתית 
 שיעורו של   ,לאחר תפילת מוסף

 :נחמיה רפל

 מתחברים מחדש לתורתם 

 קיבוץ השל ראשוני 

*** 
 עורו של  יש ,לאחר תפילת מנחה

 אילעאיהרב 

  המשפחה המורחבתולכל  אסתרלסבתא ,  תדהר עדנה לו ישיב ל* 

 יובל עם בח"ל אופק רימר. לנישואי    

 ,  אביישר לשירה ויהודה  להולדת הנין, נכד* לשרה ברוכי 

 .זילברצוויג לסיגל ואמיתי   בן  

 שחר יאיר בן נתנאל ודקלה,    לבר המצווה של הנין* לחנה שבט  

 לארי וצביה.   נכד  
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 סיון רהב מאיר כמה מילים על מילים / 

ִכי" אֹו-ִאיׁש  ַלה',  ֶנֶדר  ֻבעָּׁ -ִידֹּר  ׁשְׁ ַבע  ה  ִהשָּׁ

ַעל ר  ִאסָּׁ סֹּר  ׁשֹו-ֶלאְׁ ֹּא    ַנפְׁ רֹול בָּׁ דְׁ ל  :ַיֵחל,  כָּׁ   - כְׁ

 ג'( ," )במדבר ל.ַהיֵֹּצא ִמִפיו, ַיֲעֶשה

 

 כמה מילים על מילים 

ֱאֹלִהים ֹּאֶמר  "ַוי בדיבור:  נברא  ְיִהי  העולם   ,

אֹורו  -אֹור יכולת    ."ְיִהי  קיבל  האדם  גם 

אלוהית   כמעט  אנחנו   -  שהיא  לרב  לדבר. 

מתייחסים לזה כאל דבר מובן מאליו, אבל  

המילים שיוצאות מפינו הן דבר מופלא ורב  

עוצמה. וכך מתחילה פרשת "מטות": "ִאיׁש  

אֹו  -ִכי ַלה',  ֶנֶדר  ֶלְאסֹּר -ִידֹּר  ה  ְׁשֻבעָּׁ ַבע  ִהשָּׁ

ר   רֹו:--ַנְפׁשֹו-ַעלִאסָּׁ ְדבָּׁ ַיֵחל,  ֹּא  ל   ל ַהיֵֹּצא   -ְככָּׁ

ַיֲעֶשה בנדרים,   ."ִמִפיו,  עוסקת  הפרשה 

מהפה,  לנו  שיוצאות  והבטחות  שבועות 

 ובמשמעות הרבה שיש להן.

לא ניכנס כאן להסבר ההלכתי על מהו נדר  

מילים   ברור:  המסר  אבל  נדר,  הפרת  ומהי 

 ומשנות אותה, ולמעשה מציאותיוצרות 

סתם  לא  הן  עולמות.  ומחריבות  בוראות 

את   "הרי  למשל, המשפט  באוויר.  דיבורים 

שלא  חדשה  מציאות  יוצר  לי"  מקודשת 

מכוער   "אתה  המשפט  וגם  קודם,  הייתה 

אחר  מצב  אנשים  שני  בין  יוצר  וטיפש" 

 וחדש, שאי אפשר למחוק בקלות.

ֶות ְוַחִיים ְבַיד ׁשֹון" מוכר מאוד, -הפסוק "מָּׁ לָּׁ

יש   המשיח  אבל  גם  לפיו  אשר  נוסף,  פסוק 

והרובה,   החרב  באמצעות  לא  וישפיע  יפעל 

ושכנוע. דיבור  באמצעות  אומר    אלא  וכך 

ה ֶאֶרץ ְבֵׁשֶבט ִפיו ּוְברּוַח   הנביא ישעיהו: "ְוִהכָּׁ

ע".  ׁשָּׁ יו יִָּׁמית רָּׁ תָּׁ  ְשפָּׁ

האחרונים   בימיו  אמר  וולבה  שלמה  הרב 

לתלמידיו: הלוואי שהיינו מפנימים שממש  

וכיסא    כמו שולחן  הפיזית  במציאות  שיש 

מציאות   גם  יש  מולנו,  פה  רואים  שאנחנו 

 רוחנית שדיבורים ותפילות יוצרים. 

"מתוך הספר "הסטטוס היהודי

 

 

 נר זיכרון חודש אב 

 ף"תש  ' באב ח הקהל -הורן חנה  א "תשס  ' באבב רוטשילד  רחל

 ל "תש  ' באב ט גינסברג  עזריה ישראל  ג "תשס  ' באבד פרלמן  אלישבע

 ה "תשע  באב  א"י כוכבא  חנה  ג "תשע  ' באבד כהן  לאה

 ג "תשמ  באב  ב"י ימיני  הרטה חדוה  ג "תשס  ' באב ו ראב"ד   צבי מנחם 

 תשס"ז  באב  י"ג ליברמן  יצחק  ח "תשנ  ' באבז קטן  ישראל
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  ב היקרים" לבוגרי י

 זל טוב ושפע ברכות מ

    שנות לימוד, 12עם סיומן של 

 וברוכים הבאים למסלול צעירים! 
 

  החבר'ה יוצאים לדרכם הייחודית, כל אחד ואחת:

 מתגייס בנובמבר - אחיה איתן

 בית אקשטיין באור עקיבאש"ש ב – דורון אלטמן

 מכינת חנתון - נופר אפרתי

 מתגייס בדצמבר - יואב באוסי

 ד אור בכפר הנוער ימין  ש"ש - אמיר ברוכי

 בבדיקה - רועי גדיש 

 מכינת "רוח נכון" בירושלים - יהב גלס

 ש"ש ב"צמרת" מעלה אדומים - רני גרליק

 מכינת רבין, שלוחת אדמית - יונתן נחליאל

 הגולן מכינת קשת ברמת - עמר נחליאל

 עלומים  מכינת יונתן בקיבוץ - תמר נחליאל

 בפארןמכינת "ערבה"  - דרור עמיר

 ש"ש בבית נעם בקרית אונו  - רעות עמיר

 בקרית אונו  נעםבית ש"ש ב - מיכל פרל

 ש"ש בבית נעם בקרית אונו  - רז ריין

 
 ! בדרככם בעולם עלו והצליחו     
       

 ועדת צעירים         
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 מחנה קיץ, שבט מידב 

 מיר ברוכי א נחליאל, תמר נחליאל, נופר אפרתי,  רמע  

שבוע יצאנו למחנה הקיץ של תנועת הצופים. ה

ושכב"ג מכיתות    101 חניכים  מילדי הקיבוץ, 

שבוע ביער הב, בנו, נהנו והתחברו במשך  "י-'ד

החוויה   את  לתאר  אפשר  שבצפון.  לימונים 

זאת   לעשות  בחרנו  דרכים,  בהרבה  שעברנו 

בע דברי הסיום של השמיניסטים.  רב  בעזרת 

יום שלישי, קיימנו פ"ז שבטי מוצלח ביותר,  

י נשאה שכבת   ,שמסיימת השנה  ,ב"במהלכו 

את נאום הפרידה. עמר נחליאל, תמר נחליאל,  

התחילו   ברוכי  ואמיר  אפרתי  להדריך נופר 

שנים, ובהתמדה ונחישות נשאו   4בשבט לפני  

על הכתפיים שלהם את הקמת השבט והשנים  

 .הראשונות

 
 

 :נאום פרידה

ש הראשונה  שהפעם  רחוק  בה  האמת  ישנו 

 ו',מאבא ואמא היה בטיול יומיים בכיתה 

וגם אז, זה היה בדירה, במזגן, ואכלנו פיצה  

 .לארוחת ערב

על   ' ח-'אנחנו מעריצים אתכם, חניכי גדודי ד

עולמות  לגלות  כדי  מהבית  להתרחק  האומץ 

 .שונים מהקיבוץ אבל נפלאים לא פחות

אנחנו מעריכים אתכם על ההשתלבות בשבט  

אנחנו   בו.  השונות  בפעילויות  וההשתתפות 

הפעולה  שיתוף  את  אתכם  שתקחו  מקווים 

רצון ישבינ שלכם,  למדריכים  ההערכה  כם, 

האנרגיות  עם  תמשיכו  וללמוד.  לפעול 

אות ותפנו  שלכם  הכי   ןהאדירות  למקומות 

 .טובים שיש

 !גדוד אלון היקרים', חניכי כיתה ט

  שם ג ובעזרת ה"ממש לאחרונה הפכתם לשכב

תניעו את השבט קדימה. אחרי לא מעט שנים  

עבורכם   האחרונה  השנה  הייתה  זו  בצופים, 

כחניכים. זכינו להיות אתכם בשנה המאתגרת  

 (א.ר  .טיול פסח של כיתות ט'=)  אט'גרהזאת, טיול  

קורס  הגב,  על  הציוד  כל  ועם  מקלחות  בלי 

ועוד.   ועוד  בחדרים,  עכברים  עם  הדרכה 

רט וגם הייתם בלא מעט  הרמתם הפנינג ספו

ש הראשונה  הכיתה  אתם   100%-פעולות. 

ט כיתה  לשכב  'מילדי  אדיר. "עולים  וזה  ג 

שנה הבאה, אנחנו ב אנחנו בטוחים שתפציצו  

רואים בכל אחד מכם פוטנציאל להיות מדריך  

שהחניכים  ובטוחים  מדהים,  ושכבגיסט 

שיהיו לכם, שרובם עומדים פה מולכם, יאהבו 

 .אתכם כמעט כמונו
 

 .דים ופעילים " מדריכים, ראשג   -     שכב"ג מידב 

למחנ"ק של יומיים וחצי בשנה שעברה יצאנו 

ל  17-כ והשנה  תותחים,    שישהשכבגיסטים 

! תהיו גאים בעצמכם,  40-כבר יותר מ  -ימים  

השטח.  פני  על  המבנים,  על  הילדים,  על 

 .בלעדיכם כל זה לא היה קורה

כבר כמה ימים )וגם במהלך השנה( שאתם  
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זו לא רק  יעוסקים בבני ה אינטנסיבית. אבל 

ספסלים  יבנ גדודיים,  מבנים  של  צופית  יה 

בנ אלא  יותר  יומתקנים,  טוב  דור  של  יה 

  .בקיבוץ ובארץ שלנו

 ,דור שלא מפחד משינויים

 ,דור שיודע להסתדר בשטח

 ,דור שלוקח יוזמה

 ,ודור שנפתח לאנשים שונים ממנ

 ,דור שאוהב אתגרים

 ,דור שאנשים והסביבה חשובים לו

 ,דור שמאמין בכוחה של קבוצה ושל היחיד

דור שרואה את הפגמים לא ממקום של גועל  

לתקן  י ודחי שרוצה  מקום  מתוך  אלא  ה 

 ,ולשפר

המשימה   אם  גם  לנסות  שממשיך  דור 

 ,מאתגרת

 .דור שיודע לעבוד קשה

דור   הצופים  דרך  בונים  נהיה  אתם  שכולנו 

על   בכם  גאים  ואנחנו  מעשיו,  על  בו  גאים 

 .לקיחת חלק מרכזי בחינוכו 

בדרך   אנחנו  השכם,  על  לעצמכם  תטפחו 

 !הנכונה

 .ולסיום, יש לנו בקשה

הנכון  בנתיב  השבט  של  הדרך  את  תמשיכו 

כזכות ולא כחובה. כל אחד ואחת    זאתותראו  

חניכים  הזה,  במעמד  היום  פה  שעומד  מכם 

אנ את  ושכב"ג,  מהיום  שתקחו  רוצים  חנו 

המושכות ותהיו כל שנה יותר טובים מבשנה  

 .שלפניה

  –אוהבים וגאים, וכבר מתגעגעים 

, אמיר, נופר ותמר עֹּמר                                    
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 מה בתרבות?

 ת"אב טיול למתחם שרונה ורחוב נווה שאנן❖
 טלי חמיאל,בהדרכת סיור  –(26.7) ביום שלישי, כ"ז בתמוז 

נתחיל את הסיור בשרונה המושבה  .20:00-וחזרה משוערת ב 16:00יציאה בשעה 

עם הזמן לדלת  שהפכה ,הגרמנית, על גלגוליה השונים. משם נמשיך אל שכונת נווה שאנן

 האחורית של תל אביב. ונקנח במפגש עם תושב השכונה מוז ונשמע את סיפורו האישי.

 חשוב להצטייד במים. 

סיפורים מרגשים ( 2.8 ,)אב-מנחםב ה' ,ביום שלישי - סיפור אישי : הרצאה ❖

אומנות  - ""מאויב למשתף פעולהומטלטלים של רכז שב"כ בלב הטרור הפלסטיני. 

 ,סיפורו האישי המרתק ויוצא הדופן של גיא חן השכנוע והנעת אנשים כנגד כל הסיכויים.

 לשעבר רכז שב"כ בלב הטרור הפלסטיני. 

 רועים.באולם אי 20.30בשעה 

 במסגרת חגיגות – 11.8י"ד באב  ביום חמישי, שירת המונים -ו באב "חגיגת ט ❖
 .  של חנן בן ארי "רגע ": השיר הנבחר .80-ה

------------------------------------------------------------------------ 

 

 סוף הקיץ ... שבוע מעברים ושבוע עם נכדים ❖

 

 סרט על מסך גדול לכל המשפחה.  19:30בשעה  – 21.8  ,ראשון, כ"ד באב ביום   

ארים, יציאה לטיול לילי לנחל חוו  18:00בשעה  –23.8  ,ביום שלישי, כ"ו באב  
 ינת לוי. ' . בהדרכת עתה אימכהחל מתאים 

 מופע קרקס גדול   –24.8 ,אב בביום רביעי, כ"ז  
 באולם הספורט.  17:00בשעה  "בין שמים לארץ"

 .13:00-10:00 בשעות פעילות אירובית רטובה בבריכה –25.8 ,ביום חמישי, כ"ח באב 

           . בכיף גלגיליות –28.8 ,ביום ראשון, א' באלול 
 במתחם חדר האוכל.  13:00-10:00 בשעות

 תרבות הועדת  וחוויתיטוב, מעניין משך קיץ ה

 

 בחסות: מערכת החינוך, הגיל השלישי וועדת תרבות
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 ..כמה חם קיץ קיץ 

תודה רבה לצוות "על האש"  

על ארוחה טעימה, אווירת 

 מדהימה ושמחה. קיץ 

תודה שלמרות החום הבלתי 

נסבל והלחות המטורפת, עמדתם  

ומינגלתם, טיגנתם צ'יפס,  

יסלתם. חסיבלתם, סידרתם ו

 בזכותכם חווינו ערב קיץ נפלא. 

אושר מעריכים ומוקירים את:  

חן, מאיר אלטמן, אחיעד  

מובשוביץ, מושיק גרוס, יוסי 

צנחני, שחר ברלב, גמליאל 

אטיאס, אהוד איתן, ניר בטר, 

ידידיה פלק, שי ברלב,  נעם 

 –ואת צוות ההגברה  פישביין,

 דורון לנג, רן לוי  וניר בטר. 

על   - הלהקהוליקיר ששון 

מוזיקה משובחת שהנעימה לנו 

וכמובן לכל החברים את הערב, 

 שנתנו יד ועזרה בחיסול הערב.

 יישר כוח גדול לכולם.

 כאן זה בית כאן זה לב.... 

 לפנינו  קהילתית  שבת 

לקחת    ,כולם   ,מוזמנים 

 חלק באירועי השבת. 

 המשך קיץ מהנה 

 תרבות ה ועדת

 

 הלימודים בחזרה לספסל 

 : ציוד לתלמידים

לרכוש בחנות  היהיניתן לאחר תשעה באב 

לתלמידים הדרוש  הציוד  בהתאם    את 

 לדרישות בתי הספר. 

 : ילקוטים

גם השנה נדאג להביא ילקוטים במחירים  

וזאת   פעולה   בזכות אטרקטיביים  שיתוף 

 גב. -עם חברת קל

 מוזמנים לרכוש ילקוט בדרכים הבאות: 

יש   גב:-האינטרנט של חברת קלבאתר  ✓

 .תיקי הגן ובי"ס הנחה על 30%לנו 

אפ  כדי לממש את ההנחה יש לשלוח ווטס

בו מצויין דגם    (050-6998486ליפעת כהן )

 המבוקש. 

 אנו נעדכן כאשר התיקים יגיעו לכלבו. 

גב בביל"ו  -בחנות העודפים של קל ✓

 סנטר: 

הפיזית יהקני  תבחווייהמעוניינים   ה 

שבביל"ו  העודפים  לחנות  להגיע  מוזמנים 

בהצגת   ושם  כתובת    ת.ז. סנטר  עם 

 הנחה.  30%המגורים יקבלו 

 אנו זמינים לכל שאלה ובקשה,

 שתהיה שנת לימודים פוריה ומוצלחת,

 יפעת וצוות הכלבו 
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 אסף בית אריה  נוך / מרכז חישל   ומשולחנ

מאחורינו   כבר  הגדול  מהחופש  לחצי  קרוב 

בכל   הילדים,  של  ימיהם  דל.  רגע  אין  ובחינוך 

ו  בעבודה  גדושים  מגוונת  יופעילובהגילאים,  ת 

לפני כן חשוב להתחיל  שעל חלקה אספר   מיד. 

האחת   משולשת.  לאל  – בתודה  שאנו    תודה 

יכולים לאפשר לעצמנו ולילדינו חופש מסוג זה.  

לחברים רבים    –לגמרי לא מובן מאליו. השנייה  

ומסייעים   לבקשותינו  שנענים  רבות  וחברות 

ועוד. השלישית   בליוויים,    –בענפים, בהסעות, 

לצוותים הנהדרים על עבודה מאומצת של הכנה  

 והוצאה לפועל.  

הנוער בעבודת  י  ,נתחיל  ועוד  עליה  שהיו  היו 

שבו   לעבר  שמתגעגעים  יש  ודיונים.  מחשבות 

אני   יותר.  רב  היה  בקיבוץ  הנוער  עבודת  היקף 

רוצה לומר בסיפוק שלמעט חריגות בודדות, בני  

ובנות הנוער ממלאים כראוי את חובת העבודה  

ואף מעבר לה. מגלים אחריות ומביאים תועלת  

 משמעותית, בענפי המשק והקהילה.  

בטעימה   המגוונת    חלק מ ונמשיך  מהפעילות 

מלמעלה   והפעם  האחרונים.  בשבועות  שעברנו 

שנה במערכת ורגע    18בוגרי י"ב סיימו    -למטה  

צעירים    עדת לפני שעזבו אותנו ועברו לאחריות ו

לילה  - )י"א  "הלימונים" הספיקו   לחוות  י"ב( 

לבלות   אשקלון,  בפארק  בקמפינג  משותף 

לעשות   אביב,  תל  ברחובות  משעשעת  בפעילות 

"רשמית"   ולהיפרד  בכרמים  משותפת  שבת 

בבוקר של פעילות חווייתית בבריכה ביחד עם  

 י"ב.  –'א  מכיתות  החינוך רכתכל מע

פתחו את החופש בהתנדבות    'י(-'"הטילונים" )ט

טיול נודד של  וכונה" באשדוד,  במיזם "עושים ש

המשיכו    3 ט'  כיתה  הכרמל.  באזור  ימים 

לסמינר "בתוך הזרם ונגדו" של הקבה"ד, ובין  

 לבין עוד אטרקציות ופעילויות "קטנות". 

)ז' נעורים"  בסמינרים  -"חברת  הם  גם  היו  ח'( 

 של הקבה"ד, טיילו למעיינות, קפצו  

 , ועוד ועוד. iJump -ב

( יותר  ( כמו תמיד בתי  'ו- 'אבגילאים הצעירים 

הילדים שוקקים פעילות כל יום כל היום. בכל 

קשורות   שהפעילויות  מרכזי  נושא  יש  שבוע 

ארץ ישראל, מנהרת הזמן,    – אליו, כמו למשל  

מהעושר   קטנה  טעימה  וכדו'.  אגדות,  ספורט, 

שחי  –הרב   למידה,  י שיעורי  מרכז  מרתון  ה, 

בניית דגם של ארץ ישראל, יום ניווט בירושלים,  

יומיים הישרדות בשטח, חדר בריחה מתוצרת  

עצמית, נסיעה למוזיאון הילדים, משק ילדים,  

אדגיש   שוב  לא.  ומה  חידונים,  הצגות,  בריכה, 

את החשיבה וההכנה וההשקעה שכרוכים בכל  

 העשייה הזו.  

בזמן כתיבת שורות אלו נמצאים רבים מילדינו  

של   קיץ  במחנה  צפת  שליד  לימונים"  ב"יער 

כבר  הצופים,   ומצפים  מתכוננים  הם  שאליו 

היריעה  קצרה  פה    שבועות.  אצטט  רק  אז   ...

של   הווצאפ  בקבוצת  ההורים  אחד  של  הודעת 

 "הורי שבט מידב": 

לכולם," של   שלום  יום  מחצי  עכשיו  חזרתי 

מילים.  אין  פשוט  מילים,  אין  במחנ״ק.    בישול 

דבר   בכל  וחברות  שמחה  מעולה,    - אווירה 

וע התפילה  דרך  הארוחות.מהבניה,  פשוט    ד 

התמוגגתי לראות את השכבה הבוגרת מובילה  

גדולה.  בנועם, במתיקות  בכריזמה,  זה  כל    את 

תודה עצומה לאביתר ולשרית שמנצחים על כל  

זה. משנה לשנה זה הולך וצומח ומתפתח. תודה  

וגאה   שמח  שלכם.  וההתעקשות  ההתמדה  על 

 ".  שהילדים שלנו חלק מזה

רוד, נספר שיש גם  ולמי שתוהה וחושש שהכל ו 

נעימות   תמיד  לא  והתמודדויות,  קשיים 
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הם   כאלו  ומצבים  מקרים  דווקא  ופשוטות. 

הזדמנות לצמיחה ולמידה ושיפור, וזאת בתנאי  

ההורים   בין  מוצלח  לשת"פ  להגיע  שמצליחים 

 למערכת.  

המקום נגמר ולא סיפרתי על הגיל הרך... אז רק  

אציין את קשיי הכ"א שמתעצמים בחופש. את  

המסור,   הצוות  לצד  הנוער  בנות  של  התרומה 

נמצאת   שכבר  הבאה  לשנה  ההיערכות  ואת 

 בעיצומה.   

 שבת שלום   

 

 נח חיות /  משולחנו של המזכיר

 אספת חברים 

ביום ראשון שעבר, בזמן לא שגרתי, אישרנו את  

החלופה המוצעת לתב"ע חדשה לקבוצת יבנה.  

וינמקו   מכאן החלופה תחזור ליועצים שיפרטו 

להגשה   להכשירה  מנת  על  התוכנית  את 

 לרשויות.  

הדו לדיון  יגיעו  הקרובים  חות  " בשבועות 

לשנת   מחודש  2021הכספיים  בונוס  מודל   ,

שנדחתה    ,ושאלת סעודות השבת בחדש האוכל

 מאספות קודמות.  

 

 מועצה

המועצה  רביום   חברי  יתכנסו  הקרוב  ביעי 

החדשים לישיבה ראשונה. כמיטב המסורת נחל  

יו"ר.   ובבחירת  המועצה  של  תפקידיה  בלימוד 

המועצה   של  יומה  סדר  על  יעמדו  מכן  לאחר 

תשפ"ג  רשימת   הלימודים  לשנת  המשתלמים 

ממ"ד   עם  לדירה  בכניסה  הקדימות  ושאלת 

 קומתי. -כון הדויבש

 ה יבני

תוכנית   ונשלמת  הולכת  ראשונה  דרך  באבן 

הפיתוח בצד מערב והחלה העבודה על הפיתוח  

רבים  מאמצים  נעשים  במקביל  המזרחי.  בצד 

כניסת   לקראת  הדירות  הכנת  את  לסיים 

בסיומו   העיכוב  מכניס  הדיירים.  הפרויקט  של 

ה של  ילמתח הן את הדיירים והן את צוותי הבני

הכנת   את  לסיים  מאמץ  כל  שעושים  יבנה 

שעומדת   המשימה  המיטבית.  בצורה  הדירות 

בביתו   יתיישב  הדיירים  שאחרון  היא  בפנינו 

א מסיימים  2החדש לפני חגי תשרי. באבן דרך  

הקבלן   הדייר.  תיק  של  הכנתו  את  הדיירים 

קד את  ליציקת  מסיים  ונערך  הכלונסאות  יחת 

הן   גם  נערכות  הצעירות  המשפחות  הרצפה. 

הדו לשיכון  מהן  -למעבר  אלה  קומתי. 

שמשפצות עוסקות במרץ בהכנת תיק דייר, הכל  

 כדי להבטיח זרימה של הפרויקט ללא עיכובים.  

 בהצלחה לכולנו! 

 

 
 

(. שבת שבע ברכות 10.8תתקיים אי"ה ביום רביעי, י"ג באב )  נעם בנדב וגל של    חתונתם *    
   (.13.8בשבת פר' ואתחנן )שבת נחמו, ט"ז באב )

 תזכורת: יש עדיפות לבעלי השמחה בקבלת דירות אירוח לשבת.

 

 

 להתראות בשמחות !
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 נתן אלתרמן   /עוד אבוא אל סיפך                

בֹות ַתִים כָּׁ בֹוא ֶאל ִסֵפְך ִבְשפָּׁ  עֹוד אָּׁ

ַדִים   עֹוד ַאְצִניַח ֵאַלִיְך יָּׁ

ל ַהִמִלים ַהּטֹובֹות ְך ֶאת כָּׁ  עֹוד אַֹּמר לָּׁ

ן,   ֶׁשֶיְׁשנָּׁ

ן ֲעַדִין.  ֶׁשֶיְׁשנָּׁ

ֵׁשְך ְלֵעת ַלִיל ִני כֹּה חָּׁ  ִכי ֵביֵתְך ֶהעָּׁ

צּוב בֹו ַוַדאי ְלֵאין סֹוף   ְועָּׁ

ְרעּו ְבִלי ַהִגיַע ֵאַלִיְך   ְוַחַיי ֶׁשכָּׁ

 ֻהְסְגרּו ַלחּוצֹות ְוַלתֹּף. 

 

ה  ַאְך ִפְתאֹום ַאְת נֹוַגַעת ְכַיד ַמְבִהיקָּׁ

 ַאְת פֹוַלַחת ְכֵזֶכר ִנְׁשַכח 

ה ה ִלְדִפיקָּׁ ה ֶׁשַבֵלב ֵבין ְדִפיקָּׁ מָּׁ  ַהְדמָּׁ

ֹּאת ה ַהז מָּׁ  ַהְדמָּׁ

ְך   .ִהיא ֶׁשלָּׁ

 

 

 

 ! לצה"ל   מתגייסים

 bimkomon@gmail.comהכתובת למשלוח מאמרים למערכת: 

 המערכת: דינה ספראי, טליה גולדנברג, תמר דגני, ניר יעקבי ושרית פישביין.

 
 

 

 על השירים: יצחק ברוכי 

 
 

 

 גיוס קל וטוב והמון המון הצלחה

 לצעירינו המתגייסים בשבוע הבא  

 )מודיעין(. ניצן עמיר)קורס טייס( ו  שלו זלקינד

 צאתכם לשלום ושובכם בשלום   

 אוהבים ומעריכים 

 ועדת צעירים 

mailto:bimkomon@gmail.com

