שבועון קבוצת יבנה
י''ז בחשון תשע"ז
()18.11.16

ֹלשה אֲ נ ִָּּׂשים נִּצָּׂ בִּ ים עָּׂ לָּׂיו
"וַ יִּ ָּׂשא עֵ ינָּׂיו וַ י ְַרא וְ ִּה ֵנה ְש ָּׂ
ָארצָּׂ ה" (בראשית ט"ו,ב')
אתם ִּמפֶּ תַ ח הָּׂ אֹהֶּ ל וַ יִּ ְש ַתחּו ְ
וַ י ְַרא וַ י ָָּּׂׂרץ לִּ ְק ָּׂר ָּׂ

מוזאיקה ביזאנטית -אתר מידה
שבת פרשת "וירא"
כניסת השבת –  16:17צאת השבת – 17:18
שבועון מספר 1224

פרשת "וירא"
ליל שבת
16:17

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית
לאחר תפילת ערבית שיעור בפרשת השבוע – הרב אילעאי עופרן

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש – יעקב וכמן

08:00

תפילת שחרית
לאחר התפילה והקידוש – שיעורו של יוחנן מאלי

09:30
09:30

תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל
תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

12:45
12:50

תהילים לנשים  -בבית המדרש
שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות

13:00
13:30

תפילת מנחה גדולה
הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

13:20
13:00

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי
משק הילדים פתוח לביקורים למשך שעה

16:26

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת
שיעור 'צורבא מרבנן'  -בבית הכנסת מיד לאחר תפילת מנחה

17:18
20:30

צאת השבת
דף יומי – הרב אילעאי

שהשמחה במעונם
מזל טוב לדני ונעמי הרץ לרגל בר המצווה של הנכד ישראל ניסים ,בנם של דפנה ואייל מורדוך.
מזל טוב למשפחת קריק לבת המצווה של נוגה בת אסי וחן קריק.
מזל טוב לרבקה גוטליב להולדת הנינה ,נכדה לחיה ויוסי נאמן ,בת לאפרת ודוד.
מזל טוב לרז ואביעד מוזס להולדת הבן ,ברכות לסבים והסבתות אלי ופזית ,רחל ודני
ולסבא וסבתא רבה – יהושע וצילה אניקסטר.
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נקודה למחשבה
פרשת "וירא" פותחת בסיפור הכנסת
האורחים של אברהם אבינו:

אברהם

רואה את האנשים ,קם לקראתם ,מזמין

הגמרא במסכת שבת (קכ"ו ע"ב  -קכ"ז

אותם לביתו ומארח אותם ברוחב לב.
האירוח הנדיב של אברהם נצרב

ע"א) ,מביאה את דבריו של רב" :אמר רב
יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחין

בתודעתנו כסמל ומופת להכנסת אורחים,

מהקבלת פני שכינה" .שתי אפשרויות יש

ולא בכדי .הכנסת אורחים איננה רק

לקריאת המשפט -אפשרות ראשונה היא

מעשה טוב בין שכנים ,אלא יש בה רבדים

לגרוס שהכנסת אורחים גדולה יותר

עמוקים מזה.

מהקבלת פני שכינה ,ובכך מזהירה אותנו
הגמרא שלא נקל בה ראש (כפי שאולי

קבלת אורח הינה מעשה של יציאה מתוך

היינו יכולים לעשות) .אפשרות שנייה היא

ה"אני" והעדפת ה"אחר" .קבלת אורח
מחייבת אותי לרגישות כלפי השונה ממני,
שימת לב לצרכיו המיוחדים (השונים

לומר -שגדולה הכנסת אורחים כאשר
היא נעשית מתוך הקבלת פני שכינה.
כלומר ,מתוך ההבנה והאמונה כי האדם

משלי) ,ומתן האפשרות לאדם זר להיכנס

נברא בצלם אלוקים ,ומתוך גילוי הטוב

לתוך הטריטוריה הפרטית והמוגנת שלי.

שבכל אדם ואדם.

האירוח איננו רק הגשת הקפה והעוגה
המשובחים ביותר ,אלא הוא ההכרה

לפי קריאה זו אפשר להבין את חוסר

בקיומו השונה של האחר וקבלתו לתוכי.
האחריות כלפי האחר ממני היא מהותו

הבהירות בפסוקים" -וירא אליו ה'
באלוני ממרא" ומייד אחר כך" -וירא

של מעשה האירוח ,והיא גדולתה של
הכנסת האורחים של אברהם אבינו.

והנה שלושה אנשים" .את מי ראה
אברהם? אפשר אם כן לומר שאברהם,

יכולתו של אברהם אבינו להכיר בקיומו

שראה מולו שלושה אנשים הולכים בחום
הגדול ,הביט בהם מתוך תפיסה של

של האחר ולהעדיפו ,מתגלה לנו בתחילת
הפרשה" :וַיֵּ ָרא אֵּ לָיו ה' בְּ אֵּ ֹלנֵּי מַ ְּמ ֵּרא

הקבלת פני שכינה ,ומתוך אמונה שבכל
אדם יש מן הטוב האלוקי .ומכאן ,פתח

וְּ הּוא י ֵֹּשב פֶּ תַ ח-הָ אֹהֶּ ל ,כְּ חֹם הַ יוֹם .וַיִּ ָשא

את לבו וביתו והצליח להגיע למעלה
הגבוהה של ההכרה בקיומו של האחר
וקבלתו המלאה.

ֹלשה אֲ נ ִָּשים נִּ צָ בִּ ים
עֵּ ינָיו ,וַיַ ְּרא ,וְּ ִּהנֵּה ְּש ָ
עָ לָיו; וַיַ ְּרא ,וַיָ ָרץ לִּ ְּק ָראתָ ם ִּמפֶּ תַ ח
הָ אֹהֶּ ל".

עינת לוי
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ליל הבדולח  -סיפור משפחתי-אישי
לפני שבוע חלף עלינו ציון ליל הבדולח,

לברוח מתוך הבניין .אבל בינתיים הנאצים

"קריסטלנאכט" שאירע ב .9.11.1938-ציון
יום זה גרם לי להרהר על מה שעבר על

התחילו לאסוף את הגברים על מנת לשלוח
אותם למחנה ,בכדי לגרש אותם מחוץ

משפחת אמי בעיר פרנקפורט אמיין.
סבא רבא שלי היה דוד גינסברגר .במשך

לגבולות גרמניה .במקרה ,אחד השוטרים
שנכח במקום הכיר את דוד גינסברגר

 39שנה הוא היה השמש של בית הכנסת
האורתודוקסי בפרנקפורט אמיין
. I.R.G. SHUL Israelitische Religionsgesellschaft
היה זה בית הכנסת שאיחד בתוכו את
היהודים שהיו נאמנים לאורתודוקסיה
ולא לתנועה הרפורמית שתפשה מקום
מרכזי בהרבה מאוד קהילות בגרמניה דאז.
הרב של בית הכנסת היה הרב שלמה ברויאר.

השמש והתיר לו ללכת הביתה ,אותו בית

בית הכנסת נבנה בשנת  1907והיה בו
מקום ל 1,600-איש  1,000 -גברים ו600-

שכמובן נשרף עד היסוד באותו לילה.
המשפחה מצאה מקלט בביתה של אחותה

נשים .בצילומים אפשר לראות שהבניין

של סבתא רבא בפרנקפורט.

היה גדול ומפואר ביותר.
סבא רבא דוד ומשפחתו גרו בקומה

בלי להאריך את הסיפור ,הם וחלק
מהמשפחה המורחבת הצליחו לעבור

ליל הבדולח ,סבתא שלי הגיעה מברלין
לבקר את הוריה בפרנקפורט (היא עברה

לאנגליה .אבל היות ולסבא שלי לא היה
היתר עבודה ,הם תכננו להפליג לארה"ב

לברלין לאחר נישואיה) .בליל הבדולח
הנאצים ,ימ"ש ,הוציאו את סבא רבא דוד

עם שתי בנותיהם ריטה (חנה)  -אמא שלי
ואילזה אחותה ,לפני שגרמניה הכריזה

בן ה 76-החוצה ,על מנת לצפות איך בית
הכנסת עולה באש ,כאשר אשתו ובתו עדיין

מלחמה על אנגליה  -וכך היה .מי שלא
הצליח לצאת מגרמניה  -נספה.

העליונה של בית הכנסת .בשבוע בו אירע

נמצאות בתוך הבניין .הן אמנם הצליחו

אוויס בקר
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חתונה ראשונה בגרעין צבר
השבת ,פרשת וירא ,אנחנו חוגגים
לאבי פסקין ,בן צבר שלנו ,שבת חתן

בירושלים ,מתפתח לחברות ואהבה
עמוקה בין השניים.

(או 'אויפרוף' כלשון המקום) .אני
כותבת את הדברים ומתרגשת ,כי מה

הוריו של אבי ,מיירה ואנדי ,עימם
נוצרו קשרים מעולים במסגרת סוג של

יכול להיות יותר משמח מבן
שמתחתן (גם אם הוא לא

"הורות משותפת" ,מתגוררים
(בינתיים?) בארה"ב .יש לאבי

לגמרי שלך) ומה מסמל
יותר קליטה מושלמת

אחות שעלתה לארץ כמה
שנים לפניו (והתחתנה לפני

בארץ ,אם לא חתונה?
אבי שלנו הגיע לקיבוץ באוגוסט 2014

מספר חודשים) ודודים בכוכב
יאיר ובירושלים .ובכל זאת ,ולא באופן

במסגרת גרעין צבר הראשון בקבוצת
יבנה ,גרעין נחשון .הוא עלה לארץ

מפתיע ,מבחינתו של אבי הבית שלו
בארץ עד עכשיו היה הקיבוץ ,ולכן

מסנט לואיס בארה"ב ,אחרי שנת

חשוב לו לעלות לתורה בשבת שלפני

לימוד בישיבת הר עציון ,והתגייס

החתונה דווקא כאן ,בבית הכנסת

לפלחה"ן גולני בנובמבר של אותה

שלנו.

שנה .היות וגם עבר קורס מ"כים ,הוא

החתונה תהיה בשורש ביום חמישי

משתחרר בנובמבר .2017

הקרוב ,ובהזדמנות זו ,תודה רבה לרב

לקבוצת יבנה יש תפקיד חשוב בסיפור

אילעאי שיערוך את החופה והקידושין,

אהבתם של אבי ובתאל אטינגר (בת
פתח תקווה ,דור  11בארץ מצד אביה)

ועל הליווי הנדרש לפני החתונה.
אבי ובתאל יתגוררו במעונות

כי הם נפגשו לראשונה כאן ,לפני

באוניברסיטה העברית בהר הצופים,

כשנתיים ,כשבתאל הגיעה לבקר את

בשל לימודיה של בתאל .אבי כאמור

חברתה ,אור רחמים ,ששירתה כאן
במסגרת שירות לאומי .והשאר ,כמו

ממשיך להיות חייל ,אבל הוא כבר
לגמרי לא "בודד" ,ואנחנו מקווים

שאומרים ...היסטוריה.
ליווינו את אבי במסלול הצבאי

שמשפחתנו וקבוצת יבנה ימשיכו
להיות בית עבורם גם בעתיד.

המאתגר שלו ,ובמקביל נוכחנו איך
הדייט הראשון ,במוצ"ש רחוק אחד

נעמה וארי סולטניק,
ה"הורים'"הגאים
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תוכנית תל"מ (תעסוקה ,לימודים ,מגורים) בקבוצת יבנה
תוכנית תל"מ מציעה לצעירים יוצאי

מטעם התוכנית .עם סיום התוכנית,
מלווה החניך לקראת יציאתו לחיים

רקע:
אתיופיה בגילאי  ,20-25שנה של

במערך

והשתלבותו
עצמאיים
התעסוקה /הלימודים העתידי.

תעסוקה ,לימודים ומגורים בקיבוצים.
התכנית מזמנת הזדמנות חד פעמית

בקבוצת יבנה:
בקבוצת יבנה השתלבו עד כה שבעה

לניהול חיים באופן עצמאי ,תוך

חניכים שבאו כיחידים (ארבעה
סיימו את התוכנית ושלושה עזבו

רכישת מקצוע ו/או השלמת
בגרות והכנה לחיים.
תוכנית תל"מ פועלת

באמצע).
על מנת למנף את התוכנית

בשיתוף התנועה הקיבוצית
ולאחרונה עברה ממשרד

החלטנו ,בגיבוי המוסדות ,לעבור
משילוב יחידים בתוכנית לשילוב

הקליטה ל"משרד לשוויון
חברתי" ,בראשותה של השרה גילה

וגיבוש של קבוצה ,ובמקרה שלנו -
קבוצה של בנים (עד ששה במספר)

גמליאל .התוכנית פועלת בכ16 -
קיבוצים

ברחבי

הארץ,

שישתלבו בענפי הקיבוץ היצרניים
ובמתחם ענף המזון.

מיטבתה

בערבה ועד ברעם בצפון ,ביניהם גם
קבוצת יבנה ,ומשתתפים בה מדי שנה

כרגע נמצאים בתוכנית ארבעה חניכים
המתגוררים בקוטג' של בית הרב

כ 90-צעירים וצעירות .תוכנית
תל"מ משמשת מנוף לשילובם של

לשעבר ,ועם המעבר של משפחות
לבתים החדשים ,יתפנה קוטג' נוסף,

צעירים יוצאי אתיופיה בחברה
הישראלית ,תוך מתן דגש על העצמתם

באותו בניין ,עבור שני חניכים נוספים
הממתינים מזה זמן להצטרף לתוכנית

מאפשרת
התוכנית
האישית.
לחניכיה עבודה בשכר מלא באחד

אצלנו .כל החניכים הנמצאים אצלנו
בתוכנית עשו שירות צבאי מלא,

מענפי הקיבוץ ,הכשרה מקצועית
במכללות באיזור ,מגורים בקיבוץ

ומשתלבים היטב בענפים שהוצעו
להם:

והשתלבות בחיי הקהילה .בנוסף לכך
מתקיימות במהלך התוכנית פעילויות

*הבטמו בירלה ,דרבאו טקלו ,והבטה
אתלאי – עובדים בזיתיה.

העשרה מגוונות וקורס כישורי חיים
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*בילו ליקה – עובד במתחם ענף המזון.

השתלבו במארג העבודה במדינת

להגיע

ישראל .חלקם עשה דרכו למכללות

בתחילת דצמבר ולהשתלב במדגריה.
*אברהם רדה -עובד כשכיר בענף

ולאוניברסיטאות.
כן ,גם לנו ,לקבוצת יבנה ,יש חלק קטן

המזון ואמור להצטרף לתוכנית.
אין צורך להרחיב בחשיבות התוכנית

ותרומה בהישג זה.
התוכנית נתמכת על ידינו ,כמקשרות

ובתרומתה להשתלבותם של צעירי
תל"מ בחברה הישראלית ,לחיזוק

הקבוצה ,ובשל הרחבתה אנו מעוניינות
בחבר שיצטרף אלינו לסיוע ,במידת

*ישעמבל

אספה-

אמור

השייכות,

המסוגלות

כאזרחים

עצמאיים,

הצורך.

והתערותם

אנו מאחלות לתל"מים דרך צלחה

המתפרנסים

וברוכים הבאים.

ומפרנסים את משפחותיהם ,ותורמים
לקהילה ולחברה הישראלית.

שרה אריאל ורבקית שריד

במהלך  16השנים סיימו את התוכנית
יותר מאלף צעירים וצעירות ,אשר

הודעת הגבאים
בימים אלא חיברנו נוהל הרמת כוסית "לחיים" של חתני תורה ובראשית.
לנוחיות המשפחות ,ניתן יהיה לקבל את הנוסח אצל שרה במשרד וכן אצל
עדו  -יו"ר הגבאים .
"את הגשם תן רק בעיתו"  ...מיום ראשון ,י"ח במרחשוון ,נתחיל לומר בתפילה
"ועננו בורא עולם" ,בתקווה שיתקבלו תפילותינו ונזכה לגשמי ברכה.
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על ראש שמחתנו  -מחדשות צוות טיולי חורף
צוות טיולי חורף בתהליך מואץ של
"סגירת פינות" לקראת יציאת המחזור

קורס מורי דרך וקורסים שונים ,אב
לארבעה ,מתגורר בקיבוץ קריית ענבים.

הראשון של טיולי חורף תשע"ז ,בבחינת:

כמובן שצוות מורכב שכזה מחייב אותנו
בהתארגנות מיוחדת .המסלולים מגוונים

"תהא שנת עליה ל."ZION-
אנו מודים לחברים על האמון
שנתנו בנו ,ועל כך שהרשימות

ועשירים בתכנים ,נופים ומבטים אל
העיר .אורך ממוצע של כל מסלול -

התמלאו תוך פחות משבוע
ימים .לנוחיותכם הדפסנו את

כחמישה קילומטרים.

הרשימות באופן מסודר.
תוכנית כללית של מסלולי הסיור:
לאור עושר התכנים שמזמנת לנו העיר
וסביבותיה ,החלטנו לנקוט בשיטת הדרכה

טבע עירוני – אל גינת אגוז ירדתי
תצפית מגילה לעבר העיר הגדולה .ירידה

שונה מהרגיל .את הטיולים ידריכו לפחות
שני מדריכים בכל טיול ,כל אחד מהם

לאורך נחל כוס ,שם נלמד על המושג "טבע
עירוני'" בהיבט פילוסופי ,תכנוני ופיסי.

בדגש על תחום אחריותו.
חיליק אברג'ל :תואר שני ביהדות ,בוגר

הליכה עד פארק ירושלים בנחל רפאים

בי"ס שדה הר גילה ועפרה ,מרכז קורס
מורי דרך בירושלים ,אב לשישה ,מתגורר
בירושלים ,יתמקד בנושאים של עיר
וסביבה במסלולים שבשולי העיר.

ההולך ומשתקם לקראת הקמת גן לאומי
גדול .ביקור בעמק הצבאים – סיפורו של
מאבק להצלת שטח בין שכונות – מאבק
שחברו לו פעילים סביבתיים ,חברתיים
וכלכליים.

ד"ר ירון עובדיה :מזרחן ,בוגר בי"ס שדה
הר גילה ,שירת בגולני וחטיבת המחקר

קו התפר של ירושלים – העיר שאוחדה

באמ"ן ,ריכז בעבר קורס מורי דרך וקורסי
מדריכים שונים ,אב לשתי בנות ומתגורר

לה יחדיו?
נצא למבט מפוקח על קורותיה של העיר

בירושלים .יתמקד באזורי התפר הגאוגרפי
והחברתי של העיר.

ירושלים מאז מלחמת השחרור ועד ימינו.
נצפה מנבי סמואל על מרחבי העיר ,נבקר

שי בייטנר :תואר שני ביהדות ,בוגר בי"ס
שדה מעלה אפרים ועין גדי ,ריכז בעבר

במובלעת הר הצופים ונשמע על קורותיה
בין המלחמות ,נלך משמעון הצדיק לגבעת
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התנ"ך ונעסוק במוקדי קונפליקט עכשויים

מסלול אתרים יבצע תכנית דומה ,עם
קטעי הליכה קצרים.

בקבר רחל ותצפית על גילה.

בברכת חן הארץ,

משולי העיר ובוסתניה  -לשכונות ולבתים

צוות טיולי חורף – שלך ובשבילך ,בכל

מנבי סמואל למצפה נפתוח וירידה לנחל

מקום ובכל שעה!  -מאיר אלטמן ,מתי

שורק ולליפתא .היכרות עם התוכניות

אלטמן ,טל בגלייבטר ,יצחק ברוכי ,מיכל

העירוניות לפיתוח ושימור.

סופר-ברלב ואבי ששון.

ובנייה יהודית לאורך קו התפר .נסיים

אתר מורשת קבוצת  -יבנה
לאחרונה עסקנו באיסוף מסמכים וצילומים של טיולי חורף מאז
תחילתם (בשנות ה ,)80-סריקתם והכנסת כל החומר לאתר מורשת
ולארכיון.
נשמח לקבל כל חומר מטיולי חורף המצוי אצלכם ולצרפו לאתר מורשת,
להנאת כל דורש בכל מקום בעולם .אנו עומדים לרשותכם בכל עזרה
שתידרש לשם העברתו אלינו.
במיוחד – תמונות מטיול חורף לערבה (חצבה) משנת ( 2002-3אין בידינו
אף לא תמונה אחת!!)
חומר שאינו דיגיטלי יוחזר לבעליו לאחר סריקתו.
בתודה מראש על שיתוף הפעולה

דני הרץ ,אריה ברנע ,ידידה קריק
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בדיקת פוריות – לבעלי עניין
מזה כשלושה חודשים עובדת במדגרה
מכונה חדשה ומשוכללת לבדיקת הפוריות
של הביצים ,מכונה שגם בודקת וגם מפנה
את הביצים הבלתי פוריות .מכונת
הפוריות נרכשה מאחר שמכונה קודמת
"סיימה את חייה" (כבר לפני מספר שנים).
המכונה החדשה נוספה למערך השינוע של
הביצים והיא עושה את עבודתה נאמנה.

ומדובר היה רק במדגם ,המערך "סחב"

על השינוי אני שומע מארי סולטניק -
מנהל התפעול של המדגריה ,ואני כותב

איתו לאורך כל הדרך ביצים ללא תכלית
שנזרקו לפח רק בשולחן מיון האפרוחים.

בלשוני:
אנחנו רואים בהכנסת המכונה לבדיקת

המכונה מזהה ביצים בלתי פוריות וגם
עוברים שלא התפתחו בשלבים המוקדמים
של ההדגרה .הוצאת הביצים האלה מהווה
תרומה משמעותית לרווחת האפרוחים
ביום הבקיעה ולמניעת זיהומים.
אנחנו נעזרים במידע הזה גם למעקב אחר

המכונה

תפקודן של להקות האם ולמעקב אחר
תהליך ההדגרה.

מגש הביצים

בלהקות מבוגרות שבהן ,מטבע הדברים,
הפוריות יורדת באחוזים גבוהים ,ניתן
פוריות חלק בלתי נפרד מכל מערך

לפנות מקום ,ל"צמצם" מגשים ולחסוך

ההדגרה .בדקנו מספר דגמים ובסוף בחרנו

מקום וזמן עבודה.

במכונה

של

חברת Projects

ID

עכשיו זה  100אחוז
כיום כל הביצים במדגרה עוברות שיקוף

שמתמחה במערכי שינוע במדגרות.
עד להכנסת המכונה החדשה נעשו בדיקות

במכונה והכל תוך כדי תנועה על קווי
היצור ,ללא תוספת כ"א וללא עיכובים

מדגמיות עם מנורת שיקוף ,בעבודה ידנית
מאומצת הדורשת כ"א מיומן .הואיל

מיותרים .המכונה סורקת את הביצים תוך
כדי תנועה ,מפענחת את השיקוף ומוציאה
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את הביצים שמהן כבר לא יבקע אפרוח.

מדדים שנקבעו היא פועלת לפי "עובר  /לא

הביצים שנפסלו נשלפות ונזרקות לפח

עובר" .למכונה כוסיות ואקום שיורדות

האשפה והמגש עם הביצים הפוריות ,ורק

באחת .כוסית הואקום נצמדת

הן ,ממשיך לתחנה הבאה ,לתאי הבקיעה

לביצה שנפסלה ,מרימה אותה

שם ישהו הביצים עוד  3ימים בטרם יאמרו

ומפנה אותה לפח האשפה.

האפרוחים את דברם ויודיעו בציוץ

ומה הלאה?

אופייני/עוף-ייני "באנו לעולם/לאולם".

הכנסת המכונה לבדיקת פוריות היא חלק

איך המכונה מזהה ביצה בלתי פוריה?

מתכנון כולל של הכנסת מכונת הפרדה
בין

קליפות

הביצה

הביצה עוברת שיקוף בתאורה מיוחדת

שתפריד

הנקלטת ע"י מצלמה .התוכנה מפענחת את
נתוני מעבר האור בתוך הביצה ,ולפי

האפרוחים שזה עתה באו לעולם .אבל זה -
לעתיד לבוא.

שמשון

ירקונים 2
בואו לבאו!
בשנות החמישים פתח יוסף באו  -גרפיקאי ,בלשן וסופר ,ומחלוצי האנימטורים במדינת
ישראל ,את הסטודיו שלו בתל אביב .הוא עסק בהפקת פרסומות וסרטי אנימציה ,וביצירת
כותרות לסרטים מהתקופה .בסטודיו שבנה הקימו בנותיו
מוזיאון המציג את פועלו.

יום שני ,כ' בחשון תשע"ז.21.11.2016 ,
יציאה בשעה  .16:00חזרה משוערת20:30 :
למגיעים עצמאית :בית יוסף באו ,ברדיצ'בסקי  ,9תל אביב.
קפה ועוגה – עליכם  -א"א

ירקונים המשך

 יום שני-ה' בכסלו תשע"ז - 5.12.2016 ,בן שמן
 יום שני-י"ב בכסלו תשע"ז - 12.12.2016 ,יבנה
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לבין

במסגרת "הערב לזכר בנינו וחברינו"
נארח את

חבר הכנסת עפר שלח
בהרצאה בנושא תפיסת הביטחון של ישראל
שמבוססת על ספרו

"האומץ לנצח"
"למה חייבים לשנות את תפיסת הביטחון – ועכשיו?"
ח"כ עפר שלח הוא חבר בוועדת חוץ והביטחון בכנסת ,והיה ממובילי
התחקיר על מבצע צוק איתן .עפר שירת כקצין בחטיבת הצנחנים ונפצע
בשירותו במהלך מלחמת לבנון ה .1 -מאחוריו שנים רבות כפרשן בכיר
ומומחה לענייני ביטחון.

הערב יתקיים ביום ראשון ,י"ט בחשוון20.11 ,
בשעה  ,20:45באולם האירועים
מחכים לראותכם  -ועדת תרבות

טיול אליקים
הטיול השנתי יוצא לדרך והפעם  -בחודש יוני לצפון יוון  .הסטוריה ,תרבות ,ובעיקר נופים
כפריים .נבקר באתונה ,שבת בסלוניקי ורוב הימים בנופי צפון יוון ,והכל בעונה הטובה ביותר.
לפרטים נא לפנות
לאליקים איטלי
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לכבוד פתיחת חודש האור
ועדת תרבות שמחה להזמינכם למופע המצליח

"נפגשנו"
אפרים שמיר ואלון אולארצ'יק
בהופעה עם כל הלהיטים הגדולים מכוורת ועד היום!
הם התחילו בלהקה הצבאית ,היו ביחד בכוורת ,מאז המשיך כל אחד
בקריירה ייחודית משלו ,וביחד הם עומדים מאחורי כמה מהלהיטים
הגדולים ביותר בתולדות המוזיקה הישראלית.
עכשיו הם נפגשים ,על הבמה ,במופע שמח וסוחף הכולל את שירי להקת
כוורת האגדית ,והלהיטים המוכרים והאהובים של כל אחד מהם.
בין השירים במופע" :יו-יה"" ,בואי נגיד שאני שלך"" ,היא הולכת
בדרכים"" ,רוקד לקול הבנות"" ,בחברת עצמי" ,המגפיים של ברוך",
"נכון את יפה"" ,בא לשכונה בחור חדש"" ,ילד מזדקן"" ,נתתי לה
חיי" ועוד רבים וטובים...

המופע יתקיים ביום חמישי,
א' בכסלו ,1.12 ,בשעה  21:00בחד"א
הצפוני.
 על מנת לאפשר את קיום המופע אנו זקוקים למתנדבים להקמה
ולחיסול האירוע .ניתן להירשם על גבי לוח המודעות בסמוך למודעת
הפרסום.
יעל מרוז -ועדת תרבות
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לתשומת לב הציבור
נמסרה הודעה מטעם הווטרינר של רשות שמורות הטבע והגנים
שלקיפודים יש סקאביס  –SCABIESמחלה לא קלה המועברת גם לבני אדם.
לכן יש להימנע מלנגוע בקיפודים הנראים לא חיוניים.
אם מוצאים קיפוד שהחזיר את נשמתו לבורא עולם,
יש לאסוף אותו ביעה או באת ולזרוק את המסכן לפח אשפה,
(אם אפשר  -בתוך שקית אשפה).

אוי ,אני חולה

סקרנים יכולים לפנות לאלי מוזס או לאלכס בקר לקבלת לפרטים מלאים.

סימן שאתה צעיר
ברכות ואיחולים לשירות משמעותי ואיכותי
לדרור לסלוי ,המתגייס לנח"ל.
לזהר אניקסטר ,המתגייס לצנחנים.

בודקים את התקנון
בימים אלו מתכנס צוות לבדיקת
תקנון צעירים ונספחיו.
צעירים וחברים ,אם ברצונכם להאיר
את עינינו בנושאים שלדעתכם חשוב

ולצור בגלייבטר ,המתגייס לשיריון.
צאו לשלום ושובו בשלום.
ניבה טסלר ,ברוכה השבה הביתה.
במסגרת שנת בית ניבה תעבוד בחנות ובענף המזון.
שמחים בבואך.

שנתייחס אליהם ,מוזמנים לפנות
לשושי זלקינד ,נורית וולף
וקמה מרמור

מחבקים ואוהבים  -ועדת צעירים
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מרפאה
אחות כוננת בשבת פרשת "וירא" – אילה עמיר
שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא:
יום ראשון 17:30-14:30
יום שלישי 13:00-09:30
יום רביעי 16:00-13:00
יום חמישי 14:30-15:30 ,09:00-08:00

שבת שלום!

פעילות מרכז יום בשבוע הקרוב
 יום ראשון י"ט במרחשוון 8:45 20.11 ,חוג תנ"כ עם חנה לבל (ספר נחום) .
 יום שני כ' במרחשוון תשע"ז21.11.16 ,
במסגרת חודש האזרח הותיק יוקרן הסרט" :כפרה" – בכיכובה של קירה נייטלי,
מבוסס על רב המכר של הסופר :איאן מקאיוון.
 17:00כיבוד והרשמה 17:30 ,הקרנת הסרט.
 יום רביעי כ"ב במרחשוון תשע"ז 23.11.16 ,משעה  12:00 – 9:00תתקיים מכירת תכשיטים
של שלומית אנג'ל במחירים טובים  -מ.₪ 10-
בברכה צוות העמותה

הודעה – פדיקור וקוסמטיקה
אעדר מהמקום מי"ב-כ"ט במרחשוון []13-30.11
בברכה ,מרלי ריין

בענייני תורים לפדיקור וקוסמטיקה ,נא לפנות לדוסי אלטמן.

חלוקת שתילי העונה
חלוקת שתילי עונה תתקיים אי"ה ביום שלישי כ"ח חשוון  29.11בשעה  15.30במחסן הנוי.
קומפוסט להכנת הגינות נמצא בערימה ,מזרחית למבנה הנוי .צוות הגננים
סטודנטים לשעבר
סטודנטים (לשעבר) שמקבלים מהאוניברסיטה/מהמכללה אישור על זכאותם לתואר מתבקשים
להעביר צילום של האישור לתולי בגלייבטר/הנה"ח -

נעמי הרץ – מרכזת ו .השתלמויות

הפעם  -נעלי איציק
ביום רביעיכ"ב בחשון 23.11 ,בין השעות  16:00ל 19:00-תתקיים במשטח מכירת "נעלי איציק",
לנשים,
עפרה גוטליב
גברים ,בני נוער וילדים .הציבור מוזמן .
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בין חשון לכסלו  -טוביה ריבנר
הַ י ְַרגָּׂזִּ ית מ ֹוצֵ את אֶּ ת ִּקנָּּׂה מֵ אֶּ ְש ָּׂת ַקד
וְ ָּׂש ָּׂרה ִּשיר ִּמזְ מוֹר
עו ְֹרבָּׂ נִּי ְמנַסֶּ ה לְ חַ ּקוֹת עֶּ פְ רוֹנִּי .הּוא מַ ְצלִּ יחַ ? בְ ק ִֹּשי.
ִּש ְק ַשק וְ נַחֲ לִּ יאֵ לִּ י הָּׂ לוְֹך וְ טָּׂ פוֹף יֵלְ כּו.
טּורה.
בּולְ בּול ִּמ ְתאַ מֵ ן בְ קוֹלו ָֹּׂר ָּׂ
ֲגּורים בַ ָּׂש ֶּדהִּ ,ש ְרשּור ַש ְק ָּׂנ ִּאים בַ ָּׂשמַ יִּ ם.
ע ִּ
ְש ַר ְק ַרק ִּמ ְתהַ ֵדר בִּ גְ וָּׂ נָּׂיו וְ תוֹפֵ ש חֲ ָּׂר ִּקים בְ מָּׂ עוֹף.
ִּציגְ ְצוִּ יק וְ ִּט ְקצּופ וְ צצצסססס ּופִּ יפפִּ יפפִּ יפ וְ נ ַָּּׂקר ְמתוֹפֵ ף.
ְדרו ִֹּרים ְרכִּ יל ִָּּׂאים-אֵ ין-כְ מוֹהֶּ ם ְמפַ ְטפְ ִּטים ְמפַ ְטפְ ִּטים.
כֶּ לֶּב נִּצָּׂ ב מּול חָּׂ תּול ּומַ ְרצֶּ ה ל ֹו עַ ל ֶּד ֶּרְך אֶּ ֶּרץ
גַם חו ִֹּחית נוֹתֶּ נֶּת ק ֹולָּּׂהֶּ ,שהַ כֹל יִּ ְהיֶּה כִּ ְדבָּׂ ר ֹו
ֲענָּׂנִּים ִּמ ְת ַק ְרזְ לִּ ים לְ ַק ֵשט אֶּ ת הַ כָּׂ חֹל.
עֵ ִּצים ִּמ ְת ַרפְ ִּקים עַ ל הָּׂ רּוחַ  ,עֵ ץ ַאחַ ר עֵ ץ.
אֲ וִּ ִּירים ֶּשבֵ ין הֶּ עָּׂ לִּ ים גוֹלִּ ים אֶּ ת ָאזְ נ ֹו ֶּשל ָּׂק ִּשיש:
הַ בֵ ט ,א ֹור כְ מ ֹו כְ פָּׂ פָּׂ ה ,יָּׂפֶּ ה הָּׂ ע ֹולָּׂם עַ ל ַקו הַ ֵּקץ.

על השירים – יצחק ברוכי

למערכתbimkomon@gmail.com :
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