שבועון קבוצת יבנה
י"ב באב תשע"ז
()4.8.17

פסל האמן רוברט אידניאנה ,המוצב בגן הפסלים של מוזיאון ישראל בירושלים

מאתר "בית אבי חי"

שבת פרשת "ואתחנן"
צאת השבת – 20:14
כניסת השבת – 19:13
שבועון מספר 1260
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פרשת "ואתחנן"
ליל שבת
19:13

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:30

דף יומי בבית המדרש – הרב הלל טוויטו

08:30

תפילת שחרית
אחרי התפילה יתקיים שיעורו של יאיר לסלוי
תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

12:50

שיעור בספר תהילים  -בבית משפחת נח חיות

13:30

תפילת מנחה גדולה

16:30

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

17:00

משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת
שיעור "צורבא מרבנן"  -בבית הכנסת מיד לאחר תפילת מנחה
הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

20:14

צאת השבת

09:30

17:45

שהשמחה במעונם
מזל טוב לחנה ואריה הקהל להולדת הנין ,נכד למיכל ועמוס ,בן לתמיר ומירב.
מזל טוב ליהושע וצילה אניקסטר לנישואי הנכד הילל ,בנם של ורד ויאיר עם בח"ל אמונה.
מזל טוב לאסתר לוי להולדת הנין ,נכד ליעקב ושורי לוי ,בן לניצן ושובל.
מזל טוב ליוסי וצביה בן אהרון לבר המצווה של הנכד אלון אליה ,בנם של טל ואבינועם.

מזל טוב לאורי ושושי אלטמן להולדת הנכדה ,בת ליעל ואסף אסולין.
מזל טוב למשה וטובה שטיינר להולדת הנין ,נכד לעירית ומוטי ,בן למוריה ואלאור.
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נקודה למחשבה  /אריאל גוטליב
קשה להגיע לפרשת ואתחנן ולא לדבר על
הקשר הנצחי בין עם ישראל לבין הקב"ה.

"קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח"
(כי תבוא)

דווקא בימים אלו ,לאחר שעברנו את
שלושת השבועות ,את שלוש ההפטרות

"שוש אשיש בה' תגל נפשי באלוקי" (ניצבים)

שואל אבודרהם :לכאורה אין קשר בין

העוסקות בזעם ותוכחה ("תלתא
דפורענותא") ואת ט' באב ,היום שבו

ההפטרות ,לא בסדר הכרונולוגי שבו הן

הוחרבו שני בתי מקדשנו ,עם ישראל

מופיעות בתנ"ך וגם לא ע"פ הנביא

התרחק מהמקום בו הוא צריך להיות (הן

שאמרם?
והוא מפרש את ההפטרות כדו-שיח בין

מבחינה רוחנית – אור לגויים "ונברכו בך
כל משפחות האדמה" ,והן מבחינה פיזית

הקב"ה לעם ישראל -
ה' שולח (שליחים) לנחם את ישראל ואומר

שגלה מאדמתו) והתחילה הגלות הארוכה
ואיתה אינסוף צרות לעם ישראל.

"נחמו נחמו עמי" ,ישראל לא מתנחמים
ואומרים" :ותאמר ציון עזבני ה'" .חוזרים

דווקא בימים אלו חשוב לדבר על הקשר
ועל הקירבה שבין הקב"ה לעם ישראל,

השליחים לקב"ה ואומרים לו" :עניה
סוערה לא נוחמה" ,אומר הקב"ה "אנכי

כמו שנאמר בפרשתנו" :כי מי גוי גדול
אשר לו אלוקים קרובים אליו כה' אלוקינו

אנכי הוא מנחמכם" .חוזרים השליחים
ואומרים לישראל" :רני עקרה ...פצחי רינה".

בכל קוראינו אליו" (ד,ז) אבל הדגש
המרכזי המבטא קשר זה הוא דווקא

והקב"ה מגיע לנחם ,ואומרים השליחים
לבני ישראל" :קומי אורי כי בא אורך

בהפטרה המתחילה את "שבע דנחמתא" (שבע
הפטרות הנחמה הנקראות מפרשת ואתחנן ועד

וכבוד ה' עליך זרח".
ובני ישראל בתשובה אומרים ומשבחים:

ישראל והן:

"שוש אשיש בה' תגל נפשי באלוקי"

"נחמו נחמו עמי" (ואתחנן)

לאחר הימים שעברנו וכל האסונות שבאו

"ותאמר ציון עזבני" (עקב)

בעקבותיהם ,על עם ישראל יכול היה להיווצר
מצב שנדמה כי הקב"ה עזב אותו "ותאמר

לפרשת נצבים) העוסקות בדברי נחמה לעם

"עניה סוערה לא נוחמה" (ראה)

ציון עזבני ה" ,אך הקב"ה דואג לנחם
"שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו ובאו

"אנכי אנכי הוא מנחמכם" (שופטים)

לך חי אני נאום ה' כי כולם כעדי תלבשי

"רני עקרי לא ילדה פצחי רינה" (כי תצא)
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ותקשרים ככלה"

זאת ,לאורך הדורות עם ישראל שמר על

 -עוד ישובו בנים

לגבולם.

הברית עם הקב"ה ולא שכח את ירושלים

פעם ,לאחר שיעור שעסק בפסוק "אם

ולא את הבטחותיו של הקב"ה וידע כי כמו

אשכחך ירושלים תשכח ימיני ,אם לא

שנבואות הזעם התקיימו כך גם קרוב

אעלה את ירוש לים על ראש שמחתי"

לוודאי נבואות הנחמה יתקיימו ,כמו

חשבתי לעצמי :כאשר חתן וכלה  -לפני

שאמר רבי עקיבא כאשר ראה שועל יוצא

אולי  1000שנים  -עמדו ואמרו פסוק זה

מבית קודשי הקדשים.

מתחת לחופה וידעו כי הבית שהם בונים זו

אשרינו שזכינו וחלק מהנבואות כבר

עוד אבן בדרך לבניין השלם של עם ישראל,

התקיימו בנו.

מעניין אם הם תיארו לעצמם עוד כמה
שנים ועוד כמה סבל העם יעבור בדרך עד

יהי רצון וגם אנו נזכה להמשיך ולבנות את
הבניין השלם  -בניין ירושלים.

לבניין ירושלים אליו הוא מצפה ,וכך כל
בית שנבנה בעם ישראל .ובאמת ,למרות

אירוע סיום מסכתות
בשבת הבאה ,שבת פרשת עקב ,לרגל סיום מסכתות:
בבא קמא ,בבא מציעא ובבא בתרא ,במסגרת הדף היומי,
תתקיים במשטח סעודה שלישית קלה ,בהשתתפות

משפחת שפילמן
בתוכנית :סעודה ,סיום מסכת מפי הרב אילעאי,
שיעור מפי יגאל ,ושירי סעודה שלישית.
המעוניינים לסייע או להכין דברי מאכל מתבקשים לתאם עם ברוריה.
הציבור מוזמן!
הוועדה לענייני דת
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תקנון צעירים – חישוב מסלול מחדש  /מתי אלטמן ,מש"א
"קבוצת יבנה רואה בקליטת בניה מטרה

האיכותי שלנו במקרה היותר טוב .כך שבגיל

מרכזית .קבוצת יבנה רוצה ליצור עבור בניה

 ,18ילדינו בשלים להמשיך בדרך החיים

חווית בית ושייכות ,שתאפשר לבניה מרחב

המיוחדת שלנו.
מסתבר ,שרובנו כבר הפנימו שלא כך הדבר,

שהות בקבוצה.

פה ושם היו גם דיונים על "הדור לאן?" אבל

לאור השינויים ותהליכים העוברים עלינו ועל

אנו ממשיכים להתנהל כאילו כך עובד העסק.

בנינו יש צורך בבניית מסלול מחודש שיעגן

ופה מתחיל הדיון ...

את יחסי הגומלין בין הבנים לקבוצה.

רבות נכתב וסופר על הדור המיוחד שגדל

המסלול החדש נותן מרחב של שנים ,בנוי על

היום ,דור ה ,Y -דור המילניום ,דור ה  Z-ועוד

הידועים

כינויים כאלה ואחרים .בכתבה זו לא אנסה
לתאר את מאפייני הדור ,אותם ועליהם ניתן
לראות ולקרוא רבות באינטרנט ובספרות (אני

המוצע .לאלו שטרם שמעו על הנושא ,אנסה
במאמר זה לתאר את הדרך שאנו

ממליץ לטעום קצת ע"י צפייה ביוטיוב "דור
המילניום  -סיימון סינק" ,אך
כאמור יש עוד הרבה טובים וראויים

של זמן לבדיקה משמעותית ואמיתית תוך כדי

בחירה

אישית,

אחריות

וכללים

מראש"

במילים אלו נפתח תקנון הצעירים החדש

עוברים ,ואת עיקרי ההצעה ,שללא ספק
יכולה להיתפס כמהפכנית ,אך היא

שמנתחים את מאפייני הדור).

הכרחית לדעת המעורבים בממשקים

בכתבה זו אנסה להסביר איך זה
משפיע עלינו ,ולמה אנו מרגישים
את הצורך בתקנון חדש.

השונים עם הצעירים בימינו.
חשוב לציין שלמרות המהפכנות שבהצעה ,רוב
הקיבוצים השיתופיים עובדים בשיטה זו
בגרסאות שונות לשביעות רצונם ,חלקם כבר
מעל  10שנים .ועם קיבוצים אלה נפגשנו ,ובעיקר

צעיר המסיים שירות צבאי נמצא בנקודה
בחייו בה התחושה היא שכל העולם מונח על
כף ידו ,תוך רצון לממש את עצמו בכל תחום
(ואם אפשר אז במקביל) ,לעשות דברים

למדנו( .חצרים ,בארי ,לביא ועוד).

משמעותיים ,ועליו רק להחליט לאן פניו.
בנקודה זו מגיע הממשק עם הקיבוץ והכללים
ה"נוקשים" שלו .עד היום אמרנו לעצמנו ,זה
אנחנו  -אם הצעיר מעוניין ,שישתלב על כל
המשתמע מכך .ואם לא מעוניין ,שילך ...

אתחיל בהסבר ,מדוע יש התופסים שינוי זה
כמהפכה .התשובה לכך היא ,מכיוון שאנו
קוראים תיגר על הפרדיגמה הגורסת שערכי
השוויון והשיתוף עוברים בלידה לבנינו
במקרה הטוב ,או מושרשים עמוק בחינוך

ואכן ,הצעירים עוזבים .לא לפני שחוו על
בשרם את הממשק עם הממסד הקיבוצי.
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התפיסה בתקנון החדש היא הורדת הציפיות

לכשיסתיימו דיוני המועצה נחלק לחברים את

מהצעיר להיות "קיבוצניק" בשלב הזה ,כל עוד

התקנון עצמו בתאי הדואר.

הוא איתנו .ההיפך ,אנו חושבים שטוב יותר
לאפשר לצעיר להיות בנתק כלכלי (ומכאן גם

התקנון בנוי כך שכל שלב בחיי הצעיר מקבל
התייחסות מפורטת לגבי זכויותיו וחובותיו

רעיוני) מהקיבוץ ,אך במקביל לשמר את

של הצעיר הבוחר להמשיך לחיות בקיבוץ.

הקשר לקיבוץ (למעוניינים) תוך הגדרת כללים

כאמור ,התקנון המוצע עבר כבר מעל 15

ברורים של חובות וזכויות .במילים אחרות:
עצמאות כלכלית של הצעיר בתוכנו .הנקודה

טיוטות בפורומים שונים ,ומכיל פרטים רבים.
כולי תקווה שבאספה נצליח לגייס את אורך

בה אנו מבקשים להתחיל לדבר עם הצעיר על

הרוח לדיון זה ,שמשמעותו נוגעת ישירות בדור

קליטה והשתלבות רעיונית עם הקיבוץ

ההמשך של הקיבוץ.

מתחילה מבחינתנו רק בגיל  ,28אחרי שסיים
את לימודיו ,עבד וכלכל את עצמו,

בלתי אפשרי ,במאמר קצר ב"מבית" ,להכיל
את כל הפרטים של תקנון זה.
הסבר מפורט נעביר באספה ,ושם

ומתחיל להתגבש על עתידו.

גם יפורטו כל השלבים והדרך בה
הלכנו עד להגשת המוצר המוגמר.

יש הפרדה מוחלטת בין השלב בו
הצעיר מתלבט ומגשש את דרכו ,לשלב בו עליו
לקבל החלטה על דרך החיים הקיבוציים .לא

הדרכה מקצועית

עוד "ללכת עם ולהרגיש בלי".

במסגרת שיחות שונות עם מנהלי ענפים

כפי שציינתי לעיל ,התקנון החדש מבוסס
בעיקרו על תקנונים של קיבוצים שיתופיים
אחרים שעברו את אותן ההתלבטויות כמונו.

וחברים ,אני שומע עוד ועוד על פער ידע
הקשור ליישומי מחשב בסיסיים לצורכי
עבודה בתוכנות כגון אקסלpower point ,

התקנון החדש הוכן בצוות מיוחד שהוקם

למצגות וניהול יומן  .outlookאני מעוניין

לנושא מטעם המזכירות וכלל את :רעות בית
אריה ,נורית וולף ,שושי זלקינד ,עדה חפץ,
שלמה נחליאל ,קמה רפל ואנוכי ,והוצג בפני

להעביר כמה שיעורים בסיסיים בתחומים
אלו לצורך העשרה מקצועית ,למעוניינים .ועל
כן ,אבקש ממי שמעוניין להצטרף לשיעור

המזכירות ,וועדת צעירים ,וועדת קליטה,

בסיסי להכרת תוכנות אלו ,שייצור איתי קשר
בכל מדיה ,וננסה ליצור קבוצה קטנה לפי

וכרגע נמצא בשלב של דיונים במועצה ,שכבר
הקדישה מספר לא מבוטל של ישיבות לנושא,
חידדה נושאים שהיה צורך לחדד ,תוך ישומן
בתקנון .התקנון החדש יוגש בע"ה לדיון

התחום המבוקש והרמה הבסיסית הנדרשת.
בב"ח לתורה ועבודה

ולהחלטה באחת מהאספות הקרובות.
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ניפגש בוועדה ,השבוע  -ועדת חברים
ראיון עם מרכזת הוועדה – אדריאן אסולין
וכך הגענו למספר זה .הישיבות עצמן
מתקיימות לפי הצורך.

חברי הוועדה :רחל אניקסטר,
שמעון אפרתי ,טל בגלייבטר,
מור וולף ,צביקי טסלר ,ברכה

כיצד את רואה את תפקיד הוועדה?
תפקיד הוועדה הוא כשמה ,להיות למען

כוכבא ,נתן סער ,נדב עמיר,

החבר בנושאים אישיים .כמו כן ,גם

מזכירי הפנים.

בנושאים כלליים ,עליהם נעמוד בהמשך.

הוועדה נבחרה בדצמבר 2015

נושאים אישיים שראוי להתייחס אליהם
בדיסקרטיות נידונים ב"צוות פנים"

בתחילת הראיון אדריאן הבהירה לי הבהר
היטב ,שאני כותב על אחת הוועדות

המתכנס באופן קבוע פעם בשבוע ,ובו שני
מזכירי הפנים ,אני כמרכזת הוועדה,

החסויות ביותר בקיבוץ ואולי החסויה
שבהן .המפגש ביני ובין אדריאן מתקיים

ונציגה נוספת של הוועדה ,ברכה כוכבא .כך
שנושאים אישיים מובהקים מובאים לדיון

במרחב סטרילי .מבנה ציבור בעיבורי
הקיבוץ .לאור זאת היה לי חשוב לשמור על

בצוות פנים .רק לעיתים רחוקות או
במקרים בהם החבר עצמו מבקש זאת,

הזהירות הנדרשת וביקשתי לבדוק שאין
"זבוב על הקיר".

הדיון בעניינו יידון בפורום הרחב של
הוועדה".

אדריאן מדגישה את חובת השמירה על
הסודיות .מניסיונה ,הסודיות היא נשמת

מה מקומה של הוועדה במשולש המרכיב
את צמ"ד (ועדות קליטה ,חברים וצעירים)?

אפה של הוועדה .הוועדה חייבת לתת לכל

אדריאן :אני ,כמרכזת הוועדה ,יושבת גם

חבר את הביטחון המלא והאמון בחבריה,

בהנהלת צמ"ד .לקראת מעבר ממועמדות

ללא כל ספק  -ולו הקל שבקלים.
הראיון מתחיל בשאלה מה פשר גודלה

לחברות מתקיימת ישיבה משותפת של
ועדת הקליטה עם ועדת החברים לדיון

המרשים של הוועדה 11 ,חברים!
אדריאן :כאשר הוועדה עמדה לבחירה,

משותף עוד לפני הדיון במועצה .מרגע
שהמועמדים התקבלו לחברות ,על ועדת

החליטה האסיפה לצרף חבר מבוגר נוסף

בקשר.

החברים
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לעמוד

איתם

באיזה עוד תחומים הוועדה מעורבת?

סופית .כפי שאתה רואה ,אנחנו נוכחים

אדריאן :לשם דוגמא ,מצאנו את עצמנו

היכן שמערבים אותנו או לפי דרישה שלנו.

מעורבים בנושא הבנייה .לאחרונה התנגדה
הוועדה להמשך הבנייה ,וזאת מסיבות

לסיום ,אדריאן מציינת שעם כל הקושי

חברתיות ,מה שהביא להחלטה לעצור את

שבתפקיד ,יש בצידו גם סיפוק .זה בא

המשך הבנייה בשכונה 'החדשה' עד

מתחושת השליחות .להיות האוזן הקשבת,

שיתקבלו החלטות ותתבהר התמונה.

להיות חומת המגן ,להיות הפה של החבר

דעתנו התקבלה.

מול המוסדות ,היכולת לעזור לו במידת

ישנם נושאים חברתיים נוספים שנידונים

האפשר ולגלות מידה של הזדהות עם

ומובאים לוועדה ,לחוות דעת נוספת .כגון
נוהל הבריאות שהוגש לוועדה לפני שגובש

מצוקותיו ,גם כאשר לא ניתן להיענות
לבקשותיו.

צ'פארי גו'נגה גו'נגה
חשבתם שאין גו'נגלים בישראל?

בגני יהושע מחכה לכם החוויה הטרופית המושלמת ,גן עדן פראי עם כל סוגי הציפורים ,מתוכים
וציפורים נדירות ועד עופות מים אקזוטים ,נחלים ומפלי מים ,ולצידם מגוון ססגוני של זוחלים
וציפורים מכל רחבי העולם.
ביום רביעי  ,16.8כ"ד באב ,יציאה בשעה  - 14:45השהייה בפארק עד  18:00ולאחר מכן ארוחת ערב קלה
בדשא בגני יהושע .הפעילויות בפארק מתאימות לכל הגילאים מוזמנים להירשם ועדת תרבות

"ונשמרתם מאד לנפשותיכם"
הורים יקרים המבטלים את שקית האוויר במושב הקדמי של הרכב ומחזירים את הרכב מבלי
להחזיר את המצב לקדמותו ,מסכנים בסכנת נפשות אמיתית את הבאים בתור ,שלא תמיד
שמים לב ששקית האוויר מבוטלת .אנא שימו
צביה בן-אהרון
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משולחנו של "צוות ילדים"
עם סיום השנה והיערכות לשנה החדשה,

לגבי טיפול פסיכולוגי או טיפולים אחרים

מצאנו לנכון לספר בכמה מילים על "צוות
ילדים" ותפקידו.

כגון :טיפול באמנות ,בתנועה ,רכיבה
טיפולית ועוד .במידה וההורים פונים

"צוות ילדים" הוקם לפני כ 10-שנים,
מתוך מחשבה כי יש להקים גוף שיוכל

ומבקשים לפנות לכתובת אחרת עליה
קבלו המלצה ,אנו פתוחות לאשר זאת ,כל

לסייע למרכז החינוך בכל הקשור להפנייה
לאיבחונים ולטיפולים רגשיים של ילדים

עוד כתובת זו עומדת במסגרת המקצועית
ובעלות המקובלת אצלנו.

הזקוקים לכך.
הצוות כפוף ,אם כן ,למרכז

במשך התהליך הטיפולי אנו
מעודדות את ההורים לעמוד

החינוך ,ומשתדל לתת מענה
לילדים ובני נוער מינקות ועד

בקשר עם המטפל/ת ולעקוב אחר
התפתחות הטיפול ,תוך בדיקה עד

סוף כתה י"ב.
בצוות חברות :אפרת עפרוני (מרכזת),

כמה הוא עונה לצרכים שבעקבותיהם פנו.
במקביל ,אנו כמובן עומדות לשירות

רעות בית אריה וחמוטל דברת-איתן.

ההורים בכל צורך.

מלווה ושותפה מלאה בצוות ,היא אילת

לסיום ,רק נזכיר כי לצורך איבחונים ו/או

בן-צבי ,עובדת סוציאלית ורכזת צוות
ליווי בקבוצת יבנה.

טיפולים רפואיים הנעשים ע"י רופא ,כגון
פסיכיאטר או נוירולוג ,יש לפנות לרכזת

הפניות אלינו מגיעות כאשר ההורים חשים
בבעייה רגשית ו/או תפקודית של ילדיהם,

ענף הבריאות.
לאחרונה עודכן נוהל הנסיעות וחזרנו

וכן במצבים בהם הגננת בגיל הרך או
מערכת בתי הספר ממליצים להורים על

לשיטה הישנה בה ההורים רושמים את
הנסיעות לטיפול או איבחון עבור ילדיהם,

פנייה לאיבחון או לטיפול רגשי עבור

על חשבון "צוות ילדים" .פרטים על נושא

ילדיהם.

זה ניתן לקבל אצל אפרת.

כיצד פונים אלינו? ניתן לפנות ישירות אל
כל אחת מחברות הצוות לתיאום פגישה.

נשמח לעמוד לרשות ההורים בכל שאלה
ועצה.

לאחר הפגישה ההורים יכוונו לכתובת
טיפולית או איבחונית מתאימה ,איתה יש

אפרת עפרוני ,חמוטל דברת-איתן,
רעות בית-אריה ואילת בן-צבי

לנו היכרות ואיתה אנו עובדים .זה נכון
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חגיגות ט"ו באב
הפנינג הורים וילדים
מוזמנים ביום שני ,ט"ו באב 7.8 ,לסדנאות יצירתיות
בין השעות  17:00ל 19:00-במתחם חדר האוכל:
 עפיפומאניה -סדנת הכנת עפיפונים ולאחר הסדנה הפרחת עפיפונים ,בדשא ליד חדר האוכל.
 סדנת סמיילי שוקולד עם נירית  -היכרות עם עולם השוקולד ,הכנת שוקולדים בתבניות וצורות,
עם תוספות מגוונות וטעימות ,ולסיום קינוח עם פונדו חם.
 סובי סובי ממטרה  -ממטרות פתוחות בדשא של בית התינוקות ,נא להביא בגדים להחלפה.
 סדנה להכנת לבבות מקושטים.
כיבוד קר יוגש במהלך האירוע,.
ניתן לבחור רק סדנה אחת :או שוקולד ,או עפיפונים.
סדנת הלבבות הינה חופשית.

בערב ,בשעה  20:30יתקיים במשטח ,עם כיבוד קל ,גבינות ויין ,מופע של סי היימן
במלאת שנה למותו של אביה ,הפזמונאי נחום היימן .בואו בשמחה ועדת התרבות

יום כיף לנכדים הגרים מחוץ לקבוצה
יתקיים ביום ראשון ,ה' באלול28.7 ,
סדנאות מגוונות יתקיימו לגילאי א'-ו' ,ופעילות חופשית לילדי הגיל הרך (יש לבוא עם ליווי).
בתוכנית:
 9:00התכנסות ופתיחת היום באולם האירועים  -פיזור לסדנאות.
הפעלות בסדנאות מגוונות :יצירה בחומר ,בפלסטלינה ,בבדים ,הכנת פרפרים
"סדנת דרמה" –תולדות יבנה ,סיור מודרך בטרקטור ,אפייה,
הכנת חלות וכדורי שוקולד ,פעילות ספורט ועוד.
ההפעלות יתקיימו לפי גילאים בהרשמה מסודרת מראש על גבי לוח המודעות.
סדנה ראשונה בשעות9:30-10:30 -
סדנה שניה בשעות 11:00-12:00 -
הפעלות לגיל הרך (לבוא עם ליווי) – בין  .12:00 – 9:30אין צורך בהרשמה מראש.
 פעילות חופשית בפעלתון
 סיור בטרקטור וליטוף חיות במשק ילדים
יציאה מרמפת חד"א בשעות 11:30 ,11:00 ,10:15 ,9:30
ארוחת צהרים בחדר האוכל בליווי סבא  /סבתא
צפייה בהצגה של סדנת הדרמה בשעה  13:15באולם האירועים.
10

צפייה בסרט לכל המשפחה .נשמח בהשתתפותכם ,רויה ואיילת א.

מרפאה
אחות כוננת בשבת – אורית פרל
שעות קבלה של דר' אבירם דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 17:30-14:30
16:00-14:30
יום שני
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-
דר' איברהים בריג'יתה נמצא בחופשה.
העמותה למען החבר הוותיק -מרכז יום

יום שני י"ז באב 9.8 ,מכירת נעליים סער9:00-12:00 ,
ש ַׂמח
ש ֵּמ ַׂח ְּת ַׂ
ַׂ
חתונתם של דפנה גוטליב ומיכאל דהן תתקיים בקבוצת יבנה ביום רביעי,
י"ז באב  .9.8,שבת שבע ברכות מחוץ לקבוצה.

 חתונתם של נעה סימון ושחר מוסקוביץ תתקיים בקבוצת יבנה ביום שני,
כ"ב באב  .14.8,שבת שבע ברכות מחוץ לקבוצה.

שבת פרשת "ראה" ,כ"ז באב - 19.8 ,שבת בר המצווה של אמיר ברוכי.
דירות האירוח יעמדו לרשות המשפחה.

שבת פרשת "שופטים" ,ד' באלול  - 26.8 ,שבת בר המצווה של יונתן נחליאל.
דירות האירוח יעמדו לרשות המשפחה.

מסיבת

בר המצווה ביום רביעי ,ח' באלול.30.8 ,

מסיבת בת המצווה של ליהיא ברטוב ביום רביעי ,ט"ו באלול.6.9 ,

56

מאפרתה ליבנה
ליאורה טסלר העתיקה את מגוריה לקבוצת יבנה
ומעתה כאן הוא ביתה
ברוכה הבאה
לקראת חגיגות ט"ו באב
לא הספקנו לכתוב על
אהבה (המערכת)

חג שמח
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בנצי וליאורה

טסלר

טוב לאדם /זלמן שזר
ָָאדם היוֹת פעם בָ ָדד.
טוֹב ל ָ
ֹלא סֵ פֶ רֹ ,לא ֵרעֹ ,לא ִצבּור וְ ֹלא פְ ָרט,
רק הּוא עִ ם לִ בוֹ ,עִ ם הלֵב רק בִ לְ בָ ד,
ָָאדם היוֹת פעם בָ ָדד.
טוֹב ל ָ

וְ טוֹב כִ י יֵצֵ א פעם ֵריק ִמ ְנכָסָ יו,
ֹלא ב ִיתֹ ,לא ָש ֶדהֹ ,לא נ ְִד ָרׁשֹ ,לא חיָב.
רק י ְק ִׁשיב אֶ ל לִ ב ֹו וְ יחֲ ִריׁש חֶ ֶרׁש רב
ָאדם ִמ ְנ ָכסָ יו.
טוֹב כִ י יֵצֵ א הָ ָ

כִ י י ְק ִׁשיב אֶ ל לִ ב ֹו וְ יָבִ ין לְ חיָיו
וְ יֵדע א ֶׁשר יֵׁש וְ יָחּוׁש מה חיָב.
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