שבועון קבוצת יבנה
י"ב בתשרי תשע"ט
()21.9.18

שבת פרשת "האזינו"
כניסת השבת  18:17 -צאת השבת19:15 -
1319
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פרשת "האזינו"
ליל שבת
18:17

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:30

דף יומי בבית המדרש

08:30

תפילת שחרית /לאחר התפילה יתקיים שיעורו של ד"ר הלל מאלי

10:00

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

13:30

תפילת מנחה גדולה

13:50

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

17:15

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

19:15

צאת השבת

21:00

אסיפת חברים

 - 17:45הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
שהשמחה במעונם
מזל טוב לידידה קריק לבר המצווה של נווה ,בנם של אורית וירון ששון.
מזל טוב לציפי ואליקים איטלי לבר המצווה של הנכד ליאור ,בנם של נאוה ואבידע.

שיעור ,בשבת בבקר ,לאחר התפילה
ד"ר הלל מאלי יעביר שיעור בנושא:

מאימתי קורין את שמע בערבית?  -פרק בהתהוות ההלכה

תפילת מנחה-ערבית בימות החול
בבית הכנסת– 18:30
בשכונה הצפונית – מנחה –ערבית 18:25
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מנחה –  18:00ערבית – 20:15
בשכונה הדרומית–

קריאת תורה לנשים
מזה כ 25-שנים מתקיימת בקיבוץ קריאת

כמו כן ,יובל אפרתי–נערת בת המצווה,

תורה של נשים בשמחת תורה .מה שבעבר

תעלה ותקרא את הקריאה של תחילת

נחשב כמהפכני וחדש ,הפך עם השנים

פרשת בראשית .כך ,נזכה לחתום את ספר

לשגרה ברוכה .זכינו ובשנים האחרונות אנו

דברים עם כלת תורה (כמיטב המסורת,

קוראות בשלושה מוקדים שונים ובשנה

השם שמור במערכת) ולהתחיל את חומש

שעברה עלו  )!(65נשים לתורה .בשונה

בראשית עם כלת בת המצווה.

הגברים,

בשל כך ,נשנה את סדר הקריאות שלנו .אם

מהקריאה

המקבילה

אצל

בקריאת הנשים כל אישה שעולה מקבלת
"מי שברך" ואנו מציינות גם אירועים

בעבר התחלנו בקריאה במוקד אחד ולאחר
מכן התפצלנו ,הרי שבחג הקרב נתחיל

משמעותיים מהשנה החולפת כמו לידות,
חתונות ,בנות מצווה ,וימי הולדת עגולים.

בקריאה במוקדים השונים (מיד לאחר
הקידוש) וב 10:45-נתכנס למוקד אחד,

האווירה נעימה ,חגיגית ומרגשת וגם נשים
שלא מעוניינות לעלות לתורה מגיעות

נקיים את ברכת הנערות ונסיים את
הקריאה עם כלת התורה וכלת בת המצווה.

להשתתף איתנו בשמחה.

כולן מוזמנות להשתתף בשמחה (ולא

השנה בע"ה יהיו כמה חידושים בקריאת

לשכוח לכתוב על פתק את שמכן ושם

הנשים :מזה מספר שבועות רוחי ברטוב
עמלה על הכנת חופה ל"ברכת הנערות"

הוריכן ☺).
הצוות המארגן :גלי כוכבא ,דינה ספראי,

ואנו עתידות לחנוך את החופה בחג הקרב.

יסכה כוכבא וחמוטל דברת-איתן

תפילת מנחה בחול המועד
בחול המועד סוכות ,בימים שלישי ,רביעי וחמישי,
נקיים תפילת מנחה בבית הכנסת בשעה .13:00
לפני התפילה יינתן דבר תורה קצר.
הציבור מוזמן!  -רן ליבר  -ועדת דת
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חג סוכות ושבת חול המועד
סדרי התפילה והשיעורים
ערב

סוכות  -יום ראשון

 - 18:14הדלקת נרות
 - 18:30תפילת מנחה  -לימוד  -ערבית של חג
חג

ראשון  -יום שני

 - 08:30תפילת שחרית
 - 13:30מנחה גדולה
 - 17:15מנחה קטנה
 - 17:30לימוד בבית הכנסת
 - 19:12צאת החג
חול המועד
 - 06:00שחרית  -מנין ראשון
 - 07:30שחרית  -מנין מרכזי (חברים וילדים)
ערב שבת חול המועד
 -18:08הדלקת נרות
 -18:23תפילת מנחה – לימוד  -ערבית
שבת חול המועד
- 08:30תפילת שחרית
- 13:30מנחה גדולה
- 17:15מנחה קטנה
 - 17:30שיעור מפי הרב נתנאל שושן
 - 19:05צאת השבת
חג שמח  -גבאי בית הכנסת
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סדרי ארוחות ושירות לחבר– חג סוכות
הוצאת אוכל  -לליל חג ולבוצ"ר לאוכלים בבית:
במוצ"ש ,י"ג בתשרי ( 21:15-21:00– )22.9בחד"א דרומי
-

הוצאת מרק במטבח -ביום ראשון ערב חג ב.13:00-
השירות לחבר (מיני) פתוח ביום ראשון ,ערב חג 10:00-7:00 --

חלוקת חלות ,לחג  -ביום ראשון ערב חג סוכות (בשעות המיני)בימי חוה"מ ה ' מי נ י ' י ה י ה פ תו ח ב שע ו ת הי ו ם ( ) 1 4: 3 0 - 1 1 :3 0
-

סעודת ליל חג  -לאחר התפילה
סעודת בוצ"ר -לאחר התפילה

צוות ענף המזון

מניין חגיגי בחול המועד סוכות
כמנהגנו בשנים האחרונות ,גם השנה נקיים מניין בחול המועד בשעה .7:30
אנו רואים חשיבות רבה בקיום מניין חגיגי ב"רוב עם" בחול המועד ,בשיתוף עם ילדים בגילאי
בית הספר (מערכת הגיל הרך תיפתח בשעה .)7:30
מנסיון העבר ,מומלץ לכוון את הילדים הקטנים להגיע לתפילה עד השעה  7:50על מנת להיות
שותפים באמירת הלל ו"הושענות" .כמובן שכל המרבה הרי זה משובח.
המדריכים יהיו בתפילה החל מהשעה  8:00לטובת ילדים שהוריהם לא יכולים להגיע.
נירית אפרתי  -מרכזת חינוך ,רן ליבר  -ועדת דת ,אבשלום כהן  -ועדת בית כנסת
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מלחמת יום כיפור .תמונות /
➢ דממה של תפילת החג מופרת ע"י רחש בבית

דינה ספראי

הוא חיבק אותי ופרץ בבכי .זה לא אופייני
לו".

כנסת" .אומרים שיש מלחמה .מגייסים
אנשים" אני שומעת את המשפט שנלקח

➢ אני ממשיכה ב'שגרה' .נוסעת לעבודה

כאילו מסיפור אחר .יוצאת מבית כנסת

ומרגישה ששום דבר לא יציב .אני מבקשת

ומגלה אוטובוסים ממתינים בחניית הכורכר.

בהיסוס לעזוב מוקדם יותר .שמעון תדהר,

➢ סעודה שוברת צום .גם עלי ,אחי ,גויס

"הבוס" ,נענה ברוך לבקשתי ולוקח אותי
הביתה .הוא שואל אותי בדרך" :תגידי .איך

במהלך היום .יפה ,אשתו ,מספרת
בהתרגשות על פרידה קשה מהבת האמצעית,

המשפחה התאוששה ממותו של *גדי?"
אני" :לא קל אבל החיים נמשכים .אבל אם

הילה (" :)5היא לא הסכימה לעזוב אותו.

יקרה משהו לעלי ( ...הפסקה) לא יכולה
לדמיין אפילו" .שמעון בולע רוק .אוחז בהגה.

חיבקה אותו ובכתה ללא מעצור".
➢ חשמל באוויר .פחד אדיר מתבוסה .נאחזים

רק במחשבה לאחור אני קולטת איזה מאמץ

בשגרה .אמא בפסנתר .אני נוסעת כל יום
לעבוד בחוות מגל .אבא בדואר .יש הרבה

אדיר עשה כדי לשמור על ארשת חתומה .גם
הוא כבר היה בסוד העניינים.

גלויות .על גבי אחת מהן מציינים מי נפל .הוא
לא מבחין וממשיך הלאה.

➢ קוראים לי לבית ארבע ,בחוץ אני רואה
את האופניים של שמעון הקשר ושל יוסף

➢ ציפיה דרוכה למידע .כל יום מישהו מוסר
ד"ש .מגיעה גלויה מאחי" ,עכשיו המלחמה

וולף ,מזכיר הפנים ומרכז משק .הראש מבין.
הרגליים רוצות לברוח .מרגישה כעכבר

נגמרה  ...צריך רק להיזהר" ,הוא כותב .וזהו.
יותר לא מגיע שום אות חיים .המידע פסק.

במלכודת.
➢ (דילוג)

תחושה של פס ישר במוניטור .יפה בלחץ
אטומי .ההורים מאופקים ,חושקים שפתיים.

➢ עד שהצבא יודיע לנו ישירות ובאופן רשמי,
לא יושבים שבעה .אנחנו מתבקשים לחכות

➢ שבת .יעקב גדיש ,גיס של יפה ועלי ,מגיע
מהמערכה לחופשה קצרה .הוא כבר יודע על

בבית ,וסופרים את השניות .אחרי שוולב,
אדר ופרלמן מגיעה הפמליה אלינו .שמעון

נפילתו של עלי ומנוע מלספר .בשולחן השבת
יפה מספרת ש"אפילו יעקב לא יודע כלום.

הקשר ,יוסף וולף ואנשי צבא ממלאים את
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הסלון .מביאים בשורה .עושים קריעה.

חלמיש ,שעומד מעונב ומכופתר כאילו עמד

המלים "ברוך דיין אמת" יוצאות לי בקול של

כך תמיד .הוא מהנהן בראשו .גם אני .העולם

מחאה עם סימן שאלה בסוף .כשהמשלחת
עומדת לצאת אני שומעת את שמעון אומר

חוזר לסדר .מבחוץ.
➢ סוף שבוע .חוזרת הביתה .למקום שבו

לצוות שלו בקול" :ועכשיו יש לנו מקרה עוד
יותר קשה" ויוצא לבית משפחת ימיני .שוב

כדי לאפשר לי לחיות את חיי בלי נטל של

אנחנו עם עצמנו.

אחות יחידה ,ובכל זאת שם הפצעים גלויים.

➢ נסיעה לטקס ה"שלושים" בבאר שבע שם

➢ אני מסתובבת ברחבי הקיבוץ .הכל כרגיל.

טמונים באופן זמני כל חללי המלחמה

יש כביסה לקחת .ארוחת צהריים .מישהו

מהדרום .מאות משפחות ,כל אחד פוקדת

מנחש את הסצנה שהיתה לפני רגע בבית? אני
בכלל רוצה שמישהו ינחש? הישועה באה

אפשר להסיר מסכות .ההורים עושים הכל

לראשונה את קבר יקירה .מה .לא כולם
מאופקים כמונו? אני לא מצליחה למצוא את

משמעון הקשר .מחנכי לשעבר ,וכעת בכובע
של מזכיר פנים ,ועם תחושת אבהות כלפיי.

הגל שלי בתוך הצונאמי.
➢ לוויה בקיבוץ .טור של ארונות .שוב טקס.

הוא לא עוקף ,ושואל ישירות ,ברוך ,מה קורה
בבית? איך ההורים? מה אפשר לעזור? זה

חלמיש ,מרצה שלי מהאוניברסיטה .מה הוא

בדיוק הדבר שלו אני זקוקה באותה עת...

עושה במדים? גם אותו ליהקו בבמה של

➢ כעבור שנה וחצי הוא גם זוכה להיות

אלוקים?

הראשון בקיבוץ ששומע על ההחלטה שלי ושל
זאב לבוא בברית הנישואין .חיוך רחב

דמותו של מפקד הטקס מפתיעה אותי .זה

➢ אני חוזרת לאוניברסיטה .לא כתוב לי על

מתפשט על פניו.

המצח כלום" .איזה נסים קרו במלחמה
הזאת" אומר לי במעלית פרופ' שלום

מוקדש לשמעון הקשר

רוזנברג ,מרצה אהוד עליי ,ומתכוון להצלתו
של מתניה רפל" .קרו גם 'לא נסים'" אני

ולהוריי האמיצים.
*אחי גדי נספה בתאונת דרכים ארבע שנים קודם לכן

מפטירה ,וחווה שוב כמה קשה לאחר לבלוע
את האובדן שלי .אני נכנסת להרצאה של

במלחמת יוה"כ נפלו חמישה מבנינו
יאיר אדר ז"ל נפל ב-י' בתשרי
אבישי שוולב ז"ל נפל ב-י' בתשרי
בנימין (פינצ'ה) פרלמן ז"ל נפל ב-י"ט בתשרי
מאיר ימיני ז"ל נפל ב-כ"ב בתשרי
עלי הרטום ז"ל נפל ב-7ל' בתשרי
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משולחנה של רכזת חינוך\

נירית אפרתי

מניין מרכזי סוכות

משק ילדים

גם השנה נקיים מניין מרכזי שבו יקחו

בחודשים האחרונים המשק היה סגור

ילדינו חלק בתפילה .אנו רואים חשיבות
להתחיל את יום המועד בחגיגיות ושמחה

מפאת שיפוצים והתארגנות .הסגירה נועדה
לפנות אזורים ומבנים שהיו לא בטיחותיים

וננסה הפעם לשלב עוד קצת את ילדינו
במניין זה.

לילדינו ולשפר את פני המקום.
בנוסף ,היה חשוב להציב שלט בכניסה בכל

הילדים יקחו חלק ויאמרו פסוקי דזמרה,
יפתחו את ארון הקודש וישירו עם המדריך.

נושא הבטיחות של מבקרים שאינם
מקבוצת יבנה.

נשמח שאתם ההורים תבואו ותקחו חלק
במניין זה .חג שמח.

אנחנו נמצאים בעידן שבו אנו חשופים
לתביעות וחשוב לנו להדגיש שזהו שטח

המלצתנו להגיע לקראת אמירת "הלל" למי
שאורכה של התפילה קשה לו.

פרטי!
כעת ,כשנסתיימה עבודת הפינוי ,הושם

שבת בראשית

כמנהג המקום ילדי כיתה ב' יקבלו חומשים

שלט על השער ופנינו להתחדשות ומתיחת
פנים.

בשבת פרשת "בראשית" .הטקס'ון יתקיים

הכוונה בחודשים הקרובים היא לשתול

לפני קריאת התורה ויאפשר לילדים לפתוח

דשא עם הילדים במרכז משק ילדים

את החומש ולהתחדש בו ,יחד עם הציבור,
בפרשת בראשית.

(במקום המנאז' שהיה לסוסים) ,ולבנות
סככה בטיחותית ופינת ישיבה יפה עם

ילדי כיתה ב' יקבלו שי מהקיבוץ חמישה
חומשי תורה וסידור לשבת בהוצאת

הצללה.
בנוסף נרצה להקים גינת ירק

"קורן".
ההורים מוזמנים לבוא לברכה בשם

לספארי ובעתיד לחדש את החממה.
הלקוחות העיקריים הינם:

ההורים וחלוקת החומשים בבית הכנסת .

בצמוד

✓ ילדי הקיבוץ  -בעבר הילדים הם עבדו כל
יום וכיום ,בעקבות יום הלימודים הארוך,
הם עובדים פעם או פעמיים בשבוע
ובחופשים.
✓ הגיל הרך שנהנה מחוג במשק ילדים.
✓ משפחות והגיל השלישי.
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משק ילדים יהווה מרחב לימודי חוויתי

✓ מתן מענה לבעלי צרכים שונים בתוך

ויזמן התנסות בעבודה לגילאי כיתות
ה' -עד תיכון במשך השנה.
המטרות שעליהם נשים דגש בשנים
הקרובות:
✓ הקניית מיומניות חברתיות בין-

מערכת החינוך.
✓ פיתוח מודעות סביבתית ושמירה עליה.
✓ מקום פעיל כחלק מתרבות הפנאי בקיבוץ.
✓ למידת מיומנויות פיזיות
כח אדם

אישיות בתוך ומחוץ לקבוצת
השווים.

הילדים במשק הקטנו גם את

✓ הקניית ערכים מרכזיים בחיי הילד

משאב כח האדם שהיה בעבר.

בקיבוץ ,כמו :אחריות ,נתינה,

כיום מנהלת את המשק במשרה
מלאה בת אל ומצטרפים אליה בבוקר שני

בעקבות צמצום ימי העבודה של

מוסר עבודה ועוד.
✓ פיתוח יכולות הניהול העצמי והעצמה

המדריכים של כיתות ה'-ו' ,עד חזרתם של
הילדים מבית ספר.

העצמית

"חקלאים דתיים" ( -מעשר ,כלאיים,

המדריכים הם – אביה ,שאחראי על תפעול
ותחזוקת המשק וחן ,בת שירות לאומי.

שמיטה ,שבת ,ל"ט מלאכות  ,שופרות ,פטר

אנו מקווים שנצליח לעמוד במטרות ולחבר

רחם ועוד).

את כל החלומות להגשמתן.

אישית.
✓ עיסוק

וחשיבה

בהגדרתנו

מוזמנים לחזור ולבקר במשק בשמחה.
מועדים לשמחה נירית.

משק הילדים יהיה פתוח לקהל בשבת
מ 17:00-עד 18:00

חדשות מתנועת הקיבוץ הדתי  -ביקור ממלכתי
בשבוע שעבר ביקרו ב"בית בקבוצה" ביבנה

בהקשר זה הובעה הערכה רבה למיזם הזה

אנשי משרד הרווחה בראשות מנכ"ל המשרד.
האורחים שמעו סקירה מהצוות והבנות
עצמן ובנוסף לביקור בבית עצמו ,ביקרו גם
בחלק ממקומות העבודה של הבנות .בביקור

ולמיזמים דומים בקהילות נוספות בקבה"ד,
שהולכים ומתרבים ומהווים מודל חי ,פעיל
ומוצלח למגמה חשובה זו .לקראת סוף השנה
האזרחית אנו מתכננים לקיים כנס בשיתוף

הודגשה החשיבות שרואה המשרד בשילוב
אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילות.

עמותת שק"ל ,במטרה להעמיק את העשייה
בתחום.
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דור המשך – תשובה לאלישע \

נח חיות

מאמרו האחרון של אלישע התייחס לנושא
חשוב וכאוב ,קליטת בנים ובנות ביבנה.

בנינו שלא להגדיר את עצמם כשומרי
מצוות .נושא זה צריך להטריד אותנו גם

כמו רבים אחרים מזהה אלישע נכונה שיש
לנו בעיה קשה בנושא קליטת בנינו ובנותינו

ללא קשר לקיבוץ והוא לדעתי הבעיה
המרכזית .בעיה שנייה היא אכן הקיבוץ

ובניגוד לחברים אחרים ,הוא ראה צורך
לעלות זאת על הכתב וטוב שכך.

השיתופי ,לדעתי בעיה קטנה יותר עבור
בנינו וגדולה יותר עבור קליטת משפחות

שאלת הקליטה ביבנה עולה מידי פעם
לכותרות ובתוכה שאלת קליטת הבנים

מבחוץ.
מכאן עובר אלישע למסקנה (כך אני מפרש

והבנות .הפעם האחרונה בה הקיבוץ נחלץ
לטפל בעניין באופן מקיף וכולל היתה לפני

אותו ,ואלישע כדרכו משאיר מקום רב
שאם נמשיך ונחזיק
לפרשנות)

כמעט  20שנה .נערכו סדנאות ,הוקמה ועדה
חדשה ,נערך תקנון חדש ו ...היה שיפור

באידיאולוגיה שיתופית קשוחה ניוותר ללא
ממשיכים .תחושה זו לוותה קיבוצים רבים

משמעותי בקליטת משפחות חדשות,

באמצע שנות ה 90-ובעקבותיה עברו רבים

בעיקר מבחוץ אך גם משפחות בנים .מאז

מהם

לשכר

עברו שנים ,חלקנו נבהל מהתוצאות
(הטובות ברובן לטעמי) ,חלקנו סתם

דיפרנציאלי .גורם נוסף היה כמובן מצבם
הכלכלי הירוד .ליבנה יש נטייה לפגר בעשור

התעייף ,וחלקנו מתנגד לקליטה באופן
מפורש תחת כיסוי כזה או אחר .התוצאה

או שניים במגמות ובכיוונים שלה .חשוב לי
לעדכן שבקיבוצים השיתופיים :משמר

המצערת היא שחזרנו אל הנקודה
הקריטית בה היינו לפני  20שנה;

העמק ,גן שמואל ,מעגן מיכאל ,בארי ורבים
אחרים אחוז קליטת הבנים מתקרב ל-

האוכלוסייה גדלה אמנם בכ 20-חברים ,אך

 .100%בקיבוצים אלה אין כלל קליטה

התחושה של חלק מהצעירים הנקלטים

מבחוץ ,ובחלקם יש רשימת המתנה (של בני

ש"הם כאן לבד".
צעירינו לא ממשיכים בקיבוץ מסיבות

ובנות הקיבוץ) מחוסר יכולת ומקום לקלוט
את כולם .מדובר בקיבוצים שיתופיים

מגוונות ובכולן נכון לנסות לטפל .אין ספק
שהשתיים המרכזיות הן אורח חיים דתי

שאחדים מהם עברו שינויים אך מינוריים.
מסתבר אפוא שבשנת  2020ניתן לקיים

וקיבוץ שיתופי .בראשונה אנו מאבדים
ממשיכים רבים כתוצאה מהחלטתם של

קיבוץ שיתופי אטרקטיבי ,בייחוד עבור
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הפרטה

מלאה

ומעבר

בנים ובנות שגדלו בקיבוץ .הקיבוץ יכול

אנו מבורכים פעמיים ,בקיבוץ דתי

להצליח ואפילו ל"סבול" מעודף ביקוש.

ושיתופי ,ובחרנו לחיות באתגר כפול זה,

דוגמה אחרת אותה אני מבקש להביא היא

שהוא מחייב ליותר .אין פתרונות קסם

מאחד מקיבוצי התנועה שלנו ,הקיבוץ

לאתגרים ,בייחוד לאתגרים כפולים .אם

הדתי .קיבוץ זה עבר מזמן הפרטה מלאה.

נחוש שאנו מרוצים ומסופקים במקום בו

זה שנים אין להשיג שם דירה ,רבים

אנו חיים יקל עלינו למשוך אלינו את

הצובאים על כל מקום פנוי אך הם ברובם

ממשיכי דרכנו; הביולוגיים (בנינו ובנותינו)

משפחות חדשות שהצטרפו לקיבוץ .הורים

והאידיאולוגיים

חדשים).

רבים שם חשו בחסרון בניהם ובנותיהם

בינתיים עלינו לבחור את דרכנו ,דרך

ולחצו לפתוח מסלול מיוחד עבור בנים

שתוביל לאיכות חיים .זו יכולה לכלול

שאינם שומרי מצוות .לאחר וויכוחים רבים
המסלול נפתח .הקיבוץ לא בחר בדרך חיים

נוחות וביטחון אך נכון שתכלול בעיקר
אתגרים ,ערכים ותעניק לחיים פה סיפוק.

אחרת אלא התגמש כדי לאפשר קליטת
בנים ,הפעם בנושא הצביון הדתי .במקום

יש קיבוצים שיתופיים מצליחים ,גם
בקליטת בנים .יש גם קיבוצים דתיים

לשמור על מסורת של קיבוץ דתי או להפוך
לקיבוץ בו חיים יחד בכבוד ובשיתוף דתיים

שמצליחים בקליטת בנים ,בייחוד אחרי
שצעדו נכון יותר בחינוך ילדיהם לשמירת

וחילוניים ,הוא בחר בדרך שמאפשרת
לבנים שאינם שומרי מצוות להצטרף.

תורה ומצוות .אל נמהר לפשוט את ערכינו,
נבחן אותם היטב ונבחר בהם מחדש,

מסתבר במקרה הזה שהפרטה מלאה לא
פותרת את שאלת קליטת הבנים ויש צורך

בטוחים וגאים בדרכנו .נמשיך להתאמץ,
זה יצליח גם אצלנו.

לבצע הפרטה גם באורח החיים הדתי.
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(מצטרפים

"ושמחת בחגך והיית אך שמח"...
"בגשמי אורה תאיר אדמה ,בגשמי ברכה תברך אדמה ,בגשמי גילה תגיל אדמה "...
השנה ,בשיתוף עם ועדת דת ,נציין את אירועי החג בסימן
"ניסוך המים"-סוכות מארחות
האירוח יתקיים ביום רביעי ,ב' בחול המועד סוכות,י"ז בתשרי.)26.9( ,
הציבור מוזמן לשמחת בית השואבה
לטייל בין הסוכות ולהנות מערב חוויתי ובו מגוון
של פעילויות!
סוכת מספרי
סיפורים בסוכת -
משפ' רדר
20:00 -19:30

תצוגה על
התפתחות משק
המים ביבנה
בסוכת
חנה ויובל נחליאל
20:00- 19:30

שיחה על משק המים
ביבנה ובישראל עם
מישאל חיות בסוכת
יונה ועדו עפרוני
20:00- 19:30

-

סיפור יתקיים כל
 5דקות.

-

-

המיםבבסוכת חנה
ב
טקס ניסוך
ניסויים במים בסוכת
נחליסובכת
ויובל
בסמוך לסוכת משפ' בטר
משפ' בטר
 20:30-20:00יובל וחנה
20:00- 19:30
נחליאלבשעה
20:00-19:30
בבבסוכת חנה ויובל
נחליסובכת יובל וחנה
שעה של
בניצוחם
ריקודים ושירים ,שמחה יהודית,
20:00 -19:30
נחליאלב
-

-

-

-

שמעון בזק ואביהו אשבל
ברחבה של משפחת בטר
21:30- 20:30
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ליל הושענא רבה
במוצאי שבת חול המועד ,כ' בתשרי - )29.9( ,במשטח
 - 20:30שיעור של הרב אילעאי " -כבני מרון??"
 - 21:15שיעור של *רחלי ויינשטוק  -שמחת תורה  -לשיר את הניגון שיתנגן לעתיד
לבוא .הכנה לשמחת תורה לפי משנת ברסלב.
*רחלי ויינשטוק  -מנחה בבית מדרש להתחדשות ומלמדת חסידות

 22.00מופע "טנדו" – פיוטים ושירי הודייה ואהבה  ,מופע מרגש ומיוחד ,אל תוך
הנשמה  -עם שני לחמי והחבורה – באולם האירועים.
במהלך הערב יוגש כיבוד קל.
מוזמנים להשתתף ,לקחת חלק באירועי החג.

מועדים לשמחה  -ועדת התרבות ועדת דת.
13
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מרפאה
אחות כוננית שבת פרשת " האזינו"  -אילה עמיר
אחות כוננית חג ראשון סוכות  -ליזט עפרוני
שעות קבלה ד"ר אבירם דונסקי:
יום ראשון 09:00-08:00
יום שלישי 09:30-08:00
יום רביעי 09:30-08:00
יום חמישי 09:30-08:00
שעות קבלה ד"ר ויקה קמינר:
יום ראשון 11:00-10:00
יום שלישי 11:00-10:00
יום חמישי 11:00-10:00

בימי חול המועד שירותי האחות במרפאה יינתנו בין השעות 07:00- 11:00
האופטרימיסט מנחם לאו יקבל ,בפעם הבאה ,ביום ד' ,א' במרחשון ()10.10

שהשמחה במעונם
מסיבת בת המצווה שליובל אפרתי תתקיים ביום רביעי ,א' בחשוון (.)10.10
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זמן אסיף  /חמי רודנר
בַּ חֲ לוֹמוֹת אֲ נִי חוֹזֵ ר
דּותי
חוֹזֵ ר לַּכְּ פָ ר הַּ הּוא ֶׁשל יַּלְּ ִ
אוֹת ֹו מָ קוֹם אוֹתָ ּה ָשעָ ה
הָ ֵריחַּ הַּ מכָ ר עֲצֵ י הַּ פְּ ִרי.
בַּ חֲ לוֹמוֹת אֲ נִי זוֹכֵר
אֶׁ ת כָ ל מָ ה ֶׁש ִה ְּשכַּ ְּח ִתי מֵ עַּ ְּצ ִמי
זְּ מַּ ן בֵ ין עַּ ְּרבַּ יִם אֵ ין סוֹפִ י
יָפֶׁ ה ְּקצָ ת עַּ גְּ מּו ִמי חֲ ִצי מַּ צָ ב נַּפְּ ִשי
דּותי.
יתי אֶׁ ל יַּלְּ ִ
חָ זַּ ְּר ִתי אֶׁ ל בֵ ִ
ָאסיף עַּ כְּ ָשו
אּולַּי ִהגִ יעַּ זְּ מַּ ן ִ
אֱ סֹף אֶׁ ת עַּ ְּצ ְּמָך הֱ ֵיה לְּ ָאב
הַּ ֶׁילֶׁד ֶׁשאֵ לָיו אַּ ָתה ִנכְּ סָ ף
יִ ְּתגַּעְּ גֵעַּ יְּ פַּ חֵ ד יֹאהַּ ב
יִצחָ ק י ְִּהיֶׁה לְּ ָאב.
יִשמַּ ח ְּ
ְּ
הַּ זְּ מַּ ן ֹלא מַּ ֲענִיק ַּד ְּרכוֹן
וְּ הָ עַּ כְּ ָשו הּוא קבִ יוֹת בֶׁ טוֹן
אַּ ָתה תוֹהֶׁ ה מָ ה ִה ְּש ַּתבֵ ש
לְּ ָאן הָ לְּ כָה הָ אֵ ש אֵ יְך ֹלא לְּ ִה ְּתיָאֵ ש
אֵ יְך לְּ הַּ ְּמ ִשיְך לַּחֲ לוֹם אֵ יְך לְּ הַּ ְּמ ִשיְך
לַּחֲ לוֹם.
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