שבועון קבוצת יבנה
כ"ה בסיון תשע"ח
()8.6.18

שבת פרשת "שלח לך"  -מברכין החודש
צאת השבת –20:29

כניסת השבת –19:23
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פרשת "שלח לך"  -מברכין החודש
ליל שבת
19:23

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:30

דף יומי בבית המדרש

08:30

תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו של קובי שטיין

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"

20:29

צאת השבת

 17:45הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
 17:00משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה

שהשמחה במעונם
מזל טוב לעטרה ינובסקי להולדת הנין ,נכד למרים וינשטיין ,בן ללי ושחר.

:21

תפילת מנחה-ערבית בימות החול

בבית הכנסת–  19:45בשכונה הצפונית – מנחה –  18:30ערבית – 20:30
בשכונה הדרומית– מנחה –  18:00ערבית – 20:15
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ציצית  -בין התעטפות למצווה /

קובי שטיין

בפרשתנו נקרא על מצוות הציצית .מצווה

מהו הטעם לתפילה

ייחודית בקרב המצוות ,שכן בציווי אחד

במניין? תוך כדי

נוצרו לא רק שני פריטי לבוש שונים

העיסוק בשאלה ,הציג

העונים לשם "ציצית" ,אלא למעשה שתי

את דבריו של הרב יהודה ברנדס .הרב

מצוות שאנו מקיימים היום :התעטפות

ברנדס הסביר את התפילה בציבור כמעין

בטלית מחד ולבישת הציצית במהלך היום

הפגנה אל מול הקב"ה ,התאגדות לשם

מאידך .מעניין הדבר כי למרות שהמקור

השמעת קול אחיד בפני ריבונו של עולם.

המקראי למצווה הוא כביכול אותו

למעשה ניצול כוח הקבוצה במעמד דתי של

המקור ,לשתי המצוות הללו יש ברכות

שיח של האדם עם קונו .דימוי זה הותיר

שונות .למעשה ,ההבדל בין הברכות הוא

בי רושם גדול .כשחשבתי על הקבוצה ,לא

במילה אחת בלבד ,והיא מקפלת בחובה,

יכולתי לבחור בטלית שתייחד אותי

כך ארצה להציע ,הבדל מהותי בין

ותבליט אותי ,כפרט ,מתוך הקבוצה .על

השתיים .בעוד במקרה של הטלית אנו

כן ,ויתרתי על חלום הטלית הצבעונית

מברכים "להתעטף בציצית" ,בציצית אנו

ובחרתי בטלית שכולה לבן – לא בולטת

מברכים "על מצוות ציצית" .אם כן ,מה

בייחודיות שלה ,אבל גם לא בדיוק כמו

בין התעטפות ובין מצווה? אנסה להצביע

כולם.

על ההבדל באמצעות סיפור.

הסיפור הזה מבליט את הנקודה שהטלית

ככל החתנים הדתיים ,לקראת החתונה

היא בגד הנלבש כלפי חוץ ומשדר

נדרשתי אל השאלה איזו טלית אני רוצה.

סולידריות ואחדות .היא העטיפה ,ולכן

שנים ידעתי שכשרגע זה יבוא ,אני ארצה

ברכתה היא "להתעטף" .יש בה אמירה

טלית שפסיה צבעוניים .מאוד אהבתי

לא רק כלפי הקב"ה ,אלא גם כלפי

טליתות אלו ,וחשתי שיש בהן משהו

הקהילה :כולנו יחד במאמץ משותף.

שמשדר נוכחות ושיש בו "אישיות" .ברם,

לעומתה ,הציצית היא מצווה .היא אך ורק

כשהגיע הרגע המיוחל ,מצאתי את עצמי
מאוד מתלבט .הסיבה להתלבטות קשורה

בין האדם לאלוקיו .אין היא ביטוי חיצוני,
אלא ביטוי אישי של מחוייבות .אין זה

בכך שבשנה שלפני החתונה למדתי בבר-
אילן קורס יסוד ביהדות ,בנושא התפילה.

מעניינו של איש אם האדם שלידו לובש
ציצית אם לאו .היא יושבת

במסגרת הקורס הציג המרצה את השאלה
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לבגדים ,באי נחת מסויים יש לומר,

מתי נכון להתחבר אל הקבוצה ומתי נכון

ולפעמים יוצאת לה ,ובכך מקיימים
"וראיתם אותו" .כל אחד רואה את שלו,

להתחבר אל עצמי ואל הקב"ה .אולי
ההבדל בין יהושע וכלב לבין יתר המרגלים

לא את של חברו .לכן ברכתה "מצוות
ציצית".

והעם הוא בדיוק בבלבול בין שני הכוחות
הללו .בעוד המרגלים בחרו להתחבר אל

באופן פרדוקסאלי ,שתי הפנים של מצוות
ציצית משלימות זו את זו .האחת קוראת

הקבוצה בנקודת המרד בקב"ה ,כלב
ויהושע בחרו למרוד בקבוצה ולהתחבר אל

לאדם להתעטף ,להחצין ,להתחבר אל

אלוקים.

בין

אחרים ,ואילו השנייה קוראת לאדם

ההתעטפות

להתכנס ,להצפין ,להתחבר אל עצמו ואל
אלוקיו .החכמה היא לדעת בכל הקשר

וההתכנסות .שבת שלום.

סיכום הוועדה לענייני דת /

שנדע

תמיד

וההחצנה

לבחור
לבין

ההצנעה

ברוריה אריכא

בשם הוועדה לענייני דת

הקדמה
בתחילה ברצוני להודות לחבריי בוועדה

האחרונות  -לערוך ימי עיון בחול המועד
סוכות ופסח .עליהם נוספו:

לענייני דת על העבודה המשותפת :הרב
אילעאי ,איתי בנדב (חצי קדנציה) ,תמר

א .ביוזמת הרב אילעאי הונהג לימוד
הלכה בין קבלת שבת לתפילת ליל שבת.

גוטליב ,עינת לוי ,ונציג המזכירות אסף
בית אריה ,ונח חיות בהמשך .הוועדה

וזאת כמובן בנוסף לשיעורים בליל שבת
בתקופת החורף ,ובשבת לאחר תפילת

החלה את עבודתה לפני שלוש שנים ועבדה

מוסף לאורך כל השנה.

בתיאום מלא עם ועדות בית הכנסת

ב .ביוזמת חברות התקיים בחודשי החורף

והתרבות.
לימוד תורה

שיעור "ליקוטי מוהר"ן".
ג .ביוזמת חברים התקיים לימוד מתוך

זכינו לקיים את המערכת המגוונת של
שיעורי התורה הקבועים אצלנו בימי חול,

ספר ה"תניא".
ד .ביוזמת חברים  -שיעור בהלכה.

שבת ומועד ,והמשכנו במסורת של השנים
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ה .ביוזמת חברי הוועדה למדנו בשבתות

ערבי הלימוד של חג השבועות עברו

של ימי ספירת העומר שיעור בפרקי אבות
והשנה " -שבעים בשבע" הלכות מתוך

בהתרוממות רוח.
בין המצרים ביוזמת הוועדה קיימנו טיול

"משנה תורה" לרמב"ם.
תודתנו נתונה לכל העוסקים במתן

לירושלים.
סליחות בנוסח "המשלב"

השיעורים ובארגונם.

המשכנו לקיים את הסליחות בנוסח
"המשלב" לפני חצות הלילה ,מנהג יפה

אופי חול המועד  :ניסינו להכניס קצת

שמושך עשרות חברים וחברות לאמירת

מועד בחול המועד בשיתוף ועדת בית

סליחות .כמו כן קבענו עם וועדת בית

הכנסת וועדת החינוך.
קיווינו ליצור תפילה חגיגית

הכנסת שילוב של שני
פיוטים מנוסח זה בנוסח

ב 07:30-ברוב עם ,הורים
וילדים .ההצלחה הייתה

הנאמרות
הסליחות
במוצאי השבת ,כדי שכל

חלקית .המורכבות של
בקהילה
דתיים
חיים

החברים יוכלו לראשונה
לומר סליחות במשותף

חקלאית דתית

בליל אמירת הסליחות.

וחלוקה

השנה,

שווה בנטל הפרנסה גם בחול

ביוזמת

עדו

אני
הקשתה.
המועד
מאמינה ששני הערכים ,חיים בקהילה

עפרוני ,הוזמן החזן יצחק
מאיר לערב סליחות ,והזמנו את מכינת

דתית וחקלאית ,הם הבסיס לחיינו ונוכל
למצוא את עמק השווה ,ולקיים מועד

"צהלי" ומכינת "רוח השדה" .הערב היה
מרגש .הלוואי והיינו זוכים לעיתים

בחול המועד.
זכינו לסיים את שנת השמיטה בטקס

קרובות להתרוממות רוח מעין זו.

לזכר מעמד הקהל.
ערב יום ירושלים :לקהילה שלנו חשוב
מאד לציין בחגיגיות את יום ירושלים

התמודדות הלכתית בענפים
קיימנו דיונים הקשורים לבעיות הלכתיות

ולהודות לקב"ה על ניסיו .עדיין היה עלינו
להזכיר שיש לקיים את התפילה החגיגית

ברפת ,בגד"ש ,במשק הילדים ועוד .זכינו
לשיתוף פעולה ולעזרה של מרכזי הענפים.

בליל יום ירושלים.

לשמחתנו ,דבורית אדר עברה הכשרה
5

וקבלה על עצמה להיות האחראית על

בדיקת מזוזות ותפילין :זו הזדמנות

הכשרות במטבח ,תודתנו לה!
עירוב חצרות :תודתנו נתונה ליוסי שנקר

להודות לישראל זלקינד שממשיך בדרכו
של אביו ,משה אריה זלקינד.

על בדיקת תקינות העירוב השבועי.
מניין משתף :בשבתות בת מצוה ובר

בית מדרש :פרויקט שתחילתו בוועדה
הקודמת והמשכו בוועדה הנוכחית,
שיפוץ בית המדרש והפיכתו למקום
נעים ונוח לכל הלומדים .תודה למרים
בר דרומא שלקחה על עצמה את
האחריות לניהול התקין של בית
המדרש.

מצווה .מצד אחד הנושא הוא "בגזרה"
שלנו .מצפים מאיתנו ,כוועדת דת ,להציג
עמדה ,כפי שעשתה גם הוועדה הקודמת.
למעשה היינו בטוחים שאחרי התהליך
שהוועדה הובילה עם המזכירות ,הנושא
הגיע לחוף מבטחים ,אבל בפועל הוא עלה

ברצוננו להודות לרב אילעאי ולכל נותני
השיעורים הרבים שמשקיעים מזמנם

על שולחננו שוב ושוב .היו בינינו
מחלוקות .מבחינה הלכתית יש פנים לכאן

ותורמים
בקהילתנו.

ולכאן ,ולפי תפיסתי הנושא הוא יותר
במגרש החברתי מאשר במגרש ההלכתי.

להאדרת

לימוד

התורה

בהזדמנות זו ,ברצוננו להודות בשם כל

כידוע ,נושאים רבים וחשובים הקשורים

חברי הוועדה והציבור ,לחברים רבים

לאופי הדתי של קבוצת יבנה –זקוקים

ששותפים ועוזרים לנו כקהילה לקיים את
ההלכה בחיי היומיום .ליוסי שנקר על

עדיין לקידום וליוזמות של החברים ושל
מוסדות הקבוצה .אני רוצה לאחל לוועדה

אחריותו בנושא העירוב ,לחנה פלק
המסורה ועוזרותיה במקווה ,לארי גינוסר

הבאה ,ובעיקר לחברי וחברות הקבוצה,
שנזכה להתקדמות רבה גם בנושאים

על הדאגה למתן שיעורים .לוועדת בית
הכנסת על פעילותה היומיומית בבית

חשובים אלו.
הדרכת כלות :במשך השנים האחרונות

הכנסת .אני תקווה שלא שכחתי אף אחד

אביטל עופרן ומירה רדר הדריכו את
כלותינו .הן בקשו שנרחיב את המעגל.

ומראש מבקשת סליחה.

פנינו לשתי חברות ואנו תקווה שהמעגל
יתרחב.
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שלמי תודה
כ"א בסיון תשע"ח  -קבוצת סעד תיבנה ותיכונן

למיכל ונחמיה היקרים ,למרכז-הפנים יהודה שריד
ולכל חברי קבוצת יבנה הנפלאים!
טנא מלא תודות לכם על הלב הפתוח
והרצון הטוב לסייע לנו בשבוע שעבר ,עת

במועדה
התקיימה
ובמקום המיועד לה

פקד את אזורנו יום מלחמה נוסף בסבב
הבלתי-נגמר ...

מששת ימי בראשית...
כאן ,בביתנו שבסעד.

הפעם היינו אנו בלב המערכה ,כאשר
הבנו כי עלינו להעביר את חתונת בתנו

קבוצת יבנה היתה ביתו של מתניה במשך
 21שנים .כאן נולד וגדל ,כאן קיבל את

חמוטל עב"ל רון למקום אחר ,מפאת
הסכנה.

החינוך הטוב מהוריו ומכל המערכת -
תורה ועבודה במלוא מובן המילה .לאחר

עברו עלינו יומיים קשים מאד של מתח
ודאגה ,ובתוך סיר הלחץ קיבלנו מכם

שנישאנו הפכה יבנה להיות לביתו השני,
מקום שתמיד אפשר לחזור אליו ולמצוא

הצעה נדיבה מאין כמוה לקיים את
החתונה אצלכם .והגיעו הדברים לידי כך

בו פנים מאירות ,חסד ורצון טוב .בשבוע
שעבר חשנו בכך בכל ליבנו ,ונמלאנו תודה

ששמענו כי היו גם חברים שהתנדבו
להיות תורנים באירוע! בבוקר יום רביעי

והתרגשות.
זה
"...הבית

שעבר (יום לפני החתונה!) טילפן יהודה
שריד בעצמו למתניה והבטיח כל עזרה

שאם
מקום
אתה רוצה לשוב

בהעברת החתונה.
החתן והכלה בחרו במקום אחר ,אשר

תמיד
אליו,
פתוחה בו דלת

חברת ההפקה החיצונית של החתונה

לקראתך"...

הכירה בעבר ,ויכולה היתה לשנע הכל

(מתוך שירם של נ .יונתן ור .גורן בביצוע

אליו בזריזות וביעילות ,אך בסופו של
דבר  -תודה לאל עליון ,זכינו לארבעה

המושלם של רונית אופיר ,ובשינוי מילה
אחת )...

ימים רצופים של שקט (!!!) והחתונה
שוב המון תודה ,אהבה וחיבוקים ממתניה וחגית רפל ומכל המשפחה בסעד.
ומי ייתן והקב"ה ישלם שכרכם אלף אלפי פעמים.
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רפאל שרקי והצגת יצירותיו ב"העולם

הבוקר"/שושנה ויסמן

אני מתחילה את יומי כצופה קבועה של
תוכנית הבוקר"העולם הבוקר" של ערוץ

החל מ .06:15-ביקשו להביא תמונות
גדולות יחסית ,במידות מטר ,+על מנת

 13רשת.
באופן קבוע מארחים בתוכנית ,בין היתר,

שיבלטו ב"פריים".
ערב לפני ,ארזנו תריסר יצירות במיניבוס,

אמנים ,ובמרפסת של הסט מציגים תצוגה
של יצירות אמנותיות.

וזאת כדי להקל על יציאתנו ביום שלישי
לפנות בוקר.

ראיתי הודעה בפייסבוק שחברנו רפאל

ביום שלישי ,בשעה  4:30בבקר ,אספתי

שרקי ,אמן בצבע ,מציג בגלריה בתל אביב

את רפאל ושתי היצירות האחרונות ויצאנו

יצירות פרי ידיו.
עלה לי רעיון לשאול אותו אם חשב להציג

לכיוון תל אביב.
ביום שלישי בבוקר הגענו לאולפני רשת 13

עבודות שלו בתוכנית הבוקר.
במקרה פגשתי את רפאל ביום

ברמת החייל קצת אחרי
השעה  .05:00תענוג לנסוע

ראשון ושאלתי אותו את
השאלה .הוא אמר לי שהוא לא

בכבישים פנויים וריקים.
פרקנו את היצירות למרפסת

יודע איך ליצור איתם קשר ואני
הצעתי לנסות.

מחוץ לאולפן של התוכנית.
המפיק והצלם הדריכו אותנו

נכנסתי לפייסבוק ושלחתי
הודעה למערכת של תוכנית הבוקר .מהר

איפה למקם את התצוגה וב-
 ,06:15בדיוק ,מתחילים לצלם ואנחנו

מאוד חזרו אלי ובקישו תמונות לדוגמה.
שלחתי .לאחר זמן קצר חזרו אלי ואמרו לי

מסתכלים על התוכנית מחדר ההמתנה,
ביחד עם אורחי התוכנית ,מרגישים כמו

להיות בקשר עם עובדת המערכת ,לתאם
הגעה (!!!).

בתחנת רכבת .אחד נכנס לאיפור קל
וממתין לקריאה של עוזר הפקה כלשהו.

מסרתי לרפאל ,ובסופו של יום קבענו
להגיע לתוכנית ביום שלישי.5.6.18 ,

והכל מתקתק כמו שעון.
בכל פריים של הצילום הופיעו ברקע

תוכניות הבוקר משודרות בשעה די
מוקדמת ,ועל מנת להשתתף בהן צריך

היצירות הצבעוניות של רפאל  -אמן הצבע.
כמו אמן משופשף ,רפאל הציג את עצמו

לצאת מוקדם מאוד .נדרשנו להתייצב
בשעה  - 05:15כאשר התוכנית משודרת

לכל מי שנמצא בסביבה ,והצליח לייצר
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עניין תוך שהוא מחלק כרטיסי ביקור

אני מאמינה ומרגישה שלאמן יש עניין

ומקבל פירגון חיובי מכולם.
ב 8:45-קבלנו הוראה לצאת ולפרק את

לייצר ,ועוד דבר לא פחות משמעותי ,לקבל
הערכה ותגובות חיוביות מקהל.

התצוגה .העמסנו את המיניבוס ונסענו
בחזרה לקיבוץ.

חשבתי לעצמי שהזדמנות כזאת יכולה
לתת תנופה למעמד של רפאל בעולם

הייתה חוויה מהנה ומרתקת .היה מעניין
לראות את העבודה מאחורי הקלעים של

האמנות.

תוכניות הבוקר היומיות.

9

ארוחת הערב החודשית ,לכבוד חודש תמוז ולכבוד בואו של הקיץ
תתקיים ביום חמישי ,א' תמוז)14.6( ,
הארוחה בשעה 18:00-
מ 18:30-עד  - 19:30קינוחי גלידות "מחלבתנו" ושירה בציבור
בואו בשירה ובדילוגים
צוות ארוחות חודשיות וצוות ענף המזון
סיוןלנג ,שושי זלקינד ,עמית חפץ
ונטע אפרתי -קנדל.

ערב !!! 2 TED
לאור הצלחת ערב ה TED -הקודם ,ועדת התרבות מזמינה את ציבור החברים
לערב  2 TEDביום ראשון ,י"א בתמוז 24.6 ,בשעה  20:30באולם האירועים.
--

בערב ישאו חברים וחברות משלנו הרצאות קצרות ( 5-10דק') בתחומים
מגוונים.
רשימת המרצים הסופית תפורסם בהמשך.
חברים וחברות המעוניינים להרצות ולשתף בתחום עניין/מחקר/תחביב או כל נושא אחר
מוזמנים לפנות לרחלי ויצמן או לבעז בלנקשטיין.
עושים -TEDדוברים יש להם את התשוקה להעביר מידע ,ולא משנה באיזה תחום.

להתראות
10

ב2 TED-
--

משולחן ועדת התרבות /רחלי ויצמן
➢ ערב הגבר – יתקיים במשטח ביום רביעי ,ל' בסיון.13.6 ,
בתוכנית :ארוחת ערב בשרית ומושקעת החל מ 19:30-ועד .20:45
בשעה  - 21:00הרצאה מרתקת עם גיא פלג.
גיא פלג הוא כתב והפרשן המשפטי של חדשות ערוץ .2
מוזמנים לערב קיץ מושקע ומרענן!

אצלנו בסלון

 -חודש הקריאה  / 2018אבי ורני ששון

ביוזמת משרד התרבות והספורט ,מתקיימים במהלך חודש יוני מפגשים
של אזרחים עם סופרים ,משוררים ואנשי תרבות בבתים פרטיים.
הנכם מוזמנים לסלון משפחת ששון ביום שני ,כ"ח בסיון ( )11.6בשעה ,20:00
למפגש עם חמוטל בן זאב ,משוררת ,סופרת ומחזאית.
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העמותה למען החבר הותיק  -חבל יבנה
בשבוע הקרוב במדרשת ח"י!

יום ראשון ,כ"ז בסיון- 10.6.18 ,לא יתקיים חוג תנ"ך עם חנה לבל.
יום שלישי ,כ"ט בסיון ,12.6 ,בשעה  16:30מועדון קריאה עם יהודית בר-יש"ע גרשוביץ –
מפגש אחרון – "עפיפונים" – מאת אמיל אזאר .
נשמח לראותכם – שלומית אלמוג.

ילדי והורי חברת הנעורים!
סיימנו את השבוע שעבר ביום פעילות בנמל תל אביב "להרגיש נגישות" ,כחלק מההכנה
לקייטנת איל" ן הקרבה .באירוע היו תחנות עם נכים שדיברו ושיתפו אותנו ,ונתנו לנו גם
חוויה מהצד שלהם .היה יום משמעותי ומרתק!
קצת על השבוע שהיה לנו  ..ביום רביעי נפגשנו כולנו לפינוק כייפי בבוסתן ,ולשיחת הכנה
לקייטנת איל"ן עם דגנית גלס ונעמה טסלר .מפגש חשוב של הבנה ,למה אנחנו עושים את
הקייטנה ,מה ההתנהלות המתאימה ומה הציפיות מאיתנו.
ביום חמישי הכנו עוגות לקיבוצי הדרום ובערב  -בית פתוח ביחד ובכיף!  -אחרי הרבה זמן
שלא היה.
ביום שישי ניסע בעז"ה עם כיתה ח' לחלק את המשלוחים שהכינו בקיבוץ לחיזוק חברינו
בדרום.
בשבוע הבא נפגש כהרגלנו בשני וחמישי  -בשני ,לטיול בשדות ובחמישי ,לערב ניווטים אחרון
אז הפעם

ומאתגר במיוחד ובסופו  -פרידה מנועה שלנו.
אין אחד שמבריז!

בשבוע הקרוב ובכלל בהמשך ,נתחיל לשבת על חלוקת
אחריות לקראת קייטנת איל"ן .אז תתחילו להתכונן
ולחשוב על דברים :נעדכן בהמשך מתי ואיפה נפגש.
שתהיה שבת שלום!

אסף כהן ,נועה אמיר ונעם צרור
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שימו לב :נא רשמו ביומנים:
סבים וסבתות יקרים ,הנכם מוזמנים להזמין את
נכדיכם הגרים מחוץ לקבוצה מגיל הרך ועד כיתה ו'
ליום כיף המופעל ע"י סבים וסבתות אשר יתקיים אי"ה
ביום ראשון ,ח' באלול19.8.18 ,
נשמח להצעות ,רעיונות ומפעילים לסדנאות הבוקר – סבים וסבתות ,נוער
והורים.
מוזמנים לפנות לאיילת ו/או רויה.
נשמח בהשתתפותכם,
צוות יום נכדים והגיל השלישי  -רויה גורליק ואיילת אריכא

נר זיכרון
ג'
ה'
ז'
ז'
ח'
ט'
י'
י''א
י''א
י''ז
כ'
כ''ב
כ''ז
כ''ט

בתמוז
בתמוז
בתמוז
בתמוז
בתמוז
בתמוז
בתמוז
בתמוז
בתמוז
בתמוז
בתמוז
בתמוז
בתמוז
בתמוז

יששכר
אלזה
דרור
ציפורה
יהודית
יהודית
עמליה
מרים
יוסף
דוד
ברטי
יהושע
דור
שמואל

תשמ''ד
תשנ''ח
תשס''א
תשמ''ז
תשמ''א
תשס''ה
תשע''ו
תשס''א
תשע''ב
תשמ''ט
תשס''ו
תשנ''ד
תשס''ג
תשכ''א
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כוכבא
וצלר
אפרתי
כהן
הולנדר
זמוש
ליברמן
אריאל
הרטום
בית אריה
אקרט
שרייבר
טסלר
סלומון

מרפאה
אחות כוננת – אילה עמיר
שעות קבלה של ד"ר אבירם דונסקי
יום ראשון 17:30-14:30
יום שני 16:00-14:30

במקרים דחופים נא חייג .4000

יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ומ 15:30-14:30
שעות קבלה ד"ר קמניר
יום ראשון 16:00-14:30
יום שלישי 11:00-09:30
יום חמישי 09:00-08:00
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אלון עתיק
מילים – יאקוב שבדוד

נוסח עברי :יואל פרץ

בְּ י ְַּרכְּ תֵ י חֻ ְּר ָׁשה אַ ּלוֹן נצָׁ ב,
לְּ יַד אֵ לָׁה אֲ שר אוֹתָׁ ּה ָאהַ ב,
ידה
וְּ הָׁ אֵ לָׁהֹ ,לא פַ עַ ם יְּ ח ָׁ
ידּה.
ה ְּרכינָׁה רֹאש עָׁ גּום עַ ל שכם יְּ ד ָׁ

נצָׁ ב אַ ּלוֹן גֵאה וְּ גַם זָׁ קּוף,
כי הּוא אוֹהֵ ב וְּ גַם ָאהּוב.
לְּ מַ עֲנ ֹו ָׁשנָׁה ָׁשנָׁה,
ּותלַבְּ לֵב אֵ לָׁה ,אֵ לָׁה ְּקטַ נָׁה
ָׁתשּוב ְּ
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