שבועון קבוצת יבנה
א' בטבת תשע"ז
()30.12.16

שבת פרשת "מקץ" – שבת חנוכה
כניסת השבת –  16:24צאת השבת – 17:27
שבועון מספר 1230
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פרשת "מקץ" – שבת חנוכה

ליל שבת
16:24

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית
לאחר תפילת ערבית שיעור בפרשת השבוע – יוחנן מאלי

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש – אודי פיקסלר

08:00

תפילת שחרית
אחר התפילה לא יתקיים שיעור

09:30

תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל

09:30
12:45

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת
תהילים לנשים  -בבית המדרש

12:50
13:00

שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות
תפילת מנחה גדולה

13:30

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

13:20

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי – לא מתקיים

13:00

משק הילדים פתוח לביקורים למשך שעה

16:19

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

17:27

צאת השבת

שהשמחה במעונם
מזל טוב לנחמה יהושע לבר המצווה של הנכד ציון ,בנם של איתן ושרון.
מזל טוב ליוסי וצביה בן אהרון להולדת הנכדה ,בת למעין ורונן אביהב.
שקד גליק וגמליאל רינדנאו הודיעו שיש בכוונתם לבא בברית הנישואין .ברכות למשפחת גליק
ולאריאל ורותי דיטור ,הסב והסבתא.
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נקודה למחשבה
על הקשר בין חנוכה לבין יוסף
פרשת מקץ ממשיכה ללוות את הסיפור
הדרמטי אודות יוסף ואחיו .בהשוואה

"ויהי ה' את יוסף ויהי איש מצליח"
"וירא אדוניו כי ה' איתו וכל אשר הוא

לאבותיו ,יוסף הינו דמות חריגה.
אברהם מסמל קו מתמיד של התקדמות

עושה ה מצליח בידו"
"ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף"

במהפכה הגדולה שיצר .יצחק מסמל את

" ויהי ברכת ה' בכל אשר יש לו בבית ובשדה"

הקו הסטטי השמרן שאחרי המהפכה.

"ואשר הוא עושה ה' מצליח"

יעקב מטלטל בחייו ,אולם כמדומני אין
שני ליוסף בעליותיו ובירידותיו .איש של

יוסף נופל פעם אחר פעם ,אך הוא מצליח
בהשגחתו ובעזרתו של ה' ,לקום מנפילתו

תהפוכות .סקירה קצרה של התהפוכות
משיא לשפל או הפוך:

באופן שמחשל אותו יותר.
מה גורם ליוסף לקום מנפילתו? מה מושך

יוסף נולד לרחל האהובה ,מיד בצאתו הוא
הופך למועדף ומתחיל בנקודה גבוהה .לא

אותו למעלה מעל חשכת התהום? אני
מעריך שישנם סיבות רבות .בעיני אחת

חולפות להם כמה שנים ואמו מתה

מרכזית היא אמונתו ורצונו להביע את חותמו

בלידתה את אחיו .לאחר כמה שנים הוא

בעולם ,האמונה הבסיסית האופטימית

מסגל לעצמו מעמד מועדף נוסף בדמות
כתונת הפסים ,וסופו בבור.

שיכול להיות טוב יותר .השגחתו של
הקב"ה בוודאי מסייעת בידו.

עם יציאתו מהבור הוא עולה לגדולה בבית
פוטיפר ויש לו מעמד מיוחד .לא חולף לו

עצם האמונה שלו מעוררת ההשראה.
במעבר לחנוכה.

זמן רב ואשת פוטיפר מעלילה עליו עלילה

אחת הקושיות המרכזיות בחג חנוכה היא

שמסתיימת בהשלכתו לבית האסורים.

קושיית הבית יוסף על נס החנוכה.

בבית האסורים הוא עולה לגדולה ופותר
את החלומות.

הקושייה :אם כד השמן היה אמור
להספיק רק לנר אחד והוא הספיק

יוסף הוא "נחום-תקום" .עוף החול.
החתול בעל תשע הנשמות.

לשמונה נרות ,אז לכאורה היה צריך לחג
את החג שבעה ימים ,מדוע שמונה

המאפיין המרכזי לאורך תקופה זאת הוא
ההשגחה הפרטית בה משגיח הקב"ה על יוסף:

ימים!?

3

קולמוסים רבים כבר נשתברו על סוגיה זו,

הכיוונים ופתאום נמצא איזה כד עם נוזל.

אולם אחד צד את עיני .אחת מתשובותיו

מי בכלל מאמין שניתן לקושש ממנו משהו!?

של הבית יוסף היא שאכן את ניסו של הכד

כמה אמונה צריך בשביל לחפש אותו ,כמה

חוגגים שבעה ימים .אבל הנס הגדול באמת

תקווה כדי שניתן יהיה להשתמש בו.

הוא הנס שהכד בכלל הצליח להדליק את

המשותף ליוסף ולחשמונאים היא האמונה

המנורה בשבעת ימיה!

הבלתי מתפשרת בדרכם ובעקבות כך גם

אני מנסה לתאר לעצמי את הסיטואציה

בסיוע ו של הקב"ה .אמונה שבוראת מציאות.

המקדש

שנזכה אנו גם לברוא מציאויות בזכות

שהחשמונאים

מגיעים

לבית

אמונתנו.

ההרוס והשומם ,הופכים בו ואותו מכל

שבת שלום וחנוכה שמח  -אור אריכא

בשעה טובה
התקבלו כחברים בקבוצה
אושר ורעות חן
גיורא ושרון לב
יוחנן והדר מאלי
ניר ורבקה שריד
ברוכים המצטרפים לביתנו
בית קבוצת יבנה
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חנוכה בוונקובר הרחוקה
 24בדצמבר -כ"ה ב כסלו .ליל חג המולד

והבת של ההוא כבר מתכחשת ליהדותה.

ולילה ראשון של חג החנוכה נופלים
השנה באותו תאריך .אם היו החגים

דיבורים על יהדות רב-תרבותית
ו"כריסנוקה" (שילוב של כריסמס

מתחרי ם מי מביניהם מושך יותר את
העין ודאי היה חג המולד מנצח בקלות:

וחנוכה) הינם דבר שבשגרה .במבט מהצד
נראה שמלחמתם של המכבים נידונה

אורות בשלל צבעים מקשטים כל פינה,
כל עץ וכל בית בעיר ,מיצגים ענקיים

לכישלון ברבות הימים .הם אולי ניצחו
נקודתית בקרב כזה או אחר ,אך אין ספק

מבשרים ממרחק של קילומטרים על
בואו של החג ומתנות עטופות בניירות

שבימים אלו הרבה יותר קורץ לנער יהודי
לצאת עם חבריו מבית הספר הציבורי

צבעוניים ממתינות לפתיחתן תחת כל עץ
רענן .בתוך כל הפאר וההדר הזה קשה

לשתות אלכוהול לכבוד השנה החדשה
מאשר ללכת לבית הכנסת .לגמור בקבוק

לראות את אורם הצנוע של נרות החנוכה,
שעומדים באומץ רב ובגאון מול גופי

של וודקה מאשר לגמור את ההלל
בהודאה.

התאורה החשמליים ,מנסים לפרסם את

אבל דווקא הפחד הגלותי הזה גורם

הנס ולספר את הסיפור על התעוזה

לאנשים להישאר יחד ,להישאר בקהילה.

לשמור על להבת הזהות היהודית בתוך
תרבות של חוץ ללא פנים.

ההבנה שעלינו לאמץ את היהדות כדי
להישאר יה ודיים .היהדות פה איננה

אך התחרות בין החגים איננה על משיכת
העין ,היא על משיכת הלב .וכך אנו

מפחידה ,איננה מזוקנת עם פרצוף זועף.
היא מקבלת ,היא מכילה ,והיא כאן כדי

מוצאים את עצמנו ,בהדלקת נר ראשון
של חנוכה ,מוקפים במאות יהודים שבאו

להישאר .בעידן הניו-אייג' אנשים מזהים
ביהדות את החכמה העתיקה רבת השנים

לחגוג את החג בתוך אחת ממעט

המדברת גם על הגשמה עצמית ,ייעוד

המסעדות הכשרות שיש בעיר ,אוכלים

ומטרה .הם לא מתפלפלים פה על קוצו

סופגניות ושרים ביחד :והעיקר לא לפחד
כלל.

של יוד ולא דנים על מחלוקות בית שמאי
ובית הלל .הם פה בשביל לשמוע על

והסיבות לפחד מרצדות מכל פינה,
מסיבת כריסמס פה ומסיבת כריסמס

ערכים של מוסר וצדק ,על החיבור לעצמי
דרך המצוות והמשמעות של המנהגים

שם ,והנה הבן של ההיא התחתן עם גויה

שסבא רבא שלהם היה מקיים באדיקות.
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אפשר לומר שאנשים פה מתעניינים יותר

המכבים ,את ני צחונם של כל היהודים

בלמה מאשר באיך.

ששמרו על יהדותם לאורך כל הדורות,

לנו זה בעיקר מגבש את ההכרה שארץ

גאים להיות יהודים עם שאיפות גבוהות

ישראל הוא מקומו הטבעי של העם

וחלומות על עולם טוב יותר .ועם אמונה

והאיך

ברורה :גם כשהסביבון שלנו נופל ,תמיד

משמשים בערבוביא ומולכים בכיפה

נרים אותו ונמשיך בתנועה ,כי את

אחת .המקום בו היהדות היא לא רק עוד

המנגינה הזו אי אפשר להפסיק.

דעה אלא דרך חיים .המקום בו אינך

מתגעגעים לכולם ושולחים דרישת שלום

צריך לפחד על הזהות אלא לעסוק

לכל החברות והחברים שממשיכים את

בטיפוחה .זה נכון שלא מושלם בארץ,
ולא חסרות בעיות .אבל לפחות בארץ

בניין האומה בארצה .חג חנוכה שמח,
אושר ואסף כהן.

היהו די.

אנחנו

המקום

מרגישים

בו

את

הלמה

ניצחונם

של

מסיבת ראש חודש
לילדי כיתות א'-ב' והוריהם שלום!
שוב נפגשים לחגוג ראש -חודש
והפעם ...חודש טבת .
ניפגש אי"ה ביום שלישי ה' טבת ()3.1
רבע לחמש בבית הילדים
פרטים נוספים בבית הילדים.
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בואו בשמחה  -מזל גוטליב
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על הנעשה בבית הספר העל יסודי
תגובה לדיווח של יאיר לסלוי מהגיליון הקודם

הדיווח המקיף של יאיר לסלוי ,מנהל בית

אבל" ,וְ כָ ל זֶ ה אֵ ינֶּנּו שֹׁוֶ ה לִ י" כאשר אני

הספר העל-יסודי ,בגיליון האחרון של

קורא

תיאור

"מבית" ,תח ת הכותרת" :אצלנו בבית

ההתפרעות של אוהדי נבחרת הכדורסל

ספר" ,שימח אותי והעציב אותי בו-

הבית-ספרית

פתיחת

זמנית .כידוע ,כיהנתי כמנהל בית הספר

העונה .היה קשה לקרוא את הדיווח שכלל

שנים אחדות ,אך מכיוון שחלפו  10שנים

את המשפטים הבאים:

מאז שסיימתי לנהל את בית הספר ,אני

"השופט החליט להפסיק את המשחק

מרשה לעצמי לכתוב כאחד האדם,

ולהעניש את הנבחרת שלנו בהפסד טכני.

ומבקש שכאשר אעלה נקודות בעייתיות

ההחלטה גרמה להסלמה בהתנהגות

לא אתפס ח"ו כאומר "בעבר היה יותר

האוהדים ,שחסמו את דרכו של השופט

יש

החוצה אל מכוניתו .השופט הגיש תלונה

התקדמות עצומה בתחומים רבים ,והיא

לבית הדין של איגוד הכדורסל ובדיון

לתלמידים,

שנערך קיבלנו עונש כספי ו 4-משחקים

טוב" .
גורמת

נהפוך
קורת

הוא:
רוח

לשמחתי,
רבה

המאמר

בשולי

במהלך

את

משחק

להורים ,למורים ולכל המעורבים בעשייה

ללא קהל".

הבית-ספרית .יאיר הזכיר תכניות אחדות

זה קרה אצלנו בבית! זו ההתנהגות של

המהוות פריצת דרך של ממש :תוכנית

הילדים שלנו! לצערי ,זו לא ההתפרעות

בית המדרש; התכנית החברתית של

הראשונה במגרש הכדורסל ,וכבר בעבר

הפנימייה; מצוינות במדעים; טיולים

קיבלנו עונשים ועשינו פעילות חינוכית,

שנתיים נודדים לכלל תלמידי התיכון,

אבל נודה על האמת :איננו מצליחים

ועוד .לא אמנע טובה מבעליה ,ואוסיף

להשתלט על הנגע.

שידידיי במשרד החינוך משבחים באוזניי

לכך צריך להוסיף את ההתפרעות השנתית

חדשים לבקרים את העשייה בבית הספר
שלנו ,את הרוח הטובה שהכניסו המנהל

בפנימייה ,שגם אותה ,למיטב ידיעתי,
איננו מצליחים למנוע ולמגר .שוב ושוב

וצוות המורים ,ונעים לשמוע את חוות
הדעת החיוביות של אנשי המקצוע

חוזרים החניכים להפוך מיטות באישון
לילה; לזרוק ביצים על תלמידי הכיתה

המלווים אותנו מקרוב.

האחרת; להשחית ציוד ולהציף במים.
שוב ושוב נסגרת הפנימייה ,החניכים
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מורחקים ,המחנכים מתכנסים ומחליטים

בתפילות שחרית של ימי חול ושבת ,אנחנו

על דרכי פעולה ,וחוזר חלילה.

עדים לקושי החינוכי שלנו בתחום ש"בין

ואני מודאג .אנחנו צריכים להיות מגדלור

אדם למקום" .מיעוט הצעירים בתפילות

בכל הקשור להתנהגות ערכית! ביה"ס

מדאיג רבים מאתנו והיעדרותם מתפילה

והפנימייה שלנו צריכים להיות מקומות

עם הציבור מעוררת יום-יום לחשיבה

של שמחת נע ורים ,של יצירתיות ּב ֹׁונָה ,של

והרהור.

אהבה וכבוד ,של חוסר זמן בגלל

ההרגשה שלי היא שצריך לעשות שינוי,

שבהן

ואני קורא לדור החדש של מחנכות

מבקשים לעסוק בני הנעורים בשעות

ומחנכים ,מדריכות ומדריכים ,לנצל את

הפנאי .בפנימיות אחרות שאני מכיר לא
מקובל להרחיק תלמידים מן הפנימייה!

האפשרויות הבלתי מוגבלות הקיימות
בחצר הקיבוצית ,ולסלול דרך חינוך

אין דבר כזה! במסגרת עבודתי שוחחתי
בשבוע שעבר עם אחד ממנהלי בתי הספר,

חדשה .מלאכת ההוראה היא קשה מאד,
ועבודת החינוך קשה שבעתיים ,אך מתוך

וכששאלתי "מה נשמע?" ,הוא השיב:
"נפלא! אני בא כל יום בשמחה לבית

היכרותי עם הצוות הנפלא שיש לנו
בביה"ס ובפנימייה אני יודע שהם יכולים

הספר!" .זו האווירה שצריכה להיות

לנתב את הספינה לנתיב אחר ,שבו תהיה

אצלנו.

למידה מתוך שמחה ,משחק מתוך כבוד,

המשימות

החיוביות

הרבות

עד כאן התייחסתי למערכת היחסים
ש"בין אדם לחברו" .בבית הכנסת,

תפילה מתוך אהבה.

נחמיה רפל

תשובת יאיר לנחמיה
לנחמיה,

מתוך כבוד ,תפילה מתוך אהבה" ומכוון
לכך את עבודת הצוות החינוכי

תודה על המחמאות והתמיכה שהבעת
בצוות החינוכי על עבודתו הטובה אכן

והמשאבים הבית ספריים.
התנהגות חלק מתלמידנו

ראויים לכך .אני גם מסכים לתקווה
שהבעת בסוף דבריך ורוצה בכל מאודי

הכדורסל היתה מאוד חריגה ובלתי
נסבלת וכך התייחסנו לאירוע בבית הספר.

להגיע ל "-למידה מתוך שמחה ,משחק

בבואנו לדון במה שארע עמדה בפנינו
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במשחק

השאלה האמתית האם להפסיק את

לשאיפה שהבעת בסוף המאמר "למידה

פעילות הנבחרת כיוון שאין לנו יכולת

מתוך שמחה משחק מתוך כבוד ותפילה

להתמודד בהצלחה עם הגסות וחוסר

מתוך אהבה" מה שנותר הוא ללמוד מהם

הכבוד שלומדים התלמידים "ממגרשי

לשנות כמה עניינים ו"הכל יסתדר".

הכדורגל" או לבחור בדרך החינוכית שבה

על סגנון הבעת הדברים ברוח זו אני חולק

מתמודדים עם הרוחות הרעות ומחנכים

עליך ,אנחנו יודעים שאין מוסדות כאלו

את התלמידים להתנהגות מכובדת בה

בהם המנהל מגיע כל בוקר עם חיוך

"קול המון כקול שדי" ולא חס וחלילה

ונשאר איתו כל היום ,בהם תלמידים כל

"קול ענות אנכי שומע".
התמודדות החינוכית זו דורשת סבלנות,

היום למדים בשמחה ,משחקים בכבוד
ומתפ ללים באהבה .ציור הדברים ברוח זו

שיח מתמיד עם הנוער וגם גבולות וכללים
מוגדרים .זו דרך חינוכית שמתמודדת עם

משלה את הקוראים שיש דרך אופטימלית
שמסתתרת במחוזות אחרים שאם נאמץ

האירועים החינוכיים מנסה להפיק מהם
לקחים ותובנות וכלים לבניית התלמיד.

אותה אלינו הדברים יסתדרו.
המורים והמדריכים שלנו עסוקים כל
שעות היום ביציקת תכנים דתיים,

גם דרכנו בחינוך בפנימייה בוחרת בדרך
של התמודדות עם מתבגרים בגיל 17-18

לימודיים וחברתיים שימלאו את חיי
התלמיד בעשייה חיובית .יחד עם זאת

המבקשים עצמאות אבל זקוקים לגבולות
הבו דקים את דרכם אך זקוקים להכוונה

מתמודדים כל יום עם אתגרים
משמעתיים ,חינוכיים ודתיים זו תכלית

מתמדת .הכיוון המרכזי הוא למלא את
הכוס ביותר מחצי של תוכן ומשמעות ואת

העבודה החינוכית ובה נמשיך לעסוק.
בברכה

חלק הכוס הריק להקטין ולהכיל שצריך.
בחלק השני של מאמרך הובן שיש מוסדות
חינוכיים הדומים לנו המצליחים להגיע

יאיר לסלוי  -מנהל בית הספר העל
יסודי בקבוצת יבנה

ברכות לד"ר בנצי יהושע ,בנם של נחמה תבדל"א
ומייקל ז"ל ,על בחירתו לרופא המצטיין של ביה"ח
סורוקה לשנת  .2016בנצי הוא רופא אף אוזן וגרון ומנהל
היחידה לניתוחי צוואר-ראש בבית החולים.
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מעט מן האור דוחה את החושך
תכנית חנוכה

במוצאי שבת חנוכה  -פר' מקץ ב' בטבת  31.12בשעה 20:30
יתקיים בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון כנס מקהלות
של המועצה האזורית חבל יבנה ,בהשתתפות חבורת הזמר שלנו
רחלי ויצמן  -ועדת תרבות

ערב פינוק וחוויה לנשות יבנה
נשות יבנה היקרות,
שמחות להזמינכן לערב של פינוק וחוויה ,התרגעות ומילוי מצברים
שיתקיים ביום רביעי ו' בטבת4.1 ,
בתוכנית:
 - 19.00פינות טיפוח ,ארוחת ערב חלבית מפנקת  ,וקינוחים תוצרת בית
 - 20.15דברים מפי אביטל עופרן
 - 20.30מופע "דלתות מסתובבות" -ערב מרתק על החלטות נוקבות בחירה בטוב
ואופטימיות ,אנרגיות וקבלת השראה" עם השחקנית והיוצרת צופית גרנט
מוזמנות בשמחה
ועדת תרבות
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לאיכות הסביבה אשדוד חבל-יבנה נצא

קורס קיימות
לתושבי המועצה

בסדרת

מפגשים וסיורים

מרתקת

וניחשף לעולם הקיימות בכלל ולפעילויות
אותן ניתן להטמיע ביישובי המועצה

תושבי חבל יבנה מדברים
סביבה

בפרט.
קומפוסט" ,צרכנות נבונה" ,בריאות

ערכי הקיימות ואיכות
הסביבה הינם צו השעה

מהנושאים עליהם נרחיב במהלך הקורס.

והמודעות לנושא הולכת

בסוף הקורס תוענק לכל משתתף תעודת

וגוברת עם השנים .כחלק

נאמן סביבה .לנושא תעודה זאת יש
סמכות חוקית להתערב במידה ויידרש.

סביבתית וגינה מקיימת הינם רק חלק

ממגמה זו ובמסגרת שיתוף פעולה המשרד
עם המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים

לפרטים נוספים יש לפנות לגדי סימוןklita@kv-yavne.co.il 050-6998373 :
בברכה,
גדי סימון ,מנהל תחום סביבה וקיימות
מועצה איזורית חבל יבנה

סילבי דהאן ,מנהלת תחום מחזור
איגוד ערים לאיכות הסביבה חבל יבנה-אשדוד

סימן שאתה צעיר
ברכות ואיחולים לשירות משמעותי ואיכותי
ליובל סולטניק ,המתגייס לקורס טייס.
ללירון ויצמן ושובל דגני  ,ברוכות השבות הביתה .בתקופת שנת הבית
לירון תעבוד בגיל הרך ושובל תעבוד במטבח .שמחים מאוד בבואכן.

למגל עפרוני ,צאתך לשלום לפסק זמן .זכור תמיד שיש בית השמח בבואך.
מחבקים ואוהבים  -ועדת צעירים
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ירקונים  - 5מחוף אל חוף  -אלי סיני בפלמחים
ביום שני ,ד' בטבת . 2.1 ,יציאה בשעה  .16:00חזרה משוערת20:00 :
לפני יותר מעשור פונה גוש קטיף מיושביו ללא שהוכנה תכנית סדורה ליישובם
מחדש .מגורשי אלי סיני אחזו בגישה הקהילתית ששמרה על חוסנם החברתי תוך
חיפוש פתרונות הולמים ליישובם כקהילה אורגנית .סיור לשכונת אלי סיני
בקיבוץ פלמחים ומפגש עם משפחת חכמון ,מותיקי הישוב ,ואלי בוהדנה,
עיתונאי מדוברי הישוב ,לשיחה על הגירוש ,הניתוק והאיחוד המחודש.
מנחום שגיב ,מזכ"פ לשעבר ,נשמע על הקשיים בפניהם עמד הקיבוץ הקולט
ומצבו כיום .ואולי גם סיור במוזיאון הימי.
למגיעים עצמאית - 16:45 :מוזיאון פלמחים.

קפה ועוגה  -עליכם .א-א

נעלי גזית מגיעים לקבוצת יבנה
קולקציה חורף  - 2016-2017עד  20%הנחה מהחנויות.
מבחר ענק של:
מגפיים ,מגפונים ,נעלי סירה ,בלרינות ,בובות ונעליים

ובשיתוף עם נעלי בן ישי ,ביוניק וברונקס
 בן ישי  -קולקציית חורף  2016-2017עד  20%הנחה (עד מידה )43
במקביל סטודיו "שני"
ימכרו גרביים ,גרביונים,
טייצים ועוד..

 ביוניק  -קולקציית חורף  2016-2017עד  20%אחוז הנחה
 מגפיים מעור ב 400 -ש"ח
 ברונקס -מגפיים ב 300-270-ש"ח
המכירה תתקיים ביום שני ד' בטבת2.1 ,
בין השעות  16:00-19:00במשטח חדר אוכל

עפרה גוטליב
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טקס עשרה בטבת
טקס עשרה בטבת יתקיים ביום ראשון י' בטבת 8.1 ,בבית העלמין.
 15.45 איסוף בכביש העוקף
 16.00 תחילת הטקס
 פרקי תהילים
 שירה מפי חברנו רן לוי,
 דברים מפי חברנו אליקים איטלי על שואת יהדות הולנד וסיפור המשפחה.
 שירת התקווה

בערב ,בשעה  20:30באולם אירועים
הרצאתו של אמיר השכל" :האסיר מבלוק "11
בשנים האחרונות מספר הנוכחים בטקס בבית הקברות הולך ופוחת.
אנא ,עשו מאמץ להגיע ,על מנת שהטקס יהיה מכובד יותר.

בברכה  -ועדת תרבות
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נר זיכרון
ב'

בטבת

תשמ"א

יעקב

ויצמן

ג'

בטבת

תשס"ה

ישעיהו

כהן

ד'

בטבת

תש"ן

אליעזר

גור אריה

ו'

בטבת

תשמ"ד

חיים מנחם

אייזנר

ח'

בטבת

תשס"א

זאב

בן אהרון

ח'

בטבת

תשע

שמעון

דגני

יב'

בטבת

תשנ"ט

אילזה

ברטוב

י"ג

בטבת

תשנ"ב

רוחמה

חיות

י"ג

בטבת

תשס"ח

חנה

כהן

י"ד

בטבת

תשנ"ב

עזריאל נתן

זמוש

י"ד

בטבת

תשע"א

עליזה

איתן

ט"ו

בטבת

תשנ"ג

גדליה

קוגלמן

ט"ז

בטבת

תשנ"ח

ראובן

קרמר

כ'

בטבת

תשע"ה

גדליה

דיטור

י"ט

בטבת

תשמ"א

ישראל

שמיר

כ"ב

בטבת

תשס"ה

יוסף מרדכי

טסלר

כ"ב

בטבת

תשע"ה

רחל

הישראלי

כ"ז

בטבת

תשס"ה

יעקב

גדיש
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מרפאה
אחות כוננת בשבת פרשת "מקץ" – ליזט עפרוני
שעות הקבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הבא :שעות הקבלה של ד"ר איברהים
יום ראשון 17:30-14:30
בריג'תה :יום ראשון 16:00-14:30
יום שני
יום שלישי
יום חמישי

16:00-14:30
13:00-09:30
 09:00-08:00ו15:30-14:30 -

יום שלישי 12:00-09:30
יום חמישי 09:00-08:00

שבת שלום!

ערב הוקרה לצוותי החינוך
ביום שני י"ח בטבת ( )16.1בשעה  19:30יתקיים באולם המופעים בגבעת וושינגטון ערב הוקרה
מיוחד במינו לכל צוותי החינוך בחבל יבנה -לכבודכם ,על כל פועלכם! הזמנות יישלחו בהמשך!
ספירת מלאי בחנות
ביום ראשון הקרוב ,במשך כל היום ,תתבצע בחנות ספירת המלאי.
החנות לא תיפתח בערב .אנא קבלו זאת בהבנה.

צוות החנות

בת המצווה של הדר לסלוי  -יום ב' ג' בשבט30.1 ,

נפל בעריכה

לפני שבוע נשמט קטע בנושא מוצרי דת בחנות שני – משולחנה של מרכזת שירותים .להלן הקטע:
ציציות (וגופיות ציצית) – עד היום ועדת דת מימנה באופן מלא רכישת ציציות לבנים וחברים .בשל
מספר קשיים שהועלו סביב נושא זה (בעיקר סביב ערימות הציציות שאין להן דורש המצטברות בענף)
הוחלט שהחל מתחילת  ,2017רכישת ציצית (מכל סוג) תהיה במימון החבר ובסבסוד של  50%בידי
ועדת דת .בנוסף הוחלט ,שמי שמעוניין לרכוש ציצית מיוחדת מחוץ לקיבוץ ,יוכל להגיש חשבונית
לועדת דת ,ויקבל החזר עד מחצית הקניה .נציין ,כי בשנה שעברה בוצעה השוואת תקציב ביגוד
ט.ל.ח
הגברים לנשים ,כך שתקציב הביגוד לבנים וגברים עלה בצורה משמעותית.
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חֹרף  -מתתיהו שלם
לְ ח ֶֹׁרף
יֵש ְצלִ יל
ּומ ְק ָדש,
ֶשל הֵ יכָל ִ
ֶשל נָהָ ר שנִגְ עָ ש,
ֶשל גַּלִ ים לְ בָ נִים,

לְ ח ֶֹׁרף

גּושי ֲענָנִ ים
ֶשל ֵ

יֵש ְצלִ יל

ָאצים לְ הַּ ְת ִחיל
הָ ִ

ֶשל ל ֵָדה ְרדּומָ ה,

הַּ כֹׁל מֵ חָ ָדש

ֶשל ַּשלְ וָ ה ְּודמָ מָ ה,

לְ ח ֶֹׁרף

ֶשל ִמ ְסּתוֹׁר אֲ ָדמָ ה

יֵש ְצלִ יל ֶשל אֶ לֶף עָ ְצ ָמה

ְרטֻ ּבָ ה וְ חַּ מָ ה,

ּומטָ ר ,
ֶשל ּבָ ָרד ָ

חֲ ֵר ָדה ,

ֶשל גַּל ְמסֹׁעָ ר,

יִ חּומָ ּה.

ֶשל טֶ בַּ ע ַאכְ זָ ר,
ֶשל הַּ פַּ חַּ ד הַּ ַּקר,
ָאדם
ֶשל ָ
וְ ֵאימָ ה.
על השירים – יצחק ברוכי

הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com16:

