כ"ז בסיון תש"ף )19.6.20( -

לֹוקת שֶ ִהיא ְלשֵׁ ם שָּ מַ יִם ,סֹו ָּפּה ְל ִה ְתקַ ֵׁים.
" כָּל מַ חֲ ֶ
לֹוקת
וְ שֶ אֵׁ ינָּּה ְלשֵׁ ם שָּ מַ יִם ,אֵׁ ין סֹו ָּפּה ְל ִה ְתקַ יֵׁם .אֵׁ יזֹו ִהיא מַ חֲ ֶ
שֶ ִהיא ְלשֵׁ ם שָּ מַ יִם ,זֹו מַ חֲ לֹוקֶ ת ִהלֵׁל וְ שַ מַ אי.
וְ שֶ אֵׁ ינָּּה ְלשֵׁ ם שָּ מַ יִם ,זֹו מַ חֲ לֹוקֶ ת ק ַֹרח ו ָכל עֲדָ תֹו"
פרקי אבות פרק ה' משנה י"ז

רגע של מחלוקת
שבת פר' ק ַֹרח
כניסת השבת –19:27-

מברכין החודש

צאת השבת – 20:33
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סדרי התפילות לשבת פרשת "קרח"
בהתאם להנחי ות משרד הבריאות אנו חוזרים לקיום תפילות השבת בבית הכנסת ובאולמות
ציבוריים סמוכים.
תפילת ליל שבת (בארבעה מניינים)
המתפללים בחד"א הדרומי
 .1שמות משפחה א'  -ה' באולם האירועים
 .2שמות משפחה ו'  -ל' בחד"א הדרומי
ובאולם האירועים מתבקשים
 .3שמות משפחה מ'  -ת' בבית הכנסת
להביא סידורים וחומשים.
 .4מניין בית סביון על הדשא הסמוך
תפילות יום השבת (בשלושה מניינים)
 .1מניין ראשון בבית הכנסת (פתוח לכולם) בשעה  - 06:30מומלץ!!!
שמות משפחה ט'  -ת'
 .2מניין שני בבית הכנסת בשעה 08:30
 .3מניין שלישי בחד"א הדרומי בשעה  08:30שמות משפחה א'  -ח'
 -13:30מנחה גדולה
 -18:00מנחה קטנה
 -20:28ערבית והבדלה

בבית הכנסת

א .גבאי אחראי מטעם ועדת בית הכנסת על כל המניינים -יהודה מרוז.
ב .לכל מניין ייקבע אחראי למניין שגם ידאג לשמירה על ההנחיות.
ג .יש להקפיד על רחיצת ידיים בכניסה ,על שמירת מרחק ,וכמובן יש לעטות מסכות במהלך כל התפילה.
ד .גם בעלייה לתורה וקריאתה ,יש לשמור מרחק.
בזאת תמו המניינים בשכונות השונות שעיצבו חוויה מיוחדת לתפילות בצל הקורונה.
לכל העוסקים בצרכי ציבור באמונה ,גם לכם הקב"ה ישלם שכרכם .יישר כוח!
מי יתן ובקרוב בימינו נוכל לשוב ולהתפלל את תפילות השבת ברוב עם בבית הכנסת שלנו – מקדש מעט.
צח"י והגבאים

זמני תפילות בימי החול

שיעורו של הרב אילעאי
בשבת אחר הצהריים בשעה 18:30
באולם האירועים.

מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 19:45
ערבית 20:30
בשכונה הצפונית :מנחה – 18:30
בשכונה הדרומית  -ערבית בשעה 20:15

בנושא :חינוך דתי בחופש הגדול
משימה אפשרית??

מנחה גדולה ( 13:20 -ימים א' עד ה') בחדר אח"ם
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הציבור מוזמן!

רן ליבר ,ועדת הדת

למה מוביל השעמום? /

סיון רהב-מאיר  -מתוך "החלק היומי"

פרשנים רבים מסבירים שהשעמום הוא
שהוביל אל המחלוקת .לא היה לעם שום
דבר לעשות ,לא הייתה אווירה של
משימה או דריכות באוויר ,וחז"ל הרי
כבר קבעו" :הבטלה מביאה לידי
שעמום ,והשעמום מביא לידי חטא".
הרבי מקוצק אמר פעם לתלמידיו" :אני
רוצה שלא תחטאו ,לא מפני שלא תרצו
לחטוא ,אלא מפני שלא יהיה לכם זמן
לחטוא" .אם ממלאים את סדר היום
בפעילות חיובית ,פשוט לא נשאר זמן
לשטויות.

האם צריך להאריך את שנת הלימודים?
בוודאי ,כמה שיותר .אם לא בלימודים
בכיתות אז בפעילות התנדבותית או בכל
עשייה מאתגרת אחרת .תראו מה קרה
בפרשת השבוע :פרשת קורח מגיעה מיד
אחרי פרשת המרגלים ,שבה העם הבין
שהוא עומד בפני "חופש גדול" במיוחד –
הוא הולך להישאר  40שנה במדבר.
מרגע זה הם קלטו שיש להם המון זמן
לשרוף ,לבזבז ,להעביר ,והתוצאה
הייתה מחלוקת עצובה וקטלנית – בין
קורח ועדתו לבין משה ואהרון.

מחשבות בתוך – ומחוץ ל-קורונה  /יעקב וכמן
החינוך ,התכנסו וטיכסו עצה איך לעשות הכל
שההצבעה תקבל את הרוב הדרוש ( .)2/3היה
מטכ"ל והיה חמ"ל וניתוחים חוזרים של המצב
בשטח :עם מי לדבר ,ומי יפנה למי ,והאם
לפנות שוב לשם תזכורת או להימנע מלהיחשב
"נודניקים" .וכן מה ואיך לפעול שמי שתומך
בהצעה גם יגיע לקלפי ויצביע ,וכו' וכו' .נראה
לי שמה שהיה פעם בהיסטוריה של אספות,
שכונה בזמנו "גיוס" (לדאוג שיגיעו חברים
לאספה לכל הפחות להצביע) מחוויר לחלוטין
מול הפעילות הנ"ל ...והיות ואני הייתי בעד,
הריני שולח יישר-כח גדול לכל המשתתפים.
שמענו כל מיני תובנות על דברים חיוביים
שעלינו ללמוד מתקופה מיוחדת זו .אני מבקש
לציין דבר אחד שהתלבטתי בו מאותו רגע
שהנגיף "הצליח" להוציא אותנו מבתי הכנסת.

בראש וראשונה תודה לקב"ה שזכינו להיות
כאן ,בקבוצת יבנה ,בתקופה הקשה הזו.
ההתארגנות של המוסדות ושל צח"י
ובהנחייתם השירותים החיוניים של מזון ושל
עזרה לכל הנזקקים באוכלוסיה הרב-גילית
והמגוונת ,והפעילות התרבותית והחברתית
במסגרת התנאים המגבילים ,כל אלו היו
למופת בקיבוץ ואנו חייבים תודה לכל
העוסקים בצרכי ציבור באמונה .וכיון שעדיין
המגפה מאיימת ,אנו צריכים להכיר טובה יום
יום ,אם לא שעה שעה.
הייתי עד בשבוע שעבר למסירות נפש
והתארגנות בהתאם שעוררה בי ,לכל הפחות,
התפעלות והשתהות .וככל הנראה התוצאות
מדברות בעד עצמן .אני מתכוון לקבוצת
חברים ,שמיד עם גמר האספה שדנה בפתיחת
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שהרי הדאגה שהתעוררה מרגע שהבנו באיזו
קלות אפשר חלילה להידבק ,וסכנת החיים
שכרוכה בכך ,הם הביאו למחשבה שצריך
להתפלל ביתר כוונה וביתר שאת שה' יסיר
ממנו את המגיפה .ודווקא בתוך הסכנה יש
קשיים עם התפילה בציבור? עם הזמן הבנתי
שהתפילה בציבור ממשיכה בוואריאציות
שונות ו"רק" המיקום משתנה מבית הכנסת
לדשא ,למרפסות ,לחלונות וכו' .אבל – וכאן
אני מסכים מאד עם דבריה של יעל גדסי
ב"מבית" לפני שבועיים – התפילה הזו הייתה
הרע במיעוטו .בית הכנסת הוא מקדש מעט.
שולחן ערוך (סימן צ' סעיף ט') פוסק" :ואם
נאנס ולא התפלל בשעה שהתפללו הציבור,
והוא מתפלל ביחיד ,אף על פי כן יתפלל בבית
הכנסת" והמשנה ברורה מוסיף (סעיף קטן
ל"ג)" :מפני שהוא מקום קבוע לקדושה
ותפילתו מתקבלת שם יותר" .הריחוק משם
יצר אצלי געגוע .ביוזמתה של זוגתי שתחי' כל
שבת וחג ,אחרי תפילת מוסף בשכונה ,יצאנו
לכיוון בית הכנסת וחזרנו משם הביתה כדי
לקיים קידוש אחרי "שחוזרים מבית
הכנסת"...
ואם כבר עסקתי בתפילה :מזה זמן שאני
משתדל להבין מה חסר לנו בתפילת הציבור.
והשאלה רק התעצמה בתקופת הקורונה .נראה
לי שיש חוסר ידיעה על מהות התפילה ,על
הלכותיה ומגמתה .יש להדגיש כי גם בַ ֶחסר,
עדיין התפילה הציבורית עדיפה על תפילת יחיד
ותפילה בבית הכנסת על תפילה בחוץ ,בשכונה.
ובכן מה חסר? ראשית חסר הרבה בהכרת
הלכות תפילה .וכמו בהרבה דברים הפרטים
חשובים ,בדומה לנקודה שבכתובת הדוא"ל.

היא נראית לא חשובה ,לא מהותית ,אבל
בלעדיה הדואר האלקטרוני לא יגיע ליעדו .אבל
יחד עם זה – ובכמה מובנים לא פחות חשוב
ואולי אף יותר – חסרה התודעה של "דע לפני
מי אתה עומד" כמו גם ההבנה שתפילה היא
פנייה אישית וכן ציבורית לקדוש ברוך הוא.
ויש בקשות לבקש ,והכרת הטוב ,ובעצם זוהי
עבודת ה' שבאה במקום העבודה בבית המקדש
("ונשלמה פרים שפתינו") .וכאן כולנו כוהנים
כביכול .ונכון שלקיים את כל הנ"ל שלוש
פעמים ביום ולעתים ארבע וחמש פעמים ,זה
לא פשוט ,אבל תפילה כמעט כל הזמן מבלי
תודעה זו ספק אם תרומם אותנו ותשפר את
נשמתנו .וכמו שהפרטים חשובים בפיקוח נפש
בקורונה כן הדברים הנ"ל בפיקוח נשמה
בתפילה .ואגב ,זה אולי חלק מההסבר מדוע
רוב שליחי הציבור "טסים" מבלי שיש להם
רישיון "לטוס" ...
למדנו שתקופת מרדכי ואסתר הייתה סוף
הניסים הגלויים .וכך מוסבר שהמגילה לא
כוללת את שם ה' וכל השתלשלות העניינים בה
נראים כיד המקרה .ונראה לי שמי שמאמין
ורוצה לראות יכול גם להתרשם מניסים בני
זמננו .אחת הגדולות שבהם היא הדרך שבה
התקדמה מדינת ישראל מיום הכרזתה עד היום.
למרות האויבים מבחוץ ולמרות חילוקי הדעות
מבפנים ההתקדמות היא נס .וכן כרגע,
שהקורונה גבתה יחסית מעט קורבנות בנפש
(ומבלי לזלזל חלילה באובדן) ,ונתפלל שמכאן
ואילך לא תגבה יותר ,בכל קנה מידה עולמי
מצבנו מזהיר .וזוהי עדות שהקב"ה שומר
תם ,ולא נשלם ...
ישראל.
4

מבית ומחוץ  /אסף בית אריה
רבים ומה שנחוץ זה קודם כל רצון משותף
לעשייה.
לדעתי ,עלינו להקים צוות משימה ,אם
תרצו 'צח"י חיצוני' ,שיזום ויקדם כיווני
פעולה .ובאשר למשאבים – יתכן ש"בזכות"
הקורונה נחסכו הוצאות שתוכננו ,או
התקבלו מענקים כלשהם .אם אכן כך ,אז
אולי ניתן וראוי להפנות חלק מסכומים אלו
למטרה זו??? או אולי לייעד אחוז מסויים
מההון שלנו (נניח )1% :להלוואות שיסייעו
לאנשים  /גופים  /מוסדות להתמודד עם
המצב ולהתאושש .הכל באופן מסודר
ובזהירות הנדרשת.
יש שיאמרו  -מצבנו הכלכלי אינו כבעבר,
צריך לגלות זהירות ולדאוג לעצמנו וכד'.
מובן ולגיטימי .אבל לטעמי ,כאשר שריפה
כזו מסכנת רבים כל כך ,חובה עלינו לסייע
בכיבוי שלה ,גם אם מפלס המים הפרטי ירד
קצת  ...אם לא עכשיו ,אימתי?
לסיום ,אני מודע לגמרי לאתגרים
הפנימיים הגדולים שלפתחנו ומלא הערכה
ותודה לחברינו במזכירות ,בצח"י ,ורבים
אחרים ,שתפקודם איפשר לכולנו רצף
פעילות כלכלית וחברתית ,לצד אחריות
בריאותית .הדברים אינם עומדים בסתירה
או כתחליף לעשייה הברוכה שקיימת
באמצעות ועדת צדקה ,המזכירות וחברים,
בכל עת ובוודאי בימים אלו.
אני מאמין שיש בתוכנו שותפים רבים
למחשבות אלו ומקווה שנצליח לפעול בכיוון
ובהיקף הראוי.

לאחרונה חזרו לסדר היום נושאים
משמעותיים – חינוך ,בנייה ,משק ,קהילה
ועוד .תהליכים חשובים ונחוצים שיובילו
אותנו ,כך אני מאמין ומקווה ,להיות קיבוץ
טוב יותר .לצד תשומת הלב הרבה שאנחנו
מקדישים לנעשה אצלנו בבית ,אני מבקש
שננסה להתרומם טיפה ולהפנות מבט גם
החוצה.
למיטב ידיעתי ,לא נגרם לנו נזק כלכלי
גדול מהקורונה .אנו חיים בביטחון ויציבות
יחסיים .נדמה שבתודעה המשותפת שלנו
החיים חוזרים לשגרה ועולם כמנהגו נוהג.
אבל מחוץ לגדר שלנו מתרחש שבר חברתי-
כלכלי עצום! מאות אלפי אנשים איבדו את
פרנסתם ועתידם מעורפל ומדאיג מאוד.
הפער הזה זועק לשמיים .בעת כזו מצופה
מגופים בעלי אמצעים ועמוד שדרה מוסרי
(כמונו!?) ,לגלות אחריות וסולידריות.
אנו יכולים להתגאות בעשייה מגוונת
הצדקה
בתחום
משאבים
ועתירת
והמעורבות החברתית לאורך שנים .אבל
בזמן כזה לא מספיק לפעול "כרגיל" ,כי
המצב איננו רגיל .אנו ,שזכינו ליציבות
חומרית וחברתית ,חייבים להושיט יד
לרבים מאוד שמצבם אחר לגמרי .עלינו
להגביר עשייה עם ולמען החברה
הישראלית ,תוך השקעת משאבים בהתאם.
לא באתי להציע כאן משהו ספציפי ,רק
להעיר ולעורר את עצמנו לחומרת המצב
וגודל האחריות .שדות הפעולה האפשריים
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משולחנה של מרכזת השירותים  /סיון לנג
מוצרי החצרנות :לפני כשנתיים הצבענו על
הפרטת מוצרי החצרנות .ההצעה קיבלה
תמיכה של  62%מהציבור אך לא עברה
ברוב הדרוש של  .2/3ועדת השירותים
עובדת בימים אלו על הצעת הפרטה נוספת
שתובא לציבור .אשמח לשמוע הארות
והצעות בנושא.
השקיית דשאים :ענף הנוי משקה את
הדשאים שלנו בעזרת מערכת ממוחשבת
עם בקרה מרחוק .לאחרונה קרו מספר
מקרים בהם חברים התעסקו במפרטי
ההשקייה ופתחו על דעת עצמם את
הממטרות בדשאים .דבר זה אינו מקובל.
מי שחש שיש בעייה עם השקיית הדשאים
מוזמן לפנות לאנשי הנוי – להעיר ולשאול.
אין לגעת בברזים הראשיים ובממטרות.
כפיר דגני לקח על עצמו את תפקיד אחראי
מקלטים במקום עובד הקשר .תודה לעובד
על מילוי התפקיד בנאמנות במשך השנים.
ובהצלחה לכפיר!
קיץ נעים!

קופות בחדר האוכל :לפני
החלטנו
שנה
כחצי
באספה על ביצוע רישום
ארוחות בחדר האוכל.
מאז ,כפי שדיווחתי כאן
בעבר ,הקמתי צוות שכולל את :דוסי
אלטמן ,מיכל סופר ברלב ,נעם טחן ואמנון
כ"ץ .בחנו את התוכנות הקיימות בשוק
ואת האופן בו הרישום מתבצע בקיבוצים
אחרים .כמו כן חשבנו על מבנה חדר
האוכל וההגשה שלנו והיכן נכון למקם את
קופות הרישום .לאחר בדיקה קיבלנו
החלטה לבצע רישום לאחר לקיחת האוכל
בהגשה .רכשנו שני מחשבים עבור קופות
שימוקמו בשטח המעבר מהגשה עצמית
לחדר האוכל ,באופן שיאפשר גם לאלו
שלוקחים אוכל הביתה לעבור בקופה לפני
צאתם .בשבועות הקרובים מחשבי הקופות
יותקנו וימוקמו בחדר האוכל .אנו נתחיל
את הרישום אט אט ונעשה התאמות
ולמידה תוך כדי תנועה .מודה כבר עכשיו
על הסבלנות ושיתוף הפעולה של הציבור.

צעירים בתנועה
✓ בר אניקסטר ותהל כהן סיימו לאחרונה "שנת בית" ויצאו לעצמאות כלכלית.
תהל ובר ממשיכים לעבוד ולגור בקיבוץ ,שיהיה להם בהצלחה רבה.
✓ רן צרויה סיים שירות סדיר בצה"ל והחל שירות קבע .על מה שרן עושה אנחנו
יודעים קצת פחות ,וטוב שכך  ...אז רק נברך אותו לרגל ה"שחרור" ונאחל לו
הצלחה בהמשך.
ועדת הצעירים
6

משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
שלא ניתן היה להחזיק אותו שם בעקבות
השריפה הקשה שפקדה את הקיבוץ .נענינו
לבקשה מתוך הערכה לפעילות העמותה
וכחלק משיתוף הפעולה שמתבטא גם
בקבוצת הריצה שלנו.
בנייה ודירות אירוח
במרתון שיחות נפגשנו עם כל הדיירים
שנמצאים בסבב הראשון של בניית
הממ"דים .השיחות סייעו בהבנת התוכניות,
בהתייחסות לבעיות ספציפיות בכל דירה
ובהורדת המתח והחששות (כך אנו מקווים).
במקביל הונחה ליד מתקן הפוטו-וולטאי
מכולה גדולה לציוד שחברים יבקשו לאחסן
בזמן השיפוץ.
בשבוע הבא יחלו חברים שבביתם מתבצע
שיפוץ עמוק לעבור לדירות חלופיות .תהליך
זה ילך ויגבר לאורך השנה הקרובה ואיתו
נאבד את רוב דירות האירוח שלנו .זהו מצב
שלא היינו מורגלים בו ,והוא ישפיע על
יכולתנו לארח בשבתות רגילות ואף בשבתות
של שמחה משפחתית .נקווה שנמצא את
הדרך לסייע לבעלי השמחה ולהציע את
דירתנו לאירוח כאשר ניסע לשבת ,ונשוב
ונחדש קשרים שהתרופפו.

אספה
ההצעה לפתוח את החינוך ולאפשר להורים
לשלוח את ילדיהם למוסדות חינוך מחוץ
ליבנה זכתה לרוב גדול בקלפי והתקבלה.
ההתנהלות תהיה על פי הנוהל שהוצג
ובאחריותה של ועדת חינוך.
באספה שהתקיימה במוצאי שבת אושרה
ההצעה לשיפוץ בבית צבר מתקציב שיוקדם
משנת התקציב  ,2021הסתיימה הצגת
תמחיר  2019ואושרה ההצעה לתיקון
בתקנון הדיור .בכך סיימנו רצף של שלוש
אספות ,זו אחר זו .תודה לכל המשתתפים.
מועצה
בישיבת המועצה אושר תקנון הדיור והועבר
לדיון והחלטה באספה .בסעיף השני הציגו
אנשי מש"א את התקנון לימי מחלה שיהווה
חלק מתקנון עבודה .חברי המועצה ביקשו
הבהרות והעירו על מספר נושאים .ההצעה
הוחזרה למש"א לליטוש נוסף והיא תחזור
לדיון נוסף במועצה.
אתגרים
עמותת "אתגרים" הניחה ליד המדגרה
מכולה עם ציוד לפעילות ספורט עבור נכים.
מדובר בציוד שהיה בעבר בקיבוץ הראל
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ביום שני הקרוב ,ל' בסיון ( ,)22.6יתקיים בשדרה אירוע "השדרה המוזיקלית" ולכן נבקש לא
להחנות כלי רכב בשדרה מיום ראשון ( )21.6בשעה  23:00ועד לסיום האירוע.
באותו יום ,יום שני ,לא תתאפשר כניסת כלי רכב לשדרה.
בשל דאגה לבטיחות הציבור אנחנו מבקשים להגיע לאירוע ללא אופניים.
האירוע מתאים לכל הגילאים!  -משנתיים ועד גיל !99

תודה על ההבנה ובואו לחגוג וליהנות! ועדת התרבות
מזל טוב לאביגדור וחנה לבל להולדת הנינה ,נכדה לרמי ועמית ,בת לדור ויעל לבל .
מזל טוב ליוחאי גליק על הודעתו המשמחת שבכוונתו להינשא עב"ל עדי סלמנדר.
להורים ליאורה ודדי ,ולסבתא וסבא רות ואריאל דיטור.
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אירועי תרבות –קיץ תש"ף
"קיץ – אור הקיץ – רוח קיץ
קיץ – בחוצות וגם בבית
קיץ של תכלת
עם שמש הוללת
ורוח מדבר
קיץ בלי סוף
מתמשך על החוף  -עם תפילה
לקיץ הבא "...
רימונד די נור

אירועי חודש יולי  2020בתרבות:
✓ מסיבה מוזיקאלית בשדרה  -ביום שני ,ל' בסיון ()22.6
✓ מופע שירי יורם טהרלב – ביום שני ,י"ד בתמוז ( )6.7בחסות המתנ"ס ,בגבעת וושינגטון
✓ פתיחת הקיץ בבריכה  -ביום שלישי ,ט"ו בתמוז ()7.7
✓ פסטיבל זרקור בבית האדום  -ביום שלישי ,כ"ב בתמוז ()14.7
✓ "מכיכר השבת להר הרצל" הרצאתו של יהודה משי זהב  -ביום שלישי ,כ"ט בתמוז
()21.7
✓ "עיר אוהלים" בדשא חדר האוכל  -ביום חמישי ,ב' באב ()23.7
לקיץ בריא מהנה ושמח!

ועדת התרבות

מבצע מלביש
ו' בתמוז ( - )28.6מכירת בגדי נשים מבית "התחדשות".
ט' בתמוז ( - )1.7מכירת בגדי ים.
כל המכירות יתקיימו במחסן הבגדים
בין השעות  15:45ל 16:30-מכירה (רק) לגיל השלישי.

בין השעות  16:30ל 19:00-מכירה לכלל הציבור .עפרה גוטליב
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אחות כוננת בשבת – אילה עמיר

MRKYAVNE@clalit.org.il

שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
יום שלישי 13:00- 09:00
-

15:30-14:00
יום שני
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30- 14:30-
-

לבדיקות דם יש לתאם הגעה דרך המרפאה .להלן שעות בדיקות הדם :
יום ראשון 09:40-09:00
יום שלישי 09:40-09:30
יום חמישי 09:40-09:00

יום שני 07:20-07:00

09:40-09:00

יום רביעי 09:40-09:00 07:20-07:00
אנחנו מבקשים להזכיר כי לבדיקות דם יש לתאם תור מראש .

תרופות של חברים שברשותם לוקר ,ממתינות שם,

ימי שישי במרפאה 19.6 :גלית – 26.6 .אורית פרל
ההגעה למרפאה ,עם מסיכה ,עדיין ,בתיאום מראש ,הן לבדיקות דם
והן לאחות/רופא.

שהשמחה במעונם

בשבת פרשת חוקת ,ד' בתמוז ( )27.6יעלה לתורה חתן בר המצווה טל עמיר.
דירות האירוח יעמדו לרשות המשפחה ככל שיידרש

מתחילים בבניה ומתחילים להוציא ספרים מהארון?
בית הספר קולט ספרים אבל אך ורק ספרי קריאה ולא ספרי עיון כמו :סידורים ,ספרי
קודש ,אינצקלופדיות לסוגיהן השונים ,ספרי ילדים וכד'( .לאחרונה קיבלנו קרטונים
למחזור)
עמוסים בספרים אלה ונאלצנו לפנותם ִ

ועוד :בבואכם לשים ספר ב"בית הספר"
שימו לב שאתם לא מניחים ספרים השייכים
לספריית בית עקד.
בספרי בית עקד ישנה מדבקה בגב הספר
וסימון באחד העמודים הראשונים.
שמשון גוטליב ורחלה שנקר
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פרויקט הבנייה  -עדכון שבועי
השבוע החלו החפירות והונחו תשתיות ביוב ב'צפון' של השכונה הצפונית.
בשבוע הקרוב ימשיכו להתקדם בהנחת התשתיות בשכונה מצפון לדרום
וכבר בתחילת השבוע ,לאחר תיאום עם הדיירים ,יחברו את
הבתים הראשונים למערכת הביוב החדשה.
נא סבלנותכם ,ותודה על שיתוף הפעולה.
ניר גלס

בצרור החיים
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

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

יששכר
אלזה
דרור
ציפורה
יהודית
יהודית
עמליה
מרים
יוסף
דוד
ברטי
יהושע
11
דור
שמואל
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כוכבא
וצלר
אפרתי
כהן
הולנדר
זמוש
ליברמן
אריאל
הרטום
בית אריה
אקרט
שרייבר
טסלר
סלומון

אור כזה  /עידן רייכל
כַמָּ ה כֹוכָּבִ ים שֶ נָּפְ לּו עַ כְ שָּ יו
ָּאבְ דּו לִי ִמלִים
עֹובְ רֹות שָּ נִים ְליָּדֵׁ נּו
ּפֹוגְ ִשים אֲ נ ִָּשים
ַא ְרמֹונֹות וְ הָּ ִרים
ּובֹונִים ִמגְ דָּ לִים
ָּק ִמים וְ נֹופְ לִים עַ כְ שָּ יו
בֵׁ ין כָּל הַ ְשבִ ילִים
אתי לִי גַם כֹוכָּב ֶאחָּ ד
מָּ צָּ ִ
ִילְחַ ש לִי ְדבָּ ִרים
ְינַחֵׁ ם בְ ִמלִים
יִשָּ ֵׁאר ְלי ִָּמים
אֹור ָּכזֶה
שֶ נ ְִש ָּאר ל ֹא כָּבֶ ה
כְ שֶ נֹושֶ בֶ ת הָּ רּוחַ
כְ שֶ לֹוחֵׁ ץ וְ ָּקשֶ ה
ִמ ְתנַצֵׁ ל ִמ ְת ַרצֶ ה
וְ יִצְ חַ ק ִאם ִתבְ כֶה
יִשָּ ֵׁאר ִאם ִת ְרצֶ ה
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