ו' באלול תשע"ט
()6.9.19

"שֹׁפְ ִטים וְ ש ְֹׁט ִרים ִת ֶּתן לְ ָך בְ כָ ל ְשעָ ֶּריָך ...
וְ שָ פְ טּו אֶּ ת הָ עָ ם ִמ ְשפַּ ט צֶּ ֶּדק"

שבת פרשת ש ְֹׁפ ִטים
צאת השבת 19:35--

כניסת השבת 18:37 -
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שבת פרשת שֹׁפְ ִטים
ליל שבת
הדלקת נרות

18:37
רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת ותפילת ערבית

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:30

תפילת שחרית  /אחר התפילה יתקיים שיעורו של נח חיות

10:00

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:30

תפילת מנחה גדולה

13:50

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן"

19:35

צאת השבתשיעור

מזל טוב ליעקב ומרים וכמן להולדת הנכדה בתיה ,בת לדב ואביבית.

הבית האדום פתוח בשבת מ 17:45-עד .18:45
גלריית רפי פתוחה בשבת מ 17:15-עד .18:30
משק הילדים פתוח בשבת מ 17:00-עד .18:00

זמני תפילות
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת ,בשעה 18:50
מנחה גדולה בחדר אח"מ בשעה 13:20
מנחה בשכונה הצפונית  -בשעה  ,18:30ערבית ב20:30-

ביום ראשון הקרוב ,)8.9( ,בשעה
 19:15יתקיים בבית סביון
שיעור "ראשון חודשי"
עם הרב אילעאי
הציבור מוזמן!

ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ
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ש ֶדה  /אוריאל אסולין
ִכי ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ָ
לקראת סוף פרשת שופטים מתאר משה

הפסוק כשאלה רטורית:

את דיני המלחמה הנדרשים מעם ישראל,

כי האדם עץ השדה  -הרי כי משמש בלשון

וזאת בשל העובדה כי בתקופה הקרובה

דילמא :שמא האדם עץ השדה להכנס בתוך

עתידים בני ישראל לעמוד במלחמות רבות

המצור מפניך ,להתייסר ביסורי רעב וצמא

לצורך כיבוש א"י.

כאנשי העיר? למה תשחיתנו?!

בין דיני המלחמה מופיע ציווי מעניין

דברים כ' י"ט

המנוסח בצורה מיוחדת:

לפי פירוש זה אסור על האדם "להרוג" את

"כִ י ָתצּור ֶּאל עִ יר י ִָמים ַּר ִבים לְ ִהלָחֵ ם עָ לֶּיהָ

העץ ולעקור אותו ,וזאת משום שהעץ איננו

לְ ָתפְ ָשה ֹלא ַּת ְש ִחית ֶּאת עֵ צָ ה לִ נְ דֹׁחַּ עָ לָיו ג ְַּרזֶּ ן

האדם (או העם) אותו מתקיפים בני ישראל

ָאדם עֵ ץ
כִ י ִמ ֶּמּנּו תֹׁאכֵל וְ אֹׁת ֹׁו ֹלא ִתכְ רֹׁת כִ י הָ ָ
הַּ ָש ֶּדה ָלבֹׁא ִמפָ נֶּיָך בַּ ָמצוֹׁרַּ :רק עֵ ץ אֲ ֶּשר ֵת ַּדע

במצור ,ועל כן אין הוא
אמור "לסבול" מהמלחמה שמתרחשת

כָר ָת
כִ י ֹלא עֵ ץ ַּמאֲ כָ ל הּוא אֹׁת ֹׁו ַּת ְש ִחית וְ ָ

בסביבותיו.

נִית ָמצוֹׁר עַּ ל הָ עִ יר אֲ ֶּשר ִהוא ע ָֹׁשה עִ ְמָך
ּובָ ָ

לעומתו ,מפרש אבן עזרא:

ִמלְ חָ ָמה עַּ ד ִר ְד ָתה"

רש"י

דברים פרק כ'

וזה פירושו :כי ממנו תאכל ואותו לא

כאמור בפסוקים הקודמים ,במידה והעיר

תכרות ,כי האדם עץ השדה ,והטעם :כי חיי

מסכימה

בן אדם הוא עץ השדה" ...ואותו לא

להשתעבד תחת בני ישראל ,מותרת בה
המלחמה ,אך נראה כי גם עתה דואגת

תכרות" דבק עם "לבוא מפניך במצור".
הנה לא תשחית עץ פרי שהוא חיים לבן

התורה לרסן את צבא ישראל מהרס סתמי

אדם ,רק מותר שתאכל ממנו...

ואימפולסיבי ,המאפיין את שדה הקרב

דברים כ' י"ט

לרוב.
בשלב המצור נאסר על בני ישראל להכרית
עצי פרי בשל סיבה שאיננה מובנת כל

פירושו של א"ע משנה סדר המשפט ומפסק

המיועדת

למלחמה

איננה

אותו מחדש ,ואם כן יש להבין את הפסוק
במשמעות הבאה" :כִ י ִמ ֶּמּנּו תֹׁאכֵל ,כִ י חיי
ָאדם תלויים בעֵ ץ הַּ ָש ֶּדה ,וְ אֹׁת ֹׁו ֹלא ִתכְ רֹׁת
הָ ָ
ָלבֹׁא ִמפָ נֶּיָך בַּ ָמצוֹׁר" ,קרי ,אסור לבני ישראל
להשחית את עץ השדה וזאת משום שפירות

צורכה" :כִ י ִמ ֶּמּנּו תֹׁאכֵ ל וְ אֹׁת ֹׁו ֹלא ִתכְ רֹׁת כִ י
ָאדם עֵ ץ ַה ָש ֶדה ָלבֹׁא ִמפָ נֶיך בַ ָמצוֹׁר"
ָה ָ
ופרשנים רבים התחבטו בפירוש הפסוק,
ובמיוחד בחלקו השני ,ונביא שניים מהם:

העץ הם מאכל בסיסי שכל בני האדם

רש"י מציע לקרוא את חציו השני של

צורכים.
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הרב אילעאי מסכם עשור  /פורסם בפייסבוק
כדי להימנע מהנזיפה ש"את
זה כבר אמרת פעם" ו"את
הבדיחה הזו כבר סיפרת",
עליך להיות בהתחדשות מתמדת  -של
רעיונות ,תחומי עניין ומחשבות .זהו עול
קשה כברזל ומתנה נפלאה שאין כמותה.
 .3אתגר הגיוון והתרגום  -קהילה ,בניגוד
לישיבה למשל ,היא קבוצה מגוונת .יש בה
צעירים וזקנים ,גברים ונשים ,דעות שונות
ומנהגים שונים .כדי להיות רלוונטי ,מעניין
ונגיש ,עליך לדבר שפות רבות ברמת שפת
אם ,ולתרגם את עצמך למגוון הניבים של
הקבוצות השונות הללו .הדילוג משיעור
בבית הסיעודי למפגש עם הנוער ,דורש
גמישות תודעתית גדולה במיוחד.
 .4אתגר הפסיקה  -דיונים הלכתיים
מורכבים מתקיימים בלי הרף ,הספרות
עניפה ורחבה ובתי המדרש מלאים ב"ה .אך
רב קהילה נדרש לא פעם להכריע *עכשיו*.
בין אם מדובר באשה שמחכה לטבול,
בטעות בספר התורה שהתגלתה באמצע
הקריאה ,או בתקלה ברפת במהלך חליבת
ליל שבת  -אין זמן להתייעץ ,לברר או
להעמיק ואין את הפריבילגיה להגיד "שאלה
מעניינת ,צריך עיון".
 .5אתגר ההקשבה  -אנשים פונים לרב
באינספור תחומים ושאלות ,ובין אם מדובר
בשאלה הלכתית ,חינוכית ,אמונית או
אישית ,הרב הוא זה שאמור כביכול להציע

בכ"ט באב תשע"ט ,מלאו עשר שנים
להגיענו לקבוצת יבנה .לכבוד תום העשור
הראשון שלי כרב קיבוץ ,עשרה אתגרים
מרכזיים מיומנו של רב קהילה:
 .1אתגר הצורך והתפקיד  -יש קהילות,
מוסדות או ישובים שלעולם לא ימנו רב ,ויש
אחרים שלא יזוזו מילימטר בלי רב .אך
הקיבוץ שאליו הגעתי ,כמו קהילות רבות
המודרנית
האורתודוקסיה
במרחבי
בישראל ,הוא לא כזה ולא כזה .כך שיש רב,
אך הוא אינו ה"מרא דאתרא" .המערכות
הקהילתיות יודעות לפעול היטב גם בלעדיו,
והמילה האחרונה והקובעת היא לא בהכרח
שלו ,אלא של אסיפת החברים .אז מדי פעם
עולה השאלה הלא פשוטה "מה בדיוק
התפקיד של הרב" או "בשביל מה צריך
אותו" .האתגר של רב בקהילה כזו הוא
להיות מעין סמארטפון  -עד שהוא הגיע
הסתדרנו מצוין בלעדיו ,אך אחרי כמה שנים
איתו ,לא היינו ממהרים לוותר עליו.
 .2אתגר ההתחדשות המתמדת  -כל מורה,
ר"מ או ראש ישיבה ,שתלמידיו מתחלפים
כל שנתיים-שלוש ,יכול לחזור שוב ושוב על
רעיונות ,שיעורים ,דרשות ופעילויות .אך רב
קהילה ,שפועל במשך שנים בקרב אותו
ציבור ,נדרש להמציא את עצמו מחדש
לעתים תכופות .אי אפשר למחזר שוב ושוב
את אותו שיעור או את אותה דרשה ,וקשה
לעשות שנית את הפעילות משנה שעברה.
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 .8אתגר "בין הכיסאות"  -רב קהילה הוא
הרבה פעמים הכתובת לנושאים שאין להם
כתובת מוגדרת אחרת  -פגיעות מיניות,
אלימות במשפחה ,סכסוכי שכנים,
מחלוקות קהילתיות ,משברים אישיים ועוד
נושאים שלא פעם נופלים "בין הכסאות".
היכולת לשים לב אליהם והנכונות לעסוק
בהם ו"להתלכלך" היא אתגר לא קטן.
 .9אתגר ההחזקה  -האתגר הגדול מכולם,
הוא לא ליפול מהכסא .אל הרב מתגלגלים
סיפורים מורכבים  -הלכתית ,זוגית,
חברתית ,חינוכית ,אישית וקהילתית .ויותר
משהרב אמור להציע פיתרון (ממש לא
תמיד) ,הוא אמור להיות מסוגל לשאת
ולהחזיק את הקושי ,הקונפליקט והאתגר.
עשר שנים אני רב קהילה ,והמיומנות הכי
משמעותית שרכשתי בזמן הזה היא לשמוע
על קושי גדול ומסעיר ולא ליפול מהכסא.
 .10אתגר הגאווה  -שלמרות שלפעמים
קוראים לך "הרב" ,ואפילו עושים לפעמים
מה שהורית ,ולמרות שבאים לשיעורים שלך
ואומרים בסוף "יישר כח" ,ולמרות שאתה
עומד ומרצה מול קהל גדול והעינים נשואות
אליך ,בכל זאת לזכור תמיד את הסעיף
הראשון כאן למעלה  -שהסתדרו פה מצוין
גם בלעדיך ,ולא ממש ברור מה התפקיד
שלך ,ולא בטוח בכלל שצריך אותך.
תודה לקבוצת יבנה על ההזדמנות ,האמון
והאתגר.
תודה לאביטל שלי על השותפות והאהבה.
תודה ל-ה'.

תשובה .אך כשאתה יודע מתחילת הבירור
או הדיון את התשובה ,אתה לא באמת
מקשיב ,לא ממש מאפשר מקום לספק ולא
לגמרי מתחבר לחוויה של השואל .להצליח
להתגבר על עמדת "איש התשובות"
ולהקשיב באמת לעמדה ולקושיה של
השואל העומד מולך ,זה אחד האתגרים
הרבניים הגדולים ביותר.
 .6אתגר הליווי  -רב קהילה הוא סוג של
מלווה  -לא רק זוגות לחופתם ונערים
ונערות בקבלת עול מצוות .גם בית החולים,
בית המשפט ,בית הדין הרבני ,בית הסוהר,
בית האבות ,בית הספר ובית העלמין כמובן,
הם כולם מקומות שהזדמן לי ללוות אנשים
אליהם בעשור החולף .שום דבר בהכשרה
הרבנית שלי לא הכין אותי למיומנויות
הנדרשות ברגעים שאחרי יציאת נשמה,
בשעות כסיסת הציפורניים בחדר ההמתנה
של טיפול נמרץ ,או אל מול צעקות אימים
במשבר זוגי סוער .ליווי הרגעים הללו הוא
זכות גדולה ואתגר שאין כמותו.
 .7אתגר הבדידות  -לרב קהילה אין קולגות
ועמיתים וגם אין חברים מהעבודה .רוב ככל
העשייה שלו נעשית לבד  -מהכנת השיעור
ועד הכנת ההספד .תוסיפו לזה את חובת
הדיסקרטיות ואת הריחוק החברתי
שלפעמים מביא איתו תפקיד ציבורי,
ותקבלו בדידות מזהרת .ברמה האישית,
לפחות בתחילת הדרך ,זה כנראה האתגר
הגדול ביותר.

5

יש לי את העבודה הכי שווה בעולם!

לכבוד פתיחת שנת הלימודים תש"ף
בנצי ,המורה לתיאטרון ,שהיה משמעותי
ודומיננטי בצוות ,עזב את בית הספר בכדי
להקים בית ספר יסודי דמוקרטי ביבנה
החדשה.
מורה מרכזי נוסף שהתפתח ברמה הארצית
הוא ארז סיני ,שהחל בתפקיד מפקח ארצי
על לימודי מדעי המחשב.
אני רואה בצוות שמתפתח ותופס עמדות
ניהול והשפעה ,תעודת כבוד לבית הספר.
עשינו מאמצים גדולים כדי לקלוט מחליפים
ראויים שימשיכו להוביל ולהשפיע בתחומם.
רוב תלמידי י"א-י"ב נרשמו לפנימיה ,למרות
שבאופן אישי רובם חווים ירידה ברמת
החיים מול הבית ,ונדרשת מהם השתתפות
פעילה בניקיון המקום ובהשתתפות
בפעילות ,הרבה יותר מאשר הנהוג בבית .אנו
שמחים שמסגרת חיים חברתית עדיין
רלוונטית לנוער הרוצה לגדול בחברת נוער
איכותית.
איציק כהן ממשיך להוביל את הפנימיה יחד
עם המדריכים היקרים דביר ,אביה ,עידן
וטל ,שרובם ממשיכים שנה נוספת .התוכנית
החינוכית הורחבה בקבוצת "אחרי" להכנה
לצבא ,בשיעור תורני שבועי ובסדנאות
לפיתוח כישורים חברתיים.
כפי שכבר הוקרן בתוכנית "אצלנו בחצר",
בעזרת תקציב שיפוץ ממשרד החינוך,
הפנימיה עברה השנה מתיחת פנים .רוב
התקציב הושקע בשיפור המבנה ,בחדרים
ובמועדונים .בנוסף ,נבנה מגרש כדורעף
וחצר הפנימיה טופחה .אנחנו יודעים שיש

השבוע חזרו  580תלמידי בית הספר
ללימודים .הכנת השנה החלה לפני כמה
חודשים ובע"ה אנחנו מתחילים ברמת
מוכנות גבוהה.
יום ההיערכות של המורים נערך באולם
האירועים ועסק בעיקר בפיתוח השיח הבית
ספרי .המורים התנסו "במעגל שיח" .זוהי
שיטה לניהול שיחה כיתתית ,שמאפשרת
לכל משתתף להביע את עצמו ובעיקר לפתח
הקשבה .במהלך השנה נשלב את מעגלי
השיח בכיתות ובכך נקדם את הדיאלוג
וההקשבה בין באי בית הספר.
כבכל שנה ,קלטנו בבית הספר ובפנימיה
אנשי צוות חדשים ,שחלקם גרים איתנו
ביבנה .לשמחתי הצלחנו לגייס אנשי חינוך
מצוינים שמביאים איתם ניסיון ורוח חדשה.
חשוב לי להזכיר בשמם את עובדי בית הספר
 חברים ותושבי יבנה ,העושים עבודהחינוכית מכל הנשמה  -איתי בנדב ,אייל זנה,

תמר בזק ,אהרון אסולין ,ניר שריד ,סיוון
לנג ,בניה גרוס ,איציק כהן ,מיכל טוויזר,
יהל מימון ,יעל גדסי ,אוריאל אסולין ,דביר
דוד ,מור וולף ,רוני יעקבי ,אביה סקלי,
גיורא לב ,טל בן מובחר ,עידן קלר ויוגב
מועלם.
השנה נפרדנו מיקיר זוכר שחינך בבית הספר
במגוון תפקידים :מנהל הפנימיה ,מנהל
התיכון ומחנך כיתה .יקיר עבר לניהול בית
הספר היסודי המשותף ,דתיים וחילונים,
בבאר גנים.
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בימים אלו התקנו זרוע לצורך בטיחותי
לחסימת הכביש בין הפנימיה לבית הספר,
למעבר כלי רכב .בזמנים שבהם אין
תלמידים ,השער יהיה פתוח למעבר כלי רכב.
החינוך הפנימייתי מבוסס על הנכונות של
חברי הקיבוץ לארח בביתנו הקיבוצי 170
תלמידים במשך שעות היום והלילה .מכורח
הגיל והתהליך החינוכי בו נמצאים
התלמידים ,האירוח יוצר לפעמים חיכוך,
רעש וחוסר נוחות שדורשות אורך רוח
וסבלנות מכולנו .תודה והערכה לחברי
הקיבוץ שנושאים בכך יום יום ,שנים רבות.
מוזמנים להעביר אלינו ,לצוות החינוכי ,כל
הערה או חריגה של תלמידים שמצריכה את
התערבותנו .בתקווה ותפילה לשנה ברוכה

עוד עבודה ולפנימיה יש עוד דרך בכדי להפוך
למקום אסטטי ונעים ברמה שאליו אנו
שואפים.
בשנה שעברה התחלנו בשיתוף פעולה עם
עמותת "יד יששכר" המנוהלת על ידי בוגרי
ישיבת כרם דיבנה .במבנה בית הספר נארזו
על ידי חניכי הפנימיה  250מנות מזון בכל
שבוע .לאור הצלחת שיתוף הפעולה ,נערכנו
להקמת מחסן קבוע שישמש לצבירת המזון
ואריזתו .המחסן עמד לקום במקום מחסן
קודם ,בצמוד למבנה האחורי בבית הספר.
לצערנו העבודות הופסקו יום לפני הצבת
המחסן ,בגלל צו הפסקת בנייה של ועדת
התכנון המחוזית .כעת אנחנו בתהליך קבלת
היתר להצבת המחסן היביל והעמדתו כמה
שיותר מהר.

שמחה ומקדמת.
יאיר לסלוי  -מנהל בית הספר העל יסודי

תפילת הדרך לאנשי החינוך מביה"ס העל יסודי  /דגנית גלס-שפרר
י ְִהי ָרצוֹׁן ִמלְ פָ נֶּיָך אֹל-הֵ ינּו ֵואֹל-הֵ י אֲ בוֹׁתֵ ינּו ,שיוליככם לשלום ,וידריככם לשלום

ויגיעכם למחוז חפצכם ולכל מטרותיכם הטובות ,לחיים לשמחה ולשלום.
וישלח ברכה והצלחה ,יצירתיות ,מוטיבציה ,עניין ,תשוקה ,אמונה והתלהבות בכל מעשה ידיכם.
ויפיח בכם סבלנות וסובלנות ,אמונה ובטחון ביכולותיכם המופלאות

להשפיע ולהעניק ,להוביל ולהנהיג.
ויתנכם לחן ולחסד בעיניו ,בעיני תלמידיכם ובעינינו ,הוריהם

ובעיני השותפים לדרככם במלאכת הקודש ובעיני עצמכם.
ּודעו וזִ כרו בכל דרכיכם ואתגריכם ,את כישוריכם הרבים ,ניסיונכם,
ערכיכם ,אוצרות הידע והחוכמה ,תבונת לבכם ואהבת האדם שבכם,
את האהבה ,האמונה ,התקווה וההערכה

בהם אנו עוטפים ומחזקים אתכם בכל יום ויום תמיד.
יברככם ה' וישמרכם ,יאר ה' פניו אליכם ויחונכם ,ישא ה' פניו אליכם וישם לכם שלום!
פורסם בפייסבוק

עלו והצליחו!
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דבר הדוורת  /תרצה ברמץ שטיין
אני משערת ששמתם לב שלפני כשבועיים
הוחלפו חלק מהבעלויות על תאי הדואר.

מה רשום על התא .בכלל ,הסיבה שחשוב
שהחברים ימצאו תא שלא שייך להם,

למרות שהיו כאלה שחשדו שהרגשתי
שיעמום להיות בבית בתשעה באב

אינה ברורה לי .רוצים לשים פתק בתא
לא לכם? שימו אותו בתא שרשום עליו

מחוסרת עבודה ,לא זו
הסיבה .הסיבה היא

"דואר פנימי" ותוך
יום ,בסופי שבוע -

שנוצרו רווחים לא

שלושה ימים ,הפתק

מתוכננים בין התאים,

יהיה בתא הרצוי.

נאלצו
ומשפחות
להתפצל בין הטורים.

בכמות
כשמדובר
מרובה של פתקים,

אז כדי שמציאת תאי
הדואר תהיה קלה יותר ,החלטתי לבצע

זה פשוט אבסורד.
מה שלחבר ממוצע לוקח כעשר דקות

את משימת סידור התאים .רישום המצב
הנוכחי ,הזזת תאים עד שמסתדר לפי

רבע שעה ,לאור היכרותי את מיקום
התאים ,תוך חמש דקות הכל נמצא

האותיות ובקיצור ,בלאגן גדול.

בתאים .אז  ,השתמשו באפשרות הזאת.

כשיוסי בן טולילה ,שמחלק עיתונים

כדאי לכם.

בימי שישי ,שמע על התוכנית" ,התלונן":

כדי שתוכלו בכל זאת להתמצא ,אסביר

"עד היום העיתונים ידעו לבד איך

את השיטה בה מסודרים התאים.

להיכנס לכל תא ,בלי שהתערבתי" ...

בטור השמאלי ביותר ,שאינו ממוספר,

"הרגעתי" אותו שכעת גם אני אצטרך

יש שלושה תאים גדולים מאוד ,ושלושה

להסתכל ולמצוא את התאים .עד היום
הייתי מסתכלת רק על שם הנמען,

תאים רגילים .שלושת התאים הגדולים
מיועדים לדואר שאתם רוצים להוציא

והמעטפה הוכנסה לתא ,בלי שאתבונן
בשם שרשום עליו ( ...לכן הטעויות

מידיכם .התא העליון  -דואר פנימי,
מיועד לבקשות שלכם לחלוקה בדואר,

לפעמים .)..
אז עכשיו לוקח יותר זמן לחלק את

והנחת פריטי דואר גדולים .זהו תא
פתוח.

הדואר ,אבל אל תבכו למעני יותר מדי,

התא שמתחתיו נעול ,ובו יש לשים

תוך שבועיים שלושה הסידור החדש

בקשות לתשלומים( .לא כל תשלום ניתן

יזרום בדמי ,ושוב לא אצטרך להסתכל

לבצע בדואר הנע .כדאי להתייעץ איתי
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לפני) .דואר רשום יש לשים באותו תא,

וכעת מגיעים לשני הטורים האחרונים.

ולרשום על המעטפה "דואר רשום".

הם ,והתאים הגדולים המצויים בראש

מתחת לתא זה יש תא המיועד לדברי
דואר יוצא "רגילים".

כל טור ,מיועדים לענפים ולוועדות  .תא
גדול למרובי דואר ,ותא קטן  -לפחות.

שלושת התאים "הרגילים" מיועדים
לטפסים שחברים זקוקים להם :קופת

בעז"ה ובעזרת צביקי טסלר שאירגן את
הרשימה ,בימים הקרובים תהיה טבלה

בית ,הזמנת דירות אירוח והזמנת דירות
נופש( .את הטפסים המלאים יש לשים

שמפרטת את מיקומי התאים לפי שמות.
אם כבר אני מפריעה לכם את מנוחת

בתאים אחרים ,שמיועדים לכך).
ועכשיו נעבור לצד הימני של ארונות

השבת ,אני רוצה להזכיר שאם אתם
רוצים שדבר הדואר יגיע בהקדם ליעדו,

הדואר .עשרים טורים מיועדים לחברים,
ומסודרים לפי הא'-ב' .לעיתים יש "אי

מומלץ לרשום את המיקוד .שבע ספרות.
נכנסים באינטרנט למדריך מיקוד,

סדר" בתוך האות ,בגלל בעיות
ספציפיות ,בדרך כלל  -כדי לא לקטוע

ממלאים את הכתובת כפי שנדרש,
ומקבלים את המיקוד.

רצף של שם משפחה.
בכלל ,חברים שמעוניינים להינשא ,אנא

בעייה נוספת שאני נתקלת בה ,וגורמת
לעיכוב בדואר ולעיתים גם להחזרתו,

פנו אלי להתייעצות מהו שם המשפחה
הרצוי .כיום ,מומלץ לחפש בן/ת זוג

היא כאלה שברחו מבית הספר כבר
בכיתה ד' ,כשלמדו לכתוב מכתב.

ששם משפחתם מתחיל באות כ' ,או
לשנות את שם המשפחה לכזה ...

הסדר הרצוי של הכתובת:
לכבוד :אברהם כהן

ואז ,שני טורים של "תושבים" .מסודרים

רחוב הורד 2

ללא סדר .מתחלפים כל שנה ,וכך

ירושלים 9276181

כשמגיעה משפחה חדשה של תושבים,
הם מקבלים תא פנוי באחד משני

נכון

כתובת כמו :טבריה 8
ירושלים
לא נכון
אברהם כהן
המעטפה לא תגיע ליעדה  ...וכן ,רק

הטורים.

השבוע הייתה לי מעטפה עם רישום
דומה ...
בברכת פחות דואר של חיובים ,ויותר
חבילות מסין ...
9

נפרדנו כך  /פולי סעדון
אז הסתיימה לה השנה שלנו כאן בבית ,ביבנה ,והגיעה העת להיפרד .
בשנה האחרונה גרנו בקיבוץ באיזור הפרובינציה.
ניצן הייתה מדריכה בפנימייה ואני הדרכתי בחברת הנעורים.
הזמן כאן בקיבוץ ,למרות שהיה קצר ,היה לנו טוב ממש ,משמעותי ומפתח מאוד בצד
המקצועי ,ומיוחד ומרגש בצד המשפחתי  -הפכנו להורים ,נולדה לנו בת מתוקה שקראנו
לה תגל לאה .זכינו להכיר אנשים מופלאים וחברים לחיים ,חווינו קהילה עוצמתית וחזקה
והרגשנו שאנחנו חיים במקום יחודי שזכינו לטעום ממנו לתקופה קצרה.
השבוע עברנו לגבעת המבתר בגוש עציון (צמוד למגדל עוז) ,ואנחנו נפרדים כעת וממשיכים
בדרך שלנו ,כמשפחה ,למחוזות חדשים לנו ,להכיר ולהרגיש מקומות ואנשים אחרים.
אנחנו יוצאים מיבנה בתחושה חזקה של הכרת הטוב על מה שקיבלנו
בשנה הזאת ושמחים על הזמן הזה.
תודה לכם אנשים יקרים על כל תשומת לב אמיתית ,חיוך ,דאגה ולב

פולי היה בשנה
האחרונה מדריך
בחברת הנעורים

רחב ופתוח .הכרנו את יבנה באמת ותמיד תהיה לנו פינה חמה בלב
למקום שלכם ,שהפך לביתנו...תודה!
פולי (רפאל) ,ניצן ,ותגל סעדון

נתינה שאינה תלויה
ולכן בחרנו שלא לתלות על לוח המודעות ...

זכינו לחגוג בר מצווה לבננו נתנאל וראינו את אנשי הקיבוץ ,כאלה
שלפעמים במירוץ החיים ,בעומסים ,ובשבילים .יש לפעמים כשאחד עם
חברו לא תמיד מסכימים ,אך ברגע שפירסמנו וחיפשנו מתנדבים ,הרי
זה פלא איך כולם שוכחים דיונים וריבים עם טונים ,שמים בצד גם
דיונים הכי עקרוניים ועושים  -כי קודם כך צריך וראוי!
במילה לתת מופיעה האות "ת" פעמיים ואחריה אין עוד אותיות .וזה בא ללמד שבנתינה
אמיתית אין אחריה דבר זולת הרצון לתת ולסייע .תודה לכל בעלי התפקידים ,לאופות,
למתנדבים ואלה שמזל טוב מאחלים.
מאיתנו השטיינרים ,נתנאל סופי וערן וכל המשפחה.
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משולחנו של מרכז מש"א  /נחמיה רפל
 .2מערכות החינוך ,הגיל הרך ,המטבח

יום הבחירות

בשנה האחרונה עברנו שתי מערכות
בחירות – הראשונה למועצה האיזורית

וחדר האוכל – תהיינה סגורות ביום
הבחירות.

והשנייה לכנסת – וצברנו ניסיון מגוון
בהפעלת מערכות הקיבוץ ביום המוכרז

 .3היערכות

הבחירות – תפורסם.

ע"י מוסדות המדינה כ"יום שבתון".
לקראת הבחירות הקרובות ,קיימנו

 .4חברים שלא יעבדו ביום הבחירות ולא
יירשמו ב"איסופית" ,יחוייבו ביום

דיונים נוספים בפורומים שונים ,ולאחר
סקירת כל פעילות המשק התמקדנו

חופש.
 .5חברים שהענף שלהם סגור והם

בשלוש נקודות :את מערכות החינוך
והגיל הרך איננו יכולים לפתוח ללא

מעוניינים לעבוד ביום הבחירות –
מוזמנים לפנות למש"א ו/או מרכזת

עבודת השכירים; יש ענפים שאינם

השירותים.

יכולים שלא לעבוד ביום השבתון; למדנו

 .6במשפחה שיש בה ילדים עד כיתה ג'

מן הניסיון שלא ניתן ליצור ביום
הבחירות שוויון עבודה מלא בין כל חברי

כולל ,אחד מן ההורים יזוכה ביום
חופש.

הקיבוץ( .חלק עובדים בקיבוץ בענפים
הסגורים ביום הבחירות ,חלק עובדים
בחוץ

במוסדות

חינוך

המטבח

לקראת

יום

תיקנון ענפים

ובמשרדים

במסגרת המהלך להסדרת יחסי משק –

הסגורים ביום הבחירות ,חלק הורים

קהילה ,מוביל מש"א את הפעולה

לילדים קטנים שבתי הילדים שלהם

לקביעת תקן העובדים בכל ענף וענף.
בהשתתפות צביקי טסלר ,המרכז את

לאחר בחינת האפשרויות השונות,
הוחלט בהנהלת מש"א והמזכירות:

הצוות להסדרת יחסי משק – קהילה,
ויערה יונתן ,שהתמחתה בתחום קביעת

 .1יום הבחירות יוגדר ב"איסופית" כיום

תקני כח אדם לענפים השונים ,קיימנו
שיחות הסברה למנהלי ענפים מהמגזר

סגורים ביום זה וכו').

עבודה רגיל ומלא.

היצרני ומהמגזר הצרכני ,וכן לרכזי
ועדות ופעילויות ,המקבלים ימי עבודה
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עבור פעילותם הציבורית או המקצועית.

מנכ"לית

יערה ממשיכה את עבודתה בסדרה של

"צעירים ,לשם שינוי".

שיחות אישיות עם בעלי תפקידים
ומנהלים ,מהם היא לומדת על אופייה

ראוי להוסיף שהגידול המתמיד במספר
העובדים בחוץ מחייב היערכות מקבילה

של כלכלת קבוצת יבנה ועל מאפייניה של
הקהילה המקומית.

גם בענף הרכב .אנחנו משתדלים לתת
שירותי הסעה למקומות עבודה קרובים,

יזמויות

אך הצרכים המרובים מקשים על מתן
מענה לכולם .כיום ,שיקול מרכזי

יצרנו קשר עם הסניף האשדודי של

"אלומה",

על

הנושא:

ביציאה לעבודת חוץ צריך להיות משך
הנסיעה אל מקום העבודה ,ועלות

"מעוף – סוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה",

הנסיעה ,וצוות מש"א מבהיר את הנושא
בכל דיון על יציאה לעבודת חוץ.

ושמחנו להיווכח שיש גוף ממשלתי
המעוניין ויכול לסייע לנו .יועצת בכירה
מטעם "מעוף" הגיעה אלינו ליום
ראיונות ושיחות עם החברות והחברים

עובר ושב:

חודשי הקיץ ותחילת שנת הלימודים
מזמנים מעברים רבים ,ואנחנו לא נמנה
את כל העוברים ושבים במקומות
העבודה .נשאיר לוועדת הקליטה לדווח
על הנקלטים ,לוועדת הצעירים לדווח
על בוגרי י"ב/י"ג/צה"ל ,לוועדת החינוך
לדווח על צוותי החינוך ,ולוועדת
ההשתלמויות על משתלמים חדשים
וממשיכים .עם זאת ,נותרה לנו רשימה
ארוכה ומכובדת של מעברים עליהם
אנו מבקשים לדווח.

המפעילים יוזמות שונות ,ולכל אחד
מהיזמים הוצעה דרך להמשך התייעצות
והתפתחות .אנו מקווים שנשכיל לנצל
את המשאב הידידותי העומד לרשותנו
לטובת היוזמות המגוונות.
עובדי חוץ ויזמים

לקראת ראש השנה הבעל"ט הוזמנו
עובדי החוץ והיזמים ל"הרמת כוסית"
חגיגית .ביום רביעי כ"ה באלול,
 ,25.9.2019בשעה  ,20.00באולם
האירועים ,יתכנסו עובדי החוץ והיזמים

מראש אני מתנצל אם שכחתי מישהו

– במשרות חלקיות ומלאות – לערב
חגיגי .תוכנית הערב כוללת ,בנוסף

מהחברים ששינו את מקום עבודתם
בתקופה האחרונה ,ואשמח לתקן בהתאם

לסקירת נושאים מקצועיים המקודמים
ע"י צוות מש"א ,גם שיחה של יפעת סלע,

לצורך:
12

אֹׁהד אפרתי – סיים את לימודיו לתואר

מירה רדר – חוזרת לביה"ס היסודי

ראשון בפקולטה לחקלאות ,והצטרף

עמיח"י כחונכת.

לצוות העובדים ברפת.
אפרת זנה – נכנסה לעבוד כמזכירת ענף

מרדי ריין – לאחר למעלה מ 32 -שנה של
ניהול המכבסה ,לשביעות רצון כולנו

הרכב ,ומחליפה את רותי דיטור שניהלה
במשך שנים ארוכות במקצועיות

מאיכות השירות וזמינותו ,פורש מרדי
מהניהול והוא ימשיך בעבודה חלקית

ובדייקנות את משרד הרכב.
הדר מאלי – תעבוד  4ימים בשבוע כעובדת

במכבסה וחלקית בענף הרכב.
נירית אפרתי – יועצת ומדריכה במעון

סוציאלית במועצה האיזורית יואב,
ותשלים את משרתה במערכת החינוך

של ילדי עובדים זרים בדרום תל-אביב,
ולומדת לתואר שני בסמינר הקיבוצים,

שלנו.
טליה (הישראלי) גולדנברג – נקלטה

בחוג לתרפיה באומנויות.
עוז אניקסטר – אחרון הלומדים בהסכם

ונכנסה לעבוד במשרד המדגריה ,ומיום
ליום יתרחב מעגל התפקידים שהיא תקבל

הישן ,יסיים בעז"ה השנה את לימודיו
באוניברסיטת אריאל כמהנדס תעשייה

לאחריותה.
יקיר ששון – מצטרף לצוות ביה"ס

וניהול ,וכבר עכשיו החל לעבוד חלקית
במפעל השימורים.

היסודי ביישוב "נווה שלום" ,ויכהן כמחנך
כיתה ומורה למוסיקה .בנוסף ,ישלים את

רעיה זלקינד – החלה בעבודתה במועצה
האיזורית חבל יבנה ,בתפקיד מרכזת

בגבעת

בתקשורת

לימודיו במכללה האקדמית
ושינגטון במגמה להוראת מוסיקה.

הפעילות
הדיגיטלית.

של

המועצה

לכולם ולכולנו – שנה טובה
ומוצלחת!
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מה במפג"ש? (מרכז פעילות גיל שלישי)  /רויה גורליק
"...כִ י ִאם ָשנִ ים הַ ְרבֵ ה יִ ְחיֶה הָ ָאדָ ם בְ ֻכלָם יִ ְשמָ ח" (קהלת י"א ,ח')
פעילויות עם מערכת החינוך ,וכיבדנו
מתוצרתנו את ענפי הקיבוץ במשלוחי מנות
במחווה משמחת ,כחלק מחשיבה של
מעורבות וקשר עם הקהילה ,בתקווה
להמשיך בעשייה פוריה בנתינה הקהילתית.
נשמח לקבל לשורותינו חברים נוספים,
באווירה חברתית ונעימה .ניתן להצטרף גם
אם באופן חלקי ,ולתרום לעשייה במפג"ש.
מפג"ש של צמיחה  -המשתלה בהובלת
כוכבה צימבליסטה נכנסה לשגרת עבודה
שוטפת וקבועה .מדי יום רביעי מתכנסים,
צוות מסור וקבוע ,לעבודה משותפת ומגוונת
במשתלה .אנו נעזרים בזיוית שבאה מרקע
של גינון טיפולי ,ויחד יוצרים מפגש פעיל
המהווה גם מענה חברתי .במהלך כל השבוע
המשתלה מתוחזקת ומתופעלת במסירות
ע"י כוכבה ויוסי בן אהרון .המשתלה מהווה
מסגרת עבודה משמעותית ,גמישה ובעלת
ערך לחברים בגיל השלישי ,תוך נתינת
שירות לענף הנוי ,ובכך גם לאפשר לחברים
לרכוש שתילים למטרות אישיות ולמתנות.
במהלך השנה קיימנו מספר מכירות
במשתלה ,במרכז יום ,ובלובי חד"א .נשמח
לגוון בהזדמנויות מכירה נוספות .חברים
מוזמנים לבקר במשתלה ולרכוש עציצים גם
במהלך השבוע ,בתיאום אישי.

בעת הקרובה אציין כשנה בתפקידי -
כרכזת הגיל השלישי .זכות היא עבורי
להמשיך בעשייה אותה הובילה לראשונה,
במקצועיות ובמסירות רבה ,איילת אריכא.
בהמשך לעבודתנו המשותפת בצוות הגיל
השלישי ,לקחתי על עצמי לאחוז במקל
ולהמשיך ולהוביל את תחום הגיל השלישי,
על השינויים והאתגרים היחודיים
שהתפקיד מביא עימו.
ברצוני לשתף את הציבור בתחומי העשייה
והפעילות שהתקיימו בגיל השלישי במהלך
השנה האחרונה ,כאשר מהות תפקידי הינה
לקדם ולסייע לחברים מעל גיל ,65
בתחומים הקשורים לתעסוקה ,להתנדבות
ולפנאי ,תוך מענה לצרכים פרטניים
ומערכתיים של חברים בגיל זה.
תחום התעסוקה
תעסוקתיים
קיימים מספר מיזמים
הנותנים הזדמנות לחבר/ה להשתלב בהם,
במטרה להוות מקום עבודה משמעותי
ויצרני לחברים מבוגרים.
מפג"ש של טעמים  -מיזם הכנת מוצרי
מאפה ,המאפשר לכל חבר לעבוד בהתאם
ליכולותיו ,רצונותיו וצרכיו ,כאשר התוצרת
הנמכרת מסייעת לחברי הקהילה
בהתארגנות לשבת ולאירועים שונים.
את המיזם התעסוקתי מובילה כאחראית
יונת ברטוב .במהלך השנה קיימנו מספר
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שלומית אלמוג ,מציע מגוון של טיולים
קצרים וארוכים והרצאות מעניינות כפעם
בחודש בכל אחד מישובי החבל .השנה ,ימי
הטיול הקצרים יתמקדו "בדרך היורדת אל
הכפר"  -ישובי חבל יבנה כפי שלא הכרתם.
 ...מסקרן ומומלץ.

כחלק מפיתוח המשתלה אנו עמלים על
יצירת קשר תעסוקתי-עסקי עם משתלה
מהאיזור ,שתספק לנו מקורות עבודה ,ליווי
וידע .גם במיזם זה נשמח לכוחות חדשים.
בשני מיזמים אלו אנו עומדים במטרה
שהצבנו לעצמנו להיות מאוזנים ולהקפיד על
כך שההכנסות יהיו בהתאם להוצאות.
תכשיטי גצי  -נתן גדסי מייצר תכשיטי
כסף וגולדפילד בסטודיו הנמצא במפג"ש.
התכשיטים נמכרים לפני חגים בלובי חד"א.
השנה פנינו למכירה גם במרכזי דיור מוגן
בסביבה ,ונמשך המאמץ לגוון ולחדש
במקומות מכירה נוספים .ניתן כמובן ליצור
קשר טלפוני ,או לפנות באופן אישי לגצי או
אלי ,לביקור ורכישה בסטודיו.

"קהילה מטיילת"  -נמשכת התוכנית
כאשתקד  6 -טיולים ארוכים מבוקר ועד
ערב במקומות שונים בארץ ,המתאימים גם
לחברים צעירים יותר ,מגיל  .+55ניתן עוד
להירשם לתוכנית זו .החיוב מתבצע דרך
ועדת ההשתלמויות.
חוג אמנות מן הכורסא  -עם ד"ר אפי זיו
יחדש את פעילותו לאחר החגים והפעם
בנושא :פריז -עיר של אמנות ותרבות .אחת
לחודש ,בימי ראשון ,בבית עקד .לאורך
השנה מתוכננות עוד פעילויות שונות בישובי
החבל אליהן ניתן להגיע וליהנות.

שיחות עם חברים לקראת גיל  ,70בשיתוף
עם מרכז מש"א
חבר המגיע לגיל  69מוזמן לשיחה משותפת
של מרכזת הגיל השלישי ומרכז מש"א.
מטרת השיחה היא לשמוע על עבודתו בהווה
ועל מחשבותיו ותוכניותיו לקראת גיל ,70
אשר בו ,מבחינה רשמית ,אינו מחויב
לעבודה .שיחות אלו חשובות לנו בכדי לפרגן
לחבר על עבודתו רבת השנים ,לביסוס
הקשר האישי ולפתיחת ערוץ לחבר ,במידה
ומעוניין לשנות משהו בעבודתו ,או לפתוח
צוהר לתעסוקה והתנדבות שברצונו לקדם
ולפתח.
בתחום הפנאי  -תחום התרבות והפנאי של
ותיקי החבל באחריות המתנ"ס בניהול

חוגים במרכז יום  -סדנת ציור עם רחל -
בימי שני ,שיעור יוגה עם אורית פורת  -בימי
שלישי ,וסדנת קרמיקה עם חיה בימי רביעי.
חברים מוזמנים לבוא ולהירשם.
חוגים ופעיליות מבית:
חוגי ספורט  -אנו זוכים ,ומתקיימים
בקיבוץ חוגי ספורט רבים ומגוונים .כמעט
מדי יום ניתן להתעמל בזכות חנה נחליאל
וציפי איטלי ,המורות הנאמנות .כמו כן
מתקיימת פעילות ספורט קבועה עם רביב
בבית סביון ,וחוג טאי צ'י בימי ראשון.
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מיוחדים

לאחרונה נוסף חוג כושר עם עמית זליבורג
המותאם לגיל השלישי  -בימי חמישי בשעה
 17:00בבית סביון.
"סרטים במעגל" עם חן שגיא ,המפגישה
את המשתתפים עם סרטים תוך התבוננות
בתוכנם ובאופן יצירתם ,ודיון בעקבות
היצירה הקולנועית .החוג ישוב לפעילות
לאחר החגים ,בימי שני ,מדי שבועיים בבית
סביון .החוג פתוח לקהל הרחב.
הגיל השלישי מקיים פעילויות משותפות עם
בית סביון ,מתאים אותן ומזמין גם חברים
הגרים בבית .השנה קיימנו פעילות "גיל
בגריל" שירה בציבור ,ועל האש בל"ג בעומר,
הרצאות "מסביב לעולם" ,סרטי קולנוע
כאחת לשבועיים ,והיד עוד נטויה ...
לכל החוגים והפעילויות שהוזכרו לעיל
מוזמנים חברים נוספים להצטרף בשמחה.
רבות לגימלאים הצעירים :צוות תרבות
להובלת פעילויות לקבוצה זו נפגש מעת לעת
וכולל את :רוח'לה לנג ,דני הרץ וברוריה
אריכא .בתקופת שבתות החורף התקיימו
מספר "מפגשבת" בבתי החברים שעסקו
בסיפור חיים של חבר/ה ,תחום עבודה
מעניין של חבר ודיון בענייני דיומא.
מטרת המפגשים היא גיבוש וחיבור קבוצת
הגיל.

שהתקיימו

בשנה

אירועים
החולפת –
בחורף התקיים בוקר בנים ביוזמת מנהלת
הבריאות ושיתוף הגיל השלישי שהתמקד
בנושא :התבגרות הורים וכלל את הרצאתה
של יעל אייזנר .לקראת הקיץ האחרון,
קיימנו יום טיול לג"צים בת"א בעקבות
ילדותו ושיריו של אריק איינשטיין ז"ל,
וקינחנו בארוחת ערב לילית "בפארק
החורשה" .המטרה להמשיך ליזום עוד
מפגשים בשנה הקרובה...
יום כיף לנכדים :השנה החלטנו יחד עם
מרכזת ועדת התרבות והחינוך ,לקיים יום
במתכונת שונה מבעבר .אירוע הפנינג סוף
הקיץ בבריכה ,אליו הוזמנו משפחה ,ילדים
ונכדים .הנוכחות הייתה מרשימה ומהנה.
בתקווה שמסורת יום הנכדים תמשיך
ותתקיים להנאת סבים ,סבתות ונכדיהם.
לסיום – אני רואה חלק חשוב מתפקידי
כרכזת הגיל השלישי לפעול לשיתופי פעולה
עם מערכות נוספות בקיבוץ .זאת לצד
תשומת לב ויצירת קשר אישי עם החברים,
כך שיוכלו לפנות אלי בצרכיהם השונים,
כולל גם בתחומים "קטנים" כמו :עזרה
בנסיעות למטרות פנאי ומשפחה ,יצירת
פעילויות המשלבות חברים בגיל השלישי עם
קבוצות שונות בקהילה ועוד .ועל כן דלתי
ולבי תמיד פתוחים בפניכם.

"כָּל גִּיל ְלגִּילֵהו ואֵ ין לְָך גִּיל,
שֶׁ אֵ ין לֹו גִּיל מִּשֶׁ ּלֹו" (זלמן שזר)
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בתקווה לשנה מעניינת ,מיטיבה,
בריאה ופוריה בעשייה ,בתוכן וביחד!
שנה טובה

פרסומת לחוגי ספורט  /...דפי ליבר
בריאות על פי הרמב"ם – "בולם רוגזו יפחית אוכלו ויגביר תנועתו" ...

כמי שמשתתפת בשלל שיעורי הספורט הקיימים
אצלנו ,אני רוצה לשתף ולעודד חברים נוספים
לבוא ולהצטרף .מעבר לבריאות הגופנית ,שזה דבר
ידוע לכולם ,אני אוהבת את המפגש החברתי
וההרגשה הנפשית הטובה לאחר פעילות.
חוג קבוע  -זה מחייב להתלבש בבגדי ספורט ולצאת
מהבית לפעילות ...
זה הלו"ז השבועי שלי:
ביום ראשון  -פילאטיס עם חנה נחליאל
ביום שני  -חוג ריצה לנשים עם מזל בן נעים .חוג פתוח לכולם ואנו מחכות למצטרפות חדשות.
ביום שלישי  -מחכים לשובו של אבשלום טסלר לחוג הליכה ...
ביום רביעי  -יוגה
ביום חמישי ומוצ"ש  -חוג עיצוב דינמי עם פז בגלייבטר
ולקראת השנה החדשה ,ועדת הספורט בוודאי תפרסם את כל ההיצע.
שנת פעילות מוצלחת ,ותודה גדולה לוועדת הספורט!

טיול למבוך התירס המתוק.
משחק טבע ענק ומאתגר לכל המשפחה ביום חמישי הקרוב ( )12.9בשעה .16:30
בסיום תוגש ארוחת ערב קלה  .הרשמה בלוח המודעות.

שולחן
תרבות

יריד חגי תשרי  -היריד יתקיים במשטח ביום שני ט"ז באלול  ,16.9בין השעות  .16.30-19.30מגוון
מתנות ,מסטודיו צבעים משלימים :מוצרי קרמיקה  ,תינוקות  ,תכשיטים ,מנדלות ועוד ...מוצרים של
מפגש טעמים ,ומפגש של צמיחה ,אריזות שי של הזתייה
במקביל תתקיים פעילות יצירה הכנת קישוטים לסוכה עם בנות השרות לאומי.
סינמה קפה
ביום רביעי הקרוב ,י"א באלול ()11.9
בשעה  20:00במרכז יום

"דרייבר"
בסיום שיחה עם השחקן משה פולקנפליק
סרטו של יהונתן אינדורסקי ,יוצר "שטיסל" ,מפנה זרקור
אל מנגנון השנור בחברה החרדית אבל לא רק אליה17 .
זהו
סרט קטן-גדול שמשאיר הרבה מקום למחשבה.

מחכים לכם

קפה תנועה  -בשיתוף מרכז הרצוג,
הקיבוץ הדתי ,מתנ"ס ח"י וועדת תרבות
"שוב נתחיל מחדש"  -ערב לימוד וניגון
ביום רביעי י"ח באלול ( )18.9בקבוצת
יבנה.
 " -19.45שירת העשבים"-מופע לחודש
אלול עם להקת טנדו.
 - 21.00מעגלי לימוד ,ניגון ושיח.
17

מפגשים אחרונים לרענון רישיון מלגזה
רשמו לפניכם את התאריכים והירשמו בלוח המודעות:
✓ יום רביעי י"א באלול 11.9 ,בשעה 9:30
✓ יום שישי י"ג באלול 13.9 ,בשעה 8:00
הרענון יתקיים בבית המדרש

מי שאינו עובר רענון  -אינו רשאי לנהוג במלגזה!

להתראות ,יפעת כהן

ירקונים  - 2הו ,ואדי ערה
סיור "עוטף ואדי" – באום אל פאחם ,כפר קרע ועוד.
מפגש עם מוחמד אגבריה ,פעיל סביבה ותיירות

ביום שישי הקרוב.)13.9( ,
יציאה בשעה  ,6:30חזרה משוערת בשעה .16:30
המעוניינים לסייע בארגון ארוחות – יפנו לאריה ברנע.

אריה ברנע ,אליקים איטלי ואבי ששון
להרשמה עיינה 052-3516565
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אחות כוננת בשבת – אילה עמיר.
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
15:30-14:00
יום שני
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -

ניתן לשלוח למרפאה בקשות
במייל
MRKYAVNE@clalit.org.il :

 --שבת חתן למרים שמעון עב"ל נעם בשבת פרשת "כי תצא" .)14.9( ,החתונה תתקיים בחוץ.

 -בר המצווה של בר נחליאל יתקיים בשבת פרשת "כי תבוא" (.)21.9הרשמה לתורנויות אצל סבתא אילה אפרתי.
בשבתות "אוף שימחעס" דירות האירוח יועמדו לרשות המשפחה ככל שיידרש.

ביום שלישי ,כ"ד באלול ()24.9
מכירת בגדי נשים "התחדשות" במחסן הבגדים בין  16:00ל.19:00-
באותן שעות תתקיים מכירה של כיפות סרוגות ,ציציות ובגדי ילדים.
עפרה

קורטי מאיר ז"ל
רות מאיר ז"ל
הדסה וולף ז"ל
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סתיו של אהבה  /חיים קינן
כְ בָ ר הַּ ְסתָ ו בָ א עִ ם אֶּ ֶּלף ִש ִירים בֵ ין עָ ָליו.
שּוב אֶּ ל ִספֵ ְך הָ ָרטֹׁב ָלְך יִ פְ ֹׁרש ְמעִ ילָיו.
כְ מ ֹׁו ָת ִמיד ,בְ הַּ ְדלִ יק ֵליל ֹׁותָ יו,
יַּחֲ זִ יר מַּ ְת ָנת ֹׁו לִ י הַּ ְסתָ ו,
עֵ ת לִ בֵ ְך יְ נַּחֵ ש
ָלְך ִש ִירי אֲ לַּחֵ ש
בַּ חֲ ַּשאי:
"בָ ְך הַּ ַּשי".
אַּ ְת א ֹׁומֶּ ֶּרת ֶּשאֵ ין ע ֹׁוד ִש ִירים ַּל ְסתָ וִ ים,
ֶּש ִּנגְ ְמרּו ַּגם ַּל ְסתָ ו מַּ ְנגִ ינ ֹׁות א ֹׁוהֲ בִ ים
וַּ אֲ ִני ,עִ ם לִ בִ י הַּ ה ֹׁו ֵלְך,
ִה ְתחַּ מַּ ְקנּו אֶּ ְתמ ֹׁול אֶּ ל ֵלי ֵלְך,
אֶּ ל ָכ ֵרְך הַּ בָ שּום
ּומָ צָ אנּו ָרשּום ב ֹׁו אֵ ַּלי:
"ב ֹׁוא אֵ ַּלי".
כְ בָ ר הַּ ְסתָ ו בָ א לְ ָכאן עִ ם ִשיר ֹׁו הֶּ חָ ָדש.
מּול חַּ ל ֹׁו ֵנְך ְמחַּ יְ כִ ים שּוב פְ ָרחָ יו ִמ ָכל ַּדש
וַּ אֲ נִי בְ ֵליל ֹׁות בְ ִה ִירים
אֲ פַּ זֵ ם ָלְך בְ אֶּ לֶּף ִש ִירים
אֶּ ת ֶּש ָלנּו ָכ ְתבּו
בְ שּורוֹׁת ֶּש ָר ְטבּו
ִמל ֹׁותָ יו
ֶּשל הַּ ְסתָ ו.

על השירים – יצחק ברוכי
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