ט"ו באלול תש"ף )4.9.20( -

"וְ ָהיָהִּ ,כיָ -תבוא ֶאל ָה ָא ֶרץ ,אֲ ֶשר
יְ -הוָ ה א-ל ֶה ָ
יך ,נ ֵתן ְל ָך נַחֲ לָ ה
ָש ְב ָת ָבה"
וִּ ִּיר ְש ָתה ,וְ י ַ

שבת פר' כי תבוא
צאת השבת – 19:37

כניסת השבת –18:38-
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טנֶּ א / ...יוסי בן טולילה
ש ְמת בַׂ ֶּ
וְ ַׂ
בגימטרייה) בכל המילים של קטע מקרא
הביכורים; הטנא הוא המייצג אותה .אם
כבר הזכרתי את המספר  60יש לציין שהוא
היחיד מבין המספרים שמאחד עד מאה,
המתחלק לשנים עשר מספרים שונים.
הקדמונים למדו זאת מאסטרונומיה
ומגיאומטריה ,וחישבו כך את שנת השמש
הבנויה על  12חודשים .לכן לא במקרה שיטת
הספירה הבנויה על המספר  60שרדה עד
היום בשעון (בכל שעה  60דקות ובכל דקה 60
שניות).
אברבנאל כתב בפירושו ,שכל איכר בעם
ישראל הוא אריס כי אין לו בעלות על
אדמתו .אדמת ארץ ישראל שייכת רק
לקב"ה ,ולכן העובדה שהאיכר מצווה להביא
לו את התחלת הפרי מוכיחה על כפיפותו
(מצבו של מי שכפוף למרותו של אחֵ ר).
לכאורה הקב"ה יכול היה לדרוש מהאריסים
שלו את חלק הארי מהפרי כמקובל בעולם
האריסות ,אלא שהוא מסתפק בכמות
סמלית של פרי המובאת בסל נצרים פשוט,
בטנא .מעניין שבלשון חז"ל גם המילה
"כפיפה" פירושה סל נצרים ,כמו שכתוב
במסכת יבמות" :אין אדם דר עם נחש
בכפיפה אחת" (שם קי"ב) .מכאן שהטנא
מסמל גם צניעות וגם כפיפות.

בפתיחה לפרשת השבוע "כִּ יָ -תבֹוא" מופיע
הקטע העוסק במקרא ביכורים .וכך כתוב:
"וְ הָ יָה כִּ יָ -תבֹוא ֶאל-הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹתן
לְָך נַחֲ לָה ,וִּ ִּיר ְש ָתּה וְ יָשַ בְ ָת בָ ּה .וְ ל ַָק ְח ָת
אשית כָל-פְ ִּרי הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶ ר ָתבִּ יא מֵ ַא ְרצְ ָך,
מֵ ֵר ִּ
אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹתן לְָך ,וְ שַ ְמ ָת בַ טֶּ נֶּא ,וְ הָ לַכְ ָת
ֶאל-הַ מָ קֹום אֲ שֶ ר יִּבְ חַ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָך לְשַ כֵן ְשמֹו
את ֶאל-הַ כֹהֵ ן אֲ שֶ ר י ְִּהיֶה בַ י ִָּמים הָ הֵ ם,
שָ םּ .ובָ ָ
וְ ָאמַ ְר ָת ֵאלָיוִּ ,הג ְַד ִּתי הַ יֹום לה' אֱ ֹלהֶ יָך ,כִּ י-
אתי ֶאל-הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר נ ְִּשבַ ע ה' לַאֲ ב ֵֹתינּו ל ֶָתת
בָ ִּ
לָנּו .וְ ל ַָקח הַ כֹהֵ ן הַ טֶּ נֶּא ִּמיָדֶ ָך ,וְ ִּהנִּיחֹו לִּפְ נֵי
ִּית וְ ָאמַ ְר ָת לִּפְ נֵי ה'
ִּמזְ בַ ח ה' אֱ ֹלהֶ יָך .וְ עָ נ ָ
אֱ ֹלהֶ יָך ,אֲ ַר ִּמי אֹבֵ ד ָאבִּ יַ ,וי ֵֶרד ִּמצְ ַריְמָ ה ַו ָיגָר
שָ ם בִּ ְמ ֵתי ְמעָ טַ ,וי ְִּהי-שָ ם לְגֹוי גָדֹול עָ צּום
ו ָָרב" (דברים כו ,א-ה).
חז"ל קבעו לעניין ביכורים שתי הגבלות
בסיסיות" :אין מביאין ביכורים חוץ משבעת
המינים ואין מביאין ביכורים קודם לעצרת"
(ביכורים פרק א' משנה ג') .רמב"ם כותב
בהלכות ביכורים במשנה תורה" :הביכורים
אין להם שיעור מן התורה אבל מדבריהם
צריך להפריש אחד מששים( "...שם פרק ב'
הלכה י"ז)' .בעל הטורים' כותב על ה"טֶ נֶא"
הנזכר בקטע הנ"ל ,שערכו בגימטרייה הוא
 ,60לרמוז לכמות הפרי שהייתה מונחת בו:
 .1/60לכן לדעתו לא כתובה האות ס' (60

מזל טוב למיכה ואסתר בית אריה ולאפרת ויואב להולדת הנין/הנכד ,בן לאמיר ומעיין .
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סדר תפילות השבת במנייני השכונות
גבאי  /אחראי
מנחה
שחרית
מנחה
ערבית

צפוני
נחמיה

8:30
18:30

מניין אמנון בימות חול:
מנחה  18:30מעריב 20:30

מזרחי
צביקי

צעירים
אחיעד

מרכזי
קשתות
אבשלום /עדו
רון ב.
 15דקות לאחר הדלקת נרות
קבלת שבת – ערבית (ברצף)
8:30
8:30
8:30
8:15
----18:00
18:00
18:30
חמש דקות לפני צאת השבת
----מנחה בערב שבת,
קבלת שבת וערבית מוצ"ש –
מניין ערבית בימות החול
מחוץ לבית סביון

בשכונה הדרומית 20:15 -

צורבא מרבנן בשעה  17:30בבית המדרש

ערן

בימות חול בבית הכנסת
מנחה-לימוד-ערבית ב 18:50 -

עם הרב אילעאי
שיעור פרשת השבוע בשעה  18:00בפרגולת חדר האוכל

חוג גמרא ,עם הרב אילעאי ,מזמין משתתפים/ות חדשים.
התחלנו השבוע ללמוד את מסכת בבא קמא.
החוג מתקיים ביום רביעי ב 20:15-ובששי ב7:15-

בית מדרש של תשובה
בימי אמירת הסליחות נקיים שיעורים במתכונת של בית מדרש (ב"זום").
בית המדרש יפעל פעמיים בשבוע ,בימים שני ורביעי בשעה 20:30
הרב אילעאי ישלח מקורות לימוד.
בשעה  21:30יתקיים השיעור המסכם לאור מקורות הלימוד.
השיעורים יעסקו בסיפורי תשובה שונים.
בית המדרש יפעל החל מכ"ד באלול ( )13.9ועד ליום כיפור.
המעוניינים מוזמנים להצטרף לקבוצה באמצעות קישור שיישלח.

הרב אילעאי וועדת הדת
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מה יוצא לנו מזה?  /שמשון
להם להצביע בעד ההפרטה .אם ייווצר מצב
שהחשש הנ"ל ,שהתקציב אינו ריאלי (וברגע זה
שאני כותב הנתונים עדיין לא בידי ,)...אזי יש סכנה
אמיתית שלא יושג הרוב הנדרש.
אחד הדברים שציינתי בדברי ,שבכדי להפיג
את החששות היה נכון לפעול בשקיפות
ולהעביר לחברים את הנתונים של צריכת
המשפחה וניתוח סטטיסטי של כלל משקי
הבית .מאחר שזה לא נעשה ָקבַ לְ ִּתי על כך.
כשיהיו הנתונים מונחים ,לפחות לפני ,אוכל
לבחון את ההצעה בצורה יותר מפוקחת,
לפחות במה שנוגע למשק הבית שלי .ללא
הנתונים המתבקשים האלה ,אתקשה לשים
פתק בקלפי בעד ההצעה.
יש לציין שהנחת העבודה שלי היא שאין
בזבוז בצריכת מוצרי החצרנות ,שבניגוד למזון
כֵיהם מרובים
צֹור ֶ
אינם בכלל "פג תוקף" .יש ש ְ
ויש שמסתפקים במועט .ועם זאת ,ברגע
שתהיה הפרטה אין לי ספק שתהייה קנייה
חסכונית ומושכלת יותר ,תוך ניצול מבצעי
קניות גם מחוץ לגבולות הקיבוץ.
לדור אשר לא ידע וכעס מאוד .מיום שאני
זוכר את הקיבוץ שבו גדלתי מפריטים אותו.
דוגמאות?
זה התחיל בקומקום החשמלי ,ואולי עוד לפני,
והמשיך כשהפריטו את "הספר לחבר" ,את
ארוחת שבת בצהריים ,ובהמשך טלוויזיות
וטלפונים ניידים ומאז זה נמשך ונמשך .ומאז
ועד היום ,אחרי ששמנו ערכים נשגבים לרגע
בצד ,השאלה היא ,רק למי שרוצה ,מה יוצא
לנו מזה? וזה בסדר.
ביחד נעלה ונצליח  -תאאא"ט

באספה במוצאי שבת שעבר הובאה ע"י
המזכירות וועדת השירותים הצעה נוספת
להפרטת מוצרי החצרנות ,שנייה במספר,
לאחר שהניסיון הראשון נדחה על חודם של
כמה קולות.
לחלק מהציבור הפרטה היא כורח המציאות,
ולאחרים ,עם כל הצער שבדבר ,היא בבחינת
"נקלענו לסיטואציה" .אחת הסיבות שמביאים
סעיפים שונים להפרטה ,היא כדי להיטיב עם
הקיבוץ ועם החברים .הרצון הוא משותף.
מניעת צריכה עודפת וחינמית/בזבזנית מחד
ורצון להיטיב עם החבר כך שמה שיחסוך
מתקציב החצרנות  -במקרה שלנו  -העומד
לרשותו ייזקף לזכותו .לעומת זאת חבר
שהשימוש שלו במוצרי החצרנות עולה על
התקציב יחוייב בהפרש .בנוסף ,הנחת העבודה
היא שהמעבר להפרטה ימנע בזבוז ולצד זאת
יאפשר למשפחה לנהל את כלכלת הבית
בתבונה רבה יותר.
בכדי שזה יקרה ,שני שליש מהחברים
צריכים לתמוך בהצעה .אני חושב שאם
החברים יחששו ,ההצעה לא תזכה לרוב
הנדרש .את רחשי החשש האלה הביעו
החברים בהתייחסותם להפרטת המזון.
בסיכום סקר הפרטת המזון שפורסם ב14.8-
ב"מבית" תחת הכותרת ה'חששות שעלו',
נכתב:
 79.5%מהציבור ענו שיש להם חשש
שהתקציב לא יהיה ריאלי.
 34%מהציבור ענו שיש חשש שזהו צעד נוסף
לכיוון פירוק הקיבוץ.
בכדי שחברים יקחו צד ויבחרו בהפרטה תוך
שינוי המצב הקיים ,צריך להיות מניע שיגרום
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לשמחתי ,הנתונים פורסמו בסוף השבוע
וחולקו לתאי הדואר והנתונים מלמדים! תודה

הפרטת החצרנות  /נעם טחן
קצת קשה לי להבין הוצאה כזאת .אני
מעדיף לראות את הכסף הזה (כמעט
 )!!!₪ 100,000מופנה לטובת תרבות ,חינוך
ועוד.
ד .חיסכון – מההפרטה הזאת ככל הנראה
לא תצמח תוכנית חיסכון לאף אחד .היא
לא תממן חופשות ולא באמת תיתן גמישות
משמעותית בתקציב .כולם ימשיכו לצרוך
את המוצרים הללו והם יעלו כסף .ההפרש
שיישאר ,הוא לא באמת משמעותי.
ה .הגדלת התקציב – אם יש בעייה
בתקציבים האישיים – בואו נדבר על זה.
אם התחושה היא שצריך להגדיל את
התקציב האישי – זה עניין אחר לגמרי .אין
ולא צריך להיות לו קשר להפרטות  ...זה
דיון חשוב ומהותי וראוי שיתקיים בנפרד.

בעקבות האספה ושאלות שעלו השבוע ,אני
רוצה לחדד מספר דברים בנוגע להצעתי
בעניין הפרטת החצרנות:
א .בחירת שם ההצעה – השם נבחר רק
מטעמי נוחות .אין הכוונה לערוך השוואה,
ח"ו ,בין שתי המתודות .רק הכותרת ...
ב .הפרטה בכלל – אני לא חושב שהפרטה
היא פתרון נכון לכל בעייה שקיימת בקיבוץ.
ג .כלכלית – הפרטה עולה כסף .במקרה
שלנו (נכון למוצ"ש) ההפרטה צפוייה לעלות
לפחות  ₪ 90,000בשנה ,ולהערכתי – המספר
יגדל.
צריך שיהיה ברור  -הכסף הזה יבוא על
חשבון תקציב אחר .בשנה שבה קוצצו
תקציבי קיום ,חוגי ילדים ,השתלמויות
מבוגרים ,תוספי מזון ,תספורת זקן ועוד –

לרוחי ברטוב
משתתפים בצערך
על פטירת אחיך

אבי גיטלר ז"ל
קבלי את תנחומינו
בית קבוצת יבנה
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משולחנם של יהודה ונח  -מזכירי הפנים
כסדרם הרי מענקי הורים נתקבלו רק
בחלקם .במענה לפנייתנו הסביר הביטוח
הלאומי שנצטרך להגיש רשימה שמית של
המענקים החסרים .לשם כך נצטרך את
חתימתכם .החברים בהם מדובר יקבלו
הסבר מפורט בדואר ואנו נודה על שיתוף
פעולה מהיר ויעיל.

מועצה
ישיבת המועצה תתכנס השבוע ביום שני
בערב לדון בעבודת הנוער .הנושא נמצא כבר
שנים מספר על סדר היום של ועדות החינוך.
מצד אחד ,העלייה בדרישות הלימודיות
צמצמה את הזמן הנתון לעבודת הנוער ומצד
שני ,ההתקדמות הטכנולוגית והעלייה
בעבודה שכירה צמצמו את הצורך של
הענפים בעבודת הנוער ואת יכולתם לספק
להם עבודה מחנכת .גורם שלישי שהאיץ את
הצורך בנוהל חדש הוא העלייה במספר
הנערים והנערות שעובדים מחוץ ליבנה,
בשכר .ועדת החינוך חיברה נוהל חדש
שמטרתו לחזק את עבודת הנוער ולתת
תשובה לנקודות אלה .הנוהל אושר
במזכירות.

ענף הווידאו
יואב בית אריה ,ששימש במשך שנים כצלם
הווידאו שלנו ,עובר לעבודה מלאה בטיהור
השופכין ובפרויקט מיוחד שנועד לפתור את
בעיית השפכים של המפעל .זו הזדמנות טובה
להודות ליואב על עבודתו המסורה ,בכל
שעות היממה ובכל רחבי הקיבוץ ,עת הביא
לסלון שלנו את המתרחש ביבנה .מנגד ,אנו
מנסים זמן רב למצוא ליואב מחליף בקרב
חברינו .עד כה הניסיונות לא נשאו פרי.
המשמעות היא שאנו נכנסים לתקופה בה לא
יהיה לענף צלם במשרה מסודרת ,מה
שיקשה מאוד על יצירת תכנים חדשים .ענף
הווידאו שימש במשך כמה עשורים מרכיב
חשוב בתרבות המקומית ובגאווה היבנאית.
אנו קוראים מכאן לחבר או חברה שמוכנים
להירתם למלאכת הצילום ולהצטרפות לענף.
לא נוכל להשתית את הענף ,לפחות לא
לאורך זמן ,על עבודה קנויה מבחוץ.

מענק קורונה
המזכירות אישרה העברת מענק קורונה
לחברים בדומה למענק שכבר הועבר
למשפחות בהם יש ילדים בגיל בית ספר.
יחידים עד גיל  30קיבלו בחצי מענק ויחידים
מעל גיל  30קיבלו בשלושת רבעי מענק
בדומה לנוהג שלנו בתקציבים האישיים.
המקור התקציבי להעברה הכספית יהיה
מענקי הקורונה של הביטוח הלאומי .בעוד
מענקי הילדים של הביטוח הלאומי התקבלו
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שולחן חינוך  /דני הרץ
הפנימיה תיפתח ביום ראשון הקרוב ,גם היא
תחולק לשניים במתכונת "שבוע–שבוע" .הם
יאכלו בחדר אוכל הדרומי ,תוך הקפדה
להגיע רק לשם ,ללא הסתובבות במתחם
חדר האוכל.

החופש הגדול מאחורינו .ניתן לסכם שעברנו
קיץ עשיר בחוויות ,עם תכניות מגוונות לכל
הגילאים ,למרות הקורונה אבל תוך שמירה
על הכללים .תודה והערכה לכל צוותי
החינוך שעשו את המיטב.
השבוע חזרנו לבתי הספר ,שגם הם נערכו
בהתאם לכללים ולהנחיות משרד החינוך.
בעיקרון הלמידה תהיה בקבוצות קטנות.
התכנית נשלחה להורים .נזכיר כאן:

סליחות בפיג'מה ובמסכה
תתקיימנה גם השנה ,אבל קצת אחרת .לא
יכולנו לוותר על מיזם כל כך יפה ומרגש.
כמובן התפילה לא תוכל להתקיים בבית
המדרש ,שהוא מבנה סגור .השנה היא
תתקיים בחוץ ,במניין הקשתות בשכונת
הזיתים .יישר כוח למתנדבים של הצוות
המארגן .פרסום מסודר ראו בגליון זה.

 ילדי כיתות א'-ד' ילמדו שישה ימים בשבוע. ילדי כיתות ה'-ו' ילמדו שלושה ימים בשבועבבית ספר ויומיים בלמידה מרחוק.
זו התכנית עד החגים ,כמובן כפוף לשינויים.
בימים שילדי כיתות ה'-ו' לומדים בבית,
נאפשר ללמוד בקבוצות בבית עקד עם
השגחה ועזרה של צוותי החינוך.

ועדת חינוך

 חטיבה עליונה ז'-י"בילמדו בשתי משמרות ,כל משמרת תלמד
שבוע בבית הספר ושבוע בבית בלמידה
מקוונת.
שתי המשמרות יאכלו במשטח חדר באוכל:
המשמרת שלומדת בבית תגיע ב . 12:30
זו שלומדת בבית הספר תגיע ב .13:00

נושאים שעל סדר היום:
 עבודת נוער הסדרת החינוך הבלתי פורמלי ארגון מחדש של משק הילדיםדיווח מפורט יימסר בהמשך.

ולסיום ,תודה והערכה רבה לכל צוותי החינוך וכל האנשים שתרמו והתנדבו לעזור בפעילויות
הקיץ השונות ,קיי טנות ,טיולים ועוד .עשיתם לנו ולילדינו את החופש לחוויה נהדרת .תודה.
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ביום רביעי כ' באלול 9.9 ,תתקיים מכירת הלבשה תחתונה במחסן הבגדים
מ 16:00-עד  .19:00מ  16:30-עד  17:30המכירה לחברי הגיל השלישי בלבד!!

עפרה גוטליב

חוג קבוע מתקיים בחדר כושר
בימי רביעי מ 18:45-עד19:30-
-

8
ניקוי חדר כושר ביום שלישי  13:30- 12:30וביום שישי 11:30- 10:30
-

-

8

"אדון הסליחות בוחן לבבות "...
סיור סליחות ברובע היהודי בירושלים
לסיור מוצעים שני תאריכים לבחירה:
ביום שני ,כ"ה באלול )14.9( ,וביום רביעי ,ה' בתשרי)23.9( ,
היציאה לסיורים בשעה  ,18:00חזרה משוערת בשעה.22.00-
אנא להצטייד בנעלי הליכה ,לבוש חם וארוחת ערב קלה.
הסיור מותאם לכללי הקורונה,
בכל סיור  30משתתפים וההרשמה מחייבת.

מהן הסליחות ומה מקורן?
מי צריך לעשות חשבון נפש ולמה?
על שאלות אלו ועוד ננסה לענות תוך כדי מסע אל תוך הרובע היהודי משער יפו לכותל.
נתחקה אחר הגעתם של יהודים אל העיר העתיקה ,נבין למה העותומנים לא עושים עסקים עם
אשכנזים ובעיקר ניפגש עם דמויות היסטוריות הקשורות ברובע:
ברוך שהמסיאן הפרסי שייתן (בחינם) מתכון מתוק במיוחד לערב ראש השנה.
מורי סאלם נג'ר התימני יעניק טיפול רפואי משעשע במיוחד בשיטה הקבלית.
עבדאללה א-תל יספר למה בחר לתקוף דווקא את בית הכנסת החורבה.
נגלה מיהו אלוף הזיופים בפיוטי הסליחות בבית הכנסת המוגרבי ומי גורם לכולם להרים את הראש
לעזרת הנשים.
במהלך הסיור נסלסל קולנו בפיוטי סליחות בהדרכת תיאטרון "המזוודה".

ועדת התרבות

מוזמנים להירשם על לוח מודעות תרבות.

למעוניינים
כמחווה לאלי מוזס" ,מבוך התירס" פותח את שעריו בפנינו ,ללא תשלום.
ביום ראשון ,י"ז באלול ( )6.9מ 16.00 -עד .18.30
מתאים לבילוי אחר הצהריים לכל המשפחה ,כולל נוער.
הגעה עצמאית.

רחלי ועדת התרבות

מי שמעוניין לנסוע נא ליידע אותי .
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פרויקט הבנייה  -עדכון שבועי
לצד בניית הממ"דים בשכונה הצפונית מתחילים לחוש בפעמי הבנייה החדשה בין היתר בזכות
הגעתם ,השבוע ,של אישורי הבנייה.
בצד המערבי ,לקראת הבנייה החדשה ,פונה השטח ועבר מתיחת פנים.
בצד המזרחי ,בין הפעוטונים למחסן בגדים ,החלו השבוע ,עבודות החישוף.
בשלב הראשון יש קבלן שמפנה עצים ,חלקם בני קרוב ל 50-שנה ,מתוך כוונה
למצוא להם בית חדש .לאחר מכן ינקו את השטח ויתחילו ביישור הקרקע
והכנתה לבנייה.
אי"ה כבר בקרוב יוכלו ה"בעלבתים" החדשים לראות חלום הופך למציאות.
בינתיים ,על קוו הזינוק ממתינים כולם להזנקה ואז הקבלן שזכה במכרז יוכל

ניר גלס

לעלות על השטח ולברוא יֵש מֵ ַאיִּן.
הציבור מתבקש להיות עירני וזהיר ולא להיכנס לשטח שלא לצורך.
ושוב אנחנו מודים לציבור על הסבלנות ושיתוף הפעולה.

ואהבת לרעך כמוך – הלכה למעשה  /מתוך עמוד"ש
עמותת "מתנת חיים" היא עמותה ישראלית

בשלב כלשהו בתהליך והוא מיועד גם למי שרק

ייחודית שמגייסת ומלווה מתנדבים בריאים

שוקל לתרום .אנשי הצוות של העמותה וצוותים

שתורמים כליה לחולים הזקוקים להשתלה.

רפואיים יסבירו בכנס מה היא תרומת כליה מכל

מדובר בתרומות אלטרואיסטיות ,בהן התורם

כיוון אפשרי ,וניתן יהיה לשאול שאלות בזמן

והמקבל לא מכירים אחד את השני לפני הניתוח.

אמת או בהתכתבות לאחר הערב .ובאופן כללי

 )!( 880ישראלים כבר קיבלו כליה במסגרת

 -מי יכול לתרום כליה? כל גבר מעל גיל ,25

מתנת חיים ,וישראל היא כיום המובילה בעולם

ואישה אחרי סיום הלידות ,שבריאותם טובה,

ביטוי

ללא בעיות לב ,כליות ,לחץ דם או סוכר,

מובהק של "ואהבת לרעך כמוך" .בשנים

ובמשקל תקין .תרומת כליה נחשבת לניתוח

האחרונות התופעה צוברת תאוצה בין חברי

בטוח,

קצרה

תנועת הקיבוץ הדתי ,ולפני כשבועיים שתי

התורמים חוזרים לחייהם הרגילים ,ללא שום

חברות התנועה תרמו כליה בשני בתי חולים ,כך

מגבלות .מומלץ מאד לכל מי ששוקל את

שהגענו ל  )!( 40איש ואשה מתוך יישובינו

האפשרות לצפות בכנס ,עדיף יחד עם בן/בת

שתרמו באמצעות מתנת חיים .אנחנו גאים מאד

הזוג .הכנס יתקיים ביום רביעי  9/9בשעה .20:00

בתורמים שלנו ורואים בתרומתם אות כבוד להם,

לינקים יישלחו לנרשמים.

למשפחותיהם ,ליישובים ולתנועה .בשבוע הבא

להרשמהhttps://bit.ly/MCKENES9 :

יתקיים כנס וירטואלי לתורמי כליה הנמצאים

לשאלות או הבהרות? judy@kilya.org.il

בתחום

התרומות

האלטרואיסטיות

-
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ואחרי

תקופת

התאוששות

אחות כוננת בשבת "כי תבוא"  -אחות בית סביון
ימי ושעות עבודה ד"ר דונסקי :
יום ראשון  16:45-14:30יום שני – הרופא לא נמצא
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -
יום שלישי 13:00-10:30
ימי ושעות עבודה ד"ר דריה שפובלוב :
יום ראשון  16:45-14:30יום שלישי 13:00-09:30
ימי שישי במרפאה:
 - 04/09המרפאה סגורה .במקרי חירום בלבד ניתן לפנות לאחות בית סביון.
 - 11/09גלית 18/09 .אורית  -בערב ראש השנה וגם בחג ראש השנה.
 -25/09ליזט.
מזכירים כי לבדיקות דם יש לתאם תור מראש .כמו כן אנא השתדלו לתאם לפני כל הגעה למרפאה.

בריאות טובה – צוות המרפאה

MRKYAVNE@clalit.org.il

ירקונים  - 7כולל משפחות  -נדחה

לנקות את הראש – בנחל קנה
עקב עומס חום גבוה הצפוי ביום שישי הקרוב ,הסיור לאזור יקיר ומעיינות נחל קנה
נדחה לשבוע הבא ביום שישי ,כ"ב באלול (.)11.9
יציאה( 07:00 :אחרי תפילה) חזרה משוערת.15:00 :
 הרשמה אצל אריה ברנע.-

משפחות ו/או חברים שהם קפסולה ,מתבקשים להזמין רכב .אנחנו מזמינים מיניבוסים.

 ארוחות בוקר וצהריים  -עליכם. המביאים ערכת קפה נא יודיעו לאליקים. -חשוב מאוד :כובע ,נעליים ,מים ,מקלות הליכה ,מסכה.

המגיעים ברכב עצמאי :מפגש בשעה  08:00בבית הכנסת המרכזי ביקיר ,ברחוב נחל צין.
בריאות ואושר!  -א-א-א

לגפן עפרוני ,ברכות עם שחרורך מצה"ל.
גפן שירתה בחיל האויר כמאבחנת מדעי ההתנהגות
ומתחילה שנת בית בחברת הנעורים.
ברוכה הבאה ובהצלחה
אוהבים ומעריכים
11

ו .הצעירים

שנה אחרת  /אביגיל מגידנה גרוס
כֵן ,זֹו ִּת ְהיֶה שָ נָה ַאחֶ ֶרת

כֵן ,זֹו ִּת ְהיֶה שָ נָה ַאחֶ ֶרת

ְמשֻׁ נָה לְעִּ ִּתים וְ ַאף ְמ ַא ְתג ֶֶרת

וְ ַאל ַתגִּ יעּו ֵאלֶיהָ בְ גִּ ישָ ה קֹודֶ ֶרת

ִּהיא בְ עַ צְ מָ ּה עֲדַ יִּן ְמ ֻׁבלְבֶ לֶת

ִּהיא ְת ַאפְ שֵ ר ְל ֻׁכלָנּו לְהָ עֵ ז ּו ְלגַלֹות

ּומעַ ט ְמבֹהֶ לֶת
סַ ְק ָרנִּית ְלנַּסֹות ְ

לִּפְ רֹץ ּול ְִּה ְתחַ דֵ ש בְ עֹוד הַ ְתחָ לֹות

כֵן ,זֹו ִּת ְהיֶה שָ נָה ַאחֶ ֶרת

בּושים ,זֶה בָ רּור בְ הֶ ְחלֵט
י ְִּהיּו ִּש ִּ

ְמל ֵַאת ְש ֵאלֹות וְ דֵ י ְמהֻׁ ְרהֶ ֶרת

נ ֵָאלֵץ ל ְִּה ְת ַקדֵ ם ,לִּזְ רֹם ּולְהָ ֵאט

זּוםַ ,קפְ סּולֹות ּול ְִּמידָ ה מֵ ָרחֹוק

צּורהִּ ,סגְ נֹון וְ צֶ בַ ע
הַ מָ חָ ר י ְַחלִּיף ָ

הָ עִּ ָקר לִּזְ כֹר לְחַ יְֵך וְ לִּצְ חֹק

ִּנלְמַ ד בֶ חָ צֵ ר ,בַ בַ יִּת ּובַ טֶ בַ ע

כֵן ,זֹו ִּת ְהיֶה שָ נָה ַאחֶ ֶרת

כֵן ,זֹו ִּת ְהיֶה שָ נָה ַאחֶ ֶרת

ַרבַ ת ָפנִּים וְ ל ֹא ְמסֻׁ דֶ ֶרת

מַ גְ בִּ ילָה לְעִּ ִּתים וְ גַם ְמשַ ְח ֶר ֶרת

כּותּה שֶ ִּהיא ַא ִּמיצָ ה
י ֵָאמֵ ר לִּזְ ָ

ְתנּו לָּה ִּהזְ דַ ְמנּות לְהַ פְ ִּתיעַ לְטֹובָ ה

נְחּושָ ה ל ְִּמצ ֹא בַ דֶ ֶרְך אֹור ּומֹוצָ א

ִּהיא צְ ִּריכָה ִּמ ֻׁכלָנּו ֵאמּון וְ ִּת ְקוָה.
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