שבועון קבוצת יבנה
כ' בתמוז תשע"ז
()14.7.17

"בנות צְ ל ְָפחָ ד"
ציורה של איריס וקסלר
שבת פרשת "פנחס"
צאת השבת – 20:30
כניסת השבת – 19:26
שבועון מספר 1257
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פרשת "פנחס"
ליל שבת
19:26

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:30

דף יומי בבית המדרש – משה גולדשטיין

08:30

תפילת שחרית
אחרי התפילה יתקיים שיעורו של יוחנן מאלי

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

12:50

שיעור בספר תהילים  -בבית משפחת נח חיות

13:30

תפילת מנחה גדולה

16:30

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

17:00

משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה

17:15

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

17:45

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

20:30

צאת השבת

שהשמחה במעונם
מזל טוב ליוכבד שריד ולכל משפחות שריד ,לרגל נישואי הנכד דני  ,בנם של
נעמי וחיימקה  ,עם בח"ל רעות.
מזל טוב לג'ינג' ורוחלה לנג להולדת הנכדה ,בת לאריאל ומרווה.
מזל טוב לחנה שבט להולדת הנין ,נכד לרינה ז"ל ושמוליק ,בן לדוד ונגה.
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נקודה למחשבה  /אוריאל אסולין
התורה ניתנת לעם ישראל בסיני

ב"וואקום" ,אלא חוזרים לייעודם

ומכוונת את דרכו של העם לעבר

המקורי :העבד חוזר אל חיק המשפחה,

עצמאות,

ריבונות

ומקדש.

והאדמה חוזרת אל נחלת האבות.

רבות

המצוות העוסקות בשגרת חייו של העם

אל מול המסגרות שהתפרקו ונפרטו

(חגים ,קורבנות ,מלחמות ועוד) אך

במהלך השנים ,מצווה התורה את בני

גם

המשפחה לערבות הדדית ולשמירה על

מבעד

לשיטין

ניתן

למצוא

התייחסותה של התורה אל היחיד

הזהות העצמית והמשפחתית.

ויותר נכון  -התייחסותה של התורה אל

ובפרשתנו ,לאחר מות ְצלָפְ חָ ד ,ללא

המשפחה .בתורה ,חייו של היחיד אינם

בנים שיירשו את נחלתו ,ניגשות בנותיו

עומדים לעצמם ,אלא הם חלק מסיפור

למשה בשאלה מה דין נחלת אביהן,

משפחתי רחב:

שהרי אם הנחלות לא יישארו בידי

דיני גאולת קרקעות ,עליהם קראנו

המשפחה ,לא יהיה ל ְצלָפְ חָ ד זכר בעולם

בסוף ספר ויקרא ,מחייבים את

כלל! ואכן ,משה ,בציווי ה' ,מחדש

להמשך

הלכה שנחלת אדם אשר נפטר ללא

זיכרונו של היחיד ,מתוך ערבות הדדית

בנים שיירשו אותו תעבור לקרובי

היוצרת את המחויבות לסיפור החיים

משפחתו ,וכך תישאר הנחלה בחיק

המשותף.

הטריטוריה השבטית.

גם דיני הייבום עוסקים בהקמת זכר

צורכי הפרט וצורכי הכלל משתלבים

המת על משפחתו.

במצוות השונות ,ללמדנו כמה חשוב

בשנת היובל  -העבד המשתחרר

להתייחס בצורה מכבדת גם לזה וגם

המשפחה

והאדמה

הרחבה

הנגאלת

לדאוג

אינם

לזה.

נמצאים
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מסכמים את שנה"ל תשע'ז במרכז הלמידה  /מזל גוטליב
שנת הלימודים תשע"ז הגיעה לסיומה

שפורסם בעבר ב"מבית" על ידי קובי

וזה הזמן לסכם את שהיה .חשבתי
לנכון קודם לסיכום ,לספר על התהוות

שטיין יו"ר ועדת החינוך הם;
מרכז הלמידה מהווה בית לימודי

המרכז ,חזון ,מטרות ויעדים:
הקמתי את המרכז בשנת תש'ע -

עבור ילדינו ,אך ביסודו ,נותן תגבור
ותמיכה ואיננו מהווה תחליף לבית

עבורכם ובשבילכם ,וברצוני לשתף
אתכם ,הורים ותלמידים ,כיצד אני

הספר.
כיצד

רואה לנגד עיניי את מרכז הלמידה.

תמיכה?

חזון המרכז :מיצוי יכולות הלמידה,
מרכז המתווה
וחוויות הצלחה.

תחושת

מתבצעת

הפנייה

לקבלת

מי זכאי לקבל עזרה?

מסוגלות

נהלים במרכז ,ובתוך כך; הגעה בזמן
לשיעור ,ביטול בזמן של שיעור (גם

מטרות המרכז :להיות כתובת
מקצועית זמינה לכל תלמיד הזקוק

למורי יבנה!).
כל פנייה לקבלת עזרה מהמרכז

לעזרה לימודית ,להוביל את הלומדים
להצלחה ולמצוינות.

תלווה בשיתוף פעולה בין ההורים
למורי המרכז ,לרבות החלפת מידע בין

במרכז עובדים מורים – אנשי יבנה,
סטודנטים ושכירים .פעילות המרכז

הגורמים השונים.
טיפול בבקשות חריגות ועוד.

נחלקת בין בתי הספר היסודי ,החטיבה
והתיכון .העזרה הלימודית ניתנת

(למעוניינים  -ניתן לראות את המסמך המלא).

בתיאום עם צוות פדגוגי ויועצות בתי
הספר.

השתדלנו מאוד לתת מענה לימודי
לתלמידי בית הספר היסודי ,החטיבה

היעדים שהצבתי במרכז :מרכז לימודי

והתיכון ,ע"פ המלצות של הצוותים
החינוכיים ועל פי הנוהל המהווה

להיות עצמאים ,מצטיינים ,יצירתיים
וסקרנים .מרכז המאתגר את הלומדים

עבורנו מודל לעבודה מקצועית יותר.
בנוסף ,אנו משתדלים לתת מענה

תוך כדי לקיחת אחריות.
בנוסף לנכתב ,נקבע נוהל קבלת עזרה

לימודי לסטודנטים ולש"ש ,ע"פ הפניית
ועדת השתלמויות בלבד.

במרכז הלמידה שעמלנו עליו רבות.
הכללים העיקריים שמוזכרים במסמך

ועכשיו כמה מילים על תלמידים,
בחינות ומה שביניהם:

איכותי מוביל ומכוון את תלמידיו
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עיקר עבודתנו בתיכון היא הכנה

הלמידה .הסקר הוא אנונימי והוא נערך

וקיץ,

כחלק מהבקרה הפנימית של המרכז.

ולתלמידים הזקוקים לתגבור בתחומי

נודה מראש על מילוי השאלון שיגיע

בתיכון

אליכם בהמשך  ...וכמובן נודה על

הלימודים,

שיתוף הפעולה .רגע לפני סיום ,כאן

בתיאום עם המורה המלמד( .לאחרונה

המקום להודות לחבריי  -אפרת עפרוני,

לבגרויות
דעת

למועדי

שונים.

מתקיימים

חורף

התגבורים

לאחר

יום

נפרדו מאתנו מורים

דורית מונדרר ,אריה הקהל,

שכירים

למתמטיקה

נדב גדיש ,נעם גוטליב שעזר

בשל

התחייבויות

לנו מאוד בסמסטר הקודם,

אחרות ,ואנו נעזרים

לסיוון לנג שהצטרפה אלינו

במורים חיצוניים לפי

לקראת סוף השנה ,ועוד תודות

הצורך).

לכל החברים המציעים עזרה

תלמידי החטיבה לומדים אסטרטגיות

למרכז הלמידה .ברצוני להודות לאלי

למידה להתמודדות יעילה יותר בהבנת

כהן ,מרכז החינוך היוצא ,שנענה לצרכי

טקסטים רבי מלל .אחרים מקבלים

מרכז הלמידה ועל שיתוף הפעולה.

תמיכה באנגלית ובמתמטיקה.

ולנירית אפרתי ,הצלחה עם כניסתך

עיקר העבודה עם תלמידי היסודי היא
סגירת

פערים

לימודיים

לתפקיד

מרכזת

החינוך.

תודה

בחשבון,

לשלומית ארבל  -היועצת שמלווה

קריאה ואנגלית.
בהזדמנות זו אזכיר ,שיש לפנות לנירית

אותי ואת המרכז בשנה האחרונה.
מרכז הלמידה פעיל גם בחופשת

אפרתי או אלי לקבלת תמיכה ,ולא
ישירות למורים השכירים.

הקיץ!
הורים ותלמידים המעוניינים בקורסי

בימים אלה אני מסכמת שוב את השנה
שהייתה עם מורי מרכז הלמידה ,סיכום

קיץ מוזמנים לפנות אלי בהודעת .sms
לקראת שנת הלימודים תשע"ח אפרסם

שנעשה בכל שנה ושנה ,כך שמשובים
אלו עוזרים מאוד לקדם את המרכז

שוב הנחיות ברורות לגבי נוהל הרישום.
תודה לכם הורים על האימון ושיתוף
הפעולה .ולכם תלמידים חביבים -

ומטרותיו .השנה חשבנו גם לשמוע מכם
 -הורים ותלמידים .עם סיום שנת

חופשה נעימה וקיץ נעים ושקט לכולנו.
צוות המורים ממרכז הלמידה

הלימודים אנו עורכים סקר שביעות
רצון מהשירות שניתן על ידי מרכז

"לומדים להצליח" ומזל גוטליב.
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אירוח ישיבת מעלה גלבוע בקבוצת יבנה
בשבוע הבא ,מיום ראשון עד חמישי,

ותושבי קבוצת יבנה ,להצטרף ללימוד

נארח בקבוצת יבנה כ 60-בחורים

וליהנות משיעורים משותפים בערבים,

מישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע.

מפי מורים ורבנים מהישיבה.

השנה זו תהיה השנה החמישית
ברציפות ,במה שהפך כבר למסורת

בנוסף ,גם בחורי הישיבה ייהנו
משיעורים מפי אנשי הקיבוץ .השנה,

מבורכת המכונה בישיבה "שבוע יבנה",
שבוע שלקראתו מחכים בחורי הישיבה

השיעורים מטעמנו יינתנו על ידי הרב
אילעאי עופרן ,שמעון הקשר ,אברהם

בציפיות גבוהות.
מטרת "שבוע יבנה" היא העמקת

שטיין ואסף בית אריה.
תלמידי הישיבה יתגוררו בפנימייה

הקשר בין בחורי הישיבה לקיבוץ הדתי

וילמדו במהלך השבוע בבית עקד.

(רובם המכריע של הבחורים אינם

תלמידי ה"שילוב המשלב" יעבדו חלק

קיבוצניקים) ,רענון והפוגה קלה רגע
לפני יציאתם של הבחורים לחופשת

מהיום בענפים שונים בקיבוץ  .מירה
רדר היא המקשרת מטעם המזכירות

על האירוח.
"בין הזמנים" ומתן אפשרות לנו ,חברי
נאחל לאורחינו שבוע מהנה ,מעניין ומשכיל.
חברי קבוצת יבנה מוזמנים להשתתף בשיעורים הבאים ,שיינתנו בבית עקד בשעה 20:30
יום א' ,כ"ב בתמוז
16/7

יום ב' ,כ"ג בתמוז
17/7

יום ג' ,כ"ד בתמוז
18/7

יום ד' ,כ"ה בתמוז
19/7

הרב שמואל ריינר

שיחה עם הרב
יהודה גלעד

ערב מיוחד:

ד"ר זאב קיציס

הכי גרסינן -שערים

שבת ביום שלישי-

לעולמו של התלמוד בהשתתפות
הרבנים ביגמן ושושטרי ,פרופ'

על השבת בסיפורי
החסידות

ביאליק -זהות
כפולה או דרך
שלישית

חביב אדם -היחס
לחייו של גוי הלכה
והגות

מנחם כץ וד"ר יעקוב מאיר.
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ילדי "קינדר-טרנספורט"  /חנה יעיר
הביוגרפיה של חברתנו האהובה רבקה גוטליב ז"ל ,שהשבוע מלאו שלושים יום לפטירתה,
מציינת את דרך הצלתה מגרמניה ,הודות למחווה מיוחדת של מלכת אנגליה עבור 10,000
ילדים יהודים ,ללא הוריהם!
בביקורי באנגליה ראיתי הצגה של להקה לונדונית מובחרת על גורלה של ניצולה ,שהיא
הייתה כבר אז סופרת ,וכשחקנית אחת יחידה שיחקה גם את האם הנפרדת
מן הבת שלה בגרמניה ,ושולחת אותה קדימה ,לאנגליה ,ומבטיחה לה שגם אותה יביאו
לאנגליה ,וכן את הילדה .במונולוג מצמרר הילדה שואלת" :האם לא הייתי מעדיפה ללכת
אתך עד הסוף הנורא?"
פרידות טרגיות כאלה מוכרות לצערנו לרבים מחברי יבנה הוותיקים.

אנו נושאים עמנו את צער הפרידה!
חובה עלינו להמשיך ולכבד את חברינו אשר הקימו בתים שמחים ומאושרים לצאצאיהם,
וגם סיפרו לנו "את אשר עשה לנו עמלק".
עם חילוף הדורות ,רוב חברי יבנה הצעירים אינם מכירים את בני הדור הוותיק ,ויש לעודד
את מוסדות החינוך ליצור קשר עם האוכלוסייה שעדיין מסוגלת לתאר סיפורים מן העבר.

חנה הוך ז"ל
חנה הוך ז"ל ,שנפטרה השבוע ,הייתה במשך  10שנים ( )2002-2012מנהלת מרכז יום
לקשיש והייתה ממקימיו .בדברי ההספד אמרה חנה לבל:
"נזכור את מיטב שנותיך בעשייה משותפת ,בהן לימדת את כולם יחד וכל אחד לחוד.
היית קשובה לרגשותינו ובעיותינו וחיפשת דרך להיטיב עם כולם .השפעת הרבה אהבה
ומאור פנים על כולנו ,גם בניהול מרכז היום וגם בהנהלת העמותה לחבר הוותיק באזורנו.
מערכת החוגים הנפלאה פעלה בתקופתך ,ניסיון בשיתוף הפעולה עם כל רעיון שעלה,
והשיא  -בניית אולם חדש שמאפשר פעילויות מיוחדות .עתה קירות הבניין משתקפים
בזיכרון אישיותך".
כשחנה הוך פרשה מניהול מרכז יום כתבה חנה יעיר:
אם ננסה לה גדיר את מעמדה של חנה במרכז יום שלנו נוכל להסתפק במילה אחת" :הלב"
של כל הפעילות .כל אחד מן הבאים למרכז שלנו יודע שמחכה לו מילה טובה "על הבוקר".
"בכל עת מחכה לנו אוזן קשבת" ,אמרו חברים במרכז יום.
יהי זכרה ברוך
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משולחנו של מזכיר פנים  /יהודה שריד
תרגיל התגוננות – "שלא נדע "3

זכינו יחד להרבה מחמאות והערכה.

ביום חמישי ,כ"ג באלול ( ,)14.9נקיים

את מאיר יחליף עמית חפץ ,שיהיה

ביבנה תרגיל התגוננות אזרחית " -שלא

מעתה מפקד צוות החילוץ .מאיר סיים

נדע  ."3בתרגיל ייקחו חלק כל הצוותים

קורס חובשים של "איחוד הצלה" ואך

שלנו הערוכים לשעת חירום .לתרגיל

טבעי הוא שבשעת חרום יצטרף לצוות

חשיבות רבה וזו הזדמנות לרענן את

הרפואה .ברכות הצלחה למאיר ועמית

הנהלים לשעת חרום ,לבדוק ולתרגל

בתפקידיכם החדשים ,ונאחל להם

את מוכנותנו ותפקודנו בחרום .ייקחו

(ולנו) שיישארו בחוסר מעש.

בו חלק צוותי הרפואה והרווחה ,כיתת
הכוננות ,צוותי החילוץ וכיבוי האש,
החינוך,

הדוברות,

משאבי

צוות בטחון
שלום אריכא הופיע בפני ישיבת

אנוש

ולוגיסטיקה.

המזכירות וסקר בהרחבה את פעילות

כל צוות מכין את חבריו ,וראשי

צוות הביטחון השוטף שהוא עומד

הצוותים מהווים את חמ"ל צח"י

בראשו .הוא ציין לטובה שצוות

ומתרגלים את העבודה המשותפת

הביטחון (אלי מוזס ,אלי רדר ,שמעון

והמתואמת ,תוך התייחסות מיידית
לתרחישים ואירועים בלתי צפויים

אפרתי) מגובש וטוב ועובד יחדיו כבר
מעל שבע שנים ואינו מבקש להתחלף.

מראש ,אך דורשים התייחסות ותגובה
בחמ"ל ובשטח .על הכנת מתווה

הנושאים העיקריים שעלו:
עבודתו של סלאח כשומר לילי קבוע

התרגיל והאירועים השונים והמגוונים,
עמלים עבורנו יואב בית אריה ,אבשלום

(הובעה הערכה רבה לעבודתו).
היתרונות של המצלמות הפזורות

וצביקי טסלר.

באזורים המשקיים ובשערים השונים,
והתייחסות לזמן ולהשקעה באחזקתן

חילופים ב"צוות חילוץ"
בימים אלה סיים מאיר אלטמן את

תורנות השמירה של החברים,

תפקידו כמפקד הצוות .לא מעט בזכות
מסירותו ,רצינותו וההשקעה הרבה,

התושבים ובחורי הישיבה.
המזכירות הביעה את הערכתה הרבה

זכה צוות החילוץ שלנו להגיע לרמה
מקצועית ותפעולית גבוהה ,ועל כך

לפעילות צוות הביטחון ,שתוצאותיה

השוטפת.
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ניכרות ,בעיקר לאור כל מה שקורה

האמירה היתה שיש לשאוף לכך שרק

סביבנו בתחום עבירות הרכוש.

השכירים שעבודתם מחייבת מגורים
במקום יישארו אצלנו כתושבים.

סעודת ליל חג שבועות

הוקם צוות לבדיקת ההיבטים השונים,

יש הסכמה כללית שכאשר ליל חג

כמו :מספר התושבים השוהים אצלנו

שבועות חל במוצאי שבת ,לא כדאי

בו-זמנית (האם להגביל?) ,האם לאפשר

לקיים את סעודת החג בחדר האוכל,

גם לענפים יצרניים שכירים-תושבים?

בשל השעה המאוחרת בה ניתן להתחיל

מהו פרק הזמן בו תושב יוכל לשהות

בהכנות לקראתה .בעקבות ההתנהלות

אצלנו במעמד זה? ועוד.

השנה אנו מתנצלים בפני כל מי שחשו

א"א להזכיר את הנושא מבלי לציין את

שההליך לא היה תקין .כמובן שלא

ריבקית

ה"אמא"

היתה כל כוונה לבצע מחטף.

וה"כתובת" של התושבים .רבקית

המזכירות התייחסה לנושא והחליטה

ממלאת תפקיד זה מכל הלב ,לאורך

לדון בו לקראת חג השבועות ()2020

שנים ,בנאמנות וברגישות רבה הראויה

לאחר שבשנתיים הבאות ליל חג

לכל שבח.

שריד,

שהיא

שבועות יחול במוצאי שבת.
יום השכיר
"שכירים תושבים"

מסורת יפה הנשמרת אצלנו בשנים

מסורת רבת שנים בקבוצת יבנה היא
שהתושבות היא פועל יוצא מדרישות

האחרונות הולכת וצוברת תאוצה והיא
"יום השכיר" .בעקבות פניית ענפים

עבודה שכירה המחייבת מגורים
במקום .בשנתיים האחרונות עלה מאד

אחדים לקיים גם השנה את האירוע,
דנה בכך המזכירות ונתנה את ברכת

מספרם של התושבים העובדים וגרים
אצלנו בקיבוץ .המזכירות קיימה

הדרך .השנה יחול יום זה ביום שישי ,ג'
באב ,ה 25.8 -החל מהשעה  09:00ועד

חשיבה בנושא (בהשתתפות רבקית
שריד) ,וגם ועדת חברים התייחסה לכך

 13:00במתחם בריכת השחייה.
השתתפות חברים חשובה וחיונית

ספק
אין
מישיבותיה.
באחת
שאוכלוסיית התושבים השכירים היא

להרגשתם הטובה של שכירינו .אנו
פונים ומבקשים שביום זה ובשעות אלה

איכותית ביותר ותרומתה ניכרת מאד
ברחוב-הקיבוצי.

יגיעו לבריכה רק חברים.
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מדיוני המועצה

מחייבת את כולנו ליותר מודעות לקשר

סדר יומה של המועצה עמוס לעייפה.

שבין רמת החיים הגבוהה מאד לה

לאחרונה הסתיים הדיון על עדכון

הורגלנו,

האישית

תקנון העבודה שלנו .לצד ההצעה

בתחום העבודה והפרנסה .הנושא

למעבר לשבוע של חמישה ימי עבודה גם

בכללותו יובא בשבועות הקרובים לדיון

לגברים ,נדונו גם הסדרת שבוע העבודה

באסיפת החברים.

של הנשים ,תפקוד של מגזרים שונים

נושא נוסף שהמועצה החלה לדון בו

(חינוך ,חקלאות) במצב של שבוע עבודה

וקיימה בו דיון בשתי ישיבות ,הוא

מקוצר ,שינויים ושיפורים בתחום

"הסדר צעירים חדש" .על תקנון זה

רישום העבודה ,ועוד.

עמל צוות שנבחר להכין את הנושא,

עצם הדיון בנושא והשינויים שהוצעו,

ואשר לצורך עבודתו ביקר בקיבוצים

מעידים על כך שבתחומים אלה קיימים

הדומים לנו באורח החיים ,שמע ולמד.

אתגרים שאיננו יכולים להתעלם מהם.

הצעת הצוות נדונה בוועדת צעירים

הושם דגש על כך שהסוגיה של חמישה

ובמזכירות ,ואף הוצגה בפני הצעירים

ימי עבודה בשבוע לגברים ,אינה עומדת

ובפני הוריהם ,על מנת לשמוע הערות

בפני עצמה ,ושעלינו להכיר בכך

והארות .כאמור ,הנושא עדיין על

שהשתרשו בקרבינו נורמות ומסורות

שולחנה של המועצה כשהכוונה היא

שעלינו לנסות לתקן ולשפר .בהקשר זה

לסיים את הדיון בשבועות הקרובים

סביר להניח שנידרש גם לבצע שינויים
שיהיו פחות נוחים לחלקנו .נקווה

ולהביא אף אותו בפני אסיפת החברים.

שיהיה בנו את
להתגייס לשם כך.

האומץ

והיכולת

לבין המחויבות

קבורת הורים
המועצה דנה

העובדה שאנו חווים לאחרונה תקופה
פחות מוצלחת מבחינה עסקית וכלכלית

בנושא

רגיש

זה

והחלטותיה פורסמו וחולקו לחברים
בתאי דואר.

איחוד הצלה – קורס חדש
"איחוד הצלה" עומד לפתוח בקרוב קורס "חובשי רפואת חירום" בעיר יבנה השכנה.
המעוניינים מוזמנים לפנות לתולי בגלייבטר או מאיר אלטמן לקבלת פרטים נוספים
ולהרשמה.
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מרפאה
אחות כוננת בשבת – אורית פרל
שעות הקבלה בשבוע הקרוב:

שעות קבלה של דר' אבירם דונסקי:
יום ראשון 17:30-14:30
מיום שני ,כ"ג תמוז , 17.7,ד"ר דונסקי יהיה
בחופשה למשך שבועיים.

ד"ר איברהים בריגתה:
יום ראשון 16:00-14:30
יום שלישי 12:00-09:30
יום רביעי 13:00 -08:00
יום חמישי 09:30-08:00

לידיעת החברים :מספר הפקס במרפאה הוחלף והוא מעתה 08-6512556

העמותה למען החבר הוותיק -מרכז יום
מיום ראשון הקרוב ,כ"ב בתמוז 16.7 ,חוג תנ"ך עם חנה לבל יוצא לחופשה.
נעדכן בהמשך על פתיחה מחודשת של החוג.

יום שני כ"ג בתמוז 10:15 - 17.7 ,הקרנת הסרט "כנר על הגג" – באולם מרכז היום.
מטבע חוץ
על מנת להיערך לנסיעתכם ,חברים וענפים הנזקקים למטבע זר בחודש אוגוסט מתבקשים להיות
בתיאום איתי לפני מועד הנסיעה .איעדר מהנה"ח בין  - .31.8-7.8שושנה וייסמן

תערוכות שבקרוב ...
ביום שני ,כ"ג בתמוז - 17.7 ,מכירת הלבשה תחתונה "טריומף" במחסן הבגדים
בין  16:00ל.19:00-
ביום רביעי כ"ה בתמוז - 19.7,מכירת נעליים "איציק" במשטח בין  16:00ל.19:00-
עפרה גוטליב

שהשמחה במעונם
 חתונתם של דפנה גוטליב ומיכאל דהן תתקיים בקבוצת יבנה ביום רביעי ,י"ז באב ()9.8
שבת חתן מ"חוץ לקבוצה".
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לְ ָה ִקיץ וְ לָ ַד ַעת /רחל
לְ הָ ִקיץ וְ ל ַָדעַ ת :חֲ לוֹם ִהבְ עִ יתַ נִ י,
אתי בִ כְ ִדי;
ַרק חֲ לוֹם הּוא – יָר ִ
וְ שנִ ית ,כְ ֶא ְתמוֹל ,לְ הַ בִ יט בְ עינֶיָך,
וְ לָחּוש ֶאת י ְָדָך בְ י ִָדי.
ֹלא ִהכְ ל ְַמנּו הַ כְ לם ֶאת חֶ ְמ ַדת-נְעּורינּו,
בֶ עָ בָ ר ֹלא בָ ג ְַדנּו בָ גוֹד,
וְ ִש ְמ ָשּה הַ נ ִָדיב ֶשל כִ נ ֶֶרת ִאמנּו
יטיב לָנּו עוֹד.
ֹלא ָש ַקע ּומ ִ
כְ אֶ ְתמוֹל כְ מָאז ְמ ַק ְשרנּו ע ֲַדיִ ן
זֶ ה הַ חּוט הַ טָ ִמיר-הָ אַ ִמיץ.
יתנּו.
ַרק חֲ לוֹם בַ לָהוֹת הּוא אֲ ֶשר ִהבְ עִ ָ
הָ ּה ,אלִ י! לְ הָ ִקיץ – – לְ הָ ִקיץ – –
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