ז' בניסן תשע"ט ()12.4.19
שבת פרשת מצורע  -שבת
הגדול
כניסת השבת 18:45 -
1 9 :4 6
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צאת השבת-

זמני תפילות בחוה"מ
מנחה – לימוד  -ערבית בבית הכנסת בשעה 19:10
בשכונה הצפונית מנחה  -בשעה  18:30ערבית ב20:30-
בשכונה הדרומית – ערבית – 20:15
 - 13:20מנחה גדולה בחדר אח"מ.
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ
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מזל טוב לבת המצוה קשת בנדב להורים איתי ואורית ולסבא וסבתא ג'ינג'י ורוחל'ה לנג.
מזל טוב לגדי ואביבה להולדת הנכד אריאל ,בנם הבכור של נעה ושחר.
מזל טוב לחנה שבט לבר המצוה של בכור הנינים ,יוגב אדלר ,נכדם של מנוחה ועזרא.
הבית האדום בו מוצגת תערוכת אפרת עפרוני "למנצח שיר מכחול"
יהיה פתוח בשבת מ 17:00-עד 19:00
גלריית רפי ,בקוטג'  ,14פתוחה בשבת מ17:00-
משק הילדים פתוח בשבת מ 17:00-עד 18:00

לחברי קבוצת יבנה שלום
לאחר שהות קצרה (אולם אינטנסיבית ביותר) בבית החולים (קפלן) חזרתי הביתה.
לא היה קל ,אך "העטיפה" של בני המשפחה והחברים הקלה בהרבה את המצב
ובנוסף ,המעבר לדירה החדשה בקומה ראשונה וכן קבלת הפנים המופלאה של צוות
בית סביון והצוות הרפואי .כן חייב אני להזכיר את הטיפול המסור של הצוות המטפל
בבית החולים  -כל כך הרבה תודות וכולן מגיעות מעומק ליבי.
תודה ופסח כשר ושמח  -יהושע אניקסטר

רשמו ביומן  -שבתות חגיגיות
✓ בשבת פרשת בחוקותי י"ט-כ' באייר ( )24-25.5נציין כ' שנים לחזרתנו לבית הכנסת המשופץ.
בשבת זו נארח את החזן אודי אולמן עם הרכב מלווה והם שינעימו את תפילות השבת
וכן יופיעו בבית סביון ובסעודה שלישית לכל הציבור.
כמו כן נארח באותה שבת את דוד קאסוטו ,מיודענו ,שהיה מאדריכלי השיפוץ.
✓ בשבת פרשת במדבר כ"ו-כ"ז באייר )31.5-1.6( ,במסגרת שבת " דורשות טוב" ,נארח למדנית
שתלמד בשבת בבוקר ואחה"צ בבית הכנסת.
מתאם אירוח  -עדו עפרוני
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ליל הסדר /

הרב אילעאי

מומלץ לקריאה בעוד מועד
שולחן ליל הסדר הוא הפורום הכי הטרוגני שאני מכיר .בראש ובראשונה בגלל שהוא מאגד אנשים
שהמכנה המשותף היחיד שלהם הוא היותם בני משפחה .לא השקפה דומה ,לא תחומי העניין ,לא
מקום המגורים ,לא המקצוע ובעצם לא שום דבר בחירי .הדבק היחיד שמחבר אותם הוא סבתא
משותפת ,עליה השלום בדרך כלל .סביר מאד שחלק ניכר מהנוכחים בקושי נפגשו או דיברו מאז
הסדר הקודם ,ולא במקרה...
שנית ,בגלל גיוון הגילאים  -רובנו מבלים ,עובדים ומתרועעים בעיקר עם בני גילנו (פלוס מינוס עשור)
אך סביב שולחן הסדר יושבים בד"כ שלושה או ארבעה דורות .כמעט בלתי אפשרי ליצור איזושהי
פעילות תרבותית משותפת שתתאים למנעד גילאים כזה .ובכל זאת ,כמה הצעות:

 .1תוכן לפני צורה  -השקיעו בתוכן של

לרובנו להגיע ללילה רעבים וקצרי רוח.

הערב יותר תשומת לב מבצורה שלו.
עיצוב השולחן ותפריט הסעודה מקבלים

איכלו ארוחה משמעותית לפני כניסת
החג .אל תסתפקו ב"להאכיל את

משמעות מהתוכן הרוחני ולא להיפך.
 .2סעודה מקדימה  -אחד המכשולים

הילדים" .גם מבוגרים פחות נחמדים
כשהם רעבים.

העיקריים המעיבים על הצלחת הערב הוא
הרעב .בי"ד בניסן כבר לא אוכלים חמץ

 .3סידורי לינה  -אירוח בני משפחה רבים
ל"פנסיון מלא" זו משימה מורכבת .ובכל

ועדיין לא אוכלים מצות ,מה שגורם

זאת ,חשוב לגלות רגישות מיוחדת
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ההגדה,

למיקום הלינה של בני המשפחה שאינם

את

נשואים .גם ככה זה עשוי להיות ערב לא
פשוט עבורם .לשכן אותם בחדר עם

שמאפשרת לילדים להשתתף ,לשמוע,
לשאול ולהבין .כשהילדים מתעניינים הם

אחייניהם הקטנים או בסלון חסר
פרטיות ,בעוד האח הצעיר והנשוי שלהם

מפריעים פחות .וכשהילדים מרוצים ,גם
ההורים שלהם מרוצים.

זוכה לחדר משלו ,זה עלבון צורב וחוסר
התחשבות לא קטן.

 .8זיכרו שלא כולם ילדים  -ילדים
והוריהם נוטים לשכוח את זה לפעמים,

 .4מחזרו רעיונות ,מעטו בחידושים -
האמירות הצרובות בי מליל הסדר אצל

אבל בערך מגיל  12ועד השלב שבו יש לך
ילדים משל עצמך ,כל פעילויות הילדים

סבא ,הן אלו שהיו נאמרות שוב ושוב ,כל
שנה .לא החידוש המבריק והגאוני ,או

הרבה פחות מעניינות אותך .עודף הפעלות
גורם לנוער ,לצעירים ,וגם לחלק לא קטן

דבר התורה שלא שזפתו עין מעולם.
 .5קצרו במגיד ,האריכו בשולחן עורך -

מהמבוגרים לאבד עניין.
 .9שירו  -מבוגרים בדרך כלל לא קוראים

מו"ר הרב יהודה ברנדס נוהג להמליץ לא

אותו ספר כמה פעמים ולא צופים באותו

להאריך בדברי תורה ,סיפורים או

סרט שוב ושוב ,אך בנוגע לשירים אנחנו

משחקים בזמן ה"מגיד" ,ולשמור אותם
לזמן הסעודה ב"שולחן עורך" .כך

מעדיפים בדרך כלל את הישן והמוכר.
מוסיקה מוכרת לא משעממת .תורה שלא

מרוויחים פעמיים  -גם מתחשבים
במופרעי הקשב ,בילדים ובשאר מי שיושב

תהיה שירה ,עלולה להימאס ולשעמם.
 .10כלל זה נקוט בידכם :בקבוצה כה

וסופר כמה עמודים נשארו עד שיגיע

מגוונת ,אם הרגשתם מאד בנוח ,שהכל

האוכל ,וגם גורמים לזמן הסעודה

מושלם ומתאים ומדוייק" ,שיש לכם

להתמלא בתוכן רעיוני משמעותי.

מקום"

 .6ותרו על התחרות  -לא "כמה אנשים

שלמישהו אחר מבני המשפחה לא היה

היינו" ,לא "באיזו שעה סיימנו" ,וגם לא
"איזה מטעמים הכנו" .הערב הזה חשוב

מקום ,והוא נדחק ולא נראה .אם היה
קצת צפוף ,וקצת ויתרתם והצטמצמתם,

מכדי לשרוף אותו על תחרות אינפנטילית
עם השכנים.

סימן שעשיתם מקום למישהו אחר מבני
הבית ,וזה אולי יסודו של הלילה הזה -

 .7כוונו לילדים  -מרכז ליל הסדר הוא

הפסח נאכל רק בחבורה ...

"והגדת לבנך" ,ולכן יותר משצריך לקרוא
5

מרווח

צריך

ליצור

ונעים,

סביר

סביבה

מאד

לא מבין מי בליל הסדר נרצח?  /שמוליק טסלר
זיכרון מתעתע של ילד בליל הסדר – אולי רק חלום?
בשנת  1960חדר האוכל מלא עד אפס מקום,
רק אני בן חמש ,לא מבין דבר וחצי דבר!
ואיך בכל זאת התא המשפחתי נשמר?
קצת מצחיק אותי לשבת ולחשוב היום,
איך אז ,בליל הסדר ,תמיד הייתי מרחף בחלום.
מרור ,כרפס ,חרוסת ,מגיד ,יחץ ,ליל סדר.
המון מילים בראש מתפזרות לכל עֶ בר.
על השולחן פטרוזיליה ,חסה ,חרוסת וצנון – איפה הזית?
הכול חגיגי ולבן ,ערוך ומוכן כאן בסלון הבית.
למה אמא ,עם מרור בפה ,בעיניים מצמצָ ה?
אמא מיד מרגיעה" :עזוב זו רק המלצָ ה"
אבא נוזף" :אמרתי כזית" ,מה לא מובן?!
איי !..מי בועט בי מתחת לשולחן?
ולמה על השולחן יש ביצָ ה?
למה את האפיקומן אבא חצָ ה?
מי משך את המפה? אמא לא מרוצָ ה,
הגביע נשפך וסבתא ...לאן היא רצָ ה?
מה לכל הרוחות אבא רוצה מהזית כל הזמן?
נו שייכנס כבר ...ההוא ...עם הזקן!
ומי לכל הרוחות נרצח? (נרצָ ה)
למה כל דבר אוכלים עם מצָ ה?
ולמה כל דבר נגמר כאן ב 'צָ '?
אמא" :אפשר סוף סוף לקבל את הזית?"
"אוי טָ עטָ עֶ לה' שלי" בצחוק רם פרצָ ה,
"כזית" זה רק דוגמה ,זה לא ממש נמצָ א.
למה ולמה ולמה ,יותר מארבע שאלתי.
חולם בהקיץ? או פשוט ,סליחה .שוב התבלבלתי.
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גניבת הטונה ממפעל השימורים
צריכים "לבזבז זמן" ,ושנעשתה

בליל שבת האחרון בשעה  ,20:00נכנסה
לקיבוץ משאית ,לאחר שפרצה את

עבודת הכנה מוקדמת .ברור

מנעול השער הצפוני הנמצא בגדר

שהגניבה היתה גם מתוכננת

שבין המתבן לגבעת וושינגטון .עפ"י

היטב בהתאם להיכרות טובה

המצלמות ,המשאית יצאה מהקיבוץ,

עם הקיבוץ והתנהלותו  -בערב שבת

לאחר חצי שעה ,דרך אותו השער ,כשהיא
עמוסה ב 17 -משטחי טונה שנגנבו ממחסן

 בשעה זו.צוות הביטחון ,ביחד עם אנשי המפעל,

המפעל .המשאית עם משטחי הטונה
המשיכה בדרכה מזרחה בדרך הבוצית,

יבדקו מה צריך לעשות וכיצד ניתן לשפר
את הדברים ,אם ע"י כיסוי של מצלמות

בתוך השטחים שלנו ,ושם שקעה בבוץ.
לצורך חילוצה ,חזרו הגנבים למרכז מזון,

נוספות ,אם ע"י תוספת אזעקות
למחסנים ,שמירה על המלגזות במקום

לקחו משם טרקטור גדול ובעזרתו
הצליחו לחלץ את המשאית מן הבוץ

מאובטח יותר ועוד.
וכמובן ,אנו פונים לחברים ולאותו שומר

ולהיעלם.
גניבה גדולה זו נעשתה בשעה מאד לא

שנמצא בתורנות ,ומבקשים לפקוח עיניים
ולהיות עירניים לנעשה בקיבוץ בזמן

שיגרתית ( )20:00במהירות ובמיומנות
רבה ,מה שמעיד שזו כנופיית פורצים

משמרתם ,ובעיקר  -לדווח לצוות הביטחון
במהירות על כל אירוע חריג.

מקצועית ביותר ,שחשבה על כל פרט ופרט
טרם הביצוע ,כמו :החלפת המנעול שנפרץ

יהודה שריד  -בשם צוות ביטחון והמזכירות

במחסן ,השארת השער שנפרץ במצב
שהוא ב"כאילו" נעול ,התקנת מצלמה
במחסן ועוד .הפורצים הפגינו מיומנות
וזריזות רבה בהפעלת המלגזה והעמסת
המשטחים ,כשכל אורך השהייה שלהם
אצלנו במחסן היתה כ 20 -דקות בלבד .כל
אלה מלמדים שהיתה להם היכרות טובה
עם המקום ,מידע אמין ומדויק ,ולא היו
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משולחנה של רכזת החינוך /

נירית אפרתי

"אם יבשו שלוליות
ואם פרחו הפרדסים,
אם ירשו נוריות
את מקומם של נרקיסים,
זה סימן שאביב
כבר מטייל על הכבישים
וחלון יש לפתוח
ולסלק את התריסים.
צבעוני עלה בואדי,
חמורים רועים בניר,
ואני פתאום שמעתי
כל ארצי דוברת שיר" .נעמי שמר

חופשת פסח במערכת החינוך

ומחבר את היכולות הגבוהות לנתינה

ההכנות לפסח תמיד מלאות ועשירות

קיבוצית - .יישר כוח גדול נוער יקר!

בתוכן ובלמידה חוויתית וביחד עם זה,
הצוותים עושים מאמץ רב גם לדאוג

צופים דתיים ,שבט "מידב"

עם תחילתה של חופשת הפסח ,יצאו

להכשרת הבתים לחג עצמו.
זו משימה מורכבת וקשה ועל כך תודתנו

ילדינו לטיול משותף של כיתות ה'-ז'
לאיזור הכרמל וחזרו עם חוויות טובות,

הגדולה לכל הצוותים החינוכיים מלידה
עד י"ב.

וכיתות ח' ו-ט' יצאו למסעות של יומיים-
שלושה בשטח (בעקבות הגשמים השתנו

-

התוכניות ויצאו לפחות ימים) .המסעות הן

שמסייעים להצלחת המשימות המרובות

אתגר פיזי וגם מגבש עם שאר חניכי

ולאפשר לכולנו לחגוג פסח כשר כהלכתו.

ההנהגה .חוויה זו חדשה להם וחשובה
להתפתחותם כחניכים בגדוד.

ניקיון והתארגנות לחג ע"י הנוער

יישר כח גדול לנוער שלנו .כולם חזרו
מלאי שמחה.

ולבנות

ובני

החטיבה

והתיכון

זו מסורת של שנים שהתיכון לוקח את
האחריות על מספר משימות קיבוציות

זאת הזדמנות להגיד שוב תודה להדס גוס
ולשרית פישביין .
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לימוד הורים וילדים

נשמח להצטרפות של הורים שיתנדבו
לקחת חלק בהעברת השיעורים .מוזמנים
לפנות אל חמוטל דברת-איתן.
ועוד...

פסח הוא החג שבו אנחנו מספרים את
לימוד הש"ס ,דף יומי

הסיפור שלנו ,כאומה וכיחידים ,על
היותנו עבדים ,איך יצאנו ממצרים ,איך

בשבת הגדול פתחנו באולם האירועים
לימוד משותף של הורים וילדים שכלל

חצינו את הים ,איך הלכנו במדבר  -עד
הגאולה שהפכה אותנו בני חורין.

הסבר על הש"ס.
לאחר החג ניכנס לשגרת למידה משותפת

זהו כוחו של הסיפור ,כי אומה בלי סיפור
לא יכולה להתקיים.

ופוריה בכל שבת אחר הצהריים ,בשעה

שנזכה להמשיך לחיות ולספר את הסיפור

 - 17:30בבית המדרש.

המשותף.
חג חירות שמח.

•

למעונינים  -תוכנית הקיץ נמצאת באתר קהילנט.

תרבות בפסח
✓ ביום שני ,י"ז בניסן ( ,)22.4חוה"מ פסח ,נצא לטיול משפחתי לנחל ענבה שבחבל מודיעין.
✓ המסלול :סיור באום אל עומדן ,סיור בגעת התיתורה ,וסיום בחוות "חווה ואדם".
במהלך הטיול תוגש ארוחת ארבע ובסיום  -ארוחת ערב קלה.
הטיול מתאים לעגלות ילדים .מומלץ לבוא בנעלי הליכה ולהביא מים.
טיול מיטיבי קשב ,בהדרכת אבי ששון.
יציאה בשעה  14:00וחזרה משוערת בשעה.20.00-
במידה ויהיה גשום ,נחפש אלטרנטיבה.

צוות הטיול וועדת התרבות.
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משולחנם של יהודה ונח  -מזכירי הפנים
שלהם,

בעיקר

בתחומי

עבודת המזכירות

בהתנהלות

צוות מתוך המזכירות ערך השבוע סיור
לימודי בקיבוצים :בארות יצחק ,צובה

הבקרה על הקיום ואחריות החברים על
עבודתם והתפרנסותם .רוב השינויים

ובארי .הסיור נועד ללמוד נושאים כגון:
'הסדרת משק וקהילה' ,תיקנון משרות

להתבונן בהם היום בפרספקטיבה רחבה,

ויחס בין-תקציבי ,קיום ל'התפרנסות

ולבחון במה תרמו והאם השפיעו על

מעבודה' .הן צובה והן בארי פועלים כך

תחושת השותפות.

עשור ויותר ,והם נשמעו מרוצים מאוד
מהתחושה שתקציב הקיום שלהם

בנייה

נעשו שם כבר לפני שנים רבות ,וניתן

צוותי הבנייה והמזכירות נפגשו עם

מאורגן ומפוקח .גם מנהלי הענפים
שלהם ,הן בצד היצרני והן בצד הצרכני,

הדיירים של שיכוני הקומותיים לקראת
דירות
ושיפוץ
הממ"דים
בניית

מודעים לכוח האדם העומד לרשותם,
לצורך לנהל אותו בתבונה וביעילות,

הקומותיים בקיץ הקרוב .סיום עבודת
השיפוץ ב'דירה לדוגמה' והכנה מקצועית

ולאתגר לעמוד ביעדים השנתיים שנקבעו.
סיור זה מצטרף לסיור קודם בו השתתף

של עלות מרכיבי השיפוץ השונים איפשרו
לנו להיפגש עם הדיירים שבחרו להישאר

צוות אחר מהמזכירות שעוסק בבקרה
בענף המזון .אנו רואים בשלושת

בביתם ,ולשוחח על בניית הממ"ד,
השיפוץ הכללי שייעשה לכולם והשיפוץ

הנושאים הללו (ניהול קהילה ,תקנון
משרות ובקרת מזון) 'נושאים משלימים'

אותו ניתן לבחור .סל השיפוץ האישי
נקבע על פי עלות השיפוץ בדירה לדוגמה.

שנועדו לצמצם את הוצאות הקיום
ולעלות את התפוקה מעבודת החברים -

בין המרכיבים האפשריים נכללים הן

אתגר הכרחי לאור הירידה בהכנסות
בשנים האחרונות .בהמשך נקיים אסיפה

מרכיבים ששופצו בדירה לדוגמה (חדר
השינה המזרחי וסלון-מטבח) והן
מרכיבים נוספים .בשיחה הדגשנו שכל

בה נפרוש את תוכניתנו במטרה לקבל לה
הסכמה ציבורית רחבה.

משפחה תוכל לבנות בעצמה את סל
השיפוץ שלה לפי צרכיה .המזכירים וצוות

חשוב לנו להדגיש שהסיורים מתבצעים
בקיבוצים שיתופיים במטרה ללמוד

הבניין יעמדו לרשות המשפחות לתכנון

מקיבוצים שעשו כברת דרך ארוכה

ולבחירה .המשתתפים שאלו שאלות
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להבהרת העניין והעירו הערות שונות

חג שמח

שתצטרכנה להיבדק שוב.

בהזדמנות זו אנו מבקשים לברך את כל

לאחר הפסח נביא לדיון באסיפה הן את

חברי הקבוצה ,את הצעירים והנוער ,ואת
התושבים ,בברכת חג שמח ולגאולה

תוכנית הדירה החדשה.

שלמה!

הבנייה והשיפוץ בקומותיים והן את

תקשורת /

שמוליק טסלר

בשבוע שעבר ,בעקבות בעיות קליטה בסלולאר ,שודרגה האנטנה שעל הסילו.
נכון להיום רשת הוטמובייל התייצבה וגם תלונות חברים פחתו.
אבקש מהחברים לעדכן אותי על תקלות חוזרות ונישנות במתחם הקיבוץ.
חו"ל
עונת החופשות בפתח וזה הזמן לריענון.
ללא רכישת חבילה – האינטרנט הסלולארי יהיה סגור וכל דקת שיחה לארץ וממנה תחוייב
ב 86 -אג'.
ניתן להזמין חבילת תקשורת אטרקטיבית ב 30%-הנחה ,גם על השיחות.
יש לחייג מהנייד כוכבית .053
מחו"ל יש לחייג (שיחת חינם) מכל טלפון  053-5353444ולדבר עם נציג השירות
ולציין בפניו שאת/ה "לקוח עסקי".
הסיסמא שתתבקש לתת היא – .1940
החיוב יתבצע בסוף חודש ,במסגרת החשבון החודשי.
עוד משהו
חיוג מהמכשיר הנייד לחו"ל תמיד עם קידומת
 017או  00ואז השיחה תתבצע דרך רשת
הוטמובייל והיא חסכונית באופן משמעותי.
לפרטים והבהרות ניתן לפנות אלי בכל עת.
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יום הבוחר – הרהורים מזווית אחרת  /יעל גדסי
טור דעה שעקב תקלה טכנית לא פורסם בשבוע שעבר

לחברים שלום!
כמה הרהורים על יום הבחירות :כשאני

שחלקם באים להצביע בקלפי שלנו

כתבתי את השורות האלו עדיין הקלפיות

וחלקם סתם מבקרים את משפחתם

היו פתוחות .אבל אצלנו ,לחצר הפרטית

בהזדמנות זו ,ואנחנו לא מסוגלים,

שלנו מגיע הפעם ציון נכשל ,לדעתי .כבר

כחברה ,להאכיל אותם? מה יהיה השלב

עם הפרסום על השבתת חדר האוכל ביום

הבא? שבסעודת פורים או בליל יום

זה ניסיתי לשוחח על כך ולטעון שנוכל

העצמאות נסגור את חדר האוכל כי יש

להפעיל את המטבח וחדר האוכל עם
הכוחות שלנו .גם כשמערך ענף המזון

הרבה אורחים? עד לאן הגענו? בנוסף,
חלוקת המצרכים לארוחת הצהריים

יוצא לטיול ענף מסתדרים עם הפעלת
המקום .יכולנו להפעיל אותו כי הפעם

הייתה ממש מבישה .לכן נתתי ציון נכשל
על ארגון היום הזה.

עמדו לרשותנו חברינו העובדים בחוץ,
ולא עשינו את המאמץ הזה לטובת

דבר נוסף שלא חשבו עליו הוא הפעלת
תורני רכבת במשך היום .אני נסעתי

הציבור( .אני ביקשתי לעבוד ולתת שכם
לענפים הפתוחים ונעניתי שאין צורך ,ולא

פעמיים להביא בוחר לקלפי שלנו ,ולא
הייתי יחידה.

הייתי היחידה) .נשמעה גם טענה שאנחנו
לא צריכים להאכיל את כל האורחים.

נקווה שלא נצטרך לבחירות נוספות
בקרוב ויחד עם זה ,נתקן את התנהגותנו

התביישתי בטענה זו .אלה הם בנינו,

ביום זה .
בב"ח לתורה ועבודה  -יעל גדסי

ללטם כהן ,שנחתה זה מכבר

על מנת להיערך לנסיעותיכם

מאוסטרליה הרחוקה

העתידיות ,חברים וענפים הנזקקים

ברוכה השבה הביתה ❤

למטבע זר בחודש מאי ,מתבקשים
להיות בתיאום איתי לפני מועד הנסיעה.

שמחים בבואך
ו .צעירים

איעדר מהנה"ח

מ 2.5-עד .17.5

תודה  -שושנה וייסמן
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שולחן תרבות
❖ בערב יום השואה ,כ"ו בניסן – 1.5 ,יתקיים מפגש עם דודי רונן ,שיספר את סיפורו
של אביו פנחס ,חברנו היקר.
❖ זיכרון בסלון  -יתקיים ביום ראשון ,ל' בניסן ( )5.5בשיתוף צוות הגיל השלישי.
פרטים בהמשך.

יום העצמאות
❖ טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה יתקיים ביום שלישי,
ב' באייר 7.5 ,בבית הקברות ,ולאחר מכן מפגש משפחות שכולות והדלקת לפיד
יום הזיכרון.
❖ טקס יום העצמאות ה 71-למדינת ישראל יתקיים ביום רביעי ,ג' באייר.8.5 ,
❖ חוגגים עצמאות – הפנינג בבריכה ,וטיול בהדרכת אבי ששון ,ביום חמישי ד' באייר.
❖ עוד פרטים בקרוב ,גם על לוח המודעות.
ועדת התרבות.

בריאות
אחות כוננת בשבת/חג ראשון – ליזט עפרוני ובשביעי של פסח ושבת – אחות בית סביון.
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בימי חוה"מ :

לד"ר אבירם דונסקי
השתתפותנו בצערך ובצער משפחתך
על פטירת האם

יום ראשון 09:30-08:00
09:30-08:00
יום שני
יום שלישי 09:30-08:00
יום חמישי 09:00-08:00

עפרה ז"ל

קבל את תנחומינו
צוות המרפאה ובית קבוצת יבנה

בימי חוה"מ המרפאה תיסגר בשעה .13:00
מעבדות קופ"ח סגורות בחוה"מ ולכן לא יתבצעו בדיקות דם.
חג שמח ובריאות לכל חברינו
צוות המרפאה
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אחרי פסח ואחרי הבחירות

רחלה שנקר סיימה להיות אחראית על
תורנות כיסוי בורות תחמיץ
מחליפה אותה (כרגע) יפעת כהן
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איור ועיצוב – נעה אטיאס

