ז' בניסן תשע"ט ()12.4.19

שבת פרשת מצורע  -שבת הגדול
צאת השבת19:46 -

כניסת השבת 18:45 -
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שבת פרשת מצורע – שבת הגדול

ליל שבת
18:45

הדלקת נרות

לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת ותפילת ערבית

רבע שעה

שבת
07:30

דף יומי בבית המדרש
תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו של יוחנן מאלי

10:00

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

13:30

תפילת מנחה גדולה

13:50

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת  /לאחר התפילה דרשת שבת הגדול.

19:46

צאת השבת

08:30

זמני תפילות

הבית האדום פתוח בשבת מ 17:00-עד 18:00
השבת ,בשל עבודות אחזקה ,משק הילדים סגור!
גלריית רפי ,בקוטג'  ,14פתוחה בשבת מ17:00-

מנחה–לימוד-ערבית בבית הכנסת בשעה 19:05
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

מזל טוב לליאורה ורמי צרויה ולכל המשפחה ,עם נישואי אביגיל ומאיר.
מזל טוב לשוש אשר לבר המצוה של הנכד יהל ,בנם של הושע ודיקלה.

ערב הכנה לליל הסדר
ביום רביעי הקרוב ,בשעה  ,21:00באולם אירועים:
ערב הכנה לקראת ליל הסדר עם הרב אילעאי
(רעיונות קצרים ,מחשבות ו"טיפים")
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כנגד / ...יוסי בן טולילה
הנזכרים בעקבותיה ,שכולם ברוכים,
כל שנה אנחנו שואלים את עצמנו מדוע
נקראת השבת שלפני פסח "שבת הגדול",

כולל הרשע .הרשע כלול כי יתכן שבבוא

שהרי השם "שבת" הוא שם נקבה והיינו

היום יחזור בתשובה ולא יהיה כזה .מה

אמורים לומר "השבת הגדולה" .התשובה

גם שמהגיבוש המשפחתי בליל הסדר הוא

המקובלת היא ,שכידוע לשבת זו שלא כמו

שואב עידוד לחזור בו .שכן ,המפגש נותן

לשבתות ארבע הפרשיות ,אין קריאה

לותחושת שייכות למרות שאינו מזדהה

מיוחדת בתורה .יש בה הפטרה מיוחדת.
הפטרה הכוללת רמזים לפסח הממשמש

עם המורשת.
ונשאלת השאלה  -האמנם יש רק ארבעה

ובא .בפסוק שמופיע אחד לפני האחרון
שלֵּחַ ָלכֶם אֵּ ת
בהפטרה ,כתובִ " :הנֵּה ָאנֹכִ י ֹ

סוגי בנים בתא המשפחתי? אנחנו יודעים
שכל בן שונה באופן מהותי מאחיו .גם אם

אֵּ לִ יָה הַ נָבִ יא לִ פְ נֵּי ּבוֹא יוֹם ה' הַ גָּדוֹל
וְ הַ נו ָֹרא" (מלאכי ג ,כג) .בשל הופעתה של

יהיו במשפחה עשרה בנים ,אופיו של כל
אחד יהיה שונה מזה של האחר כי בזה

המילה "הַ ָּגדוֹל" בנבואה האחרונה של

ייחודו .המפתח להבנת העניין נמצא

המקרא ,נבואה שמבשרת על הגאולה,

במילה "כנגד"" :כנגד ארבעה בנים

נקראת השבת " -שבת הגדול".
מנהג אשכנז הוא להתכונן לקריאת

דיברה תורה" .כי השורש של המילה
"הגדה" הוא נ.ג.ד .בליל הסדר האב נדרש

ההגדה בליל הסדר ולקרוא בה בשבת
הגדול מ"עבדים היינו" עד "לכפר על כל

לעמוד נגד בניו ,ולספר את סיפור יציאת
מצרים" .נגד" פירושו "מול" .כמו שכתוב

עוונותינו" .בחלק הזה של ההגדה אנחנו

במעמד הר סיני" :וַ יִ חַ ן ָשם יִ ְש ָראֵּ ל ֶנגֶד

קוראים בין היתר גם על ארבעת הבנים.

הָ הָ ר" (שמות יט ,ב) .מכאן שאין מדובר

הקטע העוסק באזכור ארבעת הבנים
בהגדה פותח במילים" :בָּ רּוְך הַ מָ קוֹם,

בעצם בקטע הזה בארבעה בנים ,אלא
בארבעה סוגים של אבות .אופן

בָּ רּוְך הּוא .בָּ רּוְך ֶשנָתַ ן ּתו ָֹרה לְ עַ מ ֹו יִ ְש ָראֵּ ל,
בָּ רּוְך הּוא" .ארבע פעמים נזכרת המילה

ההתייחסות של כל אב לבנו בתהליך
החינוכי ,אופן עמידתו מולו ,הוא המפתח

"בָּ רּוְך" בפתיחה זו .רמז לארבעת הבנים

להבנת התוצאות של תהליך זה.
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בשעה  ,17:30בבית הכנסת ,שיעורו של הרב אילעאי בנושא:
עבדות מרצון או חירות כפויה?  -על חירות תנ"כית ועבדות מודרנית

לימוד הורים וילדים בשבת הגדול
לימוד בנושא לימוד הש"ס
ילדי א' -ו' מוזמנים
ללימוד משותף הורה-ילד
בשעה  17:30באולם אירועים

נירית והצוות החינוכי
ובהמשך....
לימוד מ"פסח עד שבועות" – "התלמוד הישראלי"
בשבת הגדול נעשה היכרות עם הש"ס ולאחר מכן
בכל שבת ב ,17:30-בבית המדרש ,נלמד את הדף היומי

בנושא" :התלמוד הישראלי לילדים"
הלימוד יונחה ע"י ההורים (באחריות חמוטל דברת-איתן) וילווה בחוברת
שנרכשה לצורך הלימוד המשותף .המעונינים להעביר את הלימוד בשבתות,
מוזמנים לפנות לחמוטל.

ביום ראשון הקרוב ,ט' בניסן ( )14.4בשעה  19:15יתקיים שיעור חודשי
עם הרב אילעאי בממ"ד בבית סביון.
בואו בשמחה!  -טובה פניני בית סביון.
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הלכות הכשרת המטבח לפסח /

הרב אילעאי

 .1כלים שהשתמשו בהם לחמץ בחום עם נוזלים ,יש להגעילם .כלים שהשתמשו בהם
בחמץ בחום ללא נוזלים ,יש ללבנם .כלים שהשתמשו בהם לחמץ בְ קר בלבד – יש
להשרותם  3ימים במים ויש שנהגו להכשירם ע"י ניקוי טוב בלבד.
 .2כלי עץ ,כלי חרס וכן כלי פלסטיק שיש בהם חריצים – אין להכשירם לפסח.
 .3כלי זכוכית – יש שהתירו ע"י ניקוי בלבד ויש שדרשו להשרותם במים  3ימים.
 .4כלי דורלקס ופיירקס ,יש שהתירו ע"י הגעלה.
 .5לפני ההגעלה יש לנקות את הכלי היטב מבפנים ומבחוץ .כמו כן ,אין להשתמש בכלי
 24שעות לפני ההגעלה (אין צורך בהמתנה זו לפני ליבון של כלי).
 .6את השיש והכיורים יש לנקות היטב עם חומר ניקוי ולאחר מכן יש לערות עליהם
מים רותחים .יש המחמירים אף לכסותם בכיסוי חוצץ.
 .7חצובות הגז צריכות ליבון.
 .8את התנור יש לנקות היטב עם חומר ניקוי ולאחר מכן יש להסיקו על הטמפרטורה
המקסימלית כחצי שעה.
 .9תבניות האפייה והרשתות של התנור צריכות ליבון.
 .10פלטה של שבת  -יש לנקותה ,לחממה בחום גבוה למשך שעתיים .יש המחמירים
אף לערות עליה מים רותחים (חשוב לזכור לנתק מהחשמל!).
 .11מיקרוגל– יש לנקותו ,להמתין  24שעות ,ואז להניח בו כוס מים ולחממה עד למצב
שחלק מהמים יתאדו ,יש להשתמש בכוס הכשרה לפסח ,ועדיף להוסיף למים חומר
ניקוי פוגם.
 .12מדיח כלים – יש לנקות את המסננים ,לאחר מכן יש להפעיל את המדיח עם המגשים
בתוכו ,בתכנית הארוכה והחמה .יש להמתין  24שעות לאחר ההדחה האחרונה של
כלי חמץ ,לפני פעולת ההכשרה.
 .13שולחן אוכל – יש לנקות היטב ,ולערות עליו מים רותחים מכלי ראשון .לחילופין
ניתן להסתפק בכיסוי השולחן במפה ,בניילון או בשעוונית.
 .14סירים ניתן להגעיל .מחבתות– יש המגעילים ויש המלבנים .מחבת טפלון – אין
להכשיר.
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 .15בקבוק פלסטיק של תינוק – יש המחמירים להחליף .ניתן לנקותו היטב ולהגעילו.
 .16קומקום חשמלי ומיחם – אם משמשים רק למים ,אין צורך להכשיר ודי בניקוי .אם
מחממים אוכל על מכסה המיחם ,יש להגעיל את המכסה.
 .17תרופות – תרופה (שאינה כשל"פ) שיש בה טעם ,כגון סירופ וכדומה ,אסור לאוכלה
[מלבד חולה שיש בו סכנה] ,אולם אם טעמה של התרופה מר ,ניתן לאוכלה בפסח,
גם ללא הכשר ,מכיוון שהיא נפסלה מאכילת כלב .יש שנהגו להחמיר ולהשתמש אך
ורק בתרופות שידוע שאין בהם תערובת חמץ .אולם בשום אופן אין לחרוג
מהוראותיו של הרופא.
 .18חומרי ניקוי  -מכל הסוגים ,אינם צריכים הכשר לפסח.
 .19משחת שינים – אם מוסיפים לה טעם ,צריכה הכשר לפסח.
 .20מכונת קפה – אם משמשת רק לקפה ,אינה צריכה הכשר לפסח ודי בניקוי יסודי.
יש המחמירים לערות מים רותחים על כל חלקיה.

צוות מצות מצווה מודה לכם!
היו שם – קמח ,מים ,תנור לאפייה ,קהל רב והמון שמחה והתרגשות!
אנו רוצים להודות לכם ,כי ללא הידיים העובדות והשמחה
שהבאתם איתכם ,כל אחד ואחת ,כל זה לא היה קורה!
תודה ל 270-גברים ,נשים ,וטף ומכינת "רוח השדה"
שלקחו חלק במבצע ,ובמיוחד לילדי ה-ו,
על  501ערכות מצה שמורה שזכינו להכין לליל הסדר.
( 100ערכות נתרמו ל"לקט ישראל" למשפחות נזקקות).

זו הזדמנות להודות לבורא עולם על והטוב והמטיב שבהכנת המצות "לשם מצות מצווה".
נירית אפרתי בשם כל הצוות
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איך היה היום שהיה?

טור דעה
שתי מחשבות בבוקר שאחרי הבחירות  /קובי שטיין
א.בבחירות האלו קרה משהו טוב ,שלצערי

ב .הבחירות מאחורינו ומה נעשה עם כל מי
שטינף על אחרים? ביהדות מקובל שהעונש

לטובה בצורת החשיבה ,לא בתוכן הדעות

על דיבור לשון הרע הוא מחלת הצרעת בעור.
על דיבור נגוע מתפתח נגע בעור ,פגם חשוף

ישראל .בסופו של יום ,הבחירות האלו
הנחיתו מכה קשה על כל החוטאים בחטא

לעיני כל .זה פגם שבגינו יוצא האדם מחוץ
למחנה כדי להיות לבד ,בלי מגע חברתי כלל,

היוהרה.
יותר מאשר במקרה אחד ,מי מהמפלגות

שבעה ימים.
רצה הגורל/ה' ,והבחירות התקיימו בדיוק

הקטנות שבחר לרוץ לבד ולא השכיל
לחבור למפלגות אחרות ,נשאר חלש או

באמצע ,בין פרשת "תזריע" שקראנו שבת
שעברה לפרשת "מצורע" שנקרא השבת.

בחוץ.

שתי הפרשות מדברות רבות על דיני

הקריאה המכריעה למצביעים ,בשונה

המצורע ,אך בהבדל אחד משמעותי .הפרשה

ממה שלעיתים מצפים ,לא הייתה "אנחנו
ננצח ,תצביעו לנו!" ,אלא בדיוק ההפך.

הקודמת דנה באופני זיהוי הנגע ושילוח

לא פעם נלעג .הבחירות האלו הראו שינוי
והמדיניות ,אלא בתחום העמידה מול עם

המצורע מהמחנה ,ואילו הפרשה שנקרא
בעוד כמה ימים מדברת על אופן קבלתו של

ומי שהכריז על עצמו כמנצח לפני
שהתחילו לספור את הקולות ,למד בדרך

המצורע חזרה אל המחנה ,לאחר שהנגע

הקשה את שלימד אחאב (מי שהמקרא

נעלם.

מחשיב כאחד מהגרועים שבמלכי ישראל,

כולנו צריכים לעמול על הקבלה חזרה ,על

אבל שבכל זאת הכירו לו בזכויותיו)ַ" :אל
חגֵּר כִ ְמפַ ֵּּתחַ " (מלכים א'  ,פרק כ' ,י"א).
יִ ְתהַ לֵּל ֹ

לראות את האדם שמאחורי הנגע ,את
הכוונות והרצון הטוב שמאחורי הטינוף.

הלוואי ומידה מסויימת של ענווה תמצא
לה מקום גם בליבם ומעשיהם של כלל

עלינו לחדול מלראות את מי שדיבורו היה
נגוע כמצורע ,ולשוב ולראות בו אדם.

הח"כים בכנסת ה .21-רק כך נוכל לשוב
ולראות עם מאוחד.
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זה לא ענין של בחירות.

תזכורת:

שנ"צ זה משהו בסיסי!!

על מנת להיערך לנסיעותיכם
העתידים ,חברים וענפים
הנזקקים למטבע זר בחודש
מאי ,מתבקשים להיות בתיאום
איתי לפני מועד הנסיעה.
אעדר מהנה"ח מ 2.5-עד 17.5

תודה  -שושנה וייסמן
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אנחנו על המסלול /

שמשון

השבוע התקיימה באצטדיון הדר יוסף

למעמד גמר אליפות ישראל ,הנבחרת

בתל אביב ,תחרות גמר אליפות ישראל

הגיעה לאחר שגברה על עשרות בתי ספר

באתלטיקה קלה לבתי ספר .זהו השלב

שונים באליפות האזורית ולאחר מכן גם

הסופי והקשה מכל

בשלב הנוסף שהוא

תחרויות האתלטיקה

המחוזית.

שמתקיימות

האליפות

לאורך

חשוב

לציין

שבית

השנה .נבחרת הבנות

הספר

שלנו

נחשב

של כיתה ט' מחטיבת
הביניים של בית הספר

לקטן ביחס לבתי ספר
אחרים בארץ ולכן על

שלנו ,זכתה בהישג היסטורי וחסר
תקדים ,וסיימה במקום השני הכללי.

ההישג הזה ניתן לומר :שבאנו קטנים
ויצאנו גדולים ,על כל המשתמע מכך.

משמעות הדבר היא שהנבחרת מדורגת

הבנות התחרו במגוון ענפים ,כגון :ריצות

שנייה בין כל כיתות ט' של בתי הספר

 80מטר 800 ,מטר ,מרוץ שוודי שהוא

בישראל.
ניר שריד ,מאמן הנבחרת ,מספר על

למעשה מרוץ שליחים של ,300 ,200 ,100
ו 400-מטר ,וכן מקצועות הקפיצה לגובה,

ההכנות שקדמו לזכייה ועל העבודה עם
הבנות" :למעשה אנחנו מתאמנים כבר

קפיצה לרוחק והדיפת כדור ברזל .כל
תלמידה יכולה להשתתף ב 3-ענפים בלבד.

שלושה חודשים .ולקראת האליפות
הארצית העלנו את הרף וקיימנו שלושה

יש לציין ,שבהדיפת כדור ברזל זכתה
במקום הראשון ,פעם שנייה ברציפות נעם

אימונים בשבוע .האימונים התקיימו
במגרש ביבנה ובאיצטדיון האתלטיקה

מקונן מניר גלים ,והוכתרה כאלופת
ישראל לגילה .נעה זכתה במקום הראשון

בגבעת וושינגטון .הנקודה היבנאית
המאירה היא שבהרכב הנבחרת ארבע

בכיתה ח' ועכשיו גם בכיתה ט' .יש לנו
אלופה ברמה הארצית וזה כבוד גדול

בנות מתוך העשר הן שלנו :יהב גלס ,תמר
נחליאל ,רעות עמיר ורז ריין ,שהגיעו

לבית הספר.

להישגים מעולים בענף הריצה ,ריצות
ארוכות וקצרות.
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היו קשיים?

אופטימי ומקווה שנוכל להעמיד גם בשנה

ניר" :בוודאי שהיו .הקושי העיקרי היה
השילוב בין האימונים ַללימודים בבית

הבאה נבחרת טובה וראויה .הכל יהיה
תלוי במידת ההשקעה.

הספר וקרה לא מעט שאימונים התבטלו
בעקבות מבחנים או פעילויות בית

מה לגבי נבחרת הבנים?
ניר :גם לבנים הייתה נבחרת מוכשרת

ִספריות .קושי נוסף היה פרק הזמן הארוך
שנמשכת עונת האתלטיקה .ולעיתים

מאוד .וגם שם יש לנו ייצוג יבנאי ,עומר
נחליאל שהתחרה בקפיצה לגובה .הבנים

קרובות קיימתי לבנות שיחות מוטיבציה
ועידוד' בכדי לשמור אותם בפוקוס

פיספסו במעט את העלייה לאליפות
הארצית ונעצרו באליפות המחוזית .אני

ובדריכות מתמדת.
אני חייב לציין שהבנות מוכשרות כל אחת

מקווה שנוכל גם איתם להתקדם.
מילת סיום?

בתחומה  ,ומעל הכל הן פייטריות גדולות
שעמדו בלחצים הקיימים בתחרויות מסוג

ניר" :הייתה לכולנו חוויה אמיתית .נראה
לי שההישג הזה עוד ייזכר שנים רבות.

זה וכנגד בתי ספר טובים וגדולים.

היה לנו חשוב לייצג את בית הספר בכבוד

היה תענוג לעבוד איתן.

ולשים את קבוצת יבנה על מפת

אותה נבחרת מופלאה וחדורת אמביציה
שהביאה השנה את ההישג ,תעבור בשנה

האתלטיקה .אנחנו מרגישים סיפוק גדול
וגאווה בית ִספרית"

הבאה ללימודים בחטיבה העליונה .אני
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בין פסח לשבועות קבוצת יבנה
מסיימת ש"ס משניות
הציבור מוזמן להיות שותף בלימוד וסיום ש"ס משניות.
גם הפעם ,נתאגד חבורות חבורות  ,משפחות משפחות ,ללמידה משותפת.
במהלך השבוע הקרוב תתפרסם רשימת המשניות בלוח המודעות.
כל חבורה  /משפחה תבחר נושא  /מסכת לפי זמנה וכוחה ,ותשבץ עצמה בלוח.
(המעוניינים בעותק של המסכת יפנו לצוות)
בנוסף ,יפתחו קבוצות וואטסאפ ללימוד ,שיעורים און ליין ,הרצאות בשבת,
לימוד הורים וילדים ועוד ...עיקבו אחר הפירסומים.
קדימה ,יוצאים לדרך ...
נתראה בחג שבועות  -בסיום חגיגי!!

הצוות המארגן :רן ליבר ,אור אריכא ,חמוטל איתן ,אייל זנה ועינת לוי

לצעירינו היקרים!
הנכם מוזמנים למפגש רעים נחמד
בשביעי של פסח ,יום שישי ה26.4 -

ברכות חמות מוועדת צעירים
לרעות לסלוי
המתגייסת לחיל חינוך (הו"ד-הדרכה ופיקוד)

בשעה  17:45על הדשא של
משפחות עפרוני ,מוזס וליברמן

מאחלים לך הצלחה רבה ועשייה ברוכה
צאתך ובואך בשלום

נשתמע  -ועדת צעירים

אוהבים ומעריכים  -חברי ועדת צעירים

שפרה א .אסף ב.א ,.ניר ק ,.עדי כ,.
יונה ע ,.קרן כ ,.אברהם ו ,.מרדי ר.
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על חלוקת סוכר בקיבוץ  -דעת יחיד  /חמוטל דברת-איתן.
השאר לצפות בהרצאתו של ד"ר רוברט
אני שמחה שבחרנו נכון – והחלטנו
להפסיק את חלוקת השתייה הממותקת

לוסטיג ביוטיוב "סוכר :האמת המרה"

לחגים .גם משרד הבריאות ממליץ

ולקרוא את הספר "שנה ללא סוכר").

להפסיק עם השתייה המתוקה בשל

לכן גם לדעתי עלינו להפסיק עם השתייה

הסוכר בו (בזמנו יצא בקמפיין בנושא אך

הממותקת שיש בברזים של חדר האוכל.

נאלץ להפסיקו בשל התנגדות חברות

אנו נותנים ביד חופשית וללא הגבלה

הייצור של השתייה).

לאנשים וילדים לצרוך סוכר המזיק להם
מאד ( .זה ממש כמו שנחלק חינם סיגריות
לכל מי שרוצה).
לאחרונה גם התרחבה התופעה של חלוקת
סוכריות ודברי מתיקה
בבית הכנסת מדי שבת.
ישנם ילדים שבמשך
השעה פלוס שהם נמצאים בבית הכנסת

כיום כבר ידוע  -וזו עובדה מוכחת,
שהסוכר מזיק לנו .מאד .הגוף שלנו כלל

יכולים לעבור בין כמה אנשים ולצרוך 4-5
סוכריות בלי בעייה ובלי משים .איני רוצה

לא יודע להתמודד עם כמויות הסוכר
אותן אנו צורכים במודע ולא במודע,

לפגוע באף אחד ,אך אשמח מאד אם
תופעה זו תקטן או תיעלם לגמרי.

והסוכר אף זכה לכינוי "הרעל הלבן".
(למי שמעוניין ביותר מידע מומלץ בין

תספורות גברים לפני פסח
לקראת חג הפסח ,נוסיף,בשבוע הקרוב ,שעות עבודה של אפי הספר:
ביום שני מ 16:00 -עד  ,19:30ביום רביעי מ 16:00 -עד 19:30
וביום חמישי מ 8:00-עד .12:00
מומלץ מאוד ,למי שיכול ,להקדים ולהגיע להסתפר בימי שני-רביעי.
עפרה גוטליב  /סיון לנג
-

-

-
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כביסת מדים -שעון קיץ
החל מיום שישי הבא ,ז' בניסן12.4 ,
אנו עוברים לכבס מדים וכביסה דחופה
ביום שישי בשעה 16:00
גיהוץ -כשעה וחצי לאחר מכן.
רינה ימיני ,מרדי ריין ואושר קולמן.

שולחן תרבות
אביב הגיע פסח בא
✓ ביום שני ,י"ז בניסן ( ,)22.4חוה"מ פסח ,בשעה  ,14:00נצא לטיול משפחתי
לנחל ענבה שבחבל מודיעין .בסיום הטיול תוגש ארוחת ערב קלה.
תפתח הרשמה לטיול מטיבי קשב ,בהדרכת אבי ששון.
הרשמה בלוח המודעות עד יום שלישי י"א בניסן (.)16.4
✓

במהלך כל החג תוצג תערוכה ,פרי ידיה של חברתנו ,אפרת עפרוני.

✓ 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.

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

אביב הגיע פסח בא
בבקשה לא לשים בכל מתחם חד"א (קומה ראשונה ושנייה)
כל מיני חפצים שאין לכם שימוש בהם( .כלים,משחקים ,ספרים וכד')
לשם כך יש שוק קח תן ,או לחילופין  -פחי אשפה .תודה –דוסי  /ענף המזון
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תערוכות לקראת חג הפסח

אחות כוננת בשבת – אילה עמיר
בשבוע הקרוב ד"ר אבירם דונסקי

יהיה בחופשה

✓

ביום ראשון ,ט' בניסן )14.4( ,תתקיים

מכירת בגדי נשים של "התחדשות" במחסן
הבגדים בין השעות  16:00ל.19:00-
✓בקרוב אפרסם מועד למכירת נעליים.

שעות קבלה של רופא מחליף :
יום ראשון 15:30-13:00
יום שלישי 09:00-12:00

עפרה גוטליב

ביום ראשון

ַּב ֶּמה לְ ַּה ְת ִחיל /

הקרוב לא יתקיים שיעור של חנה לבל במרכז יום.

אלי אליהו

הַ ִשיר הַ זֶ ה.
וְ תוֹכ ֹו הָ ָרצּוף ַאהֲ בָ ה.
15
15

מץ  /טל איפרגן
ָח ֵ
ּבִ ַק ְש ִּתי ִמ ְמָך
דּורה.
ְמ ָ
יקה.
ּוש ִת ָ
ְק ָר ִשים ְ
וְ גַפְ רּור
לְ הַ ִצית אֶ ת הַ נ ְִשָאר לִ י ּבַ לֵּב.
אֶ ל הָ אֵּ ש זָ ַר ְק ִּתי
ְש ָק ִרים
ִמכְ ָּתבִ ים ֹלא כְ ֵּש ִרים
ּוזְ ָר ִדים
לְ בַ עֵּ ר הֶ חָ מֵּ ץ הַ נוֹתָ ר לִ י ּבַ לֵּב.
כְ ֶשאֲ בַ ק הַ ְש ֵּרפָ ה
ִה ְתפַ זֵּ ר
הַ כֹל ִה ְתּבַ הֵּ ר
ּובִ ַק ְש ִּתי ִמ ְמָך
הַ ְתחָ לָה.

על השיר – יצחק ברוכי

כתובת המערכת  bimkomon@gmail.comקבלת כתבות והודעות עד "רביעי בארבע"
מבית מומלץ לקריאה ,בגירסה צבעונית16 ,
בקהילנט או/ו בדף הפייסבוק "קבוץ יבנה"

