כ"ט בכסלו תש"ף
()27.12.19

באנו חושך לגרש בידינו אור ואש
שבת פרשת מקץ  -שבת חנוכה –
כניסת השבת 16: 21 -

א' ראש חודש טבת

צאת השבת 17:25--
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שבת פרשת מקץ  -שבת חנוכה – א' ראש חודש טבת
ליל שבת
16:21

הדלקת נרות

רבע שעה

מנחה ,תפילת ערבית ולאחריה ,שיעור פרשת השבוע – נח חיות

לאחר הדל"נ

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /לאחר התפילה יתקיים שיעורו של נחמיה רפל

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

16:21

תפילת מנחה קטנה ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן""צורבא מרבנן"

17:25

צאת השבתשיעור

מזל טוב ליהושע וצילה אניקסטר לבת המצווה של הנכדה עופרי ,בתם של מיכל ושגיא
מזל טוב למשפחת ימיני לבר מצווה של הנכד דביר ,בנם של מירי וגל
זמן הנחת תפילין בשבועות הקרובים מתאחר בדקות אחדות.
לכן תתחיל תפילת שחרית בשבועות האלו בשעה .05.50
זמן הנחת תפילין בשבוע הבא .05.43

זמני תפילות לאחר החנוכה
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 16:35
מנחה גדולה בחדר אח"מ בשעה 13:20
מנחה – ערבית בשכונה הצפונית בשעה 16:40
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"ם

הגבאים

הגלריה של רפי
הגלריה נפתחה מחדש בספריה הישנה.
הגלריה פתוחה בערב שבת
אחר התפילה עד 18:30
ובבוקר לאחר התפילה
למשך חצי שעה

חנוכה בבית הכנסת ביום ראשון-נר אחרון
 - 16:30תפילת מנחה ולאחריה 2הד"נ ,לימוד ותפילת ערבית.
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הפסדנו ליוונים  /אסף כהן
אין הדברים נכתבים על משחק הכדורסל

ותרבויות זרות  -לא להילחם בהם ,למצוא

שתוצאותיו כבר ידועות אלא על הקרב
התרבותי-היסטורי בין ישראל ליוון .אמנם

את האור בתוכם .או במילים אחרות :חושך
מנצחים באור ולא במקלות .אבל לא סתם

בחנוכה אנו חוגגים את ניצחונם של המכבים,

אור  -האור שבתוך החושך.

אך יש להודות שהיה זה ניצחון מקומי.

הניצחון הכי גדול של עם ישראל על יוון

בפרספקטיבה של שנים ניתן לראות שאולי
ניצחנו בקרב אבל הפסדנו במערכה .היום יש

הוא שעם ישראל קיים בימים אלו ומוצא את
הקדושה שבתוך התרבות היוונית  -את

הרבה יותר מנויים לחדר הכושר מחובשי בית
המדרש ,לאולימפיאדה יש יותר רייטינג
מערוץ "מאיר" ואריסטו ואפלטון מצוטטים
באקדמיה יותר מאשר הרמב"ם.

הבריאות שבתוך הכושר ,וזיכוך האמונה על
ידי הפילוסופיה .הניצחון הוא היכולת לקחת
את התיאטרון היווני ולהפוך אותו לכלי
לחינוך לערכים .וכך ,חנוכה אינו חג של איבוד

אז למה אנחנו חוגגים?
התשובה טמונה בזמן הדלקת הנרות  -בין אם
המנהג להדליק לאחר שקיעת החמה ובין אם
המנהג להדליק אחרי צאת הכוכבים,

התרבות היוונית אלא חג מציאת האור והטוב
שבתוכה .רק בדרך זו ניתן להפוך באמת "אור
לגויים".
כך גם בפרשתנו  -כשיוסף מגיע לפרעה

הרציונל דומה :מדליקים כשחשוך בחוץ כי

ופותר את חלומותיו ,החרטומים משתגעים.

"שרגא בטיהרא מי מהני"  -אור מוצאים
בתוך החושך ולא בצהרי היום .החיפוש שלנו
אחרי האור לא צריך להיות רק במקומות

הם לא משתגעים מיכולותיו של הנער העברי
להשתמש באומנות פתירת החלומות שלהם,
אלא מכך שהוא משייך את היכולת הזו

"הנכונים" אלא גם במקומות ובתרבויות
שונות ,שקשה למצוא בהם רעיונות נעלים
ואידאלים חשובים .כשהרב קוק מדבר על
מלחמת האמונות והדעות הוא נוקט עמדה

לאלוהי ישראל.
יהי רצון שנצליח למצוא את האור גם אצל
אנשים בעלי דעות שונות וכך החנוכייה שלנו
תהיה שלמה באמת.

ברורה כיצד יש להילחם בדעות שונות

שבת בר המצוה של עמית גורליק תתקיים בשבת פרשת שמות (.)17-18/1
בענייני תורנויות יש לפנות לשרית פישביין.
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גאולה כהן ז"ל  -מכתב
גאולה כהן ,כלת פרס ישראל לשנת תשס"ג ( )2003על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה ,הלכה לעולמה לפני
שבוע .בשנת  1984פנו ילדי כיתה ה' בבית הספר היסודי ושלחו לגאולה צרור מכתבים .גאולה כהן ,בעברה
לוחמת באצ"ל ולאחר מכן בלח"י ואז חברת כנסת מטעם הליכוד ,ענתה למכתבם:

לילדים ולמורה החביבה שלכם ,והיום גם

נתתם לי הרבה כוח באיחולים האישיים

שלי ,חנה (לבל – ש.ג).
לכולכם ,לכולכם זר ברכות שזור מכל
הפרחים היפים והריחניים שפרחו בלבי עם
קריאת מכתביכם הנפלאים והמרגשים,
שעוררו בי זיכרונות מהעבר אבל גם הרבה
תקוות לעתיד.
אם יש בישראל נערים ונערות כמותכם,
שיודעים להתרגש ולהתלהב ממסירות הנפש
של אחיהם ואחיותיהם שלחמו למען מדינת
ישראל ,ואם יש בתוכנו מורה כחנה ,שיודעת
להעיר ולעורר בלבבות הצעירים את האהבה
לעמם ולארצם  -היה טעם למלחמתם
ולמותם של חבריי הטובים ,ויש כל התקווה
וכל האמונה שמדינת ישראל תתגבר על
הקשיים ועל האויבים שעדיין לא השלימו עם
קיומנו ,ושגאולת ישראל בארץ ישראל תהיה
שלמה.

שלכם  -הרבה כוח להמשיך להתמודד
ולהיאבק למען העם הכי נפלא בעולם ,שלא
רק צריך אלא גם כדאי להילחם עבורו.
בימים הקרובים עליי לצאת בשליחות
הכנסת לארגנטינה כדי לעסוק שם בנושאים
הקשורים במצב היהודים שם ,ובעליה
לישראל .לאחר חג העצמאות אשמח לבקר
פעם בכיתתכם ,להכיר אתכם ,להודות לכם
אישית ולנסות להשיב על שאלותיכם
האישיות ,שעל חלק מהן תוכלו לקבל
תשובות כשתקראו בשנים הבאות ,אם תרצו
בכך ,את ספרי המלא" ,סיפורה של לוחמת".
שוב תודה לכולכם,
ושוב לחיצת ידיים מיוחדת ,לך מורתנו חנה.
שלכם ,גאולה כהן

צילום הקובץ המקורי שמור במערכת

ברכות לשלמי אפרתי לקבלת תואר
דוקטור לפילוסופיה
על עבודתו בנושא "פסיקתא לעשרות הדיברות"
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לכבוד "סיום הש"ס" ולימוד התורה
לומדי הדף היומי יסיימו בע"ה בשבת פרשת "ויגש" ,לאחר שבע וחצי שנים של
לימוד יום-יומי ,את הש"ס כולו!
ברצוננו להקדיש שבת זו (ז' בטבת ,)4.1 ,לכבוד כל לומדי התורה בקבוצת יבנה.
לשם כך נשמח אם משתתפי השיעורים השונים ,החברותות והיחידים ,יכתבו ל"מבית" על הלימוד
בו הם נוטלים חלק.
בשבת זו ,לאחר תפילת שחרית ,נקיים "סיום" של המסכת האחרונה בש"ס ,ולאחריה יתקיים ברוב
עם קידוש חגיגי .לאחר הקידוש יתקיימו שיעורים למבוגרים ,לנוער ולילדים.
הרב אילעאי ,ועדת דת וועדת התרבות

שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה!

חברותא  /נחמיה רפל
ביום ראשון ,ח' בטבת ( ,)5.1.2020בעוד כשבוע ,יתחיל בעז"ה מחזור חדש של לימוד "הדף היומי".
בכוונתי להצטרף ללומדים כל יום דף גמרא ,אך מכיוון שאיני יכול ללמוד בקביעות בשעות אחר
הצהריים והערב ,אני מזמין את המעוניינים והפנויים מעבודה בשעות הבוקר להיות לי לחברותא,
וללמוד ביחד עמי את "הדף היומי".
הרעיון הוא ללמוד כל יום ,מיד לאחר תפילת שחרית ,לקיים את דברי השו"ע ,סימן קנ"ה סעיף א:
"אחר שיֵצא מבית הכנסת יֵלך לבית המדרש ויקבע עת ללמוד" ,אך אולי מתאימה לנו יותר הצעתו
בסעיף ב" :קודם שילך לבית המדרש ,יוכל לאכול פת שחרית אם הוא רגיל בו ,וטוב שירגיל בו".
אשמח לסכם יחדיו את השעה המדויקת ואת מקום הלימוד ,בתקווה לעמוד באתגר היומיומי
בברכת חברים לתורה ועבודה!
ו"להגדיל תורה ולהאדיר".
חג אורים שמח ומאיר לכולם
זכינו לחוות ערב מהנה וחווייתי .ערב של ביחד עם משחק מושקע ,שנון ,חכם ומאתגר .ערב של גיבוש
והרבה שמחה ואור .כל זאת בזכות עבודה קשה עם המון מחשבה ,עשייה ,השקעה ,ורצון לעשות
משהו ייחודי שהוא משלנו.
תודה רבה מעומק הלב עם הערכה רבה והוקרה לצוות הערב :יואב בית אריה ,יניב וולף ,אמנון כ"ץ,
דורון לנג ,רעות סער ,דינה ספראי ,ונדב עמיר.
תודה למשפחות המארחות שפתחו את ביתם הנפלא ,השקיעו ואירחו ברוחב לב .משפחות  :מאיר
ודוסי אלטמן ,שלום וברוריה אריכא ,טל ותולי בגלייבטר ,דגנית וניר גלס ,יעל ועציון הראל ,ליאורה
ורמי צרויה ,ושרי וקובי שטיין.
תודה לצוות הווידאו ,לצוות ההגברה ,לצלמים ולחברת לימונים .תודה מיוחדת לעידו עפרוני ,האחד
והיחיד ,המנחה של הערב.
5
תודה לכל מי שבא ,שיחק ושיתף פעולה .המשך חג חנוכה מאיר ושמח .רחלי  -ועדת התרבות
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זה לא נס חנוכה אבל אור היה שם  /שמשון
לפני מספר ימים חזר אור אריכא ,מנהל

למגזר החרדי .לצורך כך ייעשו מספר שינויים

השיווק והמכירות של מפעל השימורים,

והתאמות.

מהפיליפינים ,לשם יצא מטעם המפעל

שני השינויים הבולטים הם שינוי צבע

בעל

האריזה מלבן לאדום ,והמרכזיות של הלוגו

המותג  .Century Tunaהמפעל נמצא בסמוך

של "קבוצת יבנה מוצרי מזון" .הלוגו על גבי
האריזה יהיה הפעם גדול ובולט ,מאחר שעד

לביקור במפעל הטונה ,Gent Tuna

לעיר ג'נרל סנטוס בדרום הפיליפינים .על

עכשיו מנהלי המפעל בפיליפינים התנגדו לכך,

החוויה המיוחדת והעוצמתית שעבר נעמוד
בהמשך.

מסיבות שטעמם עימם .לאחר מו"מ הצלחנו
לשכנע אותם ששמנו הטוב ,שיופיע

מטרת הביקור היתה לעמוד
מקרוב על תהליכי ייצור הטונה

על האריזה בהבלטה ,עשוי לקדם
את המכירות באופן דרמטי ואכן,

עבור המוצר שאנחנו משווקים מזה
כשנתיים ,ולבחון שינויים אפשריים

הייצור האחרון ארוז באריזות
החדשות .יש עדיין במפעל מלאי
מהאריזות הלבנות המוכרות,

במוצר ובאריזה .במקביל לאור ,עשו
שני משגיחי כשרות את הדרך מסין

למספר חודשי מכירה.

למפעל ,ושם נפגשו עם אור.
הדרך ארוכה היא ורבה ,רבה .קצת ,כדי

כפי שהוזכר ,וכאן נרחיב ,בכוונתנו להיכנס
לשוק החרדי  -ויש לנו היכולת לעשות זאת.

לקבל אומדן ,הנסיעה מישראל למפעל
בפיליפינים לוקחת קרוב ל 36-שעות ,לא

בשוק החרדי נופיע תחת המותג "שי" ,שהוא
המותג המוכר בשוק זה .אנחנו מקווים

נסיעה ששווה לחלום עליה.

שהרכישה של בני דרום תאפשר לנו כניסה
נוחה לשוק החרדי .מאז רכישת בני דרום
אנחנו נחשפים יותר ויותר לשוק זה ורואים

מספר אור" :אופן ההשתלבות שלנו בייצור
הוא כזה שבמועד שנקבע מראש ,מקצים לנו,
למספר ימים ,שלושה מתוך  12קווי הייצור
במפעל .היום הראשון מוקדש להכשרת
הקווים ברמת כשרות "חתם סופר" .לאחר

בו הזדמנות גדולה .לאחרונה נפגשנו עם
האנשים הנכונים ,שמכירים את כל רזי השוק
הזה לפרטים .אריזות הטונה לשוק החרדי

מכן מתחיל תהליך היצור שכולל את פירוק

יותאמו לצרכיו .עוד מוצר שאנחנו מקווים
לקדם ,כמוצר משלים ,הוא ממרח הטונה,

הדג ,את בישולו ואת האריזה".
הנסיעה של אור למפעל קשורה גם לשינוי
המיתוג שהמוצר עומד לעבור בקרוב ,לאור

שכיום רובו ככולו נמצא בידיים של חברה
אחת ,הגדולה בארץ".

הניסיון שנצבר באופן שיווק הטונה שלנו
ברשתות ,וכן ההתפתחות הצפויה  -בשיווק
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נחזור למסע של אור ,שראה אור ביום ראשון

היה להגיע הביתה .המפעל הושבת והעובדים

בצהריים ,בתאריך י"ז בכסלו.15.12 ,

יצאו לביתם לאמוד את הנזקים .התחושה

באותו יום פורסם באתר וואלה :רעידת
אדמה חזקה בדרום הפיליפינים .הרעש,
בעוצמה  ,6.8גרם לנזקים בעיר דבאו .אחרי
הרעידה המרכזית נרשמו שני רעשי משנה
בעוצמה  5ובעוצמה  ,5.7מצפון לעיר ג'נרל
סנטוס"

היא קשה .אנחנו דאגנו לעצמנו .בשום תרחיש

והשארנו זאת לאנשי המקצוע של המפעל".

את אור והצוות שלו תפסה רעידת האדמה
בזמן הפסקת הצהריים במפעל ,כ 150-ק"מ

איזו תובנה אתה לוקח מהאירוע?
אור" :אם אני כבר נוסע למקומות רחוקים,

ממוקד הרעש עצמו.
אור" :הגענו לעבודה ביום ראשון ,אני ושני

אני לא חוזר בלי חוויות של אקסטרים !!!
כנראה שכשאני נוסע למקומות מרוחקים -

משגיחי הכשרות .באותו בוקר עשיתי סיור
מקיף במפעל ועמדתי על הבקרה של תהליכי
הייצור .הסיור הזה מחוייב המציאות ,לאור
השינויים שאנחנו מבקשים לעשות באיכות

עלי להיזהר .הסכנה אורבת לי .עם זאת,
כנראה שלא תהיה לי ברירה ואצטרך לנסוע
למפעל בפיליפינים מספר פעמים נוספות".
משהו אופטימי לסיום?

ובטיב המוצר.
לפתע רעדה האדמה .הרגשנו תזוזות

אור" :אנחנו נמצאים בימים אלה בשלב של
מיתוג מחדש של מוצרי המפעל .לקראת

חזקות שאי אפשר היה לטעות בהן .אתה

האביב ,רוב אריזות המפעל יוחלפו ובין

מבין מהר מאוד שאתה לא נמצא בסרט אלא

היתר ,הלוגו שלנו יקבל מקום יותר בולט על

באירוע עצמו .כולם יצאו בבהלה והייצור
במפעל הופסק .רעידות המשנה נמשכו עוד
זמן מה .העובדים נראו בהלם .הם רגילים
לרעידות קלות אבל לא לרעידה בסדר גודל

האריזה .לא נעמוד כאן על ההבדלים .כל אחד
יוכל לראות זאת בעצמו על המדפים ,בסּופֶּ ר.
אנחנו נמצאים בשלב השקה של מוצרים
חדשים כגון :שיפקה קלויה על האש ,כחלק

כזה ,שכמוה לא הרגישו מעולם .לרבים מהם
אין תקשורת לבית ולכן הדאגה

מהסדרה היוונית ,וצנצני זיתים – שהם
זיתים בטעם מעדניה בשוק (טעים טעים ש.ג.).

לא הכנו את עצמנו לכזה מצב .המפעל הושבת
ושב לפעול רק למחרת בבוקר ,ובינתיים
הפסדנו יום ייצור יקר .למחסני המלאי
במפעל נגרמו נזקים אך לא עסקנו בכך,

יש למה לטעום!

למשפחותיהם היתה גדולה ,וכל מה שהם רצו

6.8
7
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המשך למאמרי מלפני שבועיים
בנושא תחום עובדי החוץ והיזמויות  /אלישע תשבי
יום שישי בצהרים ,זה עתה סיימתי לקרוא
את העיתון וחיפשתי התייחסות כלשהי

כפי שכתבתי לפני שבועיים ,ענפי המשק
נבחנים ברווחיותם ,ואנחנו  -מרכזי הענפים

למאמרי משבוע שעבר .התייחסות של חבר

והמפעלים ,והחברים העובדים במקומות

ו/או התייחסות של מש''א ,אך לצערי לא

אלו ,נחשפים כלפי הציבור בדוחות הכספים

מצאתי אלא מאמר של נטע קנדל-אפרתי על
היזמות שלה ,שאתייחס לכך בהמשך

שלנו ,ומחובתנו לתת לציבור דין וחשבון על
מצב הענף .כשהוא רווחי  -כיף לדווח ,אך

המאמר.

כשהוא מדשדש או מפסיד  -החשיפה היא לא

עם פרסום המאמר התחלתי לקבל תגובות
רחוב של חברים ,שברובן היו פירגון
להתייחסות ולהעלאת הנושא בעיניים של

נעימה ולעיתים גם ביקורתית.
על עובדי החוץ ,שאנחנו שותפים מלאים
שלהם ,אנחנו כחברי קיבוץ לא יודעים דבר

חבר בקיבוץ ,אך חלקן של התגובות היו יותר

בכל הנוגע להשתכרותם .על זה חלה צנעת

עוצמתיות'' :קראתי את הכתבה והיית
פרווה ,ממש פרווה''.
ראשית אני רוצה להבהיר את עמדתי

הפרט :אין דוחות ,אין חשיפה ,ואין
התערבות ציבורית לנעשה ב''ענף זה'' .זה לא
מעניינו של הציבור.

באשר לקורה עם ''ענף עובדי החוץ

קראתי את הסקירה של נטע על הנעשה

והיזמויות'' .אני מבין בהחלט את הצורך,
הרצון ,והיציאה של חברים לעבוד מחוץ
לקיבוץ ,ופתיחת יזמויות .אין לי שום טענה

ביזמות ''נטע – צומחת מהאדמה'' ,וגם אני
מהמפרגנים לנטע במימוש האישי שלה .אך
נטע לא התייחסה להיבט הכלכלי של היזמות

וחצי טענה לחבר המממש את זכותו לצאת

שלה ולא קיבלנו שום מספר המבטא את

לעבודה בתחום ההתעניינות שלו ,וההכשרה
המקצועית שרכש .יש לי טענות לשיטה שלנו
ולהחלטות שלנו בתחום התעסוקה .אנחנו

הרווחיות ביזמות זו או אחרת .ואני שואל
מעל גבי העיתון ,למה איננו מקבלים דוחות
מסוג זה?

המשותפת,

אני מבין שזה נוגע וגולש לצדדים אישיים

שתפארתה כבר מאחוריה ,ובו בעת אנחנו
מפריטים את הזכות של מימוש עצמי
לתעסוקה .לצערי ,אנחנו מנסים לאחוז במקל

ועדינים ,ושוב ,זו רק דוגמה ,אך זה בהחלט
ממצה את הבעייה שלנו בשותפות .מה זאת
אומרת שאנחנו שותפים? במה אנחנו

בשתי הקצוות ,והמקל לא מספיק גמיש
לאחוז בשתי קצותיו.

שותפים?
חברים ,המשך הפרטת התעסוקה של
החברים בעבודות חוץ וביזמויות  -ואני יודע

מקדשים

את

ההתנהלות
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שאין דרך חזרה משם  -מחייבת אותנו לתת

קשה לי מאד לכתוב את הדברים ,אך אנחנו

מענה אמיתי ,בהיבט של הפרטת העבודה גם

צריכים להיות אמיצים ולא ליצור מציאות

בהיבט הכספי ,ולהכיל עלינו את הקשר של

בלתי אפשרית ,שמביאה חשדנות וחטטנות

תמורה לתרומה.

שעלולה להרוס את החברה כולה.
השבוע פוזרו הפחים הכתומים ברחבי המועצה
וגם אצלנו בקיבוץ.
אז מה שמים בפח הכתום?
אריזות לסוגיהן  -ללא שאריות תכולה ,למעט -
אריזות קרטון ,זכוכית ,ובקבוקי שתייה.
כולל :אריזות של מאכלים  -מפלסטיק או ניילון,
קופסאות שימורים ,משחות לסוגיהן ואריזות של
מוצרי היגיינה בכלל ,שקיות חלב ,קרטוני משקה.
שימו לב :גם אריזות מתכת ושקיות ניילון ,שעד
היום היו בפחים יעודיים משלהן ,עוברות לפח
הכתום.
בימים הקרובים יחולקו שקיות רב פעמיות לאיסוף
האריזות הריקות בבית ,ועלוני הסברה מפורטים.
ביחד נשמור על הסביבה!
גדי סימון  -המחלקה לאיכות הסביבה
מועצה אזורית חבל יבנה

ספירת מלאי

ביום ראשון ,החנות פתוחה
בשעות הצהריים14:30 - 11:30 ,

ספירת מלאי בחנות תתקיים
ביום שני ,ב' בטבת.)30.12( ,
ביום זה החנות תהיה סגורה.

(בערב – נר אחרון – החנות סגורה)
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לקראת עשרה בטבת
טקס בבית העלמין יתקיים ביום שלישי ,י' בטבת )7.1( ,בשעה .16.00
לאחר מכן ,בשעה  20:30באולם האירועים" :המסע לחיים" ,סיפור חייהם של שרה ואליעזר שפר.
מסע חייהם פגש את המקומות הנמוכים והשפלים ביותר שידע האדם .הם בחרו בחיים ,בעשייה,
באמונה .יחד ,זקופים ,גאים .המשפחה שהקימו מספרת סיפור של תקומה והגשמה .המשפחה,
בגווניה הרבים ,מבטאת את פניה היפות והמיוחדות של ישראל  ,ובעיקר את ניצחונה של אהבה
ללא תנאי .יחד ,ותמיד שלובי ידיים.
דברי פתיחה וסיכום מפי יניר מרמור ,נכדם של שרה ואליעזר.
בימים שני ושלישי ,יתקיים מיצג בחברת הנעורים בנושא 75 :שנה לשחרור אושוויץ .סיפורן
של נשים בשואה.

אנא ,כבדו את היום החשוב והמיוחד הזה בנוכחותכם  -ועדת התרבות

אחות כוננת בשבת – אילה עמיר
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון  ,13:00-11:30 -יום שני ,15:30-14:00 -
יום שלישי – אין קבלת רופא ,יום חמישי  ,09:00-08:00 -ו15:30-14:30 -
אחיות בימי ששי במרפאה :ב  27.12-וב  - 3.1-אין אחות במרפאה.
במקרים דחופים בלבד יש לפנות לאחות כוננת.

MRKYAVNE@clalit.org.il

הודעה חשובה!  -לאור שינוי בזמני ההסעה של "נהג בית" לקפלן ורחובות,
זמני לקיחות דם יהיו כדלקמן  :בימים ב' ,ד' בין 07:20 - 07:00
בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בין 09:40 - 09:00
ביום ג' בלבד בין 09:40 - 09:30

ברכות חמות לרגל סיום "שנת בית"
לשחר ויצמן – הרפתן ,ולעודד ליברמן  -הגד"שניק,
מודים לכם על תרומתכם המשמעותית מאוד בתקופה זו,
ומאחלים לכם הרבה הצלחה ביציאה לעצמאות כלכלית (בשלב ראשון ,כאן ביבנה ,כבמב"כים).

מעריכים ואוהבים  -ו .הצעירים

מכירת נעליים
ביום שני ,ב' בטבת ( ,)30.12תתקיים במשטח מכירת נעליים
של מחסן הקיבוצים מ 16:00-עד .19:00
במקביל תתקיים מכירת גרביים ,טייצים וגרבונים ,מבית סטודיו שני.

באותו ערב
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בשעה  - 18:00ארוחת ערב חודשית ומכירת רקפות.

בצרור החיים

ב'

בטבת

תשמ''א

יעקב

ויצמן

ג'

בטבת

תשס''ה

ישעיהו

כהן

ד'

בטבת

תש''ן

אליעזר

גור אריה

ו'

בטבת

תשמ''ד

חיים-מנחם

אייזנר

ח'

בטבת

תשס''א

זאב

בן אהרון

ח'

בטבת

תש''ע

שמעון

דגני

י"ב

בטבת

תשנ''ט

אילזה

ברטוב

י''ג

בטבת

תשנ''ב

רוחמה

חיות

י''ג

בטבת

תשס''ח

חנה

כהן

י''ג

בטבת

תשע"ט

יהודית

ארליך

י''ד

בטבת

תשנ''ב

עזריאל-נתן

זמוש

י''ד

בטבת

תשע''א

עליזה

איתן

ט''ו

בטבת

תשנ''ג

גדליה

קוגלמן

ט''ז

בטבת

תשנ''ח

ראובן

קרמר

כ'

בטבת

תשע''ה

גדליה

דיטור

י''ט

בטבת

תשמ''א

ישראל

שמיר

כ''ב

בטבת

תשס''ה

יוסף-מרדכי

טסלר

כ"ב

בטבת

תשע''ה

רחל

הישראלי

כ''ז

בטבת

תשס''ה

יעקב

גדיש

הנכם מוזמנים להרצאה "למי קראתם זקנים?"
ביום ג' ,ג' בטבת ,31.12 ,בשעה  18:00בבית העם בבית גמליאל.
בשיתוף קהילה תומכת ומועדוני החבל.
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פרטים בטלפון08-8548693-

אם העולם  /נתן יונתן
ִאם הָ ע ֹולָם הַ זֶּ ה הּוא יָם -
אֵ לָיו הוֹלְ כִ ים כָל הַ נְחָ לִ ים.
ִאם הָ ע ֹולָם הַ זֶּ ה הּוא חוֹף -
ּתּוגַת יַּמ ֹו מַ כָה גַלִ ים.

ָאדם הּוא יַעַ ר־עַ ד -
ִאם הָ ָ
יריו.
סּופוֹת נו ְֹשבוֹת בַ אֲ ִמ ָ
ָאדם הּוא ִשיחַ ָקט -
ִאם הָ ָ
יריו.
בַ לָאט נו ְֹש ִרים פִ ְרחֵ י ִש ָ

יריו,
סּופוֹת נו ְֹשבוֹת בַ אֲ ִמ ָ
יריו;
נו ְֹש ִרים בַ לָאט פִ ְרחֵ י ִש ָ
ָאדם גַם ִשיחַ ָקט,
כִ י הָ ָ
יריו!
גַם יַעַ ר־עַ ד  -סּופוֹת בַ אֲ ִמ ָ
על השיר – יצחק ברוכי
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