שבועון קבוצת יבנה
י"ט בתשרי תשע"ז
()21.10.16

הדגל עוצב ב 1958-ומבטא את הזיקה לספר התורה כמו גם לעבודת האדמה בארץ ישראל .הנער משקיף
על העמק החרוש ומעליו כמעין חופה הנושאת כתובת החוזרת בדגלי שמחת תורה שנוצרו בארץ

"כי מציון תצא תורה"  -אוסף אריה רייכמן במוזיאון ארץ ישראל

שבת חוה"מ סוכות
צאת השבת – 18:38
כניסת השבת – 17:39
עלון מספר 1220
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שבת חול המועד סוכות
ערב שבת חול המועד
 - 17:39הדלקת נרות
 - 17:45תפילת מנחה – לימוד  -ערבית
שבת חול המועד
 - 08:00תפילת שחרית
לאחר התפילה שיעורה של כנה נחליאל ורמן
 - 13:30מנחה גדולה
 - 17:00מנחה קטנה
 - 17:15צרבא מרבנן
 - 18:38צאת השבת

י ו ם ר א ש ו ן – ה ו ש ע נ א ר ב ה  -ע ר ב ח ג  -תפילה בשעה 7:00
תפילת ילדי הגיל הרך בשמחת תורה
תתקיים לאחר ברכת הנערים
בקומת הביניים של בית הכנסת ,בהובלת מיכל ברלב
מוזמנים בשמחה!

שיעור על כתיבת ספר תורה
בשמחת תורה ,לאחר מנחה ,בשעה ,17:15יעביר הרב אפרים רובינשטיין
שיעור על כתיבת ספר תורה – הציבור מוזמן
בקשה מהגבאים  -שימרו את נרתיק ארבעת המינים לשנים הבאות
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נקודה למחשבה
כיהודים מאמינים ,מצווים אנו במהלך
חיינו במגוון רחב של מצוות (תפילה,

 משום כוונה  -מצוות צריכות כוונה הוא
כלל הלכתי שמשמעו שיש להתכוון בעת

נטילת ידיים ,ברכות ,הפרדה בין בשר
לחלב ועוד) .אין ספק שלעיתים זה מכביד

עשיית המצווה.

כוונה אינה מספקת ,ולא יוצאים ידי
חובת קיום המצווה וע"כ המצטער

ונראה כעול נוסף על אורחות חיינו .גם
בחג הסוכות ישנן מספר מצוות ,אולם

בעשייתה פטור.

באחת ממצוות החג ישנה הסתייגות של
חכמים שלא קיימת בשום מצווה אחרת

" תשבו"  -מפרשים

כי זה

יישוב

הדעת .הסוכה צריכה להיות מקום בו

בתורה ,והיא מצוות הישיבה בסוכה.
"בַּ סֻּ כֹּת ֵּת ְׁשבּו ִׁשבְׁ עַּ ת י ִָׁמים כָ ל הָ אֶ זְׁ ָרח

שורה נחת ורוגע .פירוש זה מבטא בצורה
יפה ,לטעמי ,את הרעיון של חג הסוכות-

בְׁ יִׁ ְׁש ָראֵּ ל י ְֵּׁשבּו בַּ סֻּ ֹּכת" (ויקרא כ"ג,מ"ב)
על מצוות הסוכה אמרו חכמים

חג האסיף .אחרי שעבדנו והשקענו עונה
שלמה בגידולים שבשדותינו ראוי שנשב

"המצטער פטור" והשאלה היא מדוע?

בנחת ולא נייגע את עצמינו .זה במישור

האם בכל  612המצוות האחרות אין

המעשי היומיומי ,ובמישור הרוחני
הימים הנוראים שזה עתה עברו ועבדנו

לעיתים קושי וצער בעת קיומם?
במה "מיוחדת" מצוות ישיבה בסוכה

על מידותינו והשקענו בוידוי וחרטה על
מעשינו ,כעת אנו צריכים לנוח ולהיות

שדווקא בה המצטער פטור?
על כך ישנם הסברים שונים:


עשיית המצווה ללא

מיושבים בדעתינו.

"תשבו כעין תדורו" (מ .סוכה

שנזכה תמיד לקיים מצוות מתוך יישוב

כ"ח,ב']) שאדם בביתו הוא מתאמץ שלא

דעת ומתוך שמחה.

יהיו דברים שיצערו אותו ,כך גם בסוכה
ולכן אם מצטער  -פטור מהסוכה .

שבת שלום ומועדים לשמחה

עמייעל-גורליק

החוג למחשבת ישראל
החוג למחשבת ישראל מחדש את פעילותו ביום רביעי כ"ד בתשרי26.10 ,
בשעה  19:15בבית סביון
החוג ילמד את איגרת תימן של הרמב"ם
לומדים חדשים מוזמנים להצטרף  -אברהם שטיין
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בין ֶסגול לקמץ גדול
בערב ראש השנה ,חוג היצירה בהדרכת

שהודפס לראשונה בשנת  .1868הרב בר

נורית ברטוב ,דגנית גלס ורחלי וייצמן

השווה עשרות סידורים מודפסים וגם

זיכה אותנו ותלו בלובי חדר האוכל את

כתבי יד והוא מהווה אוצר בלום לכל

הפסיפס אשר עליו עבד החוג במשך

הקשור לנוסחים ולמנהגים של התפילה.

התבוננתי

וכך הוא מסביר בקשר לביטוי בברכה

השנה

האחרונה.

כאשר

בעבודה התפלאתי שכתוב בו טקסט

אחרי קריאת שמע :שאתה" :שין בקמץ,

שַאתָ ה
מתוך תפילת הגשם בנוסחֶ " :

ובסידור שנדפס בטרין בשנת ."1524
ובנוגע לביטוי בברכת המזון" :השין

ּומוריד
ִּׁ
הּוא ה' אֱ לקינּו מַ ִּׁשיב הָ רּוחַ

קמוצה כמו שמופיע בספר שופטים ו',

הַ ג ֶֶשם".

י"ז" :ויאמר אליו אם נא מצאתי חן

התפלאתי מן הטקסט כי לי היה ידוע

שאתה מדבר עמי".
בעינך ועשית לי אות ָ

שבסידורים מופיעה המילה "שאתה"
בקמץ גדול ,אשר בעברית מודרנית

שאתה  -כמו
שם מסביר רש"יָ ":

שאַ ָתה הּוא
נשמעת כמו פתח "ָ " :"AH

שאתה"( .כדאי לציין שרש"י מודפס
ֶ

ּומוריד הַ ג ֶֶשם".
ִּׁ
ה' אֱ להֵ ינּו מַ ִּׁשיב הָ רּוחַ

ברוב המהדורות הישנות ללא ניקוד ולכן

הנושא עורר בי סקרנות והלכתי לספרים
לבדוק את הנושא.

ההערה שלו מופיעה כך" :שאתה כמו
שאתה").

ובכן :בארבעה מקומות בתפילות מופיע
הביטוי "שאתה" .1 :אחרי קריאת שמע

המסורה הקטנה מציינת שם שאין עוד
מקום בתנ"ך שביטוי זה מופיע.

שאתה הוא ה' אלוקינו.2 ,
של שחרית – ָ

הרד"ק ,הרב דוד קמחי,

מסביר:

שאתה הוא ה' אלוקינו,
בברכת מודים ָ -

"שאתה מדבר עמי"  -כמו שאתה בסגול,

שאתה משיב
 .3בברכות גשם וטל – ָ

כמו "עד ַשקמתי דבורה ַשקמתי אם
בישראל" (שופטים ה' ,ח') .השין בפתח

הרוח,...

שאתה,
במקום בסגול .ונקמצה השין – ָ

שאתה זן ומפרנס.
 .4בברכת המזון – ָ

שאתה
להרחיב על האלף .ופירושו ֶ -

אחד מהמקורות לידע על הסידור

מדבר עמי בשם השם.

והתפילה הוא הסידור של הרב יצחק בן
אריה יוסף בר " -סדר עבודת ישראל",
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בפירוש מנחת שי של הרב ידידיה שלמה

את העניין עוד יותר ,נמסר לי על ידי

נורץ מהמאה ה 18-הוא כותב" :בדפוס

חברנו אבשלום כהן ,שההגייה של הסגול

ישן  -השין בסגול ,ובספרים אחרים

אצל התימנים היא כמו פתח .AH -

ובכתבי יד – בפתח ,ונכתב עליו בגיליון
יפה בפתח בשין .ועוד כתוב שם נוסח

אז "תכל'ס"  -איך צריך לקרוא את זה?

אחר בקמץ .ורד"ק כתב שהיא קמוצה

בסידורים של רינת ישראל וקורן ושורה

וכן מצאתי בשאר ספרים".

ארוכה של סידורים שהודפסו במשך

ההסבר הבלעדי לתופעה זו בסידור הוא

מאות שנים  -הניקוד בקמץ ,ובעברית

השיטה הידועה ,שסגנון הסידור
משתדל
התנ"כי.

נאמן

להיות
אבל

הקונקורדנציה,

על
שין

שלנו

לסגנון

זה

" ."SHAATAHואם הסידור שלך

פי

דווקא בנוסח ספרד או של רב מרדכי

הזיקה

ברויאר או של הרב עובדיה יוסף -

מופיעה בתנ"ך יותר ממאה פעמים

בצורת ֶש ורק פעם אחת בצורת ָש

היום

יישמע

-

" - "SHEH/ATAHבסגול.

ורק

ש.
פעמיים בצורת ַּ

כל זה מזכיר לי בדיחה על שני יהודים

הנימוק "להרחיב על האלף" נשמע מוזר

שהתווכחו אם אומרים "אב הרחמים"
או לא .אחרי כמה דקות של התדיינות

ההבעה של הקמץ הגדול הוא " "OWכך

הסכימו לשאול את הרב .הרב ענה להם:
"כן ,זאת ההלכה"" .מה זאת אומרת?"

לכן ,אין ספק שהניקוד בקמץ הינו

שאלו .והשיב הרב" :מתווכחים!"

מאוד ,מה עוד שבעברית "אשכנזית"
שהביטוי יישמע "."SHAW ATOH
תופעה חריגה .ובכל זאת ,בכל הסידורים
בנוסח אשכנז ,בכל המקומות ביטוי זה
בסידור
(כולל
בקמץ
מנוקד

ובקיצור ,יישר כוח לחוג על
המלאכה הברוכה והיפה.

קונסרבטיבי) .אבל בנוסח התפילה
בחומש של הוצאת חורב של הרב מרדכי

"ותן טל ומטר על פני
האדמה"

ברויאר -הניקוד בסֶ גול .בסידורים בנוסח
ספרד ועדות המזרח יש כאלה עם ניקוד

האֶ מת וה ָשלום אהבו

אלכס-בקר

בסֶ גול ואחרים בקמץ גדול .בסידור של
הרב עובדיה יוסף הניקוד בסֶ גול .ולסבך
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לוחות הזמנים לערב החג וליום שמחת תורה
יום ראשון – הושענא רבה  -ערב חג
 - 07:00מניין מרכזי
 – 17:37הדלקת נרות
 - 17:52מנחה-לימוד –קבלת חג ,תפילת ערבית והקפות

שמחת תורה
 - 07:30תפילת שחרית – "אתה הראת" ושלוש הקפות
 - 09:30קידוש על הדשא ולאחר מכן כיבוד לכל הציבור
 - 09:45לימוד בבית סביון  -מפי עינת לוי
דף יומי בקומת הביניים בבית הכנסת
המשך ההקפות ,ובמקביל – :קריאה בתורה בפרגולה
קריאה בתורה לנשים  -בבית המדרש
" – 10:00ברכת הנערות"
( 11:00בערך - ) ...קריאת התורה בבית הכנסת ,יזכור ,תפילת הגשם ,מוסף
מנחה גדולה  -לאחר תפילת מוסף (אם התפילה תסתיים אחרי (12:56
- 17:00
- 17:15

מנחה קטנה
לימוד

- 18:36

מוצאי חג

חג שמח -גבאי בית כנסת

שמחת תורה  -בבית סביון
 :9:15קידוש חגיגי
לאחריו שיעורה של עינת לוי – "האמנם התגלו מראות שמים?"
 : 10:30עליות וקריאה בתורה  -בלובי
 : 10:45הקפה וריקודי שמחה

חג שמח!
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לימוד ליל הושענא רבה במוצאי שבת חוה"מ
שיעור מפי הרב אילעאי עופרן

"מי כתב את הפסו קים האחרונים בתורה?"
לאחר מכן –לימוד בקבוצות ושיעור מפי יוחנן מאלי:
"מאיפה נובע המעיין – על כוחה של פרשנות בתרבות מסורתית"
בשעה  20:30בסוכה במשטח  -ב ו א ו ב ש מ ח ה

סיום עונת הרחצה בבריכה
ערב שמחת תורה (יום ראשון) ,יהיה היום האחרון לעונת הרחצה בבריכה.
תודה רבה לנחום ריין על עבודתו הרבה ,מכל הלב ,בהפעלת הבריכה.
נעמה סולטניק  -מרכזת ענפי שירותים
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ממתקים טבעיים
לפני כארבעה חודשים קיבלתי "אור

תוקף המוצרים

ירוק" ממשאבי אנוש ,ויצאתי לדרך

היות ואני עדיין בתחילת הדרך ,טרם

בהקמת היזמות "ממתקים טבעיים":

מצאתי איש מקצוע שידע לבדוק את

ממתקים מרכיבים טבעיים בלבד.

המוצרים ולתת תוקף וודאי לצריכתם.

הענף העיקרי שאליו אני משתייכת הוא

נוסף על כך ,טרם למדתי שיטות לשמירה

הזיתיה ,ויום בשבוע אני מייצרת

על יציבות המוצרים בטמפרטורה

בביתי.

שאינה הקפאה (שיטות שאינן

בחנות

כוללות חומרים משמרים כמובן).

הקיבוץ ,וזה המקום לומר תודה

על כן ,אני שומרת את כל המוצרים

את

הממתקים

הממתקים

נמכרים

רבה לצוות החנות המסור.

בהקפאה .אבל :מניסיון אישי ,רוב

נוכחתי לגלות שפתיחת יזמות זה לא דבר

המוצרים יכולים להיות טובים גם

של מה בכך ,ובהרבה דברים הדבר מזכיר

במקרר לכמה ימים ואולי אף יותר ,וחלק

הריון ולידה .יש בזה משהו ראשוני,

מהם אף יכולים להיות מחוץ למקרר ,אך

מרגש ,משמח ומחייה ,ועם זאת ישנם גם
חבלי לידה לא פשוטים המלווים בתסכול

טריותם תאבד במהירות.
ערכים תזונתיים

וחוסר וודאות .אך התוצר הוא קסום
ונפלא ,ושווה את כל התהליך ,עם

הדבר תקף גם לקביעת הערכים
התזונתיים של המוצרים ,ובניהם פירוט

המעלות והמורדות שבו .גיליתי גם
הרבה "אנשים טובים באמצע הדרך"

של כולסטרול ,סוכר ,שומנים וכדומה ...
דבר שעליו אני מקפידה הוא לרשום את

שעוזרים ומלווים בשלבים השונים של

כל המצרכים שאני מכניסה במוצר ,ומי

ומניסיונם

שחשוב לו לדעת כמויות מדויקות יכול

האישי.
לאחרונה חברים רבים מגלים התעניינות

לפנות אליי ואשמח לענות .מעבר לכך,
חישובי קלוריות וערכים נוספים ,כרגע

ביזמות ,ואני נשאלת שאלות רבות,
שייתכן שחברים נוספים ישמחו לדעת

לא.

התהליך,

בתרומה

בידע

את התשובות עליהן ,על כן אסביר מעט
ואפרט.
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האם המוצרים בריאים?

כגון תחליפי סוכר למיניהם לא נחשבים

זו שאלה שאני נשאלת על ידי חברים

סוכר ,ובשימוש בהם ניתן לציין "מוצר

להיזהר

ללא סוכר" .כמובן שבמוצרים אלו איני

רבים.

אני

מקפידה

מאוד

מהגדרות מהסוג הזה ,היות וההגדרה של

משתמשת.

"בריא" היא דבר מאוד עדין .והיא יכולה

איכות הסביבה

להיות שונה מאדם לאדם ,ומגישה לגישה.

זה נושא שמעסיק אותי רבות ,ואף קיבלתי

המוצרים שאני מכינה מכילים חומרים

פניות והצעות ממספר חברות בנושא.

טבעיים בלבד .ללא חומרים משמרים ,ללא

אני משתדלת מאוד שהמוצרים יהיו

סוכר לבן ,ללא גלוטן .הם כן מכילים דבש,

טבעיים ,אך בתחום האריזות טרם

סילאן ,מייפל טהור ,שהינם סוג של

הצלחתי להגיע לקרבה לטבע ולשמירה

המתקה .הם אומנם טבעיים יותר ,הם

עליו .אני נמנעת מלקבל מארזים בחזרה,

אינם מעובדים ,ולאנשים רבים מומלץ

היות ורוב המארזים אינם ניתנים לשטיפה

לצרוך מהם על פני סוכר לבן/חום ,אבל יש

ולהדחה ,ועל כן איני יכולה להתחייב

לזכור שהם עדיין סוג של סוכר ,וגם מהם

שבשימוש חוזר הם יגיעו נקיים לבעלים

יש לצרוך במתינות ,כי אם לא אז זה כבר
עלול להיות לא "בריא" .על כן ,כל אדם

הבאים.
אני כן יכולה בחלק מהמארזים לקיים

צריך לקרוא את הרכיבים שאני רושמת,
ולפי מה שבריא לו באופן אישי ,לצרוך

מדיניות של מילוי ,כפי שאני עושה כבר עם
מספר חברים ,ומי שמעוניין בפירוט יכול

מהמוצר.
--דבר שעליו אני יכולה להתחייב הוא

לפנות אליי בנושא.
מארזים מקרטון או מארזי החג אין טעם

שאני מקפידה שכמות ההמתקה במוצר

להחזיר אליי ,ומי שמעוניין בשימוש חוזר

לא תעלה על  25%מכלל הרכיבים,

יכול לקנות את הפרלינים בחנות (ואם אין

ובמקרים רבים אף הרבה פחות מכך.
*נקודה אחרונה בנושא זה :לא תמצאו

את המוצר שהוא רוצה אז ניתן לפנות אליי
באופן אישי) ולסדר במארז באופן עצמאי.

אותי מתחייבת שהמוצרים שלי הם ללא
סוכר ,היות ומבחינה משפטית ישנם

אסיים בתודה :לכל מי שהאיר ,העיר,
פירגן ,ביקר ,פנה ,שאל ,הציע ,עזר ,תרם,

כללים מאוד ברורים בנושא התוויות.
כשמשתמשים בהמתקה כגון דבש או

ליווה ותמך .מכל אלה נבניתי .למדתי.
חשובה לי הביקורת ,ממנה אני לומדת.

סילאן אסור לרשום שהמוצר הוא ללא
סוכר .לעומת זאת ממתיקים מלאכותיים

מועדים לשמחה,
לילך פלק
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ממתקים טבעיים

לקחת את ההזדמנות ולהודות
הקיבוץ בנוי ומושתת כלכלית וחברתית

החדש וחיסול הישן .לאותם חברים שבאו

על האנשים שמשקיעים את מרצם וכוחם
בענפים השונים ובתפקידים השונים

והתגייסו למשמרות ביריד "חבר"
בשעונים והזיתיה ,ואלה שהגיעו לעזור

שמחזיקים אותנו ,ועל כך אנו אומרים

בענף

או

תודה מפעם לפעם.

לפרויקט\משימה נקודתית (ויש לא מעט

אנחנו רוצים לקחת את ההזדמנות
ולהודות לאנשים גם על הפרויקטים

דוגמאות שכאלה) ,ולאלו שבתקופת
החגים משוחררים ממקומות העבודה

הקטנים והמזדמנים ,שנראים לחברים

הקבועים

ושישי,

כמובנים מאליהם לעיתים  ...אך למעשה

ומציעים עצמם לעזרה במקומות שמחסור

מתבססים על גיוס פה וגיוס שם ובאופן
כללי על עזרה שהיא מעבר לשגרה

בשעות עבודה של ימי החג דווקא
מכבידים יותר.

היומיומית .בימינו ,גיוסים שכאלה כבר

"הרבה מוכנים לעשות מעשה גדול

אינם מובנים מאליהם  ....אז תודה על

מזהיר ,חד פעמי ,שרבות ידובר בו .קשה

משמרות הערב והלילה במכבסה ובמחסן

בתקופת

שלהם

הפיק

בערבי

שלו

חג

הוא המעשה הקטן ,היום יומי ,האפור"

הבגדים ,תודה על בניית סוכות ציבוריות

(אסתר קל)

ופרטיות לחברים שזקוקים לעזרה ,תודה
על עזרה בהכנת המקום למחסן ריהוט

תודה רבה !!! צוות מש"א

ירקונים תשע"ז  -סיור פתיחה  -בעקבות מורדים ויזמים בגליל התחתון
לרגל פתיחת עונת ירקונים לשנת תשע"ז ,נצא לסיור מזריחה עד שקיעה לגליל התחתון .נתחקה אחר
פועלם של דונה גרציה ,מחדשת הישוב היהודי בטבריה במאה ה ;16-דאהר אל עומר ,הבדווי ,מושל
הגליל במאה ה 18-ועוד .האתרים המרכזיים בהם נבקר:
שפרעם – ביה"כ ,הקסבה ,המצודה .מפגש עם אמיר מזריב ,מנהל מח' המיעוטים במועצה לשימור אתרים.
איעבלין  -ביקור בבית משפחת דאוד ומפגש עם משמרי המורשת המקומית.
דיר חנא  -מצודה וקסבה.
טבריה  -ביקור בבית דונה גרציה וסיור בעיר העות'מאנית .ארוחת ערב עצמאית בטיילת.
ביום חמישי ,ט' בחשון תשע"ז10.11.2016 ,
יציאה בשעה  .05:45תפילת שחרית בדרך .חזרה משוערת21:00 :
ארוחת בוקר וצהריים  -עלינו.

פרטים נוספים בדוא"ל *-נא לבוא בתלבושת המכבדת בני מיעוטים.
למנויים ולמצטרפים חדשים :אנא ודאו שקיבלתם דוא"ל .ולא  -שילחו הודעה:
sassonavi@gmail.com
אבי ששון ואליקים איטלי
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מחסן ריהוט החדש
כפי שהודענו ,מבנה האינסטלציה החדשה
יוקם במה שהיה עד לא מזמן מחסן ריהוט
הישן .תכולת המחסן פונתה למשכנו החדש
בלול מערב (לול  .)4חלק מהריהוט והציוד
היה מסומן בשמות החברים ,חלק גדול לא.
בחודש הקרוב המחסן החדש יהיה פתוח,
כדי לאפשר לחברים לבוא

למטרה ידועה תוך זמן סביר .אתר "תן קח"
שלנו בפייסבוק מוכיח את עצמו שוב ושוב
כדרך יעילה להעביר הלאה ציוד למי שישמח
לקבלו .יש גם לקחת בחשבון שהזמן שציוד
נשמר במחסנים לא מיטיב עימו ,ושבכל
מקרה הקיבוץ אינו נושא באחריות לשמירת
הציוד .לכן ,עדיף לשמח

ולסמן את הרכוש שהם
מעוניינים לשמור .אנא סמנו
בצורה ברורה – כולל הוספה
של השנה ( .)2016ציוד שלא
יסומן ייחשב כתרומה ואנחנו
נעשה בו שימוש לטובת צרכי הקיבוץ או
נזקקים (ולחלופין ,אם הציוד במצב לא טוב,

מישהו עם ציוד שאינכם
צריכים ,ולתרום כך לסביבה
באותה הזדמנות .מוזמנים
לפניות אלי בכל שאלה
בנושא ,ואשמח לסייע.
מחצלות
בתום החג ועד יום שישי כ"ו בתשרי ()28.10

הוא ייזרק לאשפה) .בשלב זה ,כדי לשמור
על הסדר ,אין להוסיף ציוד למחסן ללא
תיאום ואישור .המחסן הקודם היה במצב
קשה מאוד בשל גיבוב של רהיטים זה על גבי
זה בצורה שלא אפשרה לדעת מה יש שם,
ומה שהיה ידוע  -היה קשה עד בלתי אפשרי
להוציא משם .איננו רוצים להגיע שוב למצב

יש להניח את המחצלות מחוץ למחסן ריהוט
הישן (כבעבר) ואנו נדאג לפינויים למחסן
החדש.
צרכי סוכה
בהזדמנות זו ,תודה גדולה לכל העוסקים
במלאכה כדי שלכולנו תהיה סוכה נאה
ובגודל הנוח לנו ,ובראשם לאליקים איטלי,

דומה .בכלל ,מומלץ מאוד לתרום (או
למכור) ציוד שכבר אין בו שימוש ולא לאגור
אותו ,אלא אם כן יודעים שיהיה בו שימוש

שהקדיש לילות כימים ודאג לכל צרכי
סוכותינו.
מועדים לשמחה  -נעמה סולטניק

מרפאה
אחות כוננת בשבת חוה"מ סוכות – אילה עמיר
בערב שמחת תורה  -קבלת רופא מ 8:00-עד 9:00
קבלת אחות עד השעה 11:00
אחות כוננת בשמחת תורה – אחות בית סביון
קבלת רופא לאחר שמחת תורה
יום שלישי משעה .09:00-13:00
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יום חמישי משעה  08:00-09:00ו.14:30-15:30-
מנחם האופטומטריסט יגיע למרפאה ביום רביעי כ"ד בתשרי 26.10

ס ָּּכה וְ לוּלָּ ב לְ ַעם ְסג ָֻּּלה – פיוט לחג הסוכות
ֻ
סֻ כָ ה וְ לּולָב לְ עַ ם ְס ֻגלָה.

ּומינָיו.
מֶ ה עָ ְצמּו ָרזֵ י לּולָב ִּׁ

יִּׁשאּו ְת ִּׁהלָה.
יַחַ ד ָירֹּנּו ְ

וְ לִּׁ י מָ ה י ְָקרּו ְמאֹד עִּׁ ְנ ָינָיו.
ַאש ֵרי ְטהוֹר לֵב הַ ָשם ַרעְ י ֹונָיו.
ְ
לְ סוֹד ִּׁמ ְצוָ ת ֹו הַ ְמ ֻעלָה.

אֵ ל ִּׁמ ִּׁמ ְצ ַריִּׁ ם גְ ָאלָנּו.

ַארבַ ע בַ לּולָב ח ֹונֶה.
ֵשם בֶ ן ְ

ִּׁדבְ רות ָק ְדש ֹו ִּׁה ְש ִּׁמיעָ נּו.

בְ ִּׁמילּוי הֵ ִּׁהי"ן בִּׁ פְ ָרטָ יו ִּׁת ְמנֶה.

ֲע ָננַי כָבוֹד ִּׁה ִּׁקיפָ נּו.

נֹ(ו)כַח הַ לּולָב ל ִַּׁש ְד ָרה ִּׁתפְ נֶה.

ַארבָ ע רּוחוֹת מַ טָ ה ּומַ עְ לָה.
לְ ְ

ְסבִּׁ יבָ יו ִּׁמינָיו ג ֶֹרן עֲגּולָה.

נֹעַ ם ְד ָרכָיו לָנּו הו ִֹּׁדיעַ .

הֶ הָ ָדס רוֹמֵ ז לִּׁ ְשלו ָֹשה ָאבוֹת.

ִּׁמזִּׁ יו הֲ ָדר ֹו לָנּו הוֹפִּׁ יעַ .

מ ֶֹשה ַאהֲ רוֹן בַ ֵדי ע ֲָרבוֹת.

ַדעַ ת יוֹם לְ יוֹם אֹמֶ ר יַבִּׁ יעַ .

יוֹסֵ ף לַלּולָב חֶ ְמ ַדת לְ בַ בוֹת.

ַדעַ ת יְחַ ּוֶ ה לַיְ לָה לְ לַיְ לָה.

ָדוִּׁ ד לַאֶ ְתרוֹג כַ לָה כְ לּולָה.

יִּׁש ָרַאל בְ צַ ל סֻ כָ ת ֹו.
יִּׁשמַ ח ְ
ְ

עּודה ַת ִּׁתיר לְ בִּׁ נְָך.
חוֹתָ ם ְת ָ

יִּׁ ְסתוֹפֵ ף יֶחֱ סֶ ה ַתחַ ת אֶ בְ ָרת ֹו.

זֶ בֶ ד טוֹב ִּׁתזְ בֹד לְ עַ ם לְ ָך.

הַ ֵשם כִּׁ כְ תָ ב ֹו וְ כִּׁ ְק ִּׁריָאת ֹו.

ּומיַחֵ ל לִּׁ ישּועָ ְתָך.
קו ֵֹרא ְ

כְ ִּׁמ ְספָ ר סֻ כָ ה ִּׁמ ְספָ ר ֹו עָ לָה.

יִּׁ ְת ַק ַדש ִּׁש ְמָך בְ פִּׁ ינּו סֶ לָה.
על השירים – יצחק ברוכי

הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com12:

