שבועון קבוצת יבנה
י"ז במרחשון תשע"ט
()26.10.18

עקידת יצחק -יצירה של האמנית תמר מסר
שבת פר' וירא
צאת השבת – 18 :33

כניסת השבת – 17:34
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שבת וירא
ליל שבת
17:34
רבע שעה
לאחר הדל"נ

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:30

דף יומי בבית המדרש

08:30

תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורה של עינת לוי

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 שיעור "צורבא מרבנן"

18:33

צאת השבת

 – 17:45הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
 – 17:00משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה

שהשמחה במעונם
מזל טוב לשרה ברוכי להולדת הנין ,נכד לשירה ויהודה אביישר ,בן לאלי ועדי.
מזל טוב לנחמה יהושע לבר המצווה של הנכד עופר ,בנם של איתן ושרון יהושע.
מזל טוב לשמעון ותמר בזק להולדת הבת.

*השבת יעלה לתורה הנער בר המצווה עופר יְ הוֹשֻׁ ע ,נכדּה של נחמה יהושע – ו .בית הכנסת.

זמני תפילות
מנחה-לימוד-ערבית בבית הכנסת בשעה 16:50
מנחה-ערבית בשכונה הצפונית בשעה 16:45
בשכונה הדרומית – מנחה –  ,18:00ערבית – 20:15
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למה צחק/ה אברהם/שרה? – מחק את המיותר /

קובי שטיין

פעמיים מבשר הקב"ה שלאברהם ושרה
יוולד בן לעת זקנה ,ופעמיים נתקלת

שלכאורה פעולותיהם זהות ברמה
המהותית .עכשיו אני מזמין אותנו להציב

הבשורה בתגובה של צחוק .על אברהם
קראנו בשבוע שעבר (פרק יז ,טו-יט) ועל

את עצמנו בעמדת מפרשי המקרא (אם
נרצה או לא אנו כאלה ,גם אם קטנים

שרה נקרא בע"ה השבוע (פרק יח ,י-יד).
תיאור הבשורה דומה בשני המקרים ,וכן

מאלה שעל הדף) ,וכעת נתבונן פנימה
לראות מה קורה לנו .נגלה שאנו חשים את

התגובה של המתבשר/ת .אבל ,כידוע,
הדברים בכל זאת מתפרשים באופן שונה

תחושת חוסר ההוגנות שבדבר (משמע איננו
אדישים לשאלה) ,מבחינים שנעשתה פה

בין שתי הדמויות .את שאלתו של הקב"ה
לנוכח צחוקה של שרה" :לָמָ ה זֶּ ה צָ חֲ ָקה

איפה ואיפה ,ונוצר אצלנו דיסוננס כפול:
פעם ראשונה אנו חשים דיסוננס על חוסר

ָש ָרה" (יח ,יג) רואים הפרשנים ,רובם
ככולם ,כשאלה שמהותה קפדני-דקדקני-

ההוגנות שזיהינו ,ופעם שנייה מתגבש
בקרבנו דיסוננס על כך שאלוקים שאמור

ביקורתי על הצחוק של אם האומה .יתרה

להיות מופת של צדק ,הוא הוא אשר מתנהג

מזאת ,הם מצביעים על כך שהקפדה שכזו

באופן שאיננו הוגן .אל הדיסוננס הזה אנו

איננה נוכחת אצל אברהם .לאור זאת הם
שואלים ,ואנחנו ממהרים לשאול יחד

צריכים להתייחס,
אפשרויות:

שלוש

איתם ,מהו ההבדל בין צחוקו של אברהם
לצחוקה של שרה?

 .1נחיה עם הדיסוננס :נאמר שיש חוסר
צדק בעולם ,באלוקות ,ונתמודד עם

ברשותכם ,בכוונתי הפעם להתמקד דווקא
בעצם השאלה ,ולא בתשובות .מדוע

ההשלכות של תובנה זאת על משמעות
קיומנו ,כדרכו המייסרת של איוב.

מלכתחילה מתעוררת השאלה? דומני

 .2נפתור את הדיסוננס :נאמר שיש

שהתמקדות בהופעת השאלה יכולה להאיר

הבדלים מהותיים בין המקרים ולכן יש

לנו דבר מה עלינו ,כיצורים מחפשי
משמעות .נניח לצורך הדיון שאנו מקבלים

הבדל בתגובה (כפי שעושים המפרשים),
ובכך נשמר את הצורך שלנו באמונה

את עמדת הפרשנים שתגובתו של הקב"ה
אכן שונה בשני המקרים ,ואכן הוא מקפיד

בעולם צודק ,אם כי לפעמים נצטרך
להוציא את הטקסט מפשוטו ,ואף לסלף

עם שרה יותר מאשר עם אברהם ,על אף

לעיתים את משמעותו.
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ולרשותנו

 .3נעלים את הדיסוננס :נאמר שהבנו לא

המשמעויות השונות בהן אנו נתקלים

נכון את הטקסט וננסה להבין אותו

בחיינו .המשמעויות של הדברים הקטנים

מחדש ,אבל באופן שבו השאלה לא

(אירועי היום יום) צריכות להסתדר עם אלו

מתעוררת לכתחילה .במקרה דנן ,נקרא

של הדברים הגדולים (משמעות החיים),

את הפסוקים כך שאין בהם ביקורת כלפי

אחרת אנו נימצא במצב של חוסר שקט

שרה כפי שאין כלפי אברהם ,או להפך.

ונידרש למצוא דרך החוצה מהפלונטר.

המחיר הוא שלא נוכל ללמוד משהו חדש,

אבל ,יש מחיר בצד כל בחירה "למחוק את

שכן רק משאלות ניתן ללמוד.

המיותר" ,יהא "המיותר" השקט הנפשי,

כאן טמון משהו עמוק ביחס אלינו ,בני

האמת הטקסטואלית ,או ההתמודדות עם

האדם – אנחנו זקוקים לאיזון בין

השאלה .לכן ,כל בחירה היא משמעותית
הדעת.
את
עליה
לתת
וראוי
-------------------------שבת שלום

עם המעבר לשעון חורף,
החל מיום ראשון הקרוב,
מניין ראשון של תפילת שחרית
בימות החול יתחיל בשעה .05:45
הגבאים
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סדרי העבודה ביום הבחירות למועצה האזורית
 .1מבוא:
א .הבחירות למועצה האזורית יתקיימו ביום שלישי הקרוב ,כ"א בחשון ,ה30-
באוקטובר ,משעה  07.00ועד .22.00
ב .יום הבחירות הוא יום שבתון במדינת ישראל ,אולם ע"פ החלטת המזכירות – עבור חברי
קבוצת יבנה יום זה הוא יום עבודה לכל דבר ועניין.
ג .ביום הבחירות יופעלו ענפי המשק והשירותים ע"י חברי הקיבוץ.
ד .מערכת הגיל הרך והזוגונים לא תפעל ביום הבחירות.
ה .המרפאה סגורה ,עם אחות תורנית למקרי חירום בלבד.
ו .נסייע בכוח אדם למערכת הבחירות של המועצה האזורית חבל יבנה ,כמיטב יכולתנו.
 .2סדרי עבודה:
א .העסקת שכירים ביום הבחירות (בעלות  200%מיום עבודה רגיל!!) תהיה רק באישור
מרכז המשק.
ב .כל החברים מגוייסים לעבודה ,ע"פ צורכי הענפים מחד וע"פ צורכי מערכת הבחירות
מאידך .מש"א ירכז את הצרכים השונים ,וישבץ את החברים לעבודה בהתאם לצורך.
ג .יום הבחירות איננו יום חופש לחברי הקיבוץ ,והחברים ישובצו לעבודה ע"י מש"א.
ד .עובדי חוץ ועובדי הוראה שמקום עבודתם מושבת ביום הבחירות ,יסייעו להפעלת
המשק בהתאם לשיבוצם ע"י מש"א.
ה .חברי הקיבוץ שהענף שלהם מושבת ביום הבחירות ,או שפעילות הענף מצומצמת בגלל
הבחירות ,יסייעו להפעלת המשק בהתאם לשיבוצם ע"י מש"א.
ו .במשפחה שיש לה ילדים קטנים עד כיתה ג' (כולל) ,אחד מבני הזוג יישאר בבית עם
הילדים ,וזו תיחשב עבודתו באותו היום.
ז .במידת הצורך ,ילדי התיכון (לימונים) יעבדו ויסייעו בהפעלת המשק .לילדי החטיבה
(חברת הנעורים) תתקיים פעילות חברתית.
אנו מצפים מכל החברים לשיתוף פעולה במילוי המטלות של יום זה.

בברכת חברים לתורה ועבודה - ,נחמיה רפל  -מרכז משאבי אנוש
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יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה יצחק רבין
שוב מוצ"ש "לך-לך" ,אור ל-י"ב במרחשוון  23 -שנים אחרי ...
א .במותו לא ציווה לנו כלום – העובדה

ד .לא "השסעים בחברה הישראלית" –

שאדם מת ,נפטר או נרצח ,לא הופכת את

החברה הישראלית שסועה בהחלט ,והדבר

פועלו לנכון וצודק .זו מניפולציה שכיחה

מסכן את עתידנו וצריך להדיר שינה

ומקובלת ,אך לא ראויה וגם לא רצויה .לא
אוהב את השימוש המגוייס והמניפולטיבי

מעינינו .הייתי מקדיש לנושא הזה שפע של
תשומת לב ,אך הקשר לרצח רבין רופף

הזה בגופות ,לא כשהוא נעשה אחרי
פיגועים ולא כשהוא נעשה אחרי רצח

למדי .לא השסעים הובילו לרצח .אם כבר,
הרצח הנורא הזה הוא שיצר והעמיק כמה

פוליטי .
ב .לא "יום רבין" ולא "מורשת רבין" – בלי

מהשסעים הללו.
ה .לא "מעגלי שיח" – השתתפתי באלף

להיכנס לדיון האם צריך לזכור את רבין
כרמטכ"ל המפואר של מלחמת ששת

כאלה בחיי ,וכמעט תמיד זה היה חסר ערך,
במיוחד כשמדובר במפגש חד פעמי ולא

הימים ,או כמי שניסה להביא שלום ויצא
לו הסכם אוסלו ,שאלת פועלו של האיש

בתהליך ארוך ומונחה היטב .חשוב ללמוד
לדבר על מחלוקות ,לנפץ סטיגמות ,לפתח

הגדול שהיה אסור שתהיה במרכז הדיון.
אם הוא היה מת מהתקף לב באותו יום,

סובלנות ולהכיר את השונה .אך מחקרים
הראו שבדרך כלל המעגלים הללו משיגים

איש לא היה חושב להקדיש יום לעיסוק

בדיוק את האפקט ההפוך – הסטיגמות
נשארות במקומן והזר שפגשתי הוא פשוט

ג .לא "התנגדות לאלימות" – תמיד טוב

"לא כמוהם".
ו .לא "רחל אמנו" – גם כי יום פטירת רחל

במורשתו.
להתנגד לאלימות .מין מסר ג'וקר שתמיד
עובד ומערכות חינוך גם מקדישות לו די

הוא י"א במרחשוון ויום הרצח הוא י"ב .גם
כי אינספור מקורות קדומים מראים

הרבה משאבים .לשים את רצח רבין על
הסקאלה של שאר מעשי הרצח –

שהתאריך הזה בשום אופן אינו יום פטירת
רחל ,וגם כי לא משנה מה התוכן שיוצקים

הפליליים ,המשפחתיים ,הלאומניים או על
כל רקע אחר ,גם הוא פספוס והקטנה של

למושג המעורפל ,המוזר והמיותר של "יום
פטירת רחל אמנו" ,הוא עלול להשכיח

חשיבות היום הזה.
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ולהעיב על מסרים הרבה יותר חשובים

ההסכמה הבסיסית ביותר שעליה יושב

ואקטואליים (שמא זו חלילה המטרה??).

הקיום המשותף שלנו.

אז מה כן?

ח .העובדה ש 23-שנים אחרי הרצח,
קבוצות רבות בחברה הישראלית חשות

א .י"ב במרחשוון הוא "יום הזיכרון לרצח

ניכור כלפי היום הזה ,בעוד קבוצות אחרות
מנכסות אותו לעצמן בלבד ,היא ההצלחה

ראש הממשלה".
ב .הנושא הוא "רצח מנהיגנו הנבחר בידי
אחד

מאיתנו".

ודוק

–

הכי גדולה של הרוצח – הדבק הבסיסי

"מנהיגנו"

ו"מאיתנו" בגוף ראשון ,רבים .לא המנהיג

ביותר שאמור להחזיק אותנו  -התפורר .

שלהם נרצח ,ולא אחד מהם רצח.

ט .ראש הממשלה הוא לא אדם פרטי ולא

ג .זה יכול לקרות שוב.

עוד ראש מפלגה גדולה .אפשר לא לאהוב

ד .קראתי שוב את ג' ויש לי צמרמורת.

את זה אך בניגוד לכל האחרים ,הוא
המנהיג גם של מי ששונא אותו .מי שפוגע

ה .באופן אבסורדי ומתסכל – בכדי שנמנע

בו ,פוגע בכל אחד ואחת מאיתנו.

הישנות טרגדיה כזו ,חשוב יותר להבין את
עמדתו ומחשבותיו של הרוצח ,מאשר את

י .רוצחים יש לנו ,לצערי ,המון .אך מי
שרוצח את ראש הממשלה לא רק הורג

דמותו ופועלו של הנרצח.
ו .הצבת הארץ מעל המדינה והעדפת

אדם ,אלא פוגע קשות במדינה כולה ,ביסוד
קיומנו .בשנים האחרונות משתמשים

ה"תורה" על פני העם ,הן חלק מהעוול
והפשע שבמעשה הזה.

בביטוי הזה קצת יותר מדי ,ונושאים אותו
לשווא וחבל ,אך חשוב להבין  -יגאל עמיר

ז .כשאדם יורה בראש הממשלה ,הוא לא
פוגע באדם ספציפי ולא מחבל בעמדה או

הוא לא סתם רוצח .הוא בוגד.

במהלך מסויים ,הוא רוצח את השיטה .את
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לא יחרץ כלב לשונו...

 /יסכה כוכבא  -בשם "ועדת חיות מחמד"

במאמר זה אני פונה ,בשם חבריי לוועדה,

יכולות להוציא את השכנים מן הכלים,

לאותן משפחות בהן מגדלים כלב או כלבה.

ולא פעם אנו מקבלים תלונות על כך .יש

אנו ,חברי הוועדה ,מודעים לכך שאימוץ

לציין שזה מעיד על כלב מפוחד או כזה

חיית מחמד מעניק למאמציו ,אדם בודד או

הסובל מבדידות ממושכת .כדאי לחשוב

משפחה ,הרבה שמחה ואהבה ,ויתרונות

על כך רגע לפני ההחלטה על האימוץ,

נוספים .כמו כן
אנו
שבדרך

בעיקר

במקרים

של

רואים

צעירים,

שמתכננים

כלל,

טיולים,

לימודים

וכיו"ב.

הכללים שקבענו
לעצמנו נשמרים

✓ מניעת לכלוך :כפי

אך
בקפדנות.
מכיוון שחלק מכם

שנכתב כאן לאחרונה,
צואת

הכלבים

על

החל בגידול כלב רק לאחרונה ,ומכיוון שיש
מעט "חריקות" בנושא זה ,אני מבקשת

ממש ,והאחריות למנוע זאת חלה כמובן

להזכיר שקיים תקנון (עליו הצבענו
באסיפה בשנת  ,)2010וניתן לראות אותו

על בעל הכלב .העיריות קונסות על עבירה
זו!

הדשאים ועל השבילים היא מטרד של

באתר "קהילנט" בתוך "תקנונים ונהלים".
כאן אחזור על כמה כללים חשובים:

דבר אחרון

דבר אחרון ,המופנה לא לבעלי הכלבים

✓ הכלב צריך להיות סגור או קשור בכל
שעות היממה .כלומר :כלב מטייל  -רק

אלא למשפחות שנאותות לארח אורחים
עם כלב .כדאי לדעת :כל מי שמגדל כלב,

בליווי צמוד של הבעלים.

בכל מקום בעולם ,מכיר היטב את

✓ מובן מאליו שכל מקום ציבורי (כגון בית

הבעייתיות של הנסיעות לשבתות או

הכנסת חדר האוכל!) הוא מחוץ לתחום
עבור בעלי הפרווה .הם גם לא אמורים

לחופשות( .לצערנו ,מדווחים לעיתים על
נטישת חיות מחמד בתקופת החופשות,

להגיע לאירועים הקיבוציים.
✓ מניעת רעש :על הבעלים חלה אחריות

ואין דבר מקומם יותר מכך) .בהזדמנויות
של יציאה ליום שלם ,הבעלים מחפשים

לכך שלא יישמעו נביחות ,בכל שעה
משעות היום והלילה .נביחות מתמשכות

ומוצאים פתרון :מבקשים ממישהו
להוציא אותו פעם-פעמיים ביום ולהאכיל
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אותו ,בהתנדבות או בתשלום ,או מביאים

למקום ציבורי .בזמן האחרון נתקלנו

אותו לפנסיון המיועד לכך( .יש רבים

במקרים רבים שהמחישו זאת .בתקנון יש

כאלה)! מהניסיון ,ידוע לי שמעטים

סעיף שאומר" :האחריות לכלב שהובא על-

הצימרים או כפרי הנופש

ידי אורחי המשפחה תחול על

כלב

המשפחה המארחת" .ועל כן

לאירוח ,ואם כן ,הם ידרשו

אנו מבקשים מכם להבהיר

תשלום נוסף .משום מה,

את

הללו

הקיבוץ נתפס כמקום אליו

לאורחיכם.

אפשר להביא כלב מבחוץ,

אנו מקווים שנמשיך ליהנות

אך זה בהחלט לא כך :הכלב

כולנו ,הולכי על שתיים

לצרף

שמסכימים

ה"זר" נוטה ליצור מהומה
ורעש ,במידה ויהיה קשור בחוץ או יגיע

התנאים

והולכי על ארבע ,ממרחב
מחייה בטוח ,שקט ונעים ,בחול ובשבת.

שינויים בשעות הפתיחה של החנות והמיני
בניסיון עד סוף נובמבר
זמני החנות:

זמני המיני:

ימים א'-ה'07:30-07:00 :
ימים ב'-ד'14:30-11:30 :

ימים א'-ד'14:30-11:30 :
יום ה'15:00-11:30 :

יום ה'15:00- 11:30 :
ימים א' ,ד' ,ה'18:00-19:30 :

ימים א ,ד ,ה19:30 - 18:00 :
יום ו'10:00-07:00 :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

יום ו' 09:00 -07:00 :ו13:00- 11:00-
-

-

-

-

נשמח לקבל הערות ותגובות על השינוי ,על מנת שנוכל להחליט בסוף התקופה האם לקבע שינוי זה.

עדנה תדהר ,דוסי אלטמן וסיון לנג

סדרנית תורנויות
החל משבוע הבא ,רינה ימיני תיכנס לתפקיד סדרנית תורנויות במקום איילת אריכא.
תודה גדולה לאיילת על האחריות ,המסירות והאכפתיות! ובהצלחה לרינה.

בברכה ,סיון לנג  -מרכזת השירותים
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משולחנם של מזכירי הפנים  -יהודה ונח
שיחת חברים
ביום רביעי ,כ"ט בחשוון 7 ,בנובמבר ,נקיים שיחת חברים ,בשעה  19:45בחדר האוכל .הצבנו לשיחת
החברים שתי מטרות:
 .1יצירת שיח מכבד ומעמיק ,תוך חיזוק הקשרים בין החברים  /המשתתפים.
 .2קידום עשייה משותפת ממוקדת ,למען הווה ועתיד טובים יותר .שימת דגש על יצירת "גאוות
יחידה" ,תוך יכולת להרחיב את מעגלי השותפות ולהאיץ את תהליכי הקליטה (פנימית וחיצונית).
צוות מכין חשב ,העלה רעיונות והתווכח .בסיום הסכמנו להגדיר את נושא השיחה כדלקמן:

קבוצת יבנה – לאן?
האם אנחנו אטרקטיביים – לעצמנו ,לבנינו ,למצטרפים
חדשים? מה יש לעשות לקידומה של קבוצת יבנה
למקום ראוי ,מצליח ומושך יותר?
הנושא מכיל בחובו שאלות של שימור ושינוי ,איכות חיים ושביעות רצון ,וקליטה פנימית
וחיצונית .לשיחה מוזמנים חברים ומועמדים וכן בנינו שבעצמאות כלכלית ,וצעירים יותר – החל
מסיום כיתה י"ב .השיחה פונה מההווה אל עתידה של קבוצת יבנה ,מה שהופך את בנינו ובנותינו
הצעירים יותר למשתתפים רצויים וכמעט הכרחיים בשיחה.
אנו פונים אל כולם ,גם לאלה שמדירים רגלם מאירועים מעין אלה ,לבוא ולקחת חלק.
הערב יתנהל במתכונת של "קפה עולם" בהנחייתה של דפנה בראשי-אייזן.

עבודת ילדים

המזכירות נפגשה עם מרכזי ענפים בנושא
עבודת ילדים .בפגישה עלו האתגרים

וילדינו שגדלים באווירה שונה ומושפעים
מהבית ומחבריהם שמחוץ לקיבוץ .צוות

שמעמיד הנושא בעולם משתנה :שינוי
באופי הענפים ,שינוי במצבת העובדים,

מטעם מש"א וועדת החינוך שוקד על הנושא
ויגבש את המלצותיו.
10

בחירות לרשות המקומית

קדנציה נוספת של משה חשובה מאוד

ביום שלישי הקרוב ,ב 30-באוקטובר,

לפיתוחו של האזור ולנו כקבוצת יבנה .רבים

יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות

מהרשומים בספר הבוחרים של קבוצת יבנה

ברחבי הארץ ,וכאן אצלנו  -למועצה

אינם מתגוררים בה .נשמח עם החברים

האזורית חבל יבנה .חברנו משה ליבר רץ

יעודדו את בניהם וחבריהם לבוא ולהצביע

לכהונה נוספת כראש המועצה .אנו קוראים

אף אם זה כרוך במאמץ .אנו נסיע בוחרים

לכל חבר וחברה ,לבנינו ובנותינו וכן
לתושבים

שרשומים

בקבוצה,

לקלפי ככל שיידרש .חיילים וחיילות יכולים

לבוא

להצביע בבסיסים ,וגם אותם ראוי לעודד

ולהצביע למשה ליבר.

ולתזכר.

שעון חורף יחל בלילה שבין שבת לראשון ,י"ט חשוון )28.10( ,בשעה 02:00
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השבוע!

מרכז יום-מדרשת ח"י
יום ראשון ,שיעור תנ"ך עם חנה לבל בשעה  ,8:45בנושא :ספר ירמיהו.

גליון עמודים הבא יעסוק בנושא אמת .בגיליון ננסה לברר:
✓ מהי אמת ואיך מגיעים אליה?
✓ מה מקומה של האמת בזירות החיים השונות? (חינוך ,זוגיות-משפחה,
פוליטיקה ,פרסום ,תקשורת ,בית משפט) ...
✓ האם יש אמת אחת או שהכל בעיני המתבונן?
✓ למה האמת כל כך חשובה לנו?
✓ מהו היחס בין אמת לנרטיבים ,מיתוסים?
✓ האמת שלי ,והאמת שלך – חשיפה לנרטיבים הפוכים לאותה מציאות
(בתחומים שבהם יש פערים גדולים כמו  -הדתה ,פמיניזם ,דעות
פוליטיות ,וכד').
הצעות ורעיונות לכתיבה  /לכותבים ,סיפורים ,שירים ועבודות אמנות ,וכמו כן,
הצעות לסוגיות נוספות שכדאי לכלול בגיליון ,יתקבלו בברכה במערכת עמודים
–  amudim@kdati.org.ilעד ליום ראשון ,ג' בכסלו .11.11.18 ,הדדליין להגשת
חומרים לגליון – יום ראשון ,א' בטבת.9.12.2018 ,
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אירועי תרבות – ועדת התרבות
חג הסיגד " -סיפור על דרך"
"הירח משגיח מעל
על גבי שק האוכל הדל
המדבר מתחתי ,אין סופו לפנים
ואימי מבטיחה לאחי הקטנים
עוד מעט ,עוד קצת  ,להרים רגלים מאמץ אחרון לפני ירושלים..
בירח דמותה של אימי מביטה בי  ,אמא אל תאלמי
לו היתה לצידי  ,היא היתה יכולה
לשכנע אותם שאני יהודי ( "...מילים  :חיים אידיסיס לחן :שלמה גרוניך ומקהלת שבא)

חג הסיגד הינו יום משמעותי ביותר במעגל החיים השנתי של יהודי אתיופיה.
קיומו היווה מוקד לגיבוש ולשמירת הזהות הדתית-רוחנית של הקהילה.
מוזמנים ,ביום שלישי כ"ח בחשוון ( )6.11בשעה  20.30לבתיהם של משפחות רחלי ואברהם ויצמן,
אביבה וגדי סימון ,ציפי ואליקים איטלי  -למפגש של "סיפור על דרך" בו יספרו את סיפור עלייתם
שלושה חברים מהקהילה האתיופית .במהלך הערב יוגש כיבוד אתיופי מסורתי.
מוזמנים לבחור באיזה בית להתארח ,ליהנות מערב חווייתי ,ולקחת חלק בשמחת החג.

ערב לזכר בנינו וחברינו
יתקיים ביום שלישי ,י"ב בכסלו ( )20.11בשעה  20.30באולם האירועים.
עם ניר רובין "החובש מבינת ג'בל" ,על הלילה ששינה את חייו.
שבוע לפני החתונה ורגע לפני שחרורו מצה"ל ,ניר רובין לא חלם שהקרב הגדול של חייו עוד לפניו.
במופע מרתק הוא חושף דרך הסיפורים ,השירים ,והסרטונים הנדירים את סיפורו המרגש ויוצא הדופן.

ערב נשים
נשים יקרות ,אתן מוזמנות לערב מרגש וחווייתי .
ביום ראשון ,י"ז בכסלו (.)25.11
ארוחת ערב חלבית מפנקת ומופע של היוצרת והזמרת חלי ראובן.
מוזמנות בשמחה  -ועדת התרבות והצוות המארגן.
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אירועי נובמבר במתנ"ס חבל יבנה:
תאריך

תאריך

פעילות

שעות

מקום

אופי הפעילות

כ"ח בחשוון

6.11.18

"הכבש הששה עשר"

17:00

גבעת וושינגטון

₪ 10
מקומות אחרונים ביציע

הצגת ילדים
ל' בחשוון

8.11

"בשינוי" מופע הומוריסטי

 20:30בגבעה

 ₪ 10הרשמה במתנ"ס

ג' בכסלו

11.11

אפי זיו – נאפולי  -הרצאה

 - 17:00במרכז יום

 ₪ 50למפגש בודד

ד' בכסלו

12.11

ו' בכסלו

14.11

בין ג'רבה לקובה

י' בכסלו

18.11

ערב מתנדבים

י"א בכסלו

19.11

י"ב בכסלו

20.11

י"ב בכסלו

20.11

יש הומור בתנ"ך

19:30

אילנה בן נעים

₪ 10

בית העדות
ניר גלים

הרצאה

19:00

בבית גמליאל

הרצאה

20:00

פרטים בהמשך!!

₪ 25

מטעם מחלקת הרווחה
הומור בקריקטורה

19:30

שי צ'רקה
טיול מבוגרים לעמק

7:30

יזרעאל

₪ 10

בית העדות
ניר גלים

הרצאה

יציאה מרחבת

טיול ותיקים

המועצה

 17:00בן זכאי

הפנינג חנוכה
הצגה" :על ניסים ועל הזיתים"

מול
הרכזת

הפנינג חנוכה

₪ 10

לילדים

"פעילות סבבתא" ועוד...
י"ב בכסלו

20.11

ספורט ובריאות

20:30

הרצאה לנשים

פרטים בהמשך

י"ד בכסלו

22.11

אנדרדוס 2

20:30

גבעת וושינגטון

 -₪ 10הרשמה במתנ"ס

י"ח בכסלו

26.11

י"ט בכסלו

27.11

לנוער ולמבוגרים
"ויהי צחוק"-תערוכת

14:00

הומור בבית התפוצות
מגילת המנגינות-הצגה

19:00

מיוחדת מאד

יציאה מרחבת

₪ 10

המועצה לתל אביב

הרשמה במתנ"ס

גבעת וושינגטון

 ₪ 20לאדם
 ₪ 10לקהילה תומכת
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מרפאה
אחות כוננת בשבת – ליזט עפרוני
שעות קבלה של ד"ר אבירם דונסקי:

יום ראשון 16:45-14:30
יום שני

15:30-14:00

שעות קבלה של ד"ר ויקה קמינר:

יום ראשון 16:00-14:30
יום חמישי 09:00-08:00
ד"ר איברהים בריג'טה יקבל ביום רביעי מ 08:00-עד .12:00
ביום שלישי ,יום הבחירות למועצה ,המרפאה תהיה סגורה .במקרים דחופים נא חייגו

האופטומיטריסט מנחם לאו ישוב ויקבל ביום רביעי ,כ"ט בחשוון  )7.11.18( ,במרפאה.

בשמחות
❖ בר מצווה לאלון ריין בשבת פרשת "ויצא" ח'-ט' בכסלו ()16-17.11
❖ בר מצווה לאופיר הראל בשבת פרשת "וישלח" ט"ו-ט"ז בכסלו ()23-24.11

ירקונים  - 2נצא נא אל הבוסתן
במרחב שבעבר גידל בעיקר זיתים ,צומחים כיום מאות מינים של עצי פרי אקזוטיים מכל העולם.
סיור ב"בוסתן של שושן" במושב מצליח ,בסמוך לרמלה ,ומפגש עם הרב דוד אלישע ,ראש הקהילה
הקראית במושב.

יום שני ,כ"ז בחשון תשע"ט5.11.2018 ,
תפילת מנחה  ,15:15יציאה בשעה  .15:30חזרה משוערת20:30 :
למגיעים עצמאית" - 16:00 :הבוסתן של שושן" – מצליח - .קפה ועוגה  -עלינו.
אריה ברנע ,אליקים איטלי ואבי ששון,
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שערי ירקונים פתוחים

לכל.

!4000

בלילות הסתיו /

דוד פוגל

בְּ לֵילוֹת הַ ְּסתָ ו
נוֹפֵ ל בַ יְּ עָ ִרים עָ לֶּה ֹלא-נ ְִּראֶּ ה
ָָארץ.
וְּ ׁשוֹכֵ ב ּדּומָ ם ל ֶּ
בַ נְּחָ לִ ים
יִ ְּקפֹץ הַ ָּדג ִמן הַ מַ יִם
יׁשה לַחָ ה
וְּ הֵ ד נ ְִּק ָ
יַעַ ן בָ אֹפֶּ ל.
בַ מֶּ ְּרחָ ק הַ ָשחוֹר
סּוסים ֹלא-נ ְִּר ִאים
נִזְּ ָרעוֹת ַּדהֲ רוֹת ִ
הַ נְּמַ ִסים וְּ הוֹלְּ כִ ים.
יִׁשמַ ע
כָ ל אֵ לֶּה ְּ
הַ הֵ לְֶּך הֶּ עָ יֵף

וְּ ַרעַ ד ַי ֲעבֹר אֶּ ת בְּ ָשר ֹו.
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