כ"ד באדר א' תשע"ט
()1.3.19

ֹשה אֶׁ ת-כָּל-ע ֲַדת בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל" (שמות ל"ה ,א')
"וַ י ְַקהֵ ל מ ֶׁ

שבת פרשת ויקהל
שבת "שקלים"  -מברכין החודש
צאת השבת18:16 -

כניסת השבת 17:16 -
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שבת פרשת ויקהל
ליל שבת
17:16

הדלקת נרות

רבע שעה

מנחה ,קבלת שבת ,תפילת ערבית ושיעורו של הרב אילעאי

לאחר הדל"נ

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו של הרב אייל זנה

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

שעת הדל"נ

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת  /לאחר התפילה שיעור "צורבא מרבנן"

18:16

צאת השבת

 –13:30הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
–13:00משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה

זמני תפילות
מנחה–לימוד-ערבית בבית הכנסת בשעה 17:35
מנחה-ערבית בשכונה הצפונית בשעה 17:30
בשכונה הדרומית – מנחה –  ,16:30ערבית–20:15
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בשעה  19:00 -נפגשים
בחדר האוכל
לסעודת ליל שבת.

אפקט איקאה/

פורסם בדף הפייסבוק של סיון רהב-מאיר

שמעתם על "אפקט איקאה"? החוקר ,פרופ'
דן אריאלי טוען שאם אנחנו מרכיבים

זוהי הפעם הראשונה שבה
אנחנו עושים ,פועלים,

בעצמנו רהיט שקנינו ,כלומר משקיעים בו
זמן ואנרגיה – אנחנו נעשים הרבה יותר

מרכיבים .עד עתה אלוקים קרע לנו את הים
ונתן לנו את התורה והוריד לנו מן

קשורים אליו .אנשים גם נוטים להסכים
לשלם יותר על מוצר שעליו הם כבר ביצעו

מהשמיים .אבל כשבני ישראל מתחילים
סוף סוף לעשות דברים בעצמם ,הם הופכים

עבודה ,מאשר על אותו מוצר שמגיע מוכן,

הרבה יותר אקטיביים ואכפתיים .שימו לב

ישר מהקופסה .ההשקעה בחפץ מגבירה בנו

שגם התלונות נפסקות בפרקים האלה של

את האהבה כלפיו .המעורבות מחוללת
שינוי.

ההליכה במדבר ,ובמקום קיטורים – יש
מעשים ,יש אתגר .זה נכון לגבינו ונכון מאוד

הרב פרופ' יונתן זקס כותב שאולי צריך
לדבר גם על "אפקט המשכן" :בפרשת

לגבי ילדינו :המתנה הגדולה ביותר שאפשר
לתת לזולת אינה לתת לו דבר פיזי ,אלא

השבוע החדש ,פרשת ויקהל ,אנחנו קוראים
בפירוט על עבודת המשכן.

לתת לו משימה משמעותית.

במוצ"ש הקרובה  ,כ"ה באדר א',
נקיים "מלווה מלכה" בבית סביון
מיד לאחר ההבדלה
בתוכנית :שירים וניגונים במשך כחצי שעה ,בהובלת

שמעון בזק
נשמח לראותכם! רן ליבר -ו .דת.
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משולחנה של מרכזת
והפעם קצת מחשבות בעקבות כתבתו של

החינוך  /נירית אפרתי
אני מוצאת שבתהליך החינוכי אנחנו

הרב אילעאי בנושא התפילה.

מרחיקים את התפילה מילדינו בכך שאנחנו

זה שנים שהתפילה הגוססת נוגסת גם בנו,

מכריחים אותם להגיע! וכך אנחנו מאבדים

מערכת החינוך .בשנה שעברה הקדשנו

את האמונה והאהבה לתפילה.

שלושה ערבי שיח לשאלת
קיומה

של

בקרב

הנוער,

אני שואלת ,איפה ההורה
שלוקח את ילדו ביום שישי

התפילה

בבוקר לבית הכנסת?

אותם

הוביל הרב אילעאי.

יום שישי הינו יום שלרובנו

של

הוא "יום פנאי" ,ואם כל כך

הורים וילדים ניסינו

חשוב לנו שחברת הנעורים

בשיח
ל"פצח"

המשותף
את

והלימונים יתחילו את הבוקר

הדרך

להחיות את התפילה ,ולשים אותה כאחת

בתפילה ,אז למה שלא יצטרף ההורה עם

מהמטרות המרכזיות שלנו בסדר היום

בנו /בתו לתפילת שחרית?

הקיבוצי הדתי.

למה אני ,כמערכת ,צריכה לדרוש ולחייב

ההורים שלקחו חלק בחשיבה הביעו תמיכה

משהו שהבית אינו רוצה בו? נראה לי שזהות

בהצעה שעל מנת לקיים מניין בבוקר ,הם

הרחוב הקיבוצי שונה מאד מהמצב שאליו

לוקחים על עצמם לקיים את המניין,

מכוונת מערכת החינוך.

בשיתוף עם מערכת החינוך .בהחלטה

במערכת החינוך קבענו לנו כלל :יום מתחיל

משותפת סוכם לחלק בין ההורים "תורנות"

בתפילה.

לאיוש התפילה בבוקר.

ילד שלא הגיע לתפילה אינו רשאי לקחת

אבל ,ראה זה פלא .המניין לא התרומם,
ולאחר יום יומיים נאלצנו ל"אסוף" כוחות

חלק בהמשך הפעילות.
האם ילד שלא הגיע לתפילה אינו רשאי

נוספים לעיבוי המניין.
זה זמן רב שאני שואלת את עצמי את שאלת

להגיע לעבודה?
הנוער יודע לשאול  -מה ההבדל?

"המגדלור" לעומת "הַ מָּ ְרָאה" :האם עלינו,
כמערכת ,להיות המראה של מה שקורה

לשאלה זו אין תשובה אחת ,אין אמת אחת.
אבל ,בהתבסס על מה שהרב אילעאי כתב:

בבית/בקיבוץ/בבית הכנסת ,ביום יום
ובשבת ,או שמא עלינו להוות מגדלור ,לכוון

"תעשה כי צריך וזהו" ,אינני מאמינה
שאפשר לדבר בשפה זו אל נוער דתי בגילאי

גבוה ,לשאוף למעלה ולהיות מודל?

חטיבה ותיכון.
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נחשפתי לכך ,שברוב הקיבוצים

הילדים בתפילה ,אבל את הנוער לא

הדתיים כבר מזמן מתחילים את
הבוקר בתפילת יחיד או בבחירה

ניתן להכריח ,ובוודאי שמערכת
החינוך אינה יכולה להכריח ללא

במניין.
אף אחד כבר לא כופה על הילדים

אווירה מתאימה ותמיכה פיזית של
ההורים.

להתפלל.
חשבתי שנצליח שלא להגיע לשם,

אני מסכימה עם הרב אילעאי ,שאם

אבל לצערי ,אני אומרת בכאב,

לא נקבל על עצמנו ,כחברה ,את

שהדרכים המרובות שניסינו גורמות לי

ההחלטה שכל הורה והורה ייקח עמו את

להבין שכנראה זו הדרך! המניין של
המבוגרים ינהל את הלו"ז כך שהילדים

ילדו לתפילה ,אנחנו עלולים לאבד את
הזכות לקיים את התפילה שלנו!

יוכלו להשתתף במניין ,במנחה ובערבית,
אבל לא אצור מניין ייחודי רק לנוער ,ולא

אשמח לשמוע את דעתכם!
באהבה ואמונה.

אכפה תפילה כתנאי ליציאה לפעילות.
בוודאי שנמשיך לחנך לתפילה ,נמשיך לחנך
ולדאוג לפתוח את היום בגיל הרך ובבתי
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דרישת שלום מעבר לים
זה החורף השני שלנו כאן בניו ג'רזי ,שוב יורד

 /משפחת גיורא ושרון לב
לכבוד יום ירושלים ארגנו ,בשיתוף עם בית
התיכון

השכן,

פרוייקט

שלג והכל לבן מסביב .הזמן טס ואנחנו

הספר

כבר בעיצומה של השנה השנייה

"קולולם" על שירי ירושלים ,והשנה

של השליחות .בזמן שלא היינו

הזמנו את הזמר היהודי-אמריקאי

בקיבוץ ,מאז תחילת השליחות,

מתיסיהו לקחת חלק בפרויקט .ואם כבר

קראנו והתעדכנו מה קורה במשק ורצינו

מדברים על מוזיקה ,כמו רבים בישראל ,גם

לכתוב גם מה קורה איתנו עכשיו .השנה

אנחנו עקבנו בהתרגשות אחרי להקת "שלווה"

השנייה שלנו בשליחות התחילה בביקור קצר

בתוכנית "הכוכב הבא לארוויזיון" ,שאחד

בארץ ,בסוכות .בביקור פגשנו את המשפחות
שלנו ,והגענו לזמן קצר גם לקיבוץ .היה כיף

מחבריה ,יאיר ,הוא בן דוד של גיורא ,ואף
הקרנו בכיתה ביצועים שלהם .שמחנו לשמוע

ומרגש ללכת שוב בין השבילים ,לפגוש את
החברים ,לקבל חיבוקים אוהבים ולהתעדכן

שבחודש הבא הלהקה מגיעה להופיע באזורנו.
השנה השנייה של השליחות הביאה איתה

במה שקורה בקיבוץ .היה לנו חבל שמפאת
הזמן הקצר לא הספקנו לראות את כולם.

אתגר משמעותי נוסף .לצד העבודה שלנו
כמורים מן המניין בבית הספר ,אנחנו חלק

אז קצת על מעשינו כאן השנה .כ"ותיקים"

מצוות שהקים ומתפעל באופן שוטף בבית

בבית הספר ההולך וגדל שלנו ,אנו ממשיכים

הספר שלנו סניף בני עקיבא .כרגע הסניף שלנו,

ללמד עברית ,לימודי ישראל ולימודי קודש,
ומכניסים רוח ,תרבות ו"קריצה" ישראלית

שנפתח השנה ,הוא הגדול ביותר בכל ארצות
הברית!! בסניף אנחנו מתמקדים בערכים כמו

לתוכנית הלימודים .מסורת חדשה שהכנסנו
לבית הספר שלנו היא הצגת חנוכה ,שאנחנו

מנהיגות ,אחדות ,ציונות וארץ ישראל .וכמובן
 -מדברים על עלייה.

כתבנו והתלמידים הציגו בעברית ,יחד עם

מקווים שבזיתיה עומדים בקצב ההזמנות של

גיורא .בשנה שעברה היו אלה הדרדסים

ה"פיקלס פרום יבנה" ,אנחנו עוד ממשיכים

שחיפשו את המצרכים לסופגניות וברחו
מגרגמל הרשע ,והשנה סיפור שלגיה ושבעת

בשיווק המסיבי באיזור .מקווים שכולם שם
בטוב בבית ,אנחנו וגם הבנות מתגעגעים.

הגמדים הפך ל"יהודה ושבעת המכבים"
שנלחמים ביוונים .אנחנו מתחילים לתכנן את

אוהבים:

גיורא ,שרון ,יהל ,יערה ונטע לב

האירועים הבאים בבית הספר .בשנה שעברה
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"הילכו שניים יחדיו בלתי
לפני חודש ימים פנתה אלי סמלת ממחנה

עם נועדו"  /אורי גינסברג
הסיור לביקור במפעל השימורים בכל

איתן ,בסיס צבאי בצפון .בבסיס הטירונות

מערכותיו .לאחר מכן יצאנו לבית הקברות

נמצאים חיילים שהתגייסו לתקופה של

ובמקום נערכה אזכרה לאחיי ,החייל יוחנן

שלושה חודשים .המגויסים הינם נערים

הי"ד ועזריה ז"ל.

אשר הוצאו ממסגרות שונות,

השיחות עם החיילים לא היו

וצה"ל החליט לקבל אותם

קלות ,היות וכל חייל הינו מרקע

במשך

שונה .בסיכום המפגש בבית

שלושה חודשים ,ולאחר מכן

הקברות

שהחיילים

להציבם ביחידות שונות .בבסיס
קיימת מסורת של מפגשי

נפתחו והתחברו אלי אישית.
הרגשתי שיצרתי קשר אישי

כחיילים

ולהכשירם

הסתבר

החיילים עם משפחות שכולות.
כיתת החיילים נפגשת בביתה של המשפחה

והדוק עם כל אחד ואחד,
בהמשך ,נח הזמין את חיילי היחידה למפגש

השכולה ושומעת על האירוע בו נהרג בן
המשפחה .החיילים שומעים מקרוב כיצד

בחדר הישיבות של המזכירות ,בתוספת
כיבוד קל .במהלך השיחה שאלו החיילים על

בני המשפחה התייחסו למקרה מאז

אורח החיים הקיבוצי ועל מהותו .עוד

ההודעה ועד היום .מטרת המפגש היא

ביקרנו במחלוב ושם קיבלנו הדרכה על אופן

היכרות ושיחה פתוחה.
סמלת המחלקה פנתה אלי אם אסכים

החליבה .המשכנו לבית הכנסת לתפילת
מנחה ,ולאחר מכן שוחחתי עם כל החיילים

לארח את החיילים בביתי ,ומיד הסכמתי.
הסברתי לסמלת ששמה שרה שאני אבדוק

ושמעתי מהם כיצד הם מרגישים לאחר
המפגש בקיבוץ ,ומה כל אחד לוקח לעצמו

את האפשרות לארח את החיילים בקבוצת

מהיום .סמלת המחלקה הודתה לי מאד על

יבנה ,ששם נולדתי וגדלתי ,והורי היו מדור

האירוח וציינה את המפגש המרגש בין

הראשונים .והיא מיד הודתה לי .פניתי לנח
חיות ,מזכיר הפנים ,ומיד נעניתי בחיוב.

החיילים וביני .כבר הוזמנתי למספר
טקסים כגון "הולכים לאורם" ,וכן לטקס

ביקשתי שיהיה חבר שילווה את החיילים
יחד איתי לסיור מודרך בענפי המשק .לפני

סיום הטירונות .היה לי העונג והכבוד לעזור
אישית לכל חייל וחייל כמשימה לאומית.

שבוע הגענו לקיבוץ והחבר שליווה אותנו
היה יוסי בן טולילה ,שלקח אותנו בתחילת

אורי גינסברג ,בת-ים.
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דעתך חשובה לנו!
ב 9-באפריל אתם תקבעו כיצד תיראה
המדינה בשנים הבאות.
פנייה לחברים,
אנחנו מבקשים להציג במבית מגוון דעות על החשוב והמשמעותי ,לקראת הבחירות.
אנחנו לא מבקשים ,כתנאי ,שתמליצ/י לנו במי לבחור ,אלא אנחנו מבקשים לדעת מה חשוב לך
באמת .לדוגמא :ניקיון כפיים? מיגור השחיתות? מערכת החינוך? היחס לשונה (גזענות)?
הדאגה לחלש? מערכת הבריאות הקורסת? יחסי דת ומדינה? שלמות הארץ? ביטחון? גיוס
חרדים? ועוד ועוד.
ובכל זאת ,אם חשוב לך ,גוש הימין ,המרכז או השמאל ,מפלגה כזו או אחרת ותבחר/י לציין
זאת ,זו היא אפשרות שתתקבל בברכה.
אז בבקשה כתב/י לנו מ 50-עד  150מילים על החשוב לך

ומה שיעמוד לנגד עיניך ביום הבוחר.

כתובתנו bimkomon@gmail.com
שמשון
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עד עלייתו של "מבית" לדפוס הגיעו שתי תגובות ראשונות.
אנחנו כבר מחכים לתגובות הבאות!

הדבר החשוב לי?  /רני ששון
מעל לכל ,מערכת הבחירות הנוכחית היא בחירה בין פלגנות ומחנאות לחיבור ואחדות .אני מחפשת
מפלגה שתחבר בין קצוות הציבור הישראלי ,שתדבר על המשותף לכולנו .כחול לבן נראית לי כמו
הבחירה המתאימה ,ואני מקווה שהיא תקבל את הרוב הדרוש לחילוף השלטון .אחרי עשור שראש
הממשלה בנימין נתניהו מכהן ברציפות ,ואחרי ארבע ממשלות שהקים בסך הכל ,הוא צריך לפנות את
המקום ולנקות את הסיאוב והשחיתות.
ובנימה אישית ,את הקול שלי אתן למפלגה שתבטיח לקדם שוויון זכויות לקהילה הלהט"בית ,כדי שכל
ילדיי יוכלו להקים בתים ומשפחות בלי אפליה.

מה חשוב לי לקראת יום הבוחר?  /רן ליבר

לפני כשבוע ,בסיום כתבה ששידרה אושרת
קוטלר בתוכניתה "המגזין" ,שעסקה

כוחה של דמוקרטיה אינו בעריצות הרוב
אלא דווקא בהגנה על המיעוט ובשמירה על

כלפי

זכויות האדם ,בהן חופש הביטוי ,מפני הרוב

פלסטינים ,הביעה קוטלר את דעתה על

והשלטון .העובדה שבשנים האחרונות הפך

התנהגות זו והסיבה לה .עוד באותו ערב
ובימים שלאחר מכן ,ספגה קוטלר מבול של

בית המשפט העליון למקור להתנגחות בלתי
פוסקת ,לרבות נסיון (שנכשל בינתיים)

השמצות ואף איומים על חייה וחיי בני
משפחתה .בתוכנית שלאחר מכן הבהירה

לחוקק את "פסקת ההתגברות" ולעקוף את
החלטותיו ,מטרידה ממש .בית משפט זה

קוטלר ,בדמעות ,את דבריה ,וציינה כי אף
שהיא מפחדת שיפגעו בה ,תמשיך להשמיע

הינו מפלטו האחרון של הפרט אשר חש כי
זכויותיו נרמסות בידי השלטון ,כביכול

את דעתה .מקרה זה מצטרף לשלל מקרים

בשם הדמוקרטיה .אותו אדם יכול להיות

שאירעו בשנים האחרונות ,בהם הותקף

"מחר בבוקר" כל אחד מאתנו .די להסתכל

אדם רק משום שהעז להביע את דעתו.
מה שיעמוד לנגד עיניי בבחירות הנוכחיות

על מה שמתרחש במדינות "דמוקרטיות"
אחרות ,למשל ברוסיה ,כדי להבין עד לאן

הוא הפגיעה במעמדה של הדמוקרטיה
הישראלית ,המתחוללת לדעתי בשנים

הדברים עלולים להתדרדר ,ומהר .עלינו
לעצור זאת כעת ,בקלפי.

בהתנהגות

חלק

מחיילי

צה"ל

האחרונות ,בעידוד השלטון ,במפורש או
במשתמע.
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משולחנה של מרכזת השירותים /
מגרש משחקים – במימון הקק"ל

סיון לנג

במסגרת פרוייקטים של  70שנה למדינה,

שמתכננת לנו את הבנייה החדשה גויסה
לפרוייקט ,ותיכננה על השטח המדוד את הגן.

יצאה הקרן הקיימת לישראל ב"קול קורא",
והציעו למועצה האזורית שלנו לממן מגרש

בסופו של דבר הצלחנו להגיש בזמן את

משחקים

וכושר,

ליישובים

המסמכים ו"להכניס את הרגל" בדלת

שעומדים

שנפתחה לנו.
בשבוע שעבר קיבלנו אישור שבקשתנו

בקריטריונים שנקבעו .המועצה האזורית
הגישה את הבקשה למספר
ישובים ,והסתבר שקבוצת יבנה

אושרה ויש באפשרותנו להמשיך לתכנון
מפורט.
ההצעה לבנות את גן המשחקים
במיקום המוצע תוצג לקבלת אישור בפני

הינה הישוב היחיד העומד
בקריטריונים ושניתן להגיש ל"קול קורא".
מדובר במימון של כ 1.4-מיליון .₪
הבעייה הייתה שאת כל המסמכים (הכוללים:

האסיפה .נראה לי שחבל יהיה לפספס

הזדמנות כזו (ותקציב כזה).

מפה מדודה של השטח בו רוצים לבנות,
תוכנית אדריכלית מסודרת ,אומדן תקציבי,

נוהל לבנייה וגינון פרטיים ליד הדירה

מסמך מידע על הפרוייקט ועוד) היה צריך
להגיש באופן מיידי .החלטנו שנעשה כל מאמץ

ועדת המתאר נדרשה להתייחס לנושא של
בניית פרגולות פרטיות .לאחר דיון הכנסנו
בנוהל הקיים מספר שינויים ועדכונים ולהלן
עיקרם:

וננסה להריץ את הדברים כדי לא לפספס את
חלון ההזדמנויות.
ועדת המתאר התכנסה באופן מיידי לדון
בבקשה זו ,ולהציע מיקום אפשרי ,והמליצה

חבר יוכל לבנות פרגולה צמוד לביתו ,ללאפגיעה במרחב הציבורי.

על שני מיקומים :מזרחית לבית התינוקות או
מערבית לבית .4

מיקום הפרגולה וגודלה יאושר ע"י ועדתמתאר.

יצאנו לשטח ובחרנו במיקום של "גן ישראל"
– מערבית לבית  .4הוזמנה חברת מדידה

החבר
באחריותקונסטרוקטיבי למבנה.

למחרת (יום שישי) .ביום ראשון המיקום
אושר במזכירות וחברת האדריכלות

במידה ושטח הפרגולה יחויב בארנונה –החבר יישא במלוא העלות .את הנוהל המלא
ניתן למצוא בקהילנט או אצלי.
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לדאוג

לאישור

"ומשלוח מנות איש לרעהו ( "...אסתר ט ,כ"ב).
משלוח מנות קהילתי  -הרשמה להגרלת משלוחי המנות החלה.
כל מי שיירשם ,ייכנס להגרלה על פיה נעניק אחד לשני בפורים משלוח מנות יפה ומרגש,
כזה שגם אנחנו היינו רוצים עם כמותו להיפגש.
וכשנעניק איש לרעהו את המשלוחים ,תהיה זו הזדמנות נהדרת לחיזוק קשרים.
אין בעצם היוזמה כוונה להפסיק את המסורת הנהוגה עד כה על ידי חברים רבים
אלא להוות חלופה למעוניינים בכך.

להלן הפרטים:

ההרשמה להגרלה עד לתאריך :ב' באדר ב' ( )9.03מוצ"ש בחצות.

בתאריך ג' באדר ב' ( )10.03יום ראשון ,הפור יפול ותקבלו הודעה לאיזו משפחה את משלוח
המנות עליכם למסור.
ההרשמה על גבי לוח המודעות או במסרון
ל :אביה בטר /לילך פלק /רחל פרלמן /נעמה ענקי /רויה גורליק.

*

על מנת להשתתף בהגרלה יש להיות נוכחים בקיבוץ ביום חג הפורים.

קריאת מגילה לנשים
לקראת פורים וקריאת
המגילה לנשים  -אם יש מי
שמעוניינת לקרוא פרק או
יותר ,אנא פני אלי.
חמוטל דברת-איתן
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רישמו ביומנים!
"מצות מצווה" יתקיים בע"ה בימים שלישי ורביעי כ"ו-כ"ז באדר ב')2-3.4( ,
ההכנות בעיצומן! מתרגשים ומחכים לבואכם!
נירית אפרתי בשם כל הצוות.
פתיחת מחסן התחפושות לחג הפורים
המחסן ייפתח משעה  17:00עד 18:30-בקומה א' באולם המרכזי ,בתאריכים הבאים:
יום שני -כ"ז באדר א' 4.3

יום שני -ד' באדר ב' 11.3

יום רביעי -ו' באדר ב' 13.3

מוצ"ש -ט' באדר ב' 20:00- 19:00 ,16.3
-

יום שני -י"א באדר ב'  18.3מוזמנים בשמחה

 -ליאורה גליק ואושר קולמן.

❖ "פאדיחה וחכמת הפיתה"–כמה מצחיק ככה חכם -מופע סטנד-אפ מרגש.
פאדיחה תָּ לּוש פיתות מלאות שמחת חיים ,תספר סיפורים מרתקים ומצחיקים ותסחף בחכמת מדבר כובשת.

המופע יתקיים באולם האירועים ,באוהל בדואי גדול וצבעוני ,ביום רביעי הקרוב בשעה . 20:30

חודש אדר שמח  -רחלי ויצמן ,מרכזת ועדת התרבות.
בשבת הבאה נארח את הורי הדיירות של "בית בקבוצה" (שק"ל).
בשבת זו דירות האירוח תעמודנה לרשות המשפחות ככל שיידרש.
נח חיות – מזכיר פנים
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אחות כוננת בשבת –אורית פרל

קבלת קהל  -ד"ר דונסקי
יום ראשון 16:45-14:30
יום שני 15:30-14:00
יום שלישי 13:00-09:45
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -

שהשמחה במעונם
חתונת רן צרויה ויעלי פרג תתקיים בקבוצת יבנה ביום רביעי ,כ' באדר ב' (.)27.3
שבת חתן בקבוצת יבנה בפרשת שמיני ,כ"ב-כ"ג באדר ב' (.)29-30.3
מתנדבים לעזרה בחתונת משפחת צרויה מוזמנים לפנות לטל בגלייבטר.

שבת בר המצווה של איתמר סולטניק תתקיים בשבת "זכור",
פרשת ויקרא ,ח'-ט' באדר ב' (.)15-16.3
שבת בר המצווה של יובל מוזס תתקיים בשבת פרשת צו,
ט"ו-ט"ז באדר ב' באדר ב' (.)22-23.3

קצרים!
 ביום ראשון הקרוב ( )3.6לא יתקיים ,במרכז יום חוג תנ"ך עם חנה לבל. ביום שני הקרוב ,כ"ז אדר א' )4.3( ,לא תהיה קבלת קהל בספרייה עקב טיול חורף. -בשבוע הקרוב ,רובם של חברי מפג"ש של טעמים ישתתפו בטיול החורף ,בשל כך,

מגוון המוצרים למכירה יהיה מועט יותר ,עמכם הסליחה! חברי מפג"ש  -יונת ורויה

ברכות – ועדת צעירים
ברכות לרחלי רובין (גוטליב) שסיימה את השירות בצבא קבע
ועברה לעבוד במשרד הבטחון .בהצלחה בהמשך לה ולאביתר
הממשיכים בעצמאות כלכלית ומתגוררים ביבנה – ו .צעירים
ברכות לאשל טסלר שסיים שנת בית משמעותית במרמ"ז ויוצא לעצמאות כלכלית.
13
ישראל ,אותו יעשה ביחד עם בן הדוד אסף טסלר.
אנחנו מאחלים לאשל בהצלחה בשביל
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שיר סיום טיול חורף תשע"ט  /קבוצה מספר ( 4במנגינת "או אה" של גזוז)
 .1חשבנו מה כדאי לשיר ביחד לסיום.

 .5לאחרונה וחביבה ,לה הקבוצה חבה

אי אפשר כך סתם ללכת בלי לשיר פה

שבזכותה נזכור את הטיול ,רק לטובה

כלום .כבר נכתבו כמה שירים בכל

תודה גדולה על הדרכה טובה וגם שווה

הטיולים ,בסוף מצאנו מנגינה ויש לנו

מכולנו באהבה ,למדריכה חדווה

מילים

 .6היה פה אחלה של טיול ,עוד רגע מסתיים

פזמון חוזר :לאבי ,יצחק ,מאיר ,וטל

בו לא הפסקנו ליהנות ,לחוות ולצלם

אה או אה או ...

חשבנו למי עוד להודות ,למי נגיש פה זר?

ומהקבוצה שלנו ,למתי ולמיכל

ומיד חזרנו לפזמוננו החוזר...

לכם כתבנו שיר תודה ואותכם נהלל

פזמון חוזר...

שבזכותכם טיילנו כאן בארץ ישראל

 .7היגיע הזמן ,לסגור ענין ,ואין לנו ברירה

 .2כל זה לא היה קורה ,בלי מאיר הנהג

צריכים להיפרד ,ולשוב בחזרה

שניווט את הספינה ,ולביטחוננו דאג

לבית ,לילדים ,לעבודה ולשיגרה

לכן נאמר לו "כיפק הי"  ,ונצדיע גם

בעוד שנתיים ניפגש שוב ,כל החבורה

ונשוב לפיזמוננו  ,על טיול כזה מושלם

פזמון חוזר :לאבי ,יצחק  ,מאיר וטל
אה או אה או ...

פזמון חוזר...
 .3לא נשכח לומר תודה למי שדאג ודאגה

ומהקבוצה שלנו ,למתי ולמיכל

שקיבתנו לא תרעב ובריאותינו לא

לכם כתבנו שיר הלל  ,ואותכם נהלל

תפגע על פריסות האוכל המתוקתקות

שבזכותכם טיילנו כאן בארץ ישראל

וגם על הבריאות

...ותודה לאל!!

תודה לאושר ואיתי ,וכמובן מיכל ,על

 ...וגם לצב יחזקאל ...

כל השרות
 .4מזג האוויר הפעם האיר לנו פנים ולב
הכל מאיר ,הכל ירוק ,פורח מלבלב
טיול של חורף  ,ביום של שמש חמימה
ונעימה ועם צוות אירגוני כזה ,שווה הוא
פי כמה
פזמון חוזר...
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שולמית  /נתן אלתרמן
ֲע ָּננִים ָּש ִטים עַ ל הַ גִ לְ בֹעַ ,

ִאם הָּ ִאיש נִכְ נַע לְ צֵ ל הַ חֶׁ ֶׁרב,

הַ בָּ ָּרק ּפ ֹולֵחַ כַחֲ נִית.

ַדע כִ י אֵ ין ב ֹו ַאהֲ בַ תָּ -ת ִמיד.

סַ עַ ר ,סַ עַ ר ָּשר לִ י ִמגָּבוֹהַ :

ידי מּול אֶׁ לֶׁף.
אַ ְך ִאם ָּקם הּוא י ְִח ִ

בו ִֹאי ל ַָּשדוֹת ,הַ ּׁשּול ִַמית!

ַדע כִ י הּוא נ ְִשבַ ע לַּׁשּול ִַמית!

שּול ִַמית ,הַ ִת ִירי צַ מוֹתַ יִ ְך,

שּול ִַמית ,עוֹד צַ מָּ תֵ ְך בָּ רּוחַ ,

שּול ִַמית ,יָּפָּ ה ִהנְָּך כַ לֵיל.

ַאדמוֹן.
שּול ִַמית ,עוֹד סַ נ ְָּדלְֵך ְ

שּול ִַמית ,הַ ְר ִאינִי אֶׁ ת מַ ְרַאיִ ְך,

גַם ִאם יֹאהֲ בּוְך בְ ֶׁשל ַתּפּוחַ ,

יִש ָּראֵ ל.
כִ י מַ ְרַאיִ ְך  -אֶׁ ֶׁרץ ְ

ַארמוֹן.
יֹאהֲ בּוך כְ מ ֹו בְ ֶׁשל ְ

יּושר,
הוֹי ,הוֹי ,עוֹד ַ

הוֹי הוֹי...

יּושר ,עוֹד יְסֻ ּפַ ר .
עוֹד ַ
יַך הָּ רּוחַ וְ יִ ְסעַ ר,
יּושר!
אַ ְך הַ זֶׁ מֶׁ ר עוֹד ַ
יּושר,
הוֹי ,הוֹי ,עוֹד ַ
אֶׁ ֶׁרץ ,אֶׁ ֶׁרץ ַגיְא וָּ הַ ר,
ָארץ בָּ ר,
אֶׁ ֶׁרץ גַן וָּ ֶׁ
יּושר.
ירנּו עוֹד ַ
גַם ִש ֵ

אֶׁ ל הַ ִקיר הָּ ַאחֲ רוֹן ִהגַעְ נּו
ּותלּויָּה עָּ לֵינּו הַ חֲ נִית.
ְ
אַ ְך גַם ָאנּו ,כֵןַ ,אחַ י ,גַם ָאנּו
עוֹד נ ְִשמַ ע אֶׁ ת ִשיר הַ ּׁשּול ִַמית.
ִהיא ָּתקּום ח ֹו ֶׁגגֶׁת לְ עֵ ינֵינּו!
ִהיא ָּתבוֹאָּ ,ר ִקיעַ לָּנּו עֵ ד!
יּושר ִשיר זֶׁ מֶׁ ר גַם אֶׁ ְצלֵנּו,
עוֹד ַ
יּושר ִ -הכוֹנּו לַמוֹעֵ ד!
עוֹד ַ
הוֹי הוֹי...
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