שבועון קבוצת יבנה
י"ב בשבט תשע"ו
()22.1.16

שתילות בט"ו בשבט ,מתוך אתר "מורשת"
בתמונה :עמר נחליאל
פרשת "בשלח"
הדלקת נרות 16:42 :צאת השבת17:45 :
שבועון מספר 1180

פרשת "בשלח"
ליל שבת
הדלקת נרות
16:42
מנחה ,קבלת שבת וערבית
לאחר התפילה  -שיעורו של הרב נתנאל שושן
שבת
07:00
08:00

דף יומי בבית המדרש – יעקב וכמן
תפילת שחרית
לאחר התפילה – שיעורה של חדווה אריאל בנושא:
"הצופן האקולוגי המצוי במקורות"

09:30

תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

12:45

תהילים לנשים  -בבית המדרש

12:50
13:00

שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות
משק ילדים פתוח לביקורים למשך שעה

13:00
13:30

תפילת מנחה גדולה
הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה.

13:20

שיעור גמרא בבית המדרש – לא מתקיים
תפילת מנחה קטנה  -זמן כניסת השבת

17:45

שיעור 'צורבא מרבנן'  -בבית הכנסת מיד לאחר תפילת מנחה
צאת השבת

שהשמחה במעונם
מזל טוב ליואב ואפרת בית אריה להולדת הנכד ולמיכה ואסתר להולדת הנין,
בן לאמיר ומעיין בית אריה.
מזל טוב לאהרון ואדריאן אסולין להולדת הנכדה ,בת לעמית וכפיר.

נקודה למחשבה פרשת בשלח
שבת פרשת "בשלח" נקראת גם "שבת
שירה" .בפרשה מופיעה שירת הים ששרו

כלומר :באותה עוצמה ,באותה שלמות,
מתוך אותה הכרה.

בני ישראל על הנס הגדול שנעשה להם -
קריעת ים סוף.

זוהי הסיבה שבגינה זכתה מרים לתואר
"מרים הנביאה" .מרים הצליחה להביא

בסיום שירת הים מסופר לנו על "שירת

את נשות ישראל למדרגת רוח הקודש

מרים"" :וַ ִּת ַקח ִמ ְריָם הַ נְ בִ יָאה אֲ חוֹת ַאהֲ רֹן,

אע"פ שלא היו מוכנות לכך מבחינת

אֶ ת-הַ תֹף--בְּ י ָָדּה; וַ ֵּתצֶ אןָ ָכל-הַ נ ִָּשים ַאחֲ ֶריהָ ,

הזמן .את הצירוף "מרים הנביאה אחות
אהרון" הגמרא במסכת סוטה מסבירה

לַיהוָ ה כִּ יָ -גאֹה גָָאה ,סּוס וְּ רֹכְּ ב ֹו ָרמָ ה

לנו -מרים התנבאה בזמן שהייתה אחות
של אהרון בלבד ,היא התנבאה על

לכאורה נראה תמוה שמרים לוקחת את
התוף בסיום השירה של משה וכל העם,

הגאולה .היא התנבאה שאמה עתידה
ללדת את המושיע של עם ישראל ועוד

ומחדשת שוב את השירה ע"י הנשים.
ההודיה של כל העם בסמוך ממש לקריעת

לפני שנולד משה היא הייתה בטוחה

בְּ תֻ פִּ ים ּובִּ ְּמחֹֹלת .וַ ַתעַ ן לָהֶ םִּ ,מ ְּריָםִּ :שירּו
בַ יָם"(.שמ' טו .)20-21

ים סוף מובנת ,הם מהופנטים ומרוגשים
מהניסים שחזו בהם רק עכשיו .לכן

שתגיע הגאולה .כאשר אביה רואה
שמושלך משה ליאור הוא מפקפק
במימוש הנבואה ,אך מנגד מרים לא
מוותרת וממשיכה להאמין.

דווקא כאן אנו יכולים להבין את גדולתה
של מרים .מרים הצליחה להביא את

זו גדולתה -גם כשכולם רואים חושך...

הנשים למדרגה נבואית מחודשת אחרי

היא רואה אור! מרים נשארת ושומרת

שעבר זמן מה מקריעת הים והרושם מן

על משה ביאור ,בטוחה שיצילו אותו.

המראות פחת .מרים חשה שהשירה של
משה עם כל העם לא מספיקה ומרגישה

זוהי אותה מרים הצדיקה שלא מאבדת
תקווה  -וגם למדבר לוקחת עימה תוף...

צורך להוסיף ולהודות ,לכן לקחה תוף
והדביקה את כל הנשים יחד עימה
בהתרגשות מחודשת ורצון להודות לה'.
חז״ל אמרו לנו :״מגיד הכתוב ,כשם
שאמר משה שירה לאנשים ,כך אמרה
מרים שירה לנשים" (ילקוט שמעוני).

בהזדמנות זו אנו רוצים לנצל את הבמה
שניתנה לנו ולהודות על הקליטה הנעימה
שאנו חווים ,על סבר הפנים היפות בכל
מקום אליו אנו מגיעים ועל המענה לכל
שאלה שיש לנו.

שבת שלום

ניר ואבי'ה בטר

קדושת שביעית
ענבי הכרם בחווה הפוטוולטאית שגדלו בשנה שעברה היו קדושים בקדושת
שביעית וכך גם היין שהופק מהם.
נכון לעכשיו רק היין היבש המוגש בחדר האוכל בליל שבת קדוש בקדושת
שביעית .משמעות הדבר היא שאם ישנן שאריות יש לאסוף אותן בכלי המיועד
לכך בחדר האוכל.
בעוד כמה חודשים נתחיל בע"ה להשתמש גם ביין מתוק שיש בו קדושת שביעית,
ואז תפורסמנה הנחיות הלכתיות מפורטות.
הרב אילעאי

שבת "ירוקה"
שיעור פרשת שבוע לקהל הרחב בשבת בבוקר אחרי התפילה
ובליל שבת שיעור לצעירים ,בנושא:

הצופן האקולוגי הטמון במקרא
אדם אדמה ומה שביניהם...
מפי :חדווה אריאל
איך ניתן לשפר את הקשב בינינו לבין האדמה?
האם אפשר לשפר את הקשר בינינו לבין הטבע הסובב?
ולמה זה בכלל חשוב לחיים שלנו כאן ?
מוזמנים להכיר את הצופן האקולוגי הטמון במקורות שלנו
ולגלות כיצד ניתן להשפיע בקלות רבה על איכות חיינו
ובפשטות יתרה על איכות סביבתנו.
השיעור לצעירים בליל שבת אחרי התפילה בבית המדרש.
בואו בשמחה
גדי סימון – רכז קיימות במועצה וועדת בית כנסת

אקולוגיה אופטימית בראי המקורות ...
סיור של קיימות השבת לאחר תפילת מנחה
מוזמנים למסע קצר של דרך ארץ ,בין שבילי המשק,
יחד עם חדווה אריאל ננסה
להקשיב לקולות האדמה ולהבין את שירת העשבים
כדי לגלות באיזו פשטות הם משוחחים עמנו
ומה הם בתכל'ס רוצים מאתנו ...
ניפגשים בשעה  13.15ברחבת בית הכנסת
בואו בשמחה

חדווה אריאל היא בת קיבוץ שדה אליהו ,נשואה לדן ,בן
טירת צבי .הם גרים היום בפרדס חנה.
חדוה היא בוגרת בית ספר שדה הר גילה ,מדריכת
סיורים וחיה ונושמת קיימות.

ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות
ותיקי הקיבוץ שהגיעו לכאן נאבקו בבעיות
הקיום והפרנסה ,אך למרות הקשיים

סיכון גבוה לשבר ענפים ברוחות החורף
העזות .פעילות זו הוכיחה את עצמה

הרבים שבהם נתקלו ,פעלו במרץ רב
לשיפור יפי סביבתם ואיכות חייהם.

והשנה הנזקים ,עד כה ,מזעריים.
חיפושית הדקל (בשמה המלא "חדקונית

ומה עשו? בזיעת אפם הפריחו שממה.
נטעו עצים וחורשות ,שתלו שיחים

הדקל האדומה")
החיפושית הגיעה לקיבוצנו והיא מכה

ופרחים ודשאים מוריקים ,ועל כך אנו
מוקירים אותם ומשתדלים ללכת בדרכם.

בנו ללא רחם .זהו מזיק קטלני ברמה
ארצית ועולמית ,שממשיך לפגוע בעצי

עם סיום שנת השמיטה והסרת ההגבלות
חזרנו לשתול במקומות שונים בקבוצה:

הדקל בכל רחבי הארץ .וכעת הוא כאן
אצלנו ובכל האזור שקרוב לנו :ישיבת

שתלנו סביב בית סביון ,נשתלו פרחי
עונה בעציצים בכיכר הכניסה.

כרם ביבנה ,גבעת וושינגטון ,גן הדרום
ועוד .אנו ממשיכים לרסס את העצים

באזור המחלבה נשתלו חצבים ,נרקיסים,

בחלק העליון של הדקל.

נוריות כלניות.

לאחרונה פרסמנו בלוח המודעות הבעת

בימים אלה מתבצעות עבודות גיזום

צער על שני עצי דקל ותיקים שנפגעו ואינם

ועיצוב עצים צעירים ,גיזום שנתי של

עוד .מותם נקבע במקום .דקל אחד מדרום

ורדים ,דישון עצים ,וטיפול בדשאים.

לבית הכנסת והדקל השני מצפון לבית

זקן האיקליפטוסים

הרב .ישנם דקלים נוספים שמצבם אינו

האיקליפטוס מדרום מערב לבית הכנסת

טוב אך אנו תקווה שנוכל להצילם.

עובר בימים אלו טיפול כירורגי.

גם השיחים בנופלים

באמצעות מחטים מחדירים לגופו
מיקרואלמנטים המכילים חנקן,

ה"כשות" (טפיל בדמות
חוטים צהובים עם זרעים

ברזל ,אבץ ,מנגן ומגנזיום לריפוי
וחיזוק העץ.

עגולים-נבגים) מכה בשיחינו
ללא רחם .הוא נחשב למזיק

מנזקי החורף
עם בואם של משבי הרוח נשברו

קשה לטיפול .גם כאן אנו
מתייעצים עם אנשי מקצוע

לא מעט ענפים גדולים וקטנים.
בשנתיים האחרונות ביצענו פעולות

במטרה להדבירו.

מניעה בעצים שהוגדרו כבעלי רמת

השקייה מבוקרת

ויובל טסלר העובדים אצלנו לסירוגין.

בתחום בקרת ההשקייה המרכזית ,אותו

תרומתם חיונית ומורגשת.

אני מלווה משנת  .1998הכנסנו חברת

כך הולכים השותלים  -נטיעות ט"ו בשבט

מערכות אלקטרוניות",

השנה אנו מתכונים לשתול מגוון שיחים

שעובדת לשביעות רצוננו בכל מה שנוגע

ומספר עצים באזור בית מהו"ת – גן כחול,

לפתיחה וסגירת ברזים ,עבודה לפי תכנית

כהשלמה לשתילות הקודמות שהיו באזור

שניתנה מראש ואפשרות לשינויים בהתאם

מרכז יום .בזאת כולי תקווה שנשלים את

להתאדות המים ,סוג הגידול ,גודל השטח
ומרווח ההשקיה בימים .בנוסף למערכת זו,

גינון כל האזור מבית מהו"ת עד מרכז יום.

בקרה בשם:

"KP

ישנם מספר בקרי השקייה מקומיים
המפוזרים במקומות שונים בשטחי הנוי.
בשנים האחרונות הכנסנו חלק מראשי
ההשקי יה לתוך ארונות ,מהלך שנועד להגן
על האביזרים השונים מלהט השמש ומנזקי
בעלי הכנף .בכוונתנו להמשיך בכיוון זה
בשנים הקרובות.

לסיום
במדרש רבה ,פר' ויקרא פרק כ"ה נכתב:
"אמר רבי יהודה :אמר להם הקב"ה
לישראל :אף על פי שתמצאו אותה מלאה
כל טוב ,לא תאמרו :נשב ולא ניטע ,אלא
הוו זהירים בנטיעות ,כשם שנכנסתם
ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים ,אף אתם

גינון השכונה החדשה

היו נוטעים לבניכם".
המודעות לתחום הגינון הולכת וגדלה כל

בנושא תכנ ון וגינון השכונה החדשה נפגשתי
עם האדריכל דויד גת ועם בעלי המלאכה

העת .כיום כל אדם הוא צרכן של גינון:
בגינון הציבורי והפרטי ,ביערות ,בפארקים,

שלנו ,לצורך שרטוט קווים לתכנית
הכללית ,ובהתאם לה ,תכנון מערכת

במבני ציבור ,בגינות גג ובתוך הבית.

ההשקי יה למגוון הצמחים השונים.
כח אדם – השנה ,לצד עובדינו הוותיקים
יוסי בן אהרון וערן שטיינר ,קלטנו בענף
את חגית שמעון שכבר נכנסה לעבודות
בתחומים השונים בענף ,ואת מאיר פלק
שנותן יד בתחום הטכני ובשוטף .נאחל
להם קליטה מוצלחת.
שכבה צעירה – קלטנו בענף את אייל מוזס,
העובד אצלנו באופן מלא ,ואת יוחאי גליק

אם החזון שלך הוא לשנה,
שתול פרחים.
אם החזון שלך הוא לעשור,
שתול גם שיחים.
אם החזון שלך הוא לחיים שלמים,
שתול עצים ,בנה ,גדל וצור גן לדורות.

בברכת חג אילנות ירוק ושמח

ישראל זלקינד – מנהל ענף הנוי

כי האדם – עץ השדה
בגיליון זה ביקשנו מחברים לספר על עץ או צמח אחר שיש להם קשר אליו .שמענו כמה
סיפורים כאלה ,וקיבלנו תיאבון לסיפורים נוספים לשנה הבאה...

 על לימונים וחצבים
המגמה

את שוש אשר ,המחוברת בנשמתה

מרכזת

ובעבודתה לטבע ,לא היה קשה
לשדל לספר על קשר אישי לצמחים

לסטודנטים שבניר
עושים
אליהו

ביבנה .היא התחילה מגינתה
הפרטית ,ועברה למרחבי יבנה:

חפירות
לקראת

הצלה
בנייה,

"בגינתי נטוע עץ לימון .את העץ נטע
אחי ז"ל ואמר לי שבתור פרסיה

וחייבים לבוא לשם
מהר כדי להציל גם פקעות של

צריך שיהיה לי לימון בגינה ,כי

חצבים ורקפות ,רגע לפני שהבנייה

לימון הוא המרכיב המרכזי באוכל

תכסה אותם .הסטודנטים נענו

הפרסי .העץ גדל ,והוא מניב לימונים
בהמונים .ואני מחלקת בכיף לכולם.

לבקשה ,ושוש מילאה את ידיה
פקעות ככל שיכלה ,וסחבה אותם

אורגני ללא ריסוס עם ריח ניחוח.
ואת באמת משתמשת הרבה

באוטובוס כל הדרך מבית ברל
ליבנה .את הפקעות שתלה במקומות

בלימונים למאכל?
כן .שותה המון מיץ מלימון טבעי.

שונים :בירידה מחדר האוכל,
וליד
הספר
בבית
בבוסתן,

מים ולימון הם "הקפה" שלי .וגם

הפעוטונים ("שם השטח כוסה בטון

משתמשת לבישול.

ואיש

בעודי מנסה להסתיר את כוס הקפה
שלי ,ממשיכה שוש ומגלה לי כי

הצמחים") .ליד חדר אוכל החצבים
קרובים לשביל ולכן דורכים עליהם,

החצבים שליד חדר אוכל ,בניגוד
למה שחשבתי ,אינם שייכים

אבל שוש בטוחה שבמידה ויימנעו
מלרסס אותם ,ויגדרו אותם ,נזכה

לתוכנית של אדריכל נוי אלא הם

לראותם

קומה

פרי יוזמתה הפרטית .ומעשה שהיה

ומפארים את מתחם חדר האוכל.

כך היה :כאשר למדה שוש בבית ברל
ריכוז מדעים בבית הספר ,הודיעה

לא

טרח

בעתיד

להעביר

זוקפים

את

שוחחה עם שוש :דינה ספראי

מקל המים – עץ מהג'ונגל ,בגינתם של משה ותמרה
שעת בוקר רעננה ,האובך מעט שקע
ועננים בשמים .תמרה גלס מקבלת את

על השולחן בתוך הבית מונח אגרטל
זכוכית ובו חלק מהעץ שהשריש ומעניק

פני בביתה ,ולוקחת אותי למסע ברחבי
העולם .המסע מתחיל בסיפור אודות עץ

לבית צבע ירוק תמידי.
ובכן ,מסתבר שגם בצמחיה מעניין כאן.

מיוחד שגדל מחוץ לביתם שנקרא "עץ

תודה תמרה על הסיפור .ובטיולי השבת

המקל"* ,וממשיך בסיפורים אודות

אתם מוזמנים להציץ בפינה הצפון

חפצים משפחתיים ,תמונות ,רקמות,
יצירות אמנות ועוד.

מזרחית של הבית ולחזות בעץ "מקל
המים" המיוחד.

ולכבוד ט"ו בשבט אני מבקשת מתמרה
לספר לי את סיפור העץ המיוחד ,וזה
הסיפור:
"אחד החניכים שלנו מתקופת השליחות
בברזיל עלה לארץ במסגרת עליית הנוער,
התחתן ובאיזשהו שלב יצא לשליחות
בברזיל .אחד החניכים שלו עלה ארצה
והביא לנו מקל קטן של  3ס"מ .על המקל
לא היה כלום ,לא שורשים ולא עלים.
הכנסתי את המקל למים והוא התחיל
לאט לאט להשריש עד שיצא עלה .לימים
הגיעה ליבנה רופאת ילדים דרום-
אמריקאית .באחת השיחות בינינו
שוחחנו על צמח "מקל המים" ,וסיפרתי
לה שיש לי בבית כזה בדיוק .היא יעצה
לי לשתול את הצמח באדמה .וכך עשיתי.
היום לאחר כ 30-שנה הצמח הקטן הפך
לעץ חזק ואיתן המתנשא לגובה רב".

שמעה ורשמה :נטע אפרתי קנדל
*השם הלטיני של העץ :גרצנה ,והעממי :פאו דה
אגוה=מקל המים .השם הבוטני.) dracena-fragrans :

לשמור על פרחי הבר...
כל מי שמכיר את דליה הקשר מודע לחיבור החזק שלה לטבע .כאשר פניתי
אליה שתספר על מקום היקר לליבה בנוף היבנאי ,היא חשבה לרגע ובחרה
במקום אהוב עליה במיוחד:
דליה" :יש שתי חורשות בין בית הכנסת לבית שלי .אחת מזרחית לבתי
פעוטונים והשנייה מצפון למחסן בגדים .אלו שתי חורשות שבחורף אפשר
לראות בהם פרחי בר :סביונים ,ציפורני חתול ,מקור החסידה ,ילקוט הרועים,
חמציצים ועוד סוגים .בעיניי זה מאוד יפה .קיימת גישה שרואה בפריחת פרחי
הבר "נוי מבולגן" שלא מתאים לנוי היבנאי .אבל אני חושבת שאנחנו חייבים
גם אזורי בר .בעיקר בשביל הילדים .שיכירו.

שוחחה :דינה

מזמינה את כולם לבוא ולראות".

ליסמין וייסמן ולדביר ליברמן שסיימו את השירות
הצבאי שלהם..
יסמין תעבוד במטבח ודביר ינהל את החצרנות.
מחבקים ואוהבים

ו .צעירים

בצל הגן של משפחת פלק
"אֶ ל גִ נַת אֱ גוֹז י ַָר ְד ִתי לִ ְראוֹת בְ ִאבֵּ י הַ נָחַ ל,

ועוטפת את מוטות הברזל שהקימו.

לִ ְראוֹת הֲ פָ ְרחָ ה הַ גֶפֶ ן הֵּ נֵּצּו הָ ִרמֹנִ ים".

רצפת ה"זולה" בנויה כמעין פסיפס
מאבנים ירושלמיות שמצאו וכן משברי

(שיר השירים ו',י"ב)

ירדתי בשביל אל גינתם הייחודית של
רפי וחנה פלק לשמוע את סיפורה מפי

חרסינה המקנים לה יופי  -מעשה אומן.
עצם העשייה וההשקעה הפיזית ואמנותית

רפי :בגינה נשתל לפני  29שנים עץ תאנה
שהניב תאנים מתוקות ונפלאות כמוהן

יחד עם הילדים היו העיקר ,לדבריו.
וכך בכל יום שישי בקיץ ,משעות

לא בנמצא בכל קבוצת יבנה .כאשר נטעו
אותו ,היה העץ רק ענף קטן ללא

הצהריים ועד כמחצית השעה לפני שבת,
מתאסף ב"זולה" הפרלמנט הקבוע של

שורשים ,אך הוא הלך והסתעף עד
שלפני כמה שנים נאלץ רפי לגדוע אותו.

רפי ודוד אחיו ,ונהנה מישיבה ושיח
בצילה של הזולה ,ומראה הגינה הפורחת

עוד צומחת גם הגפן שנתנה בעבר ענבים

ניבט מסביב.

מתוקים ,וגם עץ הדקל וושינגטוניה נטוע

כיום חנה ורפי מטפחים את הגינה בה

לו שם.
"החלטנו ,ילדיי ואני ,לפתח את הגינה",

צומחים צמחי בר כגון חרציות .את

מספר רפי "ושמנו לנו למטרה שלא תהיה
בולטת בנוף ,ולכן מיקמנו אותה בצידו
של הבית במקום מוצנע ולא בולט .בנינו
בעבודת כפיים שביל גישה אליה,

זרעיהם הביא רפי מגבעת השומרים
ואפשר למצוא בה בימים אלה רקפות,
נרקיסים,

ובהמשך החורף גם פרגים.

בנוסף צומחים בה גם צמחי תבלין ועץ
שסק" .הגינה" ,מספר לי רפי" ,מביטה

נוסף עם הזמן הגשר שבנינו משילוב של

אלינו ומתחלפת כל עת עם עונות השנה
וכך והיא מחברת אותנו קרוב ליפי

ברזל ועץ ,והם העניקו לגינה מראה מעט
אמנותי".

הטבע".
נאחל לכם חנה ורפי שתמשיכו ליהנות

לאחר שנפגע החליט רפי להשקיע את
מרצו בפיתוח הגינה וצירף אליו את

מיופיה ,פרותיה ועבודת הכפיים של
פיתוח הגינה ומפינת החמד פרי עמלכם

שותפיו הטבעיים  -בניו ,וכך בימי שישי

המשפחתי .שמעה וכתבה :רויה גורליק

המורכב מאבנים שאספנו עם השנים ,וכן

בצהרים בעונת הקיץ או לאחר שעות
העבודה היו חוברים יחדיו לבנות
"זולה" ,שהגפן נותנת לה צל ,משתרכת

הנכם מוזמנים למופע של

גיא ורועי זו ארץ
"לאדינו ופיוט מהבית"
המופע יתקיים במוצ"ש ,י"ג בשבט23.1 ,
בשעה  20:30במשטח
בואו בשירה!
ו .תרבות5
ומתנ"ס חבל יבנה

"ט"ו בשבט הגיע ,חג לאילנות!"
כולכם מוזמנים
לנטיעות המסורתיות לכבוד החג!
ביום שני ,ט"ו בשבט25.1 ,
בשעה 16:00
בדשא שמול בית מהו"ת
 במידה וירד גשם ,האירוע יידחה למועד אחר

ועדת תרבות וצוות הנוי

רבין באנטבה (ירקונים )5
בשנת  1997הוקם מרכז יצחק רבין מכוח חוק "המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין"
ופעילותו מוקדשת ,בין השאר ,לבחינת היבטים חברתיים בישראל.
המרכז משלב בין פעילות חינוכית-חברתית ,הנצחה מוזיאונית ותיעוד.
סיור מודרך עם צוות המרכז ,כולל תערוכת "מבצע יונתן"
(למגיעים עצמאית :מפגש בשער הכניסה )16:30
יום חמישי ,י"ח בשבט תשע"ו28.1.2015 ,
יציאה ,15:30 :חזרה משוערת.21:00 :
(נא להצטייד בתעודות הנחה :גמלאי ,נכה וכד')
קפה ועוגה – עליכם.

שערי ירקונים פתוחים לכל – אליקים ואבי ששון

מפגש חד פעמי להיכרות עם ההליכה הנורדית
 .1רקע קצר של היסטוריית התפתחות ההליכה הנורדית בעולם והתועלות של הליכה זו.
 .2לימוד מהיר של השימוש במקלות ההליכה הנורדית בשיטת  EXERSTRIDERלמשתתפים.
 .3הליכה חווייתית בסביבת המרכז הקהילתי כולל תרגילי כושר ומשחקי ספורט משעשעים.
משך הפעילות :אימון החוויה לקבוצה  60דק'  +הרצאה על הליכת הכושר הנורדית  30דק'.
יום ג' ,ט"ז בשבט 26.1 ,בשעה ,18:00 :באולם אירועים

צאו לרוץ!  -ועדת ספורט

כמו אמא...
(במלאת שנה לפטירתם של עדה וגדליה,
מובאים דבריה הנוגעים ללב של כלתם ,רחל ,על עדה ז"ל):

עדה היתה עבורי כמובן החותנת אבל נוסף

לבוא לשבת ,הבית פתוח בהתאם .ביבנה

על כך הייתה מטפלת התינוקות
המוסמכת ,היועצת החינוכית והחברתית,

בשבת בבוקר הזמן היה שלה ,ללכת
לשיעור ולתפילה ואנחנו לא ציפינו שתוותר

הבייבי-סיטר וגם חברה.

על תוכניותיה עבורנו.

עברו כמעט  40שנה מאז שהגעתי בפעם

את החופשות השנתיות שלנו עשינו תמיד

הראשונה לביתם ,והמשפט הראשון עדיין
חקוק בזיכרוני" :סוף סוף רואים אותך".
הייתי בחורה צעירה ללא אם ,ועדה עשתה

ביבנה ,ושאלו אותי נשותיהם של בני משק
אחרים :איך אנחנו יכולים לשבת כאן
שבוע ולהרגיש בנוח .הן הרגישו כאילו זה

ככול שביכולתה כדי להקל עלי לאורך כל

ניצול של הקיבוץ .תשובתי הייתה כי עדה

שנות נישואינו הראשונות.
אחרי כל לידה ולידה עדה ישבה בביתנו

נתנה לנו תמיד את ההרגשה כי זה הבית
שלנו ,זה כולל ללכת לבריכה ,לחדר האוכל

לעזור בטיפול בתינוק ,לדאוג שאנוח

או אפילו לזרוק חיתולים לכביסה( .לא היו

מספיק ולהראות לי כיצד מטפלים .וכל
זאת בשקט ובשלווה שלה ,לא להפריע לנו,

טיטולים)
בשבעה אמרה לי אחת מקרובות המשפחה:

ובלידות הבאות גם להעסיק את הגדולים

"עדה הייתה כמעט אמא עבורך".

יותר .עדה בעצותיה תמיד שימשה בעייני
דמות מופת לחינוך הילדים ולתמיכה בכל
אחד ואחד מהם לפי צרכיו.
כאשר הילדים גדלו ידענו תמיד כי אם עדה
יכולה היא תעשה להם קייטנת נכדים.
והדגש הוא אם היא יכולה .ידענו גם לקבל
לא כאשר הדבר לא התאפשר ,וגם אם רצינו

כן זה נכון .אמא יש רק אחת ,אבל עדה
נתנה לי את ההרגשה שזה הכי קרוב לאמא
שאני יכולה לאחל לעצמי .אפילו אחיי
וחברותי ביישוב ידעו כי עדה היא חמה
מיוחדת במינה .לי ולכלותי אני מאחלת
קשרים טובים כמו שהיו לי עם עדה.
יהי זכרה ברוך!
נכתב על ידי רחל די-טור (אשתו של
יונתן)

לאביבה הרץ
משתתפים בצערך ובצער המשפחה
על מות האחות

תקוה חוטר ישי

ז"ל

מן השמים תנוחמו

בית קבוצת יבנה

לוח הודעות
מרפאה
אחות תורנית בשבת פרשת "בשלח" –אחות בית סביון
שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא:
יום א' 17:30-14:30
יום ב' 16:00-14:30
יום ג' 13:00-09:30
יום ה'  09:00-08:00ו15:30-14:30-

העמותה למען החבר הותיק חבל יבנה-מדרשת ח"י
 יום ראשון ,י"ד בשבט - 8:45 - 24.1.16 ,חוג תנ"ך  /חנה לבל
 יום שני ט"ו בשבט 10:15 - 25.1.16 ,הרצאה :על עצים ופרחים .מרצה:
שחר שומן
כמו כן תתקיים מכירת תיקים במרכז היום – בין השעות9:30:12:30 :
נשמח לראותכם!
ט"ו בשבט שמח !  -מצוות העמותה

"פנטזיה" הלבשה תחתונה לנשים מבוגרות
*תחתונים * חזיות * גרביים * פיג'מות * כותנות*
ביום ראשון הקרוב ( – 24.1י"ד שבט) בין השעות  16:00ל – 18:00
תתקיים מכירה בממ"ד בית סביון.

ציפור אחוזת קסם /

זלדה

כַ אֲ ֶשר הַ גּוף הָ ַרְך
מָ ט לִּ ְּנפֹל
וְּ הּוא ְּמ ַגלֶה חֶ ְּר ָדת ֹו ִּמפְּ נֵּי הַ ֵּקץ
ַלנ ְָּשמָ ה,
מַ ְּצ ִּמיחַ עֵּ ץ הַ ִּשגְּ ָרה הַ נָמּוְך
ֶשָאבָ ק אֲ כָל ֹו
עָ לִּ ים יְּ רֻ ִּקים פִּ ְּתאֹם.
כִּ י מֵּ ֵּריחַ הָ ַאיִּן יַפְּ ִּריחַ
הָ דּור נָאֶ ה
ּובְּ צַ מַ ְּרת ֹו ִּצפוֹר
אֲ חּוזַ ת ֶקסֶ ם.

על השירים – יצחק ברוכי

הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :

