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זהו יום הבוחר

שבת פרשת

תזריע  -שבת החודש

צאת השבת 19:41 -

כניסת השבת 18:41 -
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שבת פרשת תזריע

– שבת החודש

ליל שבת
18:41

הדלקת נרות

לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת ותפילת ערבית.

רבע שעה

שבת
07:30

דף יומי בבית המדרש
תפילת שחרית  /אחרי התפילה והקידוש יתקיים שיעורו של מייק נעמן

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"

19:41

צאת השבת

08:30

הבית האדום פתוח בשבת מ 17:00-עד 18:00
השבת ,בשל עבודות אחזקה ,משק הילדים סגור!
גלריית רפי ,בקוטג'  ,14פתוחה בשבת מ17:00-

זמני תפילות
מנחה–לימוד-ערבית בבית הכנסת בשעה 19:00
בשכונה הצפונית מנחה  -בשעה  18:30ערבית ב20:30-
בשכונה הדרומית – ערבית–20:15
 - 13:20מנחה גדולה בחדר אח"מ.
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ

"אמר רב יהודה :היוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים אומר :ברוך...שלא חיסר בעולמו
כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובים ליהנות בהם בני אדם"...
אל חי פתח אוצרות שמיים
השיב רוחו יזלו מים...
בין גשם לטל
נתכנס להודות ולהלל
על הגשמים ,על הלבלובים

ועל כל הטוב והשפע שה' הרעיף עלינו ממרומים
כל הציבור מוזמן לבוסתן לאחר מנחה קטנה ( )17:45למעמד הודי'ה
וברכת האילנות
על הגשם 2

בשמחה
בואו 2
לילדים מובטח צ'ופר

ועדת דת ודוד פרלמן

נקודה למחשבה  /עינת לוי
שעוברים החוטא והחברה שסביבו אינו
פרשת תזריע עוסקת בעיקר בנושא
הנגעים .היא מפרטת אותם על סוגיהם

שלם מבלי אותה "ראייה" .וממילא

השונים ,תהליך האבחון (ע"י הכהן)

מחייב אותנו הדבר לתהות על תפקידה

ושלבי ההיטהרות .חז"ל מלמדים אותנו

של ההתבוננות בהקשר הזה.

כי להופעת נגעי הצרעת משמעות רוחנית.

האדם החשוד בצרעת ,חשוד אגב כך

בבבלי ערכין (טו ע"ב) אומר ריש לקיש:

באמירת לשון הרע .הכהן ,עליו חלה

"מאי דכתיב "זאת תהיה תורת
המצורע"? זו תהיה תורתו של מוציא שם

החובה לקבוע האם אכן זהו חטאו ,מצווה
להתבונן היטב היטב לפני שיקבע .קביעה

רע".
לפי דבריו של ריש לקיש הגורם לנגע

ללא התבוננות ,הרי היא בעצמה כאמירת
לשון הרע .באה התורה ומזהירה "וראה

הצרעת הוא כשל מוסרי .הצרעת היא
עונש על לשון הרע ,על פגיעה בקשר בין

הכהן" שוב ושוב .בדוק היטב ,התבונן,
הסתכל  -ורק אח"כ קבע את קביעתך.

האדם והחברה.

הריפוי גם הוא דורש ראייה ,אבל כאן

מילת המפתח בפרשה היא המילה

משמעותה מעט אחרת .כדי לתקן מצב

"ראה" .היא מופיע כ 30-פעמים ,ומלווה
את התהליך כולו משלב ההיטמאות ועד

חברתי מקולקל דרושה התבוננות של
האדם באדם .מבט העיניים זו בזו יוצר

לשלב ההיטהרות הסופית .לאורך כל
הדרך מדגישה התורה כי על הכהן לראות

קרבה ,חמלה ,אמפטיה .כל אלו דרושות
ליחסי אנוש טובים ומיטיבים .גם פה

 -את האדם ,את הנגע ,את מאפייניו ,את

הכהן נדרש להתבונן ,להזכיר לחוטא מהי

התפתחותו וכו' .הציווי "וראה הכהן"

עין טובה ולהחזיר אותו למוטב מתוך

בולט ונוכח כל כך ,עד כי נדמה שה"מסע"

שבת שלום

קירוב לבבות.

מזל טוב לנילי ואייל לנישואיכם ולמשפחת מרב ומרים שליסלברג "כי השמחה גדולה".
מזל טוב למשפחת שמעון לרגל הודעתה המשמחת של מרים כי בכוונתה להינשא לנעם גופר.
מזל טוב לחנה טסלר להולדת הנינה ,נכדה לאסף ואופירה ,בת ללירן ועמיחי.
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זהו יום

הבוחר -דעתך חשובה לנו

ב 9-באפריל אתם תקבעו כיצד תיראה המדינה בשנים הקרובות

טורי דעה
מה חשוב לי באמת?  /נחמיה רפל
מה הכי חשוב לי במישור הלאומי? מחוץ

יצליח

לחצר הקיבוץ ישנן אינסוף בעיות גדולות

לממש את כוונותיו

וקטנות ,וידי קצרה מהושיע :מטרידה אותי

הטובות?

מאד שגרת חייהם הבלתי נסבלת של חברינו
בסעד ועלומים; מעסיקה אותי שאלת

אוֹמַ ר את האמת :ביום הבחירות ,אחרי
הפרגוד ,כאשר אהיה בשבוע הבא עם עצמי

עתידה של החקלאות בפרט ומעמדה של
ההתיישבות בכלל; ומה מבשר החורף

בלבד ,אצביע הפעם לא בעד מצע מפלגתי
אלא בעד אנשים ,בעד המפלגה שלמיטב

המבורך – יהיו לנו מים בעתיד או שנלך
ונתייבש? ומי ישמור על ירושלים? האם

ידיעתי ראשיה פועלים ביושר ,בערכיות
ובהגינות .לא אתן את קולי לתשובה הנכונה

אנחנו עושים ככל יכולתנו לעצירת

ביותר אלא לדרך הישרה ביותר .כ'אזרח

ההתבוללות העצומה של העם היהודי

ותיק' שכבר שמע לא-מעט נאומי בחירות,

בתפוצות? האנטישמיות הולכת ומרימה
את ראשה המאיים ברחבי העולם;

איני מצפה מפוליטיקאי שיהיה תמיד עקבי
בדבריו ושיאמר תמיד את האמת הצרופה,

האלימות בבתי החולים ובמשרדי הרווחה
אינה פוסקת; הצפיפות בכבישים;

אך אני מצפה שתמיד יהיה הגון.
בילדותנו ובבחרותנו דיברנו הרבה על

הבירוקרטיה במשרדים; דור שלם גדל על

"מוסר הנביאים" .חלמנו על מדינת ישראל

מסכי הטלוויזיה ,המחשב והסמרטפון; ...

כמדינה המהווה 'אור לגויים' באורחות חיי

הכל חשוב ,הכל מצריך טיפול דחוף ונמרץ,
וגם אם אין לצפות שמישהו ייתן תשובות

אזרחיה ובהתנהלות מנהיגיה .ידענו תמיד
שהאיום הגדול על מדינתנו איננו האויב

מלאות לכל הבעיות ,לפחות לחלק מהן
תהיה התייחסות טובה יותר או טובה פחות

החיצוני אלא החוסן הפנימי .בעיניי ,חוסר
מוסריות מימין זהה לחוסר מוסריות

ע"י אלה שנבחר בהם בשבוע הבעל"ט .איך
אדע מי 'ישים את האצבע' על הבעיה

משמאל ,ולשתי התופעות לא אתן את קולי.
בעיניי ,התנהלות אישית לא-מוסרית אינה

הקריטית? איך אדע למי יש את הפתרון
הנכון? ולא פחות חשוב :איך אדע מי מהם

שונה מהתנהלות ציבורית לא-מוסרית,
ולשתי התופעות לא אתן את קולי.
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פוליטית

לקראת הבחירות  /שרה ברטוב
היות והסקרים מנבאים לפייגלין 7-6
מנדטים  -והוא עשוי להיות לשון

מנבחרת "זהות" ,כולם רציניים ביותר,
כל אחד הציג בתמצית את משנתו  -כל

המאזניים בהרכבת הממשלה ,יש סיכוי
רב ליישום תוכניותיו.

אחד מהם מומחה עם קבלות בתחומו (יש
מהם מומחים עולמיים בתחום הכלכלה

הוא מבטיח ללכת עם מי שייעתר לרוב
רעיונותיו.

והמשפט) וגיליתי את משה פייגלין כאדם
צנוע מאוד ,החלטי ,ישר ,בעל דבקות

מי האיש הקיצוני הזה? הר הבית?
קנאביס? וכ' וכו'

במטרה וללא רצון לשררה.
המשותף לכולם היה:

נסעתי עם אלדד שמעון לכנס ענק של
"זהות" בת"א ,ואחרי כ 3-שעות ,כששרתי

 צמצום משרדי הממשלה והפקידותוהעברת רוב הסמכויות לרשויות

את "להיות עם חופשי בארצנו"  -הרגשתי
מחנק בגרון ,אולי יש תקווה.

המקומיות.
 -מעבר לכלכלה חופשית ,צמצום

באתי בגלל הקנאביס הרפואי ויצאתי עם

מקסימלי של רגולציה ובירוקרטיה.

מצע אדיר הדוגל במדינה חופשית לכל

 -ביטול ההסתדרות והקרטלים שעושים

אזרחיה הנאמנים למדינה.
יש לי בת ,שבזכות הקנאביס יכולה ללכת

עם ועדי עובדים למיניהם ,על חשבונו של
האזרח משלם המיסים( .לאחרונה

ומעט לתפקד .עברנו ייסורים רבים עד
שהשגנו אישור לכך ממשרד הבריאות

ניסנקורן וכחלון חתמו על הטבות
מפליגות לעובדי חברת החשמל והרכבות

וזאת ,למרות התיק הרפואי עב הכרס

ועוד ועוד).

המצדיק זאת .נאלצנו לשלם אלפי שקלים

 -הורדת מיסים משמעותית והסרת חסמי

ולקנותו בדרך לא דרך  -כי רק זה עזר לה.

היבוא.

חבריי היקרים! הקנאביס הרפואי מציל

 -הפשרת קרקעות של מנהל מקרקעי

חיים – איש אינו יודע חלילה וחס מתי זה
יפגע בו או במשפחתו ,ולאחרונה הודיע

ישראל המחזיקה  93%מקרקעות
המדינה ,וחלוקתם לזוגות צעירים לפי

משרד הבריאות כי עומדים לקצץ ב50% -
לכל החולים את הצריכה .הבנתם?

קריטריונים שייקבעו (שירות צבאי וכו').
 -ביטול מיסי הרכישה על דירות ,והחלפת

בכנס ראיתי מאות אנשים מכל גווני
האוכלוסייה ,שמעתי כעשרה אנשים

שיטת הפקידות והשחיתות( .כל המצע
נמצא מסודר לפרטיו בספר עב כרס).

-
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 -פירוק המוסד השערורייתי של ביטוח

כפי שנהוג בשוודיה ובהולנד  -ייעול בתי

לאומי ,ששואב כספים של האזרח הקטן
ששילם כל חייו – וכשצריך אותו מבלי

הספר ולאפשר ייעול
בנושא.

וחשיבה חדשה

לקחת חברות פרטיות (כמו זכותי או לבנת
פורן) ולשלם להן אחוזים ,אין כמעט

יש מצע מסודר של שיפור משמעותי
במערכת הבריאות וכו'.

סיכוי שתקבל מה שמגיע לך.
מס'  2ברשימה  -הרב חיים אמסלם מציע

אני רוצה סוף סוף שנהיה כולנו בני חורין
תחת הקב"ה לבדו.

שינויים במבנה הרבנות הראשית
שמנהיגיה הם רבנים אנטי ציונים,

אין זהות יהודית ללא חירות.
אין חירות שגרה ביחד עם כפייה.

שמרחיקים מהדת את כל הצעירים ,עם
כל החוקים הנוקשים ,ומציע תוכנית

אסור לנו להמשיך להיות מדינה מבוססת
– שאזרחיה נאנקים.

לקירוב לבבות ומצע מפורט בנושא .אין
הקצבות לחרדים  -שילכו לעבוד.

אסור שהאזרחים שלנו יעבדו הכי הרבה
במערב  -ירוויחו הכי פחות  -וישלמו הכי

מס'  4ברשימה -עו"ד ליבי מולד ,הציעה

יקר.

בקצרה תוכנית לשיפור מערכת החינוך,

אני מציעה  -בואו ננסה!

יוסף סטאלין " -מספיקה הידיעה שהיו בחירות.
הבוחרים לא מחליטים דבר ,סופרי הקולות  -כן".
רוב האזרחים חשים שמילאו את חובתם וזכותם עם שלשול הפתק לקלפי ,ולא היא.
אנחנו זוכרים ממערכות בחירות קודמות ,הצבעות של נפטרים ,ודילים על חלוקת
הקולות בין פעילי מפלגות הנוכחים בקלפי ,על חשבון המפלגות שאין להן
משקיפים במקום.
בכל קלפי שאין בו משקיף( ,למעט מקומות ערכיים כמו קבוצת יבנה) יש חשש
כבד שקולך ייספר למפלגה אחרת.
אני קורא לכם ,בלי קשר להצבעתכם ,צאו והתנדבו למערך המשקיפים.

בברכת בחירות הוגנות  -אלדד שמעון
למעוניינים ולפרטים נוספים ניתן לפנות לאלדד
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יום הבחירות – סדרי עבודה
יום הבחירות לכנסת ישראל יתקיים

(ב) כל חברי המשק יעבדו  4שעות ביום

בעז"ה ביום שלישי הקרוב.

הבחירות בענפים השונים ,בהתאם לשיבוץ

יום הבחירות מוגדר בחוק כ"יום שבתון",

שיעשו מנהלי הענפים וצוות מש"א.

אך במספר ענפים שלנו צפויה ביום זה

לחברים שלא יעבדו ביום הבחירות יירשם

עבודה רבה :שעונים – מכירות בחנות

ב"איסופית" יום העבודה כיום חופש.

המפעל וב"חֶ בֶ ר" ,מרכז מזון – עונת

(ג) בתוך המשפחה יכול אחד ההורים

התחמיץ ,גד"ש – עונת הזריעה ,זיתיה –

לעבוד יום שלם והשני להישאר כל היום עם

מכירה בחנות המפעל ועוד .בענפים אחרים

הילדים ,ולשניהם נרשום עבודה ביום זה.

תבוצענה העבודות ההכרחיות :מדגריה,

אנו פונים לחברים העובדים במקומות

רפת ועוד.

עבודה שיושבתו ביום הבחירות ,בתוך

לאחר שהתקיימו מספר דיונים בנושא

הקיבוץ ומחוצה לו" ,לתת כתף" ,ולסייע

החליטה

לענפים שיצטרכו לעבוד במלוא המרץ ביום

העבודה/השבתון

ביום

זה,

המזכירות:

הבחירות.

(א) מערכת החינוך ,המרפאה ,ומתחם חדר

שאלות ובקשות ניתן להפנות לצוות מש"א.

האוכל והמטבח – יהיו סגורים.

7

משולחנם של יהודה ונח  -מזכירי הפנים
אסיפה

בודדת .עיקר הבעיה היא בחנייה בתל-
אביב ,בייחוד סביב דירת הנופש שלנו.
על פי הנוהל החדש ,יתקבל מהקיבוץ
החזר כספי מלא על חניה עד  .₪ 60הוצאה
מעל  ₪ 60ועד מאה  -תוחזר בהיקף של
 50%בלבד ולא יתקבל החזר עבור הוצאה
מעל ( ₪ 100החזר מכסימלי יהיה .)₪ 80
המשמעות היא שהחברים יצטרכו למצוא
פתרונות לחניה ארוכה במרכז תל-אביב
וירושלים ,אם באמצעות תחבורה
ציבורית או בכל דרך אחרת.
הנוהל מתוכנן להיכנס לתוקפו במאי .19
אם יש לחברים השגות או הצעות לשיפור
הן תתקבלנה בברכה.

לא מתוכננת אסיפה עד לאחר חג הפסח.
את האסיפה האחרונה סיימנו באמצע דיון
על 'פתיחת החינוך' .בינתיים נכנסה
לפעולה ועדת חינוך חדשה שביקשה זמן
להתארגן לנושא .עוד בתוכנית ערב
הסברה שגם הכנתו לא התאפשרה לפני
הפסח .אנו מקווים לחדש את האסיפות
ואת הדיון בנושא מיד לאחר החג.
נושא נוסף שמתוכנן להגיע לדיון הוא
בניית ממ"דים ושיפוץ הדירות לחברים
שבוחרים להישאר בדירתם .בימים אלה
מסתיים סוף -סוף השיפוץ ב'דירה לדוגמה'
והיא תיפתח לציבור במהלך השבוע הבא
(דירת משה ותמרה גלס לשעבר) .במקביל,
יהיה עלינו להחליט מה יהיו המשאבים
שאנו מעמידים לטובת השיפוץ .גם כאן,
נרצה להקדים לאסיפה שיחת הסברה
בנושא ,שתתקיים עוד לפני פסח ,אם
הדבר יתאפשר.

תורנות חליבה

המזכירות דנה בתורנות החליבה בשבת,
בהשתתפותם של רן לוי מהרפת ורינה
ימיני  -סדרנית תורנויות .ידוע לכל
שתורנות החליבה היא מהארוכות
והקשות ואנו מוקירים ומעריכים את
עשרות החברים שממשיכים בתורנות זו
במסירות רבה .לאחרונה ,הצליחו אנשי
הרפת להקטין את תדירות התורנות ,אך
אנו ממשיכים לחשוב כיצד להקל על
החולבים ולשפר את 'השוויון בנטל' .הועלו
כמה הצעות בנושא זה אך הוחלט בשלב זה
להסתפק בשחרור תורני החליבה
מתורנויות אחרות כגון בפורים וביום
העצמאות.

החזר כספי על חניה

המזכירות הכינה נוהל חדש להחזר כספי
לחברים על חניות .כזכור ,הוחלט בעבר
להחזיר את כל ההוצאות על חניה ולעודד
חברים להימנע מקנסות .הנוהל אכן
הקטין את כמות הקנסות אלא שלעיתים
מוגשות להנהלת החשבונות בקשות
להחזרי חניה במאות שקלים לחנייה
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אוטוטו פסח –

משולחנה של מרכזת השירותים

מבצע ניקוי קיבוץ

שתייה קלה

לקראת סיומו של חורף סוער שהביא

תזכורת – באסיפות התקציב
לקראת  2019החלטנו להפסיק את

עלינו גם רוחות שהעיפו לכלוכים וניירות,

בחגים

בוץ ושלוליות בשבילים ובכבישים –

חלוקת השתייה הקלה בארוחות
חג ולהוסיף תקציב לחברים.

אבקש מכל מי שיכול להירתם למבצע

(הערכותכם לקראת פסח ☺)

השנה מבצע הניקוי נדרש ונחוץ כפליים!
שייערך ביום רביעי ,ה' בניסן 10.4 ,בשעה

עזרה

.17:00

בניקוי

לחברים

ובענף

המזון

פרטי הגזרה של כל משפחה – יחולקו בתאי

בדומה לשנה שעברה ,גם השנה נעזרנו
במכינה קדם צבאית עבור פרויקט ניקוי

הדואר .נוכחותכם חשובה! בואו בשמחה!

פחים

פסח .ביום ראשון לפני כשבועיים הגיעו
לכאן  24חבר'ה ממכינת גל בחיפה (יחד

לקראת חג הפסח ,כולנו עסוקים בניקיון
ובטיפוח הבית .ניקיון מבורך זה מביא

עם ניבה טסלר שמדריכה אותם) ,ועשו

איתו כמויות גדולות של אשפה .על מנת

לנו את הסיפתח של עונת הניקיונות

להקטין את כמויות האשפה בתוך הפחים
הירוקים ,מומלץ להקפיד על הפרדת

(הספיקו לנקות אצל  20משפחות 2 ,דירות
אירוח ועשרות כסאות כתומים ושולחנות

פסולת לסוגיה השונים ולמחזר כל מה

חדר האוכל) .ביום ראשון הקרוב יגיעו
לכאן  17חבר'ה ממכינת רבין באידמית

שניתן.
קיימים מיכלי מיחזור לקרטון ,נייר,
בקבוקי פלסטיק ,זכוכית ,סוללות,

ויסייעו בניקוי – הן אצל משפחות ,הן
בענף המזון והן במבני ציבור שונים .הם

מתכת ,פסולת אלקטרונית ובגדים.
בנוסף ,בחודש הקרוב נקבל מהמועצה

ילונו בתחילה בדירות אירוח ולאחר מכן
יעברו לפנימיה.

פחים כתומים המיועדים לאריזות.
אנצל את ההזדמנות לומר תודה לחזקי

סיון לנג

מונדרר שאחראי במשך כל השנה על פינוי
הקרטונים והבקבוקים.
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מיומנם של סדרני תורנויות ...
רצינו לפתוח בהכרת תודה לכלל התורנים ,בעיקר בתקופות הלחוצות יותר של החגים,
ובפרט לתורני הרפת שעושים ימים כלילות ,בתורנויות ארוכות וקשות ,שנופלות ברוב
המקרים על הזמנים הכי לא נוחים במהלך שבת וחג ועל כך הערכתנו הגדולה.
רצינו לעדכן ש...
בחודשים האחרונים הנהגנו נוהל חדש של שליחת הודעת  smsביום רביעי ,לתזכר את
תורני השבת .החל מהשבוע יישלחו הודעות התזכורת גם אל תורני הרפת.
שימו לב ,דפי התורנויות התלויים על הלוח מפורסמים גם ביבנט ,לנוחיותכם...
וגם אצלנו מרגישים שפסח מתקרב...
בימים אלו התחלנו לשבת על סידור תורנויות הפסח.
באם כבר ידוע לכם שאינכם נמצאים באחד מהחגים,
נשמח אם תעדכנו אותנו בהקדם האפשרי על מנת
שנוכל להתחשב בכך .נשמח גם לכל מתנדב/ת לתגבור
מערך התורנים.
בשבוע הבא נתלה על הלוח רשימת נוסעים/מתנדבים.
אנו עושים מאמצים גדולים לרווח את התורנויות ולהתחשב בכל בקשה ,נשמח שתיענו גם
לבקשות שלנו.
המון תודה לכולם  -רן לוי ורינה ימיני

מגרש השחב"ק נפתח רשמית

לאחר פתיחת השחב"ק באופן רשמי ,אבקש שני דברים:
✓ אין להכניס בעלי חיים למגרש.
✓ אין לנסוע עם אופניים או בכל כלי אחר בעל גלגלים על גבי המגרש.
בשביל כולנו – הקפידו על הניקיון במגרש ,אין להשאיר בקבוקים ,ניירות ,אוכל וכד'.
שחקו ,הבקיעו ותהנו! סיון לנג – מרכזת השירותים
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"מצות מצווה"  -תודות
ועדת דת מבקשת להודות לכל מי שהביא להצלחתו המרשימה של
פרוייקט "מצות מצווה" .בראש ובראשונה תודה לצוות המסור
והמיומן:נירית אפרתי ,אושר חן ,יואב בית אריה ,אבשלום טסלר,
ניר בטר ,אליקים איטלי ,דוד פרלמן ואמנון כץ שעשה לילות
כימים ,פשוטו כמשמעו ,על מנת שהכל יעמוד ויעבוד בזמן ,והכל
ברוח טובה ובמאור פנים .תודה גם לרב אילעאי ,לרב אייל זאנה
ולרב שאול ברוכי על ההשגחה במשך השעות הרבות כי המצות יוכנו בהתאם להלכה ,וכן תודה
לכל הציבור הרב שנטל חלק בפרוייקט.
זכינו בזכותכם (שוב) לחוייה מרוממת ומגבשת .כן ירבו!  -ועדת דת

משחור לירוק  -שמורת כרמיה  -ירקונים 8
לטבע יש פרשנות משלו לבלוני התבערה המרחפים בשמי "העוטף".
סיור של ניצני אביב לשמורת חולות כרמיה ,מהיפות בארץ ,לחזות
בהתחדשות הצמחייה ולגלות פנינים היסטוריות שחשפו השריפות
מתחת למעטה הצמחייה .לפי הזמן  -מפגש עם מתיישבים.
ביום הבוחר ,יום שלישי ,ד' בניסן9.4 ,
יציאה בשעה  .16:00חזרה משוערת21:00 :
למגיעים עצמאית - 16:30 :צומת יד מרדכי לכיוון דרום.
אריה ברנע ,אליקים איטלי ואבי ששון.

כביסת מדים -שעון קיץ
החל מיום שישי הבא -ז' ניסן12.4 ,
אנו עוברים לכבס מדים וכביסה דחופה
ביום שישי בשעה 16:00
גיהוץ -כשעה וחצי לאחר מכן.
רינה ימיני ,מרדי ריין ואושר קולמן.
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שולחן תרבות
תודה
תודות  -לצוות פורים על מסיבה מושקעת ,מצחיקה ושמחה ,לצוות מצות מצווה ,על
השקעה כל כך גדולה ועל שזיכיתם אותנו במצווה חשובה .יישר כוח גדול לכולם!
להלן לו"ז האירועים לשבועות הקרובים:
אביב הגיע פסח בא
✓ ביום שני ,י"ז בניסן ( ,)22.4חוה"מ פסח ,נקיים טיול משפחתי  -יציאה בשעה .13.00
פרטים והרשמה בלוח המודעות.
✓ במהלך כל החג תוצג תערוכה ,פרי ידיה של חברתנו ,הציירת אפרת עפרוני.
פרטים בהמשך...
✓ בערב יום השואה ,כ"ו בניסן – 1.5 ,יתקיים מפגש עם דודי רונן ,שיספר את סיפורו
של אביו ,פנחס ,חברנו היקר.
זיכרון בסלון  -יתקיים ביום ראשון ,ל' בניסן ( )5.5בשיתוף צוות הגיל השלישי .פרטים בהמשך...

טקס יום הזי כרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה יתקיים ביום שלישי ,ב' באייר,
 7/5בבית הקברות ,ולאחר מכן מפגש משפחות שכולות והדלקת לפיד יום הזיכרון.
טקס יום העצמאות ה 71-למדינת ישראל יתקיים ביום רביעי ,ג' באייר.
חוגגים עצמאות – הפנינג בבריכה ,וטיול בהדרכת אבי ששון ,ביום חמישי ד' אייר.
עוד פרטים ,בקרוב ,גם על לוח המודעות.
שבת שלום ועדת התרבות.

הקרנת הסרט "שרוכים"

(עלות כרטיס)₪ 10 :

אי"ה ביום רביעי ,ה' בניסן ( )10/4באולם האירועים במושב בני דרום
מרצה -במאי  /ינקל גולדווסר.
גדי הוא ילד -איש עם פיגור קל ,בעל חוש הומור ייחודי ,צחוק מתגלגל ואופטימיות אין סופית .מותה
הפתאומי של אמו מאלץ את גדי לעבור באופן זמני אל אביו הביולוגי ,ראובן ,ממנו היה מנותק רוב חייו
 ...האהבה החבויה בין האב לבן נחשפת ,נבנית ומתעצמת במהלך ההיכרות המחודשת.
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דבר מערכת מבית
השבת אנחנו ,בהרכב הנוכחי ,סוגרים  4שנות עבודה רצופה בהן הפקנו 200
גיליונות .בכל סוף שבוע אנחנו דרוכים נוכח הדואר האלקטרוני ,מצפים לקולות
הקוראים.
התודה לחברי הצוות דינה ספראי ,רויה גורליק ונטע אפרתי ולתומכים מבחוץ
במסירות רבה :בעריכה הלשונית רמי עפרוני ומרים שליסלברג ,בהגהה אילה
אפרתי ובעמוד האחרון  -יצחק ברוכי אשר על השירים .ואז ,ממש בקצה הקו-
יפעת כהן (ושוב) מרים ,שדואגות להדפסה .ויש מקום לדאגה.
לאן פנינו? זאת נדע רק בהמשך ,אך המסך לא ירד וכל אשר נבקש הוא שתמשיכו
לקרוא אותנו אך יותר מזאת  -קחו חלק ותהיו קוראים -כותבים.

אביב הגיע פסח בא
בבקשה לא לשים בכל מתחם חד"א (קומה ראשונה ושנייה)
כל מיני חפצים שאין לכם שימוש בהם( .כלים,משחקים ,ספרים וכ"ו)
לשם כך יש שוק קח תן או לחילופין  -פחי אשתודה – דוסי  /ענף המזון
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שמשון

אחות כוננת בשבת – אורית פרל
קבלת קהל  -ד"ר דונסקי
יום ראשון 16:45-14:30
15:30-14:00
יום שני
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ביום שלישי – יום הבחירות  -המרפאה סגורה.
במקרי חירום בלבד  -ניתן להתקשר לאחות כוננת.

בת המצווה של קשת בנדב תתקיים ביום ראשון ,ב' בניסן (.)7.4

תערוכות לקראת
חג הפסח
✓ביום ראשון ,ט' בניסן,
( )14.4תתקיים מכירת בגדי
נשים של "התחדשות"
במחסן הבגדים בין השעות
 16:00ל.19:00-
✓בקרוב אפרסם מועד
למכירת נעליים.
עפרה גוטליב

שימו לב במתחם יהיה גם שוק קח תן
צוות מכון הפיזיוטרפיה
מבקש מציבור החברים להחזיר
ציוד כגון :פיתה ,משקולות,
מזרונים שניתן בהשאלה.
בתודה מראש ,צוות המכון.
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רוצים חדשות מיידיות מחצר המשק? לראות את
שבועון "מבית" צבעוני? לעקוב אחר פרסומי
אירועים וכד'?
חפשו :קבוצת יבנה  -הדף הרשמי
עשו לייק ותהיו עוקבים.
רוצים לפרסם? קורה משהו עכשיו?
התקשרו אלי
שמשון

נר זיכרון
ב'
י'
י''א
י''ב
י''ד
י''ז
י"ח
י''ח
כ'
כ''ג
כ''ו
כ''ז
כ''ח

בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן
בניסן

תשס''ב
תשל''ד
תשס''ג
תשנ''ח
תשנ''ח
תשנ''ט
תשס''ו
תש''ן
תשע''ב
תשמ''ז
תשנ''ד
תשנ''ט
תשע''ו

תמר (תמי)
שמואל
שרה
דוד אליעזר
טובה
אריה
אליהו
מאיר
אלחנן
נגה
ישי
אילזה
פרידל שרה

נעמן
נעמן
אקרט
אריאל
אדר
וצלר
בוכאסטר
בר שלום
איטלי
שטיינר
גדסי
גינסברג
גור אריה
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לנעמה טסלר
משתתפים בצערך ובצער משפחתך
על פטירתה של אימך

עליזה זילברשיין ז"ל
קבלי את תנחומינו
בית קבוצת יבנה

ַּב ֶּמה לְ ַּה ְת ִחיל /

אלי אליהו

אּולַי אֲ נִי צָ ִריְך לְ הַ ְת ִחיל לְ נַּקוֹת אֶ ת חַ יַי,
לְ הַ ְת ִחיל ,אֲ בָ ל בַ מֶ ה לְ הַ ְת ִחיל?
אּולַי אֲ סַ לֵּק פַ חַ ד ַדק
ֶש ִה ְצטַ בֵּ ר עִ ם הַ ָשנִים
קּורים ֶשל אַ ְשמָ ה
וְ ִ
ֶשנ ְִטוּו בִ ְדמָ מָ ה בַ לֵּילוֹת.
א ֹו אֲ גַלְ גֵּל ְת ִחלָה אֶ ת הַ בְ ִדידּות
ֶשכִ ְסתָ ה אֶ צְ לִ י ִמ ִּקיר לְ ִקיר
וַ אֲ נ ֶַּקה ַת ְח ֶתיהָ ,
כְ ֵּדי ֶש ָתשּוב וְ ַתבְ ִריק ִר ְצפַ ת נַפְ ִשי
כְ ִאלּו ֹלא ָד ְרכּו עָ לֶיהָ
מֵּ ע ֹולָם.
וְ אּולַי אֶ ְדחֶ ה זֹאת לְ פַ עַ ם ַאחֶ ֶרתַ .אחֲ ֵּרי הַ כֹל,
ע ֲַדיִן אֶ פְ ָשר לְ הַ לֵּּך פֹה ,וְ גַם הַ חַ לוֹנוֹת,
יֵּש לוֹמַ ר ,ע ֲַדיִן רו ִֹאים ַד ְרכָם
אֶ ת הָ ע ֹולָם .וְ חּוץ ִמזֶ ה,
הַ ִשיר הַ זֶ ה.
וְ תוֹכ ֹו הָ ָרצּוף ַאהֲ בָ ה.
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