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 לך  ואני תפילתי

 19:05 – ל ותפילת מנחה בימי הח
 ראש חודש אלול   ראה,   שבת פרשת 

 הדלקת נרות  - 18:50

 ערבית  , קבלת שבת, מנחה - 19:05

---

 שחרית ומוסף  - 08:30

 גדולה  מנחה - 13:30

 קטנה מנחה  - 17:30

 השבת  צאת- 19:49

 
 

      

 

 

  

   

 
 

 מזל טוב ! 

 לאחר תפילת מוסף, שיעורו של 

 ד"ר יעקב כלטוב 
 בנושא

 באחרית הימים – "החידוש"

 לאחר תפילת מנחה, שיעורו של 

 הרב אילעאי

 ליבר ודפי משה  לסבא וסבתאנעמי ורן,  להורים בר המצווה, ,למתן ליבר* 

 . ולכל המשפחה   

 

 

 

 

 ( 29.8תתקיים אי"ה ביום שני ב' באלול )  נועה שטייןבת המצווה של מסיבת *  

 (  5.9תתקיים אי"ה ביום שני ט' באלול ) דבורה בח"לו  אריהיעקב בית  * חתונתם של 

 (.  14.9תתקיים אי"ה ביום רביעי, י"ח באלול ) חןובח"ל   הדר זלקינד* חתונתם של 
 כי תבוא.  שבע ברכות בשבת פרשתשבת    

 

 .יש עדיפות בקבלת דירות אירוח לשבתלבעלי השמחה תזכורת: 

 

 להתראות בשמחות ! 
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שמשון גוטליב /דרושה השקעה   –  ברכה וקללה  

ברגע   ישראל  בני  את  בפרשה  מוצאים  אנחנו 

לארץ  ,האמת שנות    40לאחר    ,על סף הכניסה 

נדודים במדבר. לאחר כל הקשיים והניסיונות  

הקב"ה מגשים לעם ישראל חלום. הוא   ,שעברו

ֶאֶרץ  וטובה  "...    ארץ חדשהלהם במתנה  נותן  

ַבִבְקָעה ּוָבָהר ֹיְצִאים  ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת  ָמִים    . "ַנֲחֵלי 

יבואו   שעכשיו  כמו  בלמישהו  זה  דירת  שגר 

ו ומקו לותיים  דירה מפוארת  קח    ,שמע  :יגידו 

הענקת    .מ"הניילון" של  זה  נשגב  ברגע  דווקא 

"ְרֵאה    –ואומר  רבנו  בא משה      ,המפתח לדירה

 ."ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְבָרָכה ּוְקָלָלה

? הרי  ְקָלָלהּוְבָרָכה    נכתבמדוע  ונשאלת השאלה  

: ברכה  גיון אומר שצריך היה להיות כתוב  יהה

 . קללה או

 : לדבר הסברים ושלושה

ש  ,הוא  הראשון לזכור  שעלינו  מאחורי  מכיוון 

להסתתר    ברכהכל   קללה.עלולה  אנחנו    גם 

יודעים שכל דבר טוב שקורה לאדם בחיים, כל  

 זקוקה לתחזוקה שוטפת.   ,ברכה שהוא מקבל

ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן  "  –לעם ישראל  רבנו  משה  אומר  

הקב"ה    ,כלומר  –  "ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְבָרָכה ּוְקָלָלה 

מעולה   ארץ  במתנה.  בית  לכם  לתת  עומד 

תחשבו    בשבילכם.רק  ומוכנה   שלא  אבל 

שעכשיו אתם הולכים לשבת ו"להתפנן". בכדי  

עליכם  תתקיים,  הזאת  להשקיע     שהברכה 

בחקיקת   המדינה,  חוקים  בהקמת 

ובעצם ערכיים, לחברו  אדם  בין    , בעזרה 

 להשקיע בחיים ב"בית החדש".

בני    , שנה   40במשך  עד נקודה זו,      -   ההסבר השני 

סמוכים   ישראל  הק  היו  של  שולחנו  ב"ה  על 

 רכיהם. וסיפק את כל צש

כאן זו  ,אולם  המתנה    ,בנקודה  תימסר  שבה 

ישראל ארץ  משה  לידיהם  ,הגדולה,  בא  רבנו , 

ישראלומנסה   עם  את  ללא  ש ללמד  ברכה  אין 

להשקיע.   .עבודה להתחיל  שלכם  הזמן    עכשיו 

ולא תשפכו   ואם לא תיכנסו מתחת לאלונקה, 

וכל ההשקעה תרד    הפך לקללהי הברכה ת  ,זיעה

 לטמיון. העם יתקלל ויתקלקל.

השלישי לפניכם    -  ההסבר  נותן  אנכי  "ראה 

משמע  –קללה"  ו ברכה ו'  האות  ו'  - כ  התו כאן 

לאמר   שנהוג  כמו  נרדפות.  מילים  המציינת 

- ' משמשת כו"הוד והדר", "גדול ואדיר" , אות  

בעצם הופכת את המילים    'והאות  החיבור.    "ו"

נרדפות.  וברכה   למילים  יכול  וקללה  זה  איך 

 ? הפכים הםלהיות? הרי ידוע שברכה וקללה 

לכך ו שפעמיםש  ,היא  התשובה    רבות  ידוע 

מה    .במסווה של קללהנמצאת  ברכה  ה  בחיים

מתגלה   בסוף  כ"קללה",  בתחילה  שנראה 

גדולה עלייה  ,כברכה  לצורך  ירידה    , בבחינת 

.  ואין אנחנו יודעים מה חישב היושב במרומים

 סומכים עליו.

בא ללמד את עם ישראל בנקודה זו  רבנו  משה  

המדינה      תתרגשו!  אל – שבהקמת  ספק  אין 

קשיים יהיו  האומה  תהומות  ,  ובהקמת  יהיו 

לעבור להיות  לא  וזה    ,שנצטרך  .  פשוטהולך 

 . נתמודד, נצמח כעם ונתברך

משה  ו הפסוק  רבנו  למה  בתחילת  משתמש 

הרי הגיוני     ?בלשון יחיד  , כלומר ?"בלשון "ראה 

על    אנכי נותן לפניכם.." ראויותר שהיה כתוב "

 . כך, אי"ה, בשנה הבאה

 

 

 עלייה בתורה 

המצאתי  *   ברובו    -לא  נשאב  שכתבתי  למה  הרעיון 
 אתר שיתופי לדברי תורה(.  –וורטס מתוך 
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בזו   אילעאי  הרב  של  בפוסט  נתקלה  הילה  ק' 

  הלשון:

 

בין    האם  שהעלו החברים  הנושאים  יש דמיון 

לבין הנושאים שהעלו החברים בקיבוץ    ברשת 

משיבעל    ?בשאלונים אילעאי  כך  "לא  הרב   :

בפייסבוק   שאלה.  אותה  על  שאלתי  שאלתי 

הקוראים,מעסיקות  ש  שאלות ובקיבוץ    את 

שיהיו. אלו  שאלתי איזה שיעורים אתם רוצים  

, מתוך רצון לכוון על פי זה  קונקרטיות  שאלות

 . "את השיעורים

 תוכנית אופרטיבית?  השאלונים הניבו כבר -

שישי  , השבוע  "כן. שנים    13  ימלאו  , ביום 

מלמד  ה  ליבנה.   נו להגיע שאני  שיעורים 

 ,מטבע הדברים, ושנים על גבי שנים  מתקיימים

האנשים   הקבועים  מספר  אם  בחוגים  פוחת, 

מכיוון שחלק מהאנשים   וגם  מסיבות אישיות 

אנשים חדשים    ,. כשיש חוג קבועהלכו לעולמם

מלהצטרף. להתחדש    נמנעים  רצון  לי  ויש 

ההשתתפ  ולהרחיב מעגלי    שנת  לרגל  ות.  את 

חשבתי להתחיל כמה  כאן,    חיינובר מצווה של  ה

חדשים   השבוע בדברים  השיעורים    ,ילוח 

ולעשות משהו מותאם לבקשות ולרצונות שעלו  

שיהיו    .השאלוןמ היא  שיעורים  המטרה    כמה 

   בזמנים     , במהלך השבוע     קבועים 

 

שונים ובנושאים  לחברים    ,שונים  שיאפשרו 

 . "לבחור למה להצטרף

 איזה שיעורים?  ,למשל

נושא" לכל  קבוע  זמן  שיהיה  הוא  .  הרעיון 

מגוון רחב של  שהיה ביקוש לראיתי בשאלונים  

מי  או  ,הלכתיים . יש מי שרצה נושאיםנושאים

  .פילוסופיהומחשבה    או  ,ך"תנללמוד  שרצה  

  ,יהיה בו קצת מכל דבר -לוח השיעורים החדש  

לרוחו.  כך שאני מקווה שכל אחד ימצא נושא  

לסדרות   מותאם  יהיה  השיעורים  אחד 

נושאים לפי  בכל    ,ממוקדות  להצטרף  שאפשר 

 ". רגע

נזכה    ,עמנוהרב  מצווה של  ה-תן ובשנת ברימי י

 לעלות בתורה! 

 אורח מיוחד 

ושאל  לא מוכר  בשבוע שעבר התקשר אליי אדם  

לאירוח חדרים  בקיבוץ  יש  פרשת    ,אם  לשבת 

כי"תצא"כי   שטרן  הוא    ,  חיים  שהחזן  שמע 

עניתי    לשמוע אותו.  –ומשאת נפשו    ,יהיה אצלנו

"חיים   השם  את  לגגל  ומיהרתי  שעניתי,  מה 

וגיליתי ששטרן" לפניו.  הוא ,  הולך  ששמו    חזן 

 ביקשתי מעדו פרטים. 

את  :  עדו נארח  שטרןהשנה  צעיר  ,חיים    , חזן 

בן למשפחת אייזנבך  , כוכב עולה בשמי החזנות

פ  , הירושלמית לחזנות  הספר  בית  - תחבוגר 

רנד.    תקווה,  וישראל  יפה  אלי  אצל  הוא  למד 

ובשבתות רבים  בקונצרטים  ברחבי    ,מופיע 

בימים  ו  ,הארץ הראשי  כחזן  נוראים  המשמש 

 בקהילה היהודית במינכן.  
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 יש בניכם קשר מוקדם? 

ב כחזן  נינו  י הקשר  שימש  שחיים  בעת  נוצר 

 והרבה לשמש כחזן בבתי עלמין צבאיים   ,צבאי

באזורנו. הזמנתי אותו לביתנו ומאז הוא קופץ  

 מעת לעת לקפה אחה"צ. 

ידידים   מקהלת  מתוך  הרכב  ילווה  חיים  את 

רוטבלט יעקב  של  ותיקה  ,   בניצוחו  מקהלה 

ובעולם בארץ  החסידיות  המקהלות    ,בתחום 

את  ש גם  הלפגוט  ניםהחז מלווה  מאיר  ,  יצחק 

 ניסים סאאל ועוד.  ,  יעקב מוצן,  ישראל רנד

 
 ?  מה הקווים המנחים בהזמנת חזנים

יש    .אני משתדל להביא פעם בשנה חזן ומקהלה

יש חלק שמוכן פעם    ,ציבור שאוהב את הנושא

לשמוע מהציבור    ,בשנה  מסוים  חלק  ויש 

אני משתדל להנחות    שהתחום לא מדבר אליו. 

החז  לא את  להשתדל  מדיאלה   ן  יותר  ,  ריך 

אוד  מדבר שנפוץ    , ולשלב גם שירי ארץ ישראל

 בשנים האחרונות. 

לשבת כנסת  הבית    ועדתמתקציב    -  התשלום 

אני מקפיד שהחזן וההרכב יופיעו גם    .דת  דתועו

ולקינוח שלישית  סעודה  בשירי  סביון    ,בבית 

 ערבית והבדלה מוסיקאלית. 

מזכיר השנהב  :אני  ימות  ושליחי    ,רוב  הנוסח 

צים  "על טהרת הנוסח המקומי והשהם  הציבור  

 המקומיים. 

שתומכים     לסיום:  לחברים  מודה    עוזרים ו אני 

  אם מישהו נוסע  , ובקשה אחרונה  בהפקת השבת. 

 אשמח לדעת.  - ויכול לאפשר לינה בביתו

 

 קר, קר, קר, מתקרר... 

לחפש  ק'  את  הוביל   בחוץ  הכבד  דרך    החום 

מעט.   הימיםלהצטנן  ארוחת    ,באחד  לאחר 

החדשה    ,הצהריים הקרח  במכונת  נתקלה 

בחדר כי    הנמצאת  לחם.  תחקיר מהיר העלה 

בין   פעולה   שיתוף  של  פרי  היא  המכונה 

 ענף המזון. ל ה"לימונים" 

שפתחו   מוצלחת  אחת  "חומוסיה"  אחרי 

  , מנת לגייס כסף לקייטנת איל"ן   כדי ה"לימונים"  

  התחברו שני רצונות קראת סוף הקיץ שעבר,  ל

בקיבוץ  - נוספת  "חומוסיה"  ולרכוש    ,להרים 

  צעו י יזמו וב   , ו . הם הג לאירוע אחד   -   מכונת קרח 

החומוסיה כסף    , את  לגייס  מנת    לרכישת על 

ג קרח  לס  ,להדו מכונת  צפשתוכל  את  רכי  וק 

הקי  בימי  הפעילויות   ץ הקיבוץ  את  ובפרט    בכלל, 

החינוך  שוה של  אירוע -הבלתיטפות    פורמלי. 

מוצלח  החומוסיה וביותר  היה  ס  יגו  בזכותו, 

כס המכונה.    ף סכום  לרכישת    בהתאםנכבד 

המזוןל ענף  עם  מוקדם  שלים  ההענף    ,סיכום 

 להגיע ליעד.  הנחוץ כדיאת הסכום  

מכונת   הגיעה  יולי,  חודש  מימי  באחד  וכך, 

הבלתי הקרחים  לקיבוץ.  הקרירה  -הקרח 

את   מוכיחים  כבר  את  נגמרים  תשאלו  עצמם. 

 הגד"שניקים המזיעים.
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 חודש אב סוף  ַמְראֹות

 

 

 

 

 

  

 , וחדר האוכל בשיאו.סבתות וסבים מגויסים

 מפעילויות שבוע מעברים: ילדים במופע קרקס 

ושוהם בסדנת   עדי  ונכדותיה  שרה ברוכי 
 .אצל נטע קנדלקרמיקה 
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 ? תרבותמה ב

   "הכל פתוח" מוזמנים למופע     ❖

 בסיפור וזמר נעמי שמר  על 

 ורדה גולדברגר ועופר כץעם 

 ( 4.9ביום ראשון , ח' באלול )

 .רועיםיא הבאולם  20:30בשעה    

 תרבות עם בריאותהציבור מוזמן לבוקר של    ❖

 (9.9י"ג באלול, ) ביום שישי,

 בתוכנית:

 ארוחת בוקר קלה בריאה ומפנקת  - 9:00

 :זיו שילון הרצאה מאת - 9:30

 והכישלונות שלנוההצלחות 

 תרבותהועדת וצוות הבריאות  ,מוזמנים בחום 

דל  נגלי ק
ושיר  לנג  

סדנה ב
בנושא 
,  נחשים

בהנחייתו 
עד  -של גיל 
שטרן 

)אחיין של  
 . רוחל'ה(

ויש מי שכבר רואים  
 םאת הרצפה בבית

 החדש. 
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 מיומנו של זקן מובילי הרהיטים 

 יבנה בע"מ  – חברת רודגס 

 בארכיון האישי של מרים ויצחק אשר ז"ל(  כתב: יצחק אשר. השיר התגלה)

 .ַהֵהם..ַכָמה ֲאִני ִמְתַגְעֵגַע ַלָּיִמים 

 ָהִייִתי ָבא ִעם ְמִריָצה

 ַמֲעִמיס ָעֶליָה ִמּטֹות ְוִשָדה.

 – ַכד ֶחֶרס ָגדֹול ְוָשֹחר ְלַמִים  

 ְוַלָמקֹום ֶהָחָדש ִהַגְעִתי ַאַחת ּוְשַתִים.

ִנים ָנְתנּו ָאז ַלָבִתים.  ֵשמֹות ְמשֻׁ

 ָלְקחּו ֵשמֹות ִמְשַאר ַעִמים: 

 ַרֲחָמָנא ִלְצַלן  יצחק אשרַפַחת ָכְך ָגָרה ִמְש 

 ַיַחד ִעם ָהַאִפיְפיֹור ָב"ָּוִתיֵקן" 

 ְוִאּלּו ִיְצָחק ּוִמְרָים ָחְשבּו 

 ֶשָהַאִפיְפיֹוִרים ָלְקחּו ֶאת ֵשם ַה"ָּוִתיָקן" 

 ִמִשכּון ַהָּוִתיִקים ֶשָהָיה ְמגּוֵריֶהם ְדַנן.

 גּוִרים יֹוֵתר ְמֹפָאִרים ְכֶשִהִגיָעה ְשָעָתם ַלֲעֹבר ִלְמ 

 ָאְמָנם, ֵכן, ִנַחְשֶתם, שּוב ָבֲחרּו ְבֵשם ִיחּוִדי 

 ִכי ָעְברּו ָלגּור ַבְצִריף ַהְשֵבִדי.

 ִדְמיֹון לֹא ָהָיה ֵבין ְשֵני ַהָבִתים.

 ַבָּוִתיָקן לֹא ָהיּו לֹא ַמְדֵרגֹות, לֹא ִקירֹות ֵמֵעץ 

 ְבָרִזים ְוֵשרּוִתים.ְוַגם לֹא  

 ָחַשְבִתי, ַעְכָשו ֵהֵבאִתי אֹוָתם ִלְמקֹום ִמְבָטִחים 

 ְוֶאְפָשר ָהָיה ַלֲחֹשב ֶשֵּיְשבּו ָשם ְלֹאֶרְך ָיִמים טֹוִבים 

 

 ֲאָבל לֹא ָכְך ֶהֱחִליָטה ַהמֹוָעָצה ְבָקְרָאּה

 שּוב ְלֶחְבַרת ַההֹוָבלֹות 

 ִרים ְוִחדּוִשים ֶשּיְֻׁכְנסּו ַבִדירֹות ֵיש עֹוד ַהְרֵבה ִשפּו

ָפר" אשר ִמְשַפַחת   ַתֲעֹבר ְלִדיָרה ֵמֶאֶבן ִמּסּוג "ְמשֻׁ

 ַוֲאִני, ִמְסֵכן ֶשָכמֹוִני ָצִריְך ִלְסֹחב ֶאת ָכל ַהְשָאר.

 ֶלֱאֹסף ָכל ָכְך ַהְרֵבה ְסָפִרים?  יצחקָמַתי ִהְסִפיק 

 ִלְנֹפל ִמַתַחת ֹעֶמס ָהַאְרָגִזים!   ַגִבי ַהִמְסֵכן ָמט

 ---ָחְמֵרי ִצּיּור, ֵחָמר ְוָאְבַנִים 

 אפניים.- לֹא ַיְסִפיקּו ִלי ַהְתַלת

ְחַלט ְוזֹו ַפַעם ִראשֹוָנה   – ֵכן ַהַפַעם הֻׁ

 ְלִהְשַתֵמש ְבֶטְנֶדר ְלֵשם הֹוָבָלה.

 הֹוָבָלהּוְכֶשָּיַשְבִתי ְבַצד ַהֶדֶרְך ִבְגַמר הַ 

 ָחַשְבִתי ְבִלִבי ַהִאם ִהִגיעּו ַלְמנּוָחה ְוַלַנֲחָלה? 

 

 ַנֲחָלה, ָאַמְרִתי, ַהִאם ֵאין ֶזה ַמְזִכיר 

 ֶשָהָיה ַפַעם זּוג ָצִעיר 

 ֶשֵהִקימּו ֵביָתם ִבְקבּוַצת ֱאמּוִנים 

 ְבַנֲחַלת ְיהּוָדה ֶהֱעִמידּו ֶאת ַהְצִריִפים.

 

 
 איור של מרים אשר   

 

 ֶאְפָשר ְלַהְרִגיש ֶשֲאִני ְכָבר ָבא ַבָּיִמים 

 ִנְזַכר ַבְדָבִרים ֶשָהיּו ִלְפֵני יֹוֵבל ָשִנים.

 ֲאִפּלּו ִהְזִמינּו אֹוִתי ְלכֹוס ָקֶפה ---ְוִאּלּו ַעְכָשו 

 ִצְלַצְלִתי ְלֵשם ָכְך ְבֶדֶלת ֵביָתם ַהָנֶאה.

 ֶזה אֹותֹו ַהַבִית ֶשָפַשט צּוָרה ְוָלַבש ַאֶחֶרת 

 ַהַבָנִאים הֹוִסיפּו לֹו קֹוָמה ְלִתְפֶאֶרת.

 ֵיש בֹו ָמקֹום ָלָארֹון ַהִצּיֹוִני 

 ְלָכל ַהְּסָפִרים ּוְלָכל ַהִקשּוִטים 

 ּוְלַמְעָלה עֹוד ְשֵני ֲחָדִרים ְלֵארּוַח ְנָכִדים! 

 , ֲאִפּלּו ָאִביא ָמנֹוף ָגדֹול! ִמָכאן לֹא ָיזּוזּו 
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 ָלַקח ְקָצת ְזַמן ְוַגם ֹאֶרְך רּוחַ 

 ֲאָבל ְבַבִית ֶזה ֶאְפָשר ַמָמש ָלנּוַח  

   ָהנֹות ִמְשָטִחים ִנְרָחִבים י לֵ 

 ָבֶהם ָמקֹום ַלֲעֹרְך "ְסָדִרים" 

 

 ִפְלֵאי ַהֶּטְכִניָקה ַגם לֹא ֲחֵסִרים 

 ָביו ַבִית ְלמֹוֵפת ֹעֶגן ְליֹוְש 

 .ֶשָהֹאֶשר ִיְשֶרה בֹו עֹוד ְזַמן ַרב 

 

 

 

 

 

 

 "הבן שלי, אח שלו"

ויוצרת סרטים  הבכירה  רבינוביץ׳ העיתונאית-הרצאתה המרתקת של חגית רון

 ,אימא של עילי המיוחד, דוקומנטריים

   ,14:30אירועים  בשעה הבאולם   28/08/22-ביום ראשון התתקיים בקבוצת יבנה 

 . במסגרת יום עיון של עמותת שק"ל

  .מוזמנים בשמחה להשתתף

 

מציפה  ובאמצעות שיח אותנטי  ) שיצרה ביחד עם אייל רובינשטיין )דרך סרטה הדוקומנטרי "זה אח שלי"  

חגית תשתף גם  . שלהמקומם של ההורות ולא פחות מכך את האחאות לאח המיוחד והמחיר    את  חגית

את אשר על ליבו, ומאז היא חווה את    20פריצת הדרך של בנה הלא מדבר, שהחל להקליד בגיל  ב   אותנו

 . שיקום האמונה ביכולותיו

 , שם נאמה באו"םלהיות נציגת ישראל חגית נבחרה  2014באפריל  

 ביום האוטיזם הבינלאומי מול הורים, אנשי מחקר ומטפלים מכל  

  .רחבי העולם 

  שעה וחצי.כ –  דיוןמשך המפגש כולל סרט 
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 נח חיות /  מזכיר של  ומשולחנ 

 ה יבני

הדירות   בהשלמת  במרץ  לעסוק  ממשיכים  אנו 

בצד המערבי של אבן דרך אחת. לצד עבודתו של  

נוספים   קבלנים  של  צוותים  ייכנסו  הקבלן 

להשלמת העבודות. המטרה היא לסיים את רוב  

עבודות הגמר בשבועיים הקרובים ולאפשר את  

אכלוס האזור. אותם הצוותים ימשיכו משם גם  

הדירות, במקביל  אל האזור המזרחי להשלמת  

ביננפלד,   ידי  על  שמתבצעות  הפיתוח  לעבודת 

שבנה את שכונת הקומותיים ובונה את אבן דרך  

2 . 

דרך   אבן  של  הבתים  בקצב  2בניית  נמשכת  א 

המתוכנן, ובמקביל נמשכות ההכנות לאבן דרך  

ב, הן מצד הדיירים שהחלו בהכנת תיקי דייר    2

 והן בתכנון התשתיות.  

 

 אספה

האחרון  באספה   שבת  במוצאי  שהתקיימה 

שנת   מלא.  בונוס  של  חלוקתו    2021אושרה 

הבונוס   חלוקת  ולצד  ברוכה  שנה  הייתה 

התאפשר גם למלא חלקית את הקרנות השונות,  

בתחום   גדולות  להשקעות  וקרן  מילואים  קרן 

גם   כמובן  ייהנו  מהבונוס  והיצרני.  הצרכני 

לאורך   למאמץ  ששותפים  השכירים  עובדינו 

ו הטובה  השנה.  על  לקב"ה  להודות  נותר  לנו 

 שגמלנו ולחברים על השותפות והנשיאה בעול. 

נבחר ליו"ר הנהלת החינוך. משפחת    ניר יעקבי

יעקבי נקלטה ביבנה בשלוש השנים האחרונות  

ובחירתו לתפקיד מסמלת את שילובן המבורך  

 של משפחות צעירות בהנהלת הקבוצה.  

להנהלת   האספה  אישרה  האחרון  בסעיף 

את  הק שתכלול  גדולה  חנות  לתכנן  הילה 

גג   קורת  תחת  "המיני"  ואת  הישנה"  "החנות 

אחד, משימה אותה אנו מכנים זה שנים "איחוד  

החנות   את  להגדיל  היא  הכוונה  חנויות". 

החביב   האירועים  אולם  חשבון  על  הקיימת 

והנצרך על כולנו, ולמרות הוויתור שכרוך בכך  

הצעה תוך  הצביע רוב מוחלט של החברים בעד ה

הבנה שאין פתרון סביר אחר. הנהלת הקהילה  

מתחייבת להביא בפני החברים תוכנית מפורטת  

לפונקציות   ולאלטרנטיבה  המאוחדת  לחנות 

החנויות   איחוד  האירועים.  אולם  מילא  אותן 

המזון"   צריכת  "בקרת  את  להשלים  יאפשר 

ובמקביל מתכוונת הנהלת הקהילה לקדם דיון  

 , לאחר החגים.       נוסף על הפרטת המזון

 

 החופש תם נצא לדרך 

מילדים   האוכל  חדר  הומה  הצהרים  בארוחות 

זקוקות   שלנו  החינוך  מסגרות  גם  ונכדים. 

ל"שבוע   התרגלנו  כבר  וביבנה  לחופשה 

והתארגנות   מנוחה  שמאפשר  המעברים" 

לצוותי הגיל הרך והחינוך החברתי. ברקע מונח  

לא  הלימודים  ששנת  והסיכון  השביתה    איום 

חזקות   מערכות  יש  ביבנה  לנו  תיפתח. 

יש   אך  כזה,  במקרה  גם  לפתרון  שמתארגנות 

שאי בחשבון  ישפיע    ותאפשר  ןלקחת  לא  שזה 

ישראל   ילדי  שכל  הלוואי  עלינו.  גם  ויקשה 

ומוריהם יזכו להתחיל את שנת הלימודים ברגל  

 ימין.   
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   :מרפאה

   MRKYAVNE@CLALIT. ORG.IL - דוא"ל   1221 –/ איחוד הצלה  050-6998317אחות חירום 

 שעות קבלה ד"ר מיטל: 
 16:45-15:45  (31/8)יום ד'   ,9:00-7:30  (29/08) ב'יום    , 13:00-09:00  (28/08) א'יום 

  

ועד  -28/08גלית האחות טסה לחו"ל מה  – הקרוב תזכורת לגבי השבוע  
במרפאה תעבודנה אחיות קופת חולים כללית במשך כל    ולכן  ,03/09-ל

 . 12:00-07:30בין השעות  ,הימים האלו 
 . 09:00בדיקות דם בימים אלו יילקחו אך ורק בשעה 

 . 

 קיץ נעים ושמח                          
   צוות המרפאה                                           
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 אל תאמרו  

 נתן יונתן  

  

 ָהיּו ְנעּוִרים -ַאל תֹאְמרּו: ָהֹיה

 ַאל ַתִגידּו: ָזַקנּו ָוַסְבנּו.

 ָנא ְמַעט ְיִהיִרים, -לּו ַהַפַעם ֱהיּו

 ְלַהִביט ַלְמַבֵשר ְבָראֵשי ֶהָהִרים 

 ְוִלְשחֹוק; ֵאין ָדָבר, ַרק ָעַיְפנּו, 

 ַאְך ְלֶרַגע ָעַיְפנּו ְושּוב ְצִעיִרים, 

 ְזרֹועֹוֵתינּו -ִתְראּו ְלִקְמֵטי-ַאל

 ַרק ִהִביטּו ַלָּיד ַהחֹוְפָנה ֳעָפִרים, 

 ָנא ָלָעם ָהעֹוֵבד ַבְכָפִרים,-ּוְראּו 

 ַלִחָּטה ָהעֹוֶטֶפת ְשדֹוֵתנּו. 

 

 

 

 

 
 

 bimkomon@gmail.comהכתובת למשלוח מאמרים למערכת: 

 המערכת: דינה ספראי, טליה גולדנברג, תמר דגני, ניר יעקבי ושרית פישביין.

 
 

 

 השירים: יצחק ברוכי על 

mailto:bimkomon@gmail.com

