שבועון קבוצת יבנה
כ' בטבת תשע"ט
()28.12.18

" ...וַ ִּת ַקח-ל ֹו ֵּתבַ ת גֹמֶ א וַ ַת ְח ְמ ָרה בַ חֵּ מָ ר ּובַ זָ פֶ ת וַ ָת ֶשם בָ ּה אֶ ת-הַ ֶילֶד" (שמות ב' ,ג')

ציורו של נחום גוטמן

שבת פר' שמות
צאת השבת 17:25 -

כניסת השבת 16:22 -
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שבת פרשת שמות
ליל שבת
הדלקת נרות

16:22
רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,קבלת שבת ,תפילת ערבית ושיעורו של הרב שאול ברוכי

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו של הרב אילעאי עופרן

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"
17:25

צאת השבת

21:00

אסיפת חברים (על סדר היום :תקציב )2019

 –13:30הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
 – 13:00משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה
לדוד הראל ולחנה הראל להולדת הנינה ,נכדה לעינת ודוד ,בת לדביר והדס.
לחזקי ויסכה כוכבא להולדת הנכדה ,בת ליסמין וזיו.
לסבתא רבתא שרה טסלר ,לאבשלום וצופית לבר המצווה של הנין-הנכד
אורי-יוסף ,בנם של שחף ועינת.
לעטרה ינובסקי להולדת הנינה ,נכדה למרים וינשטיין ,בת לישראל וינשטיין ואילונה.
החל מיום ראשון הקרוב
תפילת שחרית בימות החול תתחיל בשעה .6:00

זמני תפילות
מנחה–לימוד-ערבית בבית הכנסת בשעה 16:45
מנחה-ערבית בשכונה הצפונית בשעה 16:40
2
בשכונה הדרומית – מנחה –  ,16:30ערבית – 20:15

ביום ראשון ,כ"ח בשבט,2.2 ,
נחזור להתפלל בשעה .05:45

זמן הנחת תפילין בשבוע הקרוב החל מ–.05:43
אבשלום כהן– ו .בית הכנסת
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פרשת שמות – בית ספר למנהיגות  /אלדד שמעון
התורה גם רומזת לנו על תכונה נוספת – נקיון
יִּתר ֹו ח ְֹתנ ֹו כֹהֵּ ן
כפייםּ" :ומ ֶֹשה הָ יָה רֹעֶ ה ֶאת צֹאן ְ

כאשר הקב"ה רוצה להצמיח מנהיג לעם
ישראל ,הוא מסובב את העניינים כך שמשה
יגדל כבן חורין .מי שרוחו רוח עבד לא יכול
להעיז פניו מול פרעה בדרישהַ " :שלַח ֶאת עַ ִּמי

ִּמ ְדיָן וַיִּ נְהַ ג ֶאת הַ צֹאן ַאחַ ר ַה ִּמ ְדבָּ ר וַ ָיבֹא אֶ ל הַ ר

ֹלהים ח ֵֹּרבה" .רש"י" :אחר המדבר ,להתרחק
הָ אֱ ִּ
מן הגזל ,שלא ירעו בשדות אחרים" .
חז"ל במדרש שמות רבה מספרים לנו על תכונה
נוספת – הרחמנות.

וַיְהי לָּה
וַת ִּבאֵּ הּו לְבַ ת פַ ְרעֹה ִּ
וְ יַעַבְ דֻ נִּי"" .וַיִּ גְ ַדל הַ ֶילֶד ְ
יתהּו".
וַת ְק ָרא ְשמ ֹו מ ֶֹשה וַ תֹאמֶ ר כִּ י ִּמן הַ ַמיִּם ְמ ִּש ִּ
לְבֵּ ן ִּ

יש חשש שמשה ,הגדל בבית פרעה ,יתעלם
בראותו את בני עמו סובלים תחת שיעבוד
וַיִּגְדל מ ֶֹשה וַ יֵּצֵּ א אֶ ל
ַ
"וַיְהי בַ י ִָּמים הָ הֵּ ם
ִּ
מצרים.

גְדי וְ ָרץ ַאחֲ ָריו עַ ד
יִּתר ֹו בַ ִּמ ְדבָ ר ,בָ ַרח ִּממֶ נּו ִּ
צֹאנ ֹו ֶשל ְ

אֶ חָ יו וַ י ְַרא ְב ִּסבְ ֹלתָ ם".

ֶש ִּהגִּיעַ לַחָ סּות .כֵּיוָן ֶש ִּהגִּיעַ לַחָ סּות ,נִּזְ ַד ְמנָה ל ֹו ְב ֵּרכָה

אך השהות בבית פרעה לא אטמה את ליבו.
וכאן מתחילה סדרת מבחני חוש הצדק:
מבחן ראשון" :וַ י ְַרא ִּאיש ִּמ ְצ ִּרי ַמכֶה ִּאיש עִּ בְ ִּרי

משה אֶ ְצלוֹ,
לִּשתוֹת .כֵּיוָן ֶש ִּהגִּיעַ ֶ
גְדי ְ
ֶשל ַמיִּם וְ עָ ַמד הַ ִּ
ָאמר הַ ָקדוֹש
אַ ָתה! ִּה ְרכִּ יב ֹו עַל כְ תֵּ פ ֹו וְ הָ יָה ְמהַ לְֵּךַ .

מֵּ אֶ חָ יו ,וַיִּפֶ ן כֹה וָ כֹה וַ י ְַרא כִּ י אֵּ ין ִּאיש וַ יְַך אֶ ת הַ ִּמ ְצ ִּרי

וָדם,
בָ רּוְך הּוא :יֵּש לְ ָך ַרחֲ ִּמים לִּ ְנהֹג צֹאנ ֹו ֶשל בָ ָשר ָ

וַיִּט ְמנֵּהּו בַ חוֹל".
ְ

"ּומשה הָ יָה
ֶ
יִּש ָר ֵּאל .הָ וֵּי:
כְָך ,חַ יֶיָך  -אַ ָתה ִּת ְרעֶה צֹאנִּי ְ

אפשר לטעון שהוא פעל ממניעים לאומיים
בהגינו על בני עמו ,ואז בא המבחן השני" :וַ יֵּצֵּ א

רוֹעֶה ".

משה ַרבֵּ ינּו עָ לָיו הַ ָשלוֹם רוֹעֶה
ָאמרּו ַרבוֹתֵּ ינּו :כְ ֶשהָ יָה ֶ
ְ

יִּיתי יו ֵֹּדעַ ֶש ָרץ הָ יִּיתָ ִּמפְ נֵּי צָ ָמא ,עָ יֵּף
ָאמר :אֲ נִּי ֹלא הָ ִּ
ַ

נשאלת השאלה :האם הקב"ה זקוק למבחנים
האלה כדי לבדוק את התאמתו של משה
לתפקיד? כמובן שלא!
המבחנים נועדו להוכיח למשה עצמו שהוא
מתאים .האם זה עזר?

בַ יוֹם הַ ֵּשנִּי וְ ִּה ֵּנה ְשנֵּי אֲ נ ִָּשים עִּ בְ ִּרים נ ִִּּצים וַ יֹאמֶ ר
ל ָָר ָשע לָמָ ה תַ כֶה ֵּרעֶ ָך".

גם כאן אפשר לטעון שהוא חותר לאחדות בעם
ולא פועל מתוך מניעים טהורים של חיפוש
הצדק ,על כן מזמן לו הקב"ה מבחן שלישי:
וַתמַ לֶאנָה
וַת ְד ֶלנָה ְ
וַתבֹאנָה ִּ
"ּולְ כֹהֵּ ן ִּמ ְדיָן ֶשבַ ע בָ נוֹת ָ

פַרעֹה
"וַ יֹאמֶ ר מ ֶֹשה אֶ ל הָ אֱ ֹלהִּ-ים ִּמי ָאנֹכִּ י כִּ י אֵּ לְֵּך אֶ ל ְ
וְ כִּ י

או ִֹּציא

אֶ ת

בְ נֵּי

יִּש ָראֵּ ל
ְ

ִּמ ִּמ ְצ ָריִּם".

חמש פעמים מסרב משה לשליחות ובכך
מתגלה תכונה נוספת :הענווה.
מפרשה זו למדנו מהן התכונות הנדרשות
מהמנהיג:

אֶ ת הָ ְרהָ ִּטים לְהַ ְשקוֹת צֹאן אֲ בִּ יהֶ ן ,וַ ָיבֹאּו הָ רֹעִּ ים
וַיְ ג ְָרשּום וַ י ָָקם מ ֶֹשה וַיו ִֹּשעָ ן וַ י ְַש ְק אֶ ת צֹאנָם".

גם כאשר הוא רואה עוולה שאין לו בה כל נגיעה
אישית ,למרות שעל פעולותיו הקודמות הוא
משלם מחיר ונאלץ לנוס על נפשו ,אין הוא יכול
לעמוד מנגד.

חוש צדק ,נקיון כפיים,
רחמנות וענווה
יהי רצון שנזכה ...
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ברוך דיין האמת

אבלים על פטירתה של חברתנו

יהודית ארליך ז"ל
לברוך ,צביקי ,אורי ומיכל ובני משפחותיכם
קבלו את תנחומינו

בית קבוצת יבנה

סבתא יהודית ז"ל  /הנכדים נפרדים
סבתא,

כשצריך .סבתא מעשית ,שידעה להתנהל

איך נפרדים מסבתא כל כך אהובה,
מיוחדת ולא שגרתית ,שתמיד חלמנו

בעולם ,ושזה היה ערך חשוב בשבילה.
סבתא שבשנים האחרונות ידעה גם לבחור

שכשנהיה גדולים נהיה קצת כמו סבתא
יהודית? סבתא שאהבה לבלות ,שאפשר

מתי זה הזמן הנכון להרפות ולאפשר לנו
קצת לדאוג לה ,ותמיד דאגה לנו לא פחות

היה להציע לה בספונטניות לצאת לסרט,
שבסוף היה מסתיים בהמבורגר באמצע

בחזרה.
סבתא שיש לה דעות על הכל ,והיא תגיד

הלילה ולפעמים גם בכוסית קטנה של
אלכוהול לפני השינה( .סליחה סבתא אם

אותן ,אבל באיזה דרך קסם ,עם תחושה
שלא כולם חייבים לחשוב כמוה ו"אין

ההורים שלנו לא היו אמורים לדעת את
זה).

דבר" ולמרות הכל "הוא דווקא בסדר".
סבתא שידעה לתת עצות ,גם כשלא

סבתא שתמיד העריכה עצמאות ,את
עצמאותה שלה ,בניידות ובהחלטות ,ואת

ביקשנו ,אבל איכשהו זה תמיד היה מה
שרצינו לשמוע.

עצמאותנו שלנו :שייעצה שכדאי לגור
מחוץ לבית ,לעבוד ,וגם ידעה קצת לעזור

סבתא שבילדותנו היתה עושה כל שבוע
את הדרך לירושלים כדי לבלות איתנו
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וכל יום כזה היה חגיגה .סבתא,

שכזו אי אפשר לפני האוכל) .את תחסרי

שכשההורים היו טסים לחו"ל ,היתה

להם מאוד.

עושה לנו חופשה בבית.

סבתא ,אפילו בשבועות האחרונים לפני

סבתא שגם כשכבר היינו בני-עשרה ,קצת

לכתך ,כשכבר היית חלשה ,היו דברים

בלתי נסבלים ,תמיד רצינו לבלות איתה,

שהיית נחושה לעשות והחולשה הפיזית

והיא איתנו .סבתא שידעה לתת עצות על

לא הניעה אותך מהם .היתה תחושה שכבר

בעשורים

בפעם

מערכות

יחסים,

ושגם

ידעת

שאלו

דברים

שתעשי

האחרונים לחייה לא שכחה את מה שעוד

האחרונה .היה חשוב לך להגיע להדלקת

לא למדנו .סבתא שקיבלה את בני הזוג
שלנו ,ומיד הפכה גם אותם לנכדים שלה.

נרות חנוכה המסורתית עם כל השבט,
אפילו שזה דרש שתשבי בכסא גלגלים

סבתא שמבינה מה מעניין ילדים ,כמו
מכשיר שהופך ביצה קשה למרובעת ,כלב

ושירד גשם שוטף באותו הלילה .היה
חשוב לך להשתתף ביום ההולדת של

פלסטיק שיודע לעשות סלטה ,או מכונת
פופקורן .סבתא ,תמיד ידענו שיותר מכל זו

נינייך ,ובשביל זה באת לבלות איתנו את
השבת ,למרות שידענו שכבר קשה לך

את שרוצה לשחק בזה.
סבתא ,כשהגיעו הנינים זה היה כל כך

לישון מחוץ לבית .אפילו בשבוע האחרון,
כשכבר היית ממש חלשה והרבית לישון,

מרגש לראות איך גם אחרי גיל  ,80וגם
שהבריאות כבר לא כשהיתה קודם ,יצרת

עדיין היו לך בקשות ספציפיות :מה נביא
לך ואיך יתנהלו הדברים .אותם ערכים

איתם קשר מדהים .בעזרת היכולת שלך
לשחק ,לדבר בגובה העיניים ,לאהוב

שהיו חשובים לך כל חייך :המשפחה,
העצמאות ,השליטה  -היו חשובים לך גם

ולפנק ,הנינים מאוד אהבו אותך .תמיד
כשאמרנו שהולכים לסבתא יהודית זה

בסופם .היית אישה חזקה בחייך וגם
בסוף ,ויש לנו הרבה ללמוד ממך.

לווה בקריאות שמחה וצהלה .ואיך לא,
כשהביקור הזה כלל טיול בקלנועית לרפת,

סבתא אהובה שלנו ,נתת לכל אחד מאיתנו
את התחושה שהוא נכד אהוב ויקר.

כשכל נין תלוי במקום אחר בקלנועית,
מלפנים ומאחור .וגלידה שווה במיוחד

הרגשנו זאת ,והחזרנו אהבה .את המון
הזכרונות היפים והמיוחדים איתך נשמור

(אבל בדיוק בגודל שההורים לא יגידו

בליבנו תמיד ,ונתגעגע.
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מפעל השימורים  -תקן בנייה ירוקה  /שמשון
לפני שבועיים קיבל מפעל השימורים את

ממי קיבלתם את אישור התקן?

התקן האמריקאי  LEEDלבנייה ירוקה .זה

"לפני כן ,לא הזכרתי ,אבל היה עלינו לעמוד

נחשב לתקן הבינלאומי המוביל .קבלת

בקריטריונים לא רק של תאורה והפרדת

הינה

פסולת אלא גם בנושאי טיפול בשפכים,

התקן

לפני הכל אות

אנרגיה ,בריאות והגנת העובד .קריטריונים

כבוד,

ועוד

אלה ניתנים למדידה ולהערכה שלפיהם,

מרכיב

חשוב

בסופו של דבר ,מאושר התקן שיש לו כמה

בתעודת הזהות
של המפעל .יחד

דרגות.
התקן ניתן הודות לבדיקה של ועדה

עם זאת ,כולם מקווים שזה יסייע בקידום
השיווק ובתדמיתו של המפעל .בשנים

מקצועית בלתי תלויה שווידאה כי עמדנו
בכל הכללים במקצועיות ובהתאם לנהלי

האחרונות האג'נדה הירוקה בארץ ובעולם
נמצאת במגמת עלייה דרמטית ,מתוך רצון

איכות מחמירים .הוועדה העניקה לנו את
הדרגה  ,GOLDשהיא השנייה בחשיבותה.

של מדינות וגופים רבים לשמור על משאבי

דרך אגב ,תקנים וכלי מדידה לבנייה ירוקה

כדור הארץ.
שאלתי את ניר גלס ,שהעביר לי את ידיעת

נהוגים בעולם בעשרות מדינות ,ומהווים
כלי מרכזי לקידום התחום .הבולטים

הזהב והיה מנהל הפרוייקט :מה עשה

שבהם הם התקן האמרקני -

,-LEED

המפעל בכדי לקבל את התקן הנכסף?

הבריטי – —BREEAMוהאוסטרלי

Green--

ניר :כבר בתכנון הראשוני היה חשוב לנו

.Star

לבנות מפעל שהתפיסה שלו היא "ירוקה"

שאלה לסיום :איך אני ,הקונה שהגיע

על כל המשתמע מכך ,וזה היה חלק בלתי
נפרד מהתכנון .לאור זאת נכנסנו לתכנון

לחנות המפעל והנושא קרוב לליבי ,איחשף
למידע הזה?

מפורט של הפרדת אשפה ,את התאורה של
אולם הייצור תכננו עם חשיפה מלאה

ניר :בקרוב מאוד נדאג שיהיה שילוט
מתאים וכמובן שנפיץ זאת בכל הפרסומים

לתאורת החוץ ,כך שהמפעל יהיה מואר
כמעט בכל שעות היום בתאורה טבעית,

שנוציא .ומעתה זה יהיה חלק מכרטיס
הביקור של המפעל.

והתאורה המלאכותית תיכנס לפעולה רק
בשעות שבהן אין מספיק תאורה טבעית.
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דעת יחיד?  /עדו עפרוני
פרוייקט הבנייה הגדול
בשתי אסיפות החברים האחרונות קיבלנו
דיווח משקי על המצב הכללי של ענפי

וכן המשך תכנונו ואישור

המשק ודו"ח מפורט על הביצועים בתשעה

פרטיו .הביצוע יידחה

החודשים הראשונים של  .2018מתברר

לימים טובים מאלה.

שהכנסות המשק בירידה ,ובעתיד הנראה

שלב הקמת הממ"דים הוא חיוני ואינו

לעין לא צופים שינוי משמעותי לטובה.

סובל דיחוי ,כי עלינו לתת לכל חברינו

כמו כן ,לקוחות רבים חייבים לנו כסף,

ותושבינו ביטחון בסיסי.

בסכומים משמעותיים ,וחלק מחובות

תוספת הממ"דים תגדיל את דירות

אלה יהפכו בוודאי לחובות אבודים.

החברים ואף תחזק אותן.

לאור המצב אני מבקש להציע את הרעיון

על כן אני יוצא בקריאה" :מי לממ"ד
אלי!!" ,ומבקש מעל במה נכבדה זו מכל

הבא:
 .1קבוצת יבנה תיכנס למהלך מזורז

מי שתומך בהצעתי ליצור עימי קשר ,על

שמטרתו בניית ממ"דים בכל בתי הקבוצה

מנת שנוכל לראות האם יש למהלך הזה

[קומותיים ,קוטג'ים רגילים ומורחבים -

סיכוי והיתכנות מעשית.

וכמובן בתי השדרה והאשכולים] .המהלך

חשוב לי להדגיש שאין ברעיון המוצע כל
הטלת ספק או חוסר הערכה לחברים

כולל גם פתרונות נקודתיים ,בהם גם
מיגוניות

פנימי

ומימוד

במקומות

הרבים העמלים לילות כימים כדי לקדם

הכרחיים.

את פרוייקט הבנייה הגדול עליו החלטנו.

 .2קבוצת יבנה תמשיך את כל הפעילויות
לקבלת

האישורים

הנדרשים

בב"ח.

עבור

ספירת מלאי בחנות מפעל השימורים
לרגל ספירת מלאי ,ביום שלישי כ"ד בטבת )1.1.19( ,חנות המפעל
תהיה סגורה - .לילך פלק
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
אסיפה
במוצאי השבת הקרוב נתכנס לדון בתקציב

הפרויקט .הצמצום הושג באמצעות
התייעלות מסוימת בהוצאות הטיול (תודה

 .2019באסיפה האחרונה אישרנו את

לצוות טיולי החורף) ובהשתתפות של

מסגרת התקציב ואת תקציב הקיום.

החברים בעלויות ,בסך  ₪ 100לחבר .אנו

המסגרת נקבעה לפי המודל הוותיק
שמתחשב בתמחיר  9החודשים הראשונים

מקווים שההחלטות תתקבלנה בהבנה
ושטיולי החורף יתקיימו ברוב עם ,להנאת

של  2018ובפרמטרים נוספים .ככלל,

המשתתפים.

התקציב משקף צמצום ניכר הן בתקציב

עם סיום הדיון על התקציב נחזור לדיונים
על הבניה .יש צורך לדייק מהם ממדיה של

הקיום (כ 1-מיליון  )₪והן בתקציבי
ההשקעות.

אבן הדרך הראשונה וכיצד מתאימים את

מזכירות
במסגרת הצמצום בתקציב הקיום נדונו גם

ההחלטות שהתקבלו ברוב גדול למצב
הנוכחי .הנושא יוכן על ידי הצוותים
הכלכליים ,החברתיים והמזכירות .בסיום

טיולי החורף .בסופו של דבר הוחלט לקיים
את טיולי החורף אך לצמצם בהוצאה על

הדיונים הנושא יובא לאסיפה.

מתלהבים מגשמי דצמבר?-כבר היו דברים מעולם – באדיבות אתר מורשת
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אירועי תרבות בחודש שבט
➢ ביום ראשון ,כ"ט בטבת  6.1בשעה  20.30באולם
האירועים תתקיים הרצאה של ד"ר חיים שפירא,
מרצה בכיר במוסדות אקדמאיים ,איש אשכולות בעל
ידע עצום בתחומי הפילוסופיה ,הפסיכולוגיה,
המתמטיקה ,הכלכלה ועוד ...מחבר הספרים רבי
המכר" :שיחות על תורת המשחקים"" ,על הדברים החשובים באמת"" ,אני חושב -
לכן אני טועה" ועוד  -פסיכולוגיה של קבלת החלטות .הרצאה מרתקת ,מתובלת
בהומור ובהרבה תובנות.
➢ במוצאי שבת ,ו' בשבט  12.1בשעה  20.00במתחם חדר האוכל – "טיש בשבט" -
בשיתוף מרכז הרצוג והמועצה האזורית .מעגלי שיח  -עם :ד"ר יואל קרצ'מר-
רזיאל ,ד"ר גילי זיוון ,ד"ר גבי ברזילי ,ולאחר מכן" ,הטיש הגדול" עם משה להב
ויהודה אליאס.
➢ ביום ראשון ,ז' בשבט  13.1בשעה  17.00במשטח – סדנה +הצגה לילדים.
➢ ביום שלישי ,ט' בשבט  15.1בשעה  ,20.30באולם האירועים  -קפה ספרות.
"אומנה ואמונה"  -מוזמנים למפגש מרתק עם סיון תמרי שמואל ,יוצרת וגיבורת
הסרט "אסירת תודה" .סיון תחשוף את סיפורה האישי מזווית ייחודית.
"הפער בין המקום בו גדלתי עד גיל  ,5למקום בו גדלתי והתבגרתי הוא כל כך גדול,
שקשה לעיתים גם לי לתפוס את הקצוות האלה" ...
➢

ביום רביעי ,י' בשבט  16.1בשעה  - 20.00סדנה לחיתוך פירות.
הרשמה בלוח המודעות.

➢

ביום שני ,ט"ו בשבט  21.1משעה "- 16.00חגיגה בשבט"

הכנת אדניות מעץ ,בהנחיית חברנו חן זלקינד ושתילת צמחים באדניות.
הרקדה לכל המשפחה עם מיטב שירי ארץ ישראל ,כיבוד ברוח החג,
וארוחת ערב חודשית .מוזמנים להשתתף ,ליהנות ,לחוות וללמוד.
בהנאה רבה ,ועדת התרבות.
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מרפאה
אחות כוננת בשבת – אחות בית סביון
ימי עבודה ד"ר קמינר

ימי עבודה ד"ר דונסקי
יום ראשון 16:45-14:30

יום ראשון 16:00-14:30
יום שלישי 11:00-09:30

יום שני 15:30-14:00
יום שלישי 13:00-09:30

יום חמישי 09:00-08:00

יום חמישי  09:00-08:00ומ15:30-14:30-

התרמת דם באולם האירועים ביום שני הקרוב מ 16:00-עד .21:30

בר מצווה לעילאי צנחני בשבת "שירה" פרשת בשלח ,י"ב-י"ג בשבט (.)18-19.1
ריענון מלגזה  -למי שעוד לא עשה!
השלמת ריענון מלגזה תתקיים ביום שני ,א' בשבט ( )7.1בשעה  10:00באולם האירועים.
יש להירשם בלוח המודעות.
אנו מזכירים כי לא ניתן לנהוג במלגזה ללא ריענון .יפעת כהן

ירקונים  - 5יפו הירוקה
לפנים התפרסמה יפו בפרדסים שעיטרו אותה וכיום שרדו מהם רק בתי באר .נסייר לאורך רחוב סלמה,
בחיפוש אתר שרידים לפעילות בפרדסים .מפגש עם לביא ונונו ,מנהל "בית הבאר" שתופס את מקומו כמעיין
נובע של יצירה תרבותית מגוונת ביפו המתחדשת.
יום שלישי ,כ"ד בטבת תשע"ט )1.1.2019( ,יציאה בשעה  .16:00חזרה משוערת.21:00 :
למגיעים עצמאית - 17:00 :רחוב שלמה  6יפו.
קפה ועוגה – עליכם  -אריה ברנע ,אליקים איטלי ואבי ששון.
העמותה למען החבר הוותיק חבל יבנה
מרכז יום-מדרשת ח"י  -יום ראשון ,שיעור תנ"ך עם חנה לבל בשעה  ,8:45בנושא :ספר ירמיהו.
ביום שלישי ,ב' בשבט )8.1.19( ,סיור קצר בתחנת החשמל באשקלון!

הסרט " -הבלתי רשמיים"
במוצש"ק  ,כ"א בטבת ( )29.12בשעה  ,20:30בהיכל התרבות בגבעת ושינגטון.
הסרט עוסק בהקמתה של מפלגת ש"ס .בתום ההקרנה ,שיחה עם הבמאי אלירן מלכה.
מחיר כרטיס ,₪ 20 :קפה ומאפה! הרשמה באתר טיקטליין.
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צער הלילה  /דליה רביקוביץ
הַ ֶד ֶרְך כָל־כָ ְך ְרחו ָֹקה,

ַאדווֹת;
וְ הַ גַל דו ֵֹּרס אֶ ת בִּ ְטנָן ֶשל הָ ְ

למרֻ ָקע,
וְ יֵּש סַ הַ ר כִּ בְ ִּדי ְ

וְ הַ מַ יִּ ם נו ְֹקבִּ ים אֶ ת אֵּ ימַ ת הַ ְמצּולָה;

וְ אֵּ ין ִּמי ֶשיַבְ ִּדיל

וְ עו ְֹמדוֹת אֲ לֻמוֹת הַ ָש ֶדה וְ נִּצָ בוֹת

בֵּ ין זָ הָ ב ּובֵּ ין בְ ִּדיל

וְ נו ְֹתנִּים הַ ָקנִּים אֶ ת ק ֹולָם בְ מַ ְקהֵּ לָה:

חּוקה.
הַ ָשקּול בִּ פְ רּוטָ ה ְמ ָ
שּובִּ י נַפְ ִּשי לִּ ְמנּוחָ יְכִּ י
כִּ י ה' גָמַ ל עָ לָיְ כִּ י.

וְ ָש ִּטים בַ ָשמַ ים עָ בִּ ים מַ ְהבִּ ילִּ ים
ּומגְ ָדלִּ ים,
וְ ָק ִּמים בֶ עֱנּותָ ם גַגוֹת ִּ
וְ ע ֹולָה לִּ פְ נֵּיהֶ ם יִּלְ לַת שּועָ לִּ ים

הַ ֶד ֶרְך כָל־כָ ְך ְרחו ָֹקה

ֶשרוֹעֵּ ד גֵּוָ ם בִּ ְמשּוכַת הַ ג ֵָּדר.

למרֻ ָקע
וְ יֵּש סַ הַ ר כִּ בְ ִּדי ְ
וְ יֵּש מֵּ עָ לָיו

ר ֹוחֲ ִּשים בִּ ְמקוֹמָ ם כוֹכָבים ּומַ זָ לוֹת,

אוֹר לָבָ ן מֵּ חָ לָב

וְ הַ לַיְ לָה נוֹפֵּ ל אֶ ל יָם הַ לֵּילוֹת,

וְ שוֹטֵּ ף כִּ ישּועָ ה עֲמֻ ָקה.

וְ הָ אוֹר ְמ ַר ֵּקד כְ ַרגְ לֵּי אַ יָלוֹת
וְ ז ֹולֵּף כְ מַ בּועַ מֵּ גִּ יחַ ִּמ ִּקיר
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