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     פרשת יתרו                                            

    
   וירא חתן משה את כל אשר הוא עושה לעם ויאמר ..במבוקר עד ערויעמוד העם על משה "..

   עליך מן בקר עד וכל העם ניצב לבדךמה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם מדוע אתה יושב 

  ).ד" י-ג "י,ח"שמות י (.."ערב

  
   בפניו על שני ליקויים מתריע' יועץ ארגוני'כ ו  על יום עבודתו של משהיתרו צופה מן הצד

   :בסיסיים

  . ללא הגבלהזמין לכולםהוא . ב   .ללא הפוגה סביב השעוןבד וא עוה. א

  
  ,)ז"ט" (העם לדרוש אלקים אליכי יבוא " - משה מתרץ זאת בכך שהידע מצוי רק אצלו

  .הסמכותאת את הידע ו מרכז בידיו הואשבכך וחושף בפני יתרו את מקור הבעיה 

  
   נבל תבול גם אתה גם העםלא טוב הדבר אשר אתה עושה.. ":ללא עורריןפוסק יתרו 

   ).ח"י-ז"י.." ( הזה

  ואתה תחזה מכל העם : "..מנהל טוב מקפיד להעביר את הידע והסמכות לעובדים הנכונים

  ).א"כ.." (אנשי חיל

  ).ג"כ" (ויכלת עמֹד וגם כל העם הזה על מקֹמו יבֹא בשלום" -ורק אז 

  )עיון בפרשת השבוע   (                                                                                                       

--- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- ---  

   יצחק שלומי:שיעור פרשת השבוע

   י מ י   ה ח ו ל     שבת פרשת יתרו 
 05:30←05:24 טלית/זמן תפילין  17:09 הדלקת נרות

 06:00 'שחרית א 17:20 14:00           מנחה 
 06:45 )כ"בביה(' שחרית ב   שיעור הלכה אקטואלית

 08:20 )ס"בביה(' שחרית ג 06:45 'שחרית א
 09:08←09:05 ש"סוף זמן ק 08:30  'שחרית ב

 13:15 )א"בחד(' מנחה   א 17:09 13:30, 12:30מנחה 
 17:20 מנחה וערבית 14:15 )עקיבא-בני(מנחה 
 17:30←17:35 שקיעה 17:29 "מדור לדור"לימוד 

 20:10 ערבית 18:05 צאת השבת
  

    חגית קאופמן:אחות תורנית
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  –! ולקום לשבת? לקום? לשבת

 הדברות עשרת בקריאת עמידה מנהג על

 בקהילות בעיקר השתרש המנהג. הדברות עשרת קריאת בשעת עומד שהציבור קדמוניות משנים נפוץ מנהג

 גם הציבור עומד בהן קהילות ויש, השבועות חג בקריאת רק לעמוד שנהגו יש. נוספות בקהילות וכן, אשכנזיות

 סיני הר מעמד את בתורה קראנו בהן האחרונות בפעמים. ואתחנן ופרשת יתרו פרשת של הדברות עשרת בקריאת

 המנהג האם. במקומו לשבת שנותר מבוטל לא מיעוט יש אבל, עומד סעד בקהילת הציבור רוב שאמנם ליבי שמתי

  ?לנהוג יש כיצד? ראוי

 לעירם גדול רב שהגיע עד הדברות עשרת בקריאת לעמוד היה שמנהגם עיר מאנשי דומה שאלה נשאל ם"הרמב

 יותר חשובים הם אלו פסוקים כאילו מוטעה רושם ליצור יכול זה שמנהג מכיוון המנהג את לבטל להם והורה

 ענה כך. בשאלה ולהכריע דעה לחוות כדי ם"הרמב אל נשלחה ואיגרת, בעיר פרצה מריבה. התורה פסוקי משאר

  :להם

 ראיות וראיותיו, הראוי הוא, לישב) עדן נוחו (=ע"נ הנפטר הרב הנהיג אשר, זה

 מה בגלל, למנעם צריך, לעמוד שמנהגם, מקום בכל, לעשות ראוי היה וכך... נכונות

 מעולה ומקצתה מדרגות בתורה שיש, )שמדמים ומה (באמונה ההפסד מן בזה שמגיע

 האמונה לזאת שמביאים, הפתחים כל לסתום הראוי ומן. מאד עד רע וזה, ממקצתה

 ראיה זה אין, זאת עושות הערים ומקצת שבגדאד, האחר החכם שטען ומה. הרעה

 שיהיו כדי, מאנשיהם הבריא נחליא לא, חולים אנשים נמצא שאם לפי, פנים בשום

  .שנוכל חולה כל לנתח נשתדל אלא, שווים

 שאין) כט סימן', א חלק דעת יחוה (יוסף עובדיה הרב פוסק ובעקבותיו ונוקבים ברורים, חדים ם"הרמב דברי

, חשובות קהילות נהגו שכך לראות נוכל ם"הרמב מדברי כבר, זאת כל עם. הדברות עשרת בקריאת במיוחד לעמוד

 המנהג שיסוד להציע נראה. העמידה מנהג את ויישבו צידדו מהפוסקים רבים, כן כמו. בגדד יהודי קהילת כולל

 השגות (לשונו זו. סיני הר מעמד את לשכוח שלא, תעשה לא מצות המצוות במניין שמונה ן"הרמב מדברי נובע

  ):הלאווין שכחת, המצוות לספר ן"הרמב

 יהיו אבל מדעתנו אותו נסיר ולא סיני הר מעמד נשכח שלא שנמנענו :ההשני המצוה

 ושמור לך השמר') י - ט ד ואתחנן (יתעלה אמרו והוא הימים כל שם ולבנו עינינו

 חייך ימי כל מלבבך יסורו ופן עיניך ראו אשר הדברים את תשכח פן מאד נפשך

 בזה והכונה. ''וגו בחורב להיך-א' ה לפני עמדת אשר יום בניך ולבני לבניך והודעתם

 פ"אע בלבד השלום עליו הנביא מפי אצלנו באים תורה דברי היו שאם. מאד גדולה

 חלום חולם או נביא בקרבנו יקום אם ומופתים באותות נבואתו ענין אצלנו שנתאמת

   התורה תהיה מופת או אות אלינו ונתן התורה מן הפך בשום ויצונו הזמנים מן בזמן
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 מפי התורה ביאור כשהגיענו אבל, זה על ספק בלבנו יכנס או השני יד על נסוחה

 אותו ונשקר מספק וכל חולק כל נכחיש אמצעי שם אין רואות ועינינו לאזנינו הגבורה

  ...ובפחזותו בשקרותו ועדים היודעים שאנחנו. מופת מידינו יצילהו ולא אות יועילהו ולא

 של ישירה הבלתי ההתגלות של החוויה מפאת אלא, שקיבלנו התורה בגלל רק לא מכונן אירוע הוא סיני הר מעמד

 מהאירוע מעט, כקהילה, יחד חווים אנו, בקריאתם ונעמדים אלו פסוקים קוראים כשאנו. העם כל לעיני' ה דבר

, אחרים פני על אלו פסוקים להעדיף נועדה איננה העמידה. הנוכחית במציאות, ההם בימים. ההוא ההיסטורי

  .סיני הר מעמד זכירת של זו חשובה מצוה בקיום לנו לסייע אלא

 ת"ובשו א"י סימן ]א"חיד [עין טוב ת"בשו למשל ראו (השונים הפוסקים בדבי למצוא אפשר נוספות תשובות

  ).כב סימן, א חלק חיים אורח משה אגרות

 אין אם בוודאי, בכך מה של דבר לא הוא מנהג שינוי, כן כמו. אחד מנהג לנהוג בתמחוי שקהילה הוא ברור דבר

 לא'" של תורה לאיסור חשש גם בה ויש, לעין צורמת יושב ומיעוטו עומד הציבור רוב בה מציאות. לשנותו סיבה

 יעמדו שכולם ראוי לכן). ג סעיף, תצג סימן ח"או ע"בשו א"הרמ דברי ראו ("אגודות אגודות תעשו לא –' תתגודדו

 מתחילתה כבר הפרשה באותה ולעמוד ללהתחי שהציעו יש? ם"הרמב לדברי החוששים אלו יעשו מה. אחד כאיש

 ואלו, יחד כולו הציבור כל יעמוד כך). השישי ההעולֶ  מתחילת, יתרו בפרשת (העליה מתחילת הפחות לכל או

 ְוָהֱאֶמת. נוספים בפסוקים גם עמדו שהרי אלו לפסוקים יתירה חיבה מפגינים לא ם"הרמב תלשיט החוששים

  )יט, ח זכריה (ֱאָהבּו ְוַהָּׁשלֹום

  

 סט ארי הרב

- --- -- --- --- -- -- --- -- --- ---  

  

 תקופה סיכום -  בסעד ד"מתמי

 ושתי חודשים שלושה כמעט לאחר .ובתפילה בלימוד ילדים 20 - ל 15 ןבי השתתפו ערב בכל, קצר סיכום הנה אז

  . הפסקהל יוצא" בסעד ד"מתמי "המכונה – בערב הילדים של המשניות לימוד). ומגילה ברכות (מסכתות

, לזר אליאב השיעור למעבירי, )מות'פיג עם חלקם (ערב בכל להופיע והתמידו שטרחו הילדים לכל להודות ברצוני

                 . סאסי ואריאל סמואל גדי, ולנדא נחום, קבלן חגי, שלומי יצחק, שילר לביא, אדמנית ה'אהרל, הימן שילה

  ! הזה המדהים לפרויקט כסף שתרמו אלו לכל חמות תודות וכן

  .הלימוד את ונחדש נשוב פסח לקראת' ה בעזרת

 עקיבא יניב
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 – שחלף השבוע

  
 הציבורי בהיבט הקודמת בשבת שארעה הנדירה החשמל בתקלת הטיפול של ההלכתי בניתוח עסקנו – שבת בליל

".                    בא "פרשת בשבת, הלילה בחצי, סעד בקיבוץ קרה בדיוק מה ונספר הציבורי במרחב נתמקד. והפרטי

. לפעולה נכנס והגנרטור המגורים אזור של בשנאי גבוה מתח נתיך נשרף שבת בערב: היה כך שהיה מעשה, ובכן

 והשכונה הקרווילות תושבי למעט, הקיבוץ בדרי היכתה' חושך מכת'ו, במכל הדלק אזל, בוקר לפנות 02.30 בשעה

 החשמל חזר, עילאיים ומאמצים דעת שיקול, לחץ תחת כוחות שילוב לאחר...". במושבותם אור היה "להם -

 לאזור כללית תקלה: ההלכתי לניתוח ונעבור... קר לא ואפילו, ושמחה אורה היתה לחברים. לבתים בבוקר

 מעידה: כגון, ומיידית ברורה סכנה אבל, ממש נפש פיקוח לא אמנם, "נפש פיקוח ספק "בגדר היא שלם מגורים

 עלולה – התראה ללא חשמלי רפואי מכשיר של פעולתו הפסקת או, רכות אינן כבר שעצמותיו מי אצל בחושך

 –' נפש פיקוח ספק 'של במצב. לתקשורת נגיש ואינו לבד שגר מי אצל ובפרט, ממש נפש פיקוח של למצב להוביל

 כיצד, לשאלה בתשובה אולם. ממש נפש מפיקוח להבדיל, ההלכתיים בסייגים עמידה תוך התקלה את לתקן יש

, בעתיד דומה תקלה נחווה שאם נקווה... לשיפורים מקום שיש למדנו, מושלמת הלכתית בצורה זאת לבצע יש

  ...רלוונטי יהיה לא כבר, בשיעור התייחסנו אליו שהמקרה  כך, הלכתי – הטכנולוגי הפתרון אז עד יימצא

  

 -  70 ה שנת לרגל הפרויקט במסגרת ושלוימיק כרמלה של בנם, קום נועם במועדון התארח, בערב – ראשון ביום

 המקצוע שבמסגרת, לצרכנות ועד ובטיחות מנהיגה - רכב לענייני תחומי רב מומחה הוא נועם". מספרים בנים"

 ילד בהיותו עוד פיתח, גלגלים ארבעה על הנעים לכלים האהבה את. שנים לאורך ומרצה מעמיק הוא לליבו הקרוב

 ומיני טרקטורים על' נוהג 'נראה הוא בהן ילדות תמונות הקהל בפני הציג הוא ההרצאה בתחילת מיד. בקיבוץ

                     : האמרה כאן. קסט ישראל חברנו של הפקוחה עינו תחת, במוסך רק לעבוד והתעקש בחר וכשבגר מכוניות

: עברון שושנה מוסיפה!  בגדול עצמה הוכיחה - מחנכיו אימצו שאותה) ב"כ משלי..." (דרכו פי על לנער חנוך"

 תשומת וחוסר בתשתיות בעיות, מרחק שמירת אי - סיבות מכמה הנובעות דרכים לתאונות הגורמים על שמענו"

 ועל מתנפחות אויר כריות על התעכב, םהמודרניי ברכבים החידושים על לציבור סיפר נועם .נהגים של םלב

 עם שלו הקשר על גם שמענו. הללו הבטיחות ימאביזר הנגרמים מנזקים גם להימנע שיש והדגיש בטיחות חגורות

 רכב בכלי הסכנה על גם שמענו. מהם לומד והוא ממנו שלומדים כרם עין הדסה של הטראומה במחלקת רופאים

 את הממחיש סרטון ראינו ,האוטונומיות העתיד למכוניות שפנונח השיחה בסוף. הכביש על שנוסעים גלגליים דו

 למחוז אותנו ויביא ביתנו לפתח בעצמו יגיע והוא רכב מסידור רכב נזמין איך לפנטז והתחלנו שלהן היכולות

 על גם דובר .רגילות תבמכוניו להתקנה זמינים ,זו מכונית לצורך שנעשו הפיתוחים כל אגב ...נהג ללא ,חפצנו

 השומעים קהל בקרב הנהגים של שמספרם חבל רק .מרתק ערב היה, בקיצורו ,החשמלית והמכונית אוויר זיהום

  ."קטן היה

  

 השמיים לכשיתבהרו... לרגע מרגע הרף ללא והשתנו הגשמים מי מדידת תוצאות זרמו השבוע - סוף לקראת

                  -  לנדסמן חיים: לחברינו נודה, בינתיים. סמכא ובנות מדויקות תוצאות לציבור ה"אי נפרסם, והעניינים

                      -  עברון וליואל, ובמנחת בשרשרת – המדידה מוקדי משני לעלון השבועית הנתונים בהעברת ההתמדה על

 מבצע אותה המדידה שתוצאות ונציין נוסיף". לחבר שירות "ואתר המודעות לוח גבי על לחברים היומי העדכון על

  .המטאורולוגי השירות של לשימושו מועברות, הקיבוץ בתחום יואל

  .." לברכה ומטר טל ותן: "בברכת

  

 קימלמן יורם
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 "גיבור שלי אח"

  ,משפחותיהם ובני מיוחדים צרכים עם לבנים מחווה ערב

  20:15 בשעה בשבט ו"כ רביעי ביום שיתקיים

  
 י"ע שהוכרו מיוחדים צרכים בעלי ובנים לחברים ודואגת, הדדית ערבות דגלה על שחרתה קהילה היא סעד

  : פעולתנו על בקצרה לספר רוצה ואני. שונות בדרגות נכויות כבעלי הלאומי הביטוח

  
 מה לבדוק היה תפקידנו. ההפרטות על שהוחלט לפני עוד 2009-ב כבר הוקם] הורים ארגון ["אהדה" צוות

  :לעינינו עמדו עקרונות שני. החסר את ולמלא הזאת היהאוכלוסי  של הצרכים

 אנחנו ולכן, מעצמם להתפרנס יוכלו לא הלאומי הביטוח י"ע שהוכרו צרכים בעלי אנשים, לרוב' א

  .אלו לצרכים הכלכליים האמצעים את ולהעמיד שאפשר כמה עד אותם לקדם ניםימעוני

  .בזקנתם אף יומית-יום דאגה גם ויש, השונות הנכויות בעלי בניהם את לגדל ממשיכים עצמם ההורים' ב

  
 הן, במשפחות וכן, בבנים לתמוך יכול הקיבוץ איך מהם לשמוע כדי משפחה כל עם נפגש" אהדה "צוות לכן

  .הכלכלית לרווחתם והן הרוחנית לרווחתם

 ומכינים המשפחות עם נפגש הצוות בשנה פעם לפחות ומאז. וההורים הקהילה מנהל ידי על נחתםש תקנון הוכן

 את ולהאיר, הטוב את לראות כדי השונות במסגרות לבקר לעת מעת משתדלים, כן כמו. אחד לכל תוכנית

  .להארה הזקוקים החלונות

. הקהילה כל בהשתתפות ולמשפחות לבנים הוקרה ערב לקיים רעיון העלינו ולבנים למשפחות הערכה כאות

 אחיהם עם דאון תסמונת בעלי של להודו המסע את המתאר בסרט נצפה, לקיבוץ שנה שבעים ציון במסגרת

  .לב ויהודה דן בהשתתפות

 ומיכה] אהדה בצוות שותף שהיה [קסון'ג דוד: דרכנו את שהתוו אתנו לא שכבר אנשים שני לציין חייבת אני

  .רוזנטלר

  
   אהדה צוות רכזת - חנוש

 

 'מיוחד 'ערב

  . נקיים ערב מחווה לאנשים וילדים בעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהן70  שנת הלכבוד

   ."אח שלי גיבור: " זה יוקרן הסרטבערב

היוצאים עם אחיהם ,  שלי גיבור הוא סרט תיעודי המלווה צעירים ישראלים בעלי תסמונת דאוןאח

המסע המאתגר חושף את מערכות היחסים המורכבות השוררות בין . לטיול תרמילאים בצפון הודו

  .את הקשיים ואת רגעי הקסם שמביא עמו ילד עם תסמונת דאון לתא המשפחתי, האחים

,                   קסל יוזם הפרוייקט ומפיק הסרטנושתקיים שיחה עם א הצפייה בסרט תלאחר

  . שהשתתפו במסע ודן לביהודה ועם

  .א ימין"בחד)  בזמןהסרט ארוך לכן נתחיל (20:15 בשעה 22.2ו בשבט " רביעי כיום

  ! מוזמןהציבור

 ה בשיתוף עם צוות אהד70 צוות
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  ...?מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו
 

 "חסד אמתי"מהנעשה ב
  

  .בעקבות הצטרפותן של משפחות רבות לקיבוץ" חסד אמתי"חשבנו לעדכן ולספר על 

  

בן הקיבוץ שנרצח , ד" שנים על שם אמתי יקותיאל הישש עשרה כזהו ארגון צדקה שהוקם לפני " חסד אמתי"

, פעם בשלושה שבועות,  ובימי חמישי בלילה, משפחות נזקקות מהאזור20-כארגון תומך בה. בפיגוע ירי בירושלים

  !!כל הכבוד!  על עצמו את האחריות העצומה הזאתה קיבל" שבט הרא.מחלקים להן החניכים חבילות מזון

   !אנו זקוקים לעזרתכם ויש מספר דרכים שתוכלו לעזור לנו

  
  .ובסיסיים" יבשים"בו שמים מצרכי מזון  ,אל לדלת הפנימית ישנו ארון פלסטיק אפור משמ - בכלבו*

  .על הארון" רשימת ביצים"אך מי שרוצה לתרום יש בשבוע של החלוקה  ,אנו קונים ביום החלוקה -  ביצים*

 . מוזמן ליצור איתנו קשר-  ורוצה לו קופהמי שאין . פעמיים בשנה אנו אוספים אותן -  קופות צדקה בבתים*
פעם בשלושה (בכל פעם שיש חלוקה  ,י הוראת קבע"ע, כרצונכםה אפשרות לתרום סכום כסף קבוע ישנ, כמו כן 

  . המעוניינים מוזמנים ליצור איתנו קשר).שבועות

  

דבים נשמח אם המתנ.  את החניכים לחלוקה שיסיענהג ל אנו זקוקים,שלושה שבועותאחת ל, ביום חמישי בלילה

  !)ועוגיות עלינושוקו . ( אותם לרשימה והיא תוסיף058-6169176 תהילה  להסיע פעם בכמה חודשים יפנו אל

  

, עזרה והסבלנות הרבה בכל מה שנחוץעובדי הכלבו על ה ל,כל התורמים ממרצם ומזמנםזו ההזדמנות להודות ל

משפחות  20- בזכותכם ל- וכמובן לכל התורמים מכספם, לנהגים על הנכונות לעזור בשמחה בשעות לא שעות

  !תודה רבה .ספות יש מה לאכולנו

  
  : בשמחהת ניתן לפנות אלינו ונענהלשאלות והערו

  

 0586169176 -  לנדאותהילה

 0526318931 -אמתי וידס 

 0543023272 - גל רידר

 

  
 פינה של אור

אשר בכל חודש יוקדש לנושא , לוח. מוצג בימים אלו בכניסה לחדר האוכל, לכבוד שנת השבעים

  .ואותו אנו מבקשים להאיר, מרגש שקיים אצלנו בקיבוץ/יפה/מיוחד

  .ובפרט שני עצים מיוחדים הגדלים בקיבוצנו, בחרנו להאיר את נושא הנוי בקיבוץ, חודש שבט, החודש

  !מוזמנים להתרשם

 ועדת תרבות
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  קורה במתפרהמה

 
שרק , משחקים האיכותיים לילדים/מסוג הצעצועים. עבודת יד ברמה הגבוהה ביותר. ה/ מקסימה לפעוטמתנה"

המשובים מגיעים , משובים מהסוג הזה אנחנו מקבלות במתפרה כל הזמן" !!!שווה כל שקל. פעם ידעו לייצר

אז לאלה שאינם מכירים .  קיבלו אותו במתנהומאנשים שרכשו את אחד הספרים שאנו מייצרות א, מבחוץ כמובן

  . הנה דיווח, אותנו ולאלה שלא שומעים עלינו כבר זמן רב

  
כמובן לא .  עובדות ארבע עשרה חברות מתוכן לפחות עשר גמלאיות וחלקן אף עברו את גיל הגבורותבמתפרה

  .כולן עובדות שעות מלאות אבל זמנן ליד מכונות התפירה מנוצל להפליא

  
 עשוי להיתקל לדספר עשוי בד המשלב פעילויות שונות בהן י, לפני די הרבה שנים" ספרי הרך" התחלנו בכזכור

, )ז"סקוטש בלע(הדבקת מצמד , קשירת שרוכים, למידת שעון, ספירה של עצמים,  רכיסת כפתורים–ם ביום יו

 עם Montessori).(פתיחה וסגירה של לחצניות ועוד תוך התבוננות בתמונות הצבעוניות הכל לפי שיטת מונטסורי 

עילויות מגוונות עם דגש על גם פה פ, "ספרי הרך עונות השנה"הזמן החלטנו שצריך לגוון ונוסף הספר השני 

 ידיתלספר השלישי הייתה הצלחה מי. עם דגש על כל חגי השנה" ספרי הרך חגים"ואז הגיע האח הצעיר . העונות

אבל אנשים הבינו , הספרים נמכרים בחנויות יוקרה שונות וגם במוזיאונים.  גרר אחריו גם הצלחה של השניוהוא

 מעולים מחומרים  עשויים הספרים. קבלות הרבה פניות טלפוניותשאפשר להזמין אצלנו ישירות ואנחנו מ

  . יד מושקעתעבודתוב

  
 על הפליא סינר מגבת עם שרוולים לפעוטות השומר ל–" סינרוול"ה. 1,  להזכיר את שאר המוצרים שלנוכדאי

" ספר עגלה. "4, שמיכת פליז עם אפליקציות לתינוק. 3, כיסוי לפלטת שבת. 2. הבגדים כשהפעוט אוכל לפי דרכו

  .ספרון מתקפל עם צורות וצבעים מעוררים לעגלת התינוק

  
  . כל הדברים הללו אנו עמלות בשמחה ובטוב לבבסביב

  

  המתפרהעובדות בשם ון עברשושנה

 

 הנין להולדת טוב מזל, המשפחה ולכל ברזלי ולאיציק ליוכבד

 ישי בן ולשמעון לענבר בן, ברזלי ולגבי ה'לאסתרק נכד

 !ולאושר לנחת שתזכו

  המשפחה לכלו דביר ה'ולאהרל לשושנה

 י'מגנג ולצחי צילהל בן קלמן – נטע הנכד להולדת טוב מזל

 !ולנחת לאושר שתזכו
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 70 – בנים מפגש

  .במפגש בני המשק לדורותיהם, ז כולנו בסעד"ביום העצמאות תשע: רשמו כעת ביומנים

  

  .כל הפרטים עוד יתפרסמו סמוך למועד האירוע .אנו מפרסמים את המבנה הכללי של היום, לנוחיותכם

  

  : פעילויות מגוון לבחירתכם – המשוער היום סדר

  הכנסת בבית חגיגית תפילה תתקיים   -   08:00

  .ומאפה קפה יוגשו – לאורחים לחבר המועדון נפתח   -   09:00

  .חברה לכל שייקבע במקום" הילדים חברות "לפי התכנסות - 10:30 עד

  

   :כיתתיים מפגשים

  .וכיבוד שתייה, הדרך על מוזיאון, סעד סרטי יוקרנו בו פתוח מועדון, המשפחה לכל הפעלה  - למפגשים במקביל

 שתייה, הדרך על מוזיאון, "פעם כמו "משוחזר ילדים בגן ביקור, המרכזי למרחב התכנסות 12:30 בסביבות

  .וכיבוד

  ...ועוד, הבנים ברכת, הקבוץ ברכת – לכולם קלה תכנית 13:00

 סיור, מודרכים בסיורים להשתתף, הילדים במשק לבקר, קבוץ בשטחי חופשיים לטיולים לצאת אפשר מכן לאחר

  .בטרקטור

  !לכם—כו את לראות רוצים!  העצמאות ביום להתראות

 70 תרבות צוות

 

  

 

 

  וייס ליובל

  ר"חי קציני קורס סיום לרגל ברכות 

 סעד קהילת – עליך גאוותנו

 הנינה להולדת טוב מזל המשפחה ולכל כהן לרחל

 לאו ולתאנה לידידיה בת, לאו ולבני לנועה נכדה

 !ולנחת לאושר שתזכו


