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הגיליון טעון גניזה

“ואהבת  הציווי  מופיע  בפרשתנו 
את  נחגוג  ימים  ובעוד  כמוך”,  לרעך 
רשב”י  של  ההילולא  יום  בעומר  ל”ג 
לכך  בהקשר  עקיבא.  רבי  של  תלמידו 
נלמד ממשנתנו של הרבי מליובאוויטש 
מהו הציווי “ואהבת לרעך כמוך” שהרי 
הציווי  את  שמקיים  שמי  מאליו  מובן 
מנקימה  ומגניבה,  מגזל  נמנע  הזה 
ומנטירה, והוא מקיים את כל המצוות 
אוהב  הוא  שהרי   - לחברו  אדם  שבין 

את  למנות  התורה  צריכה  מדוע  “כמוך”.  זולתו  את 
כל המצוות שבין אדם לחברו ואינה מסתפקת בציווי 

“ואהבת לרעך כמוך”?

את התשובה לכך נותן רש”י בפירושו לפסוק, בשם 
מצוות  כלומר,  בתורה”.  גדול  כלל  “זה  עקיבא:  רבי 
לו פרטים,  יש  וכמו כל כלל,  אהבת-ישראל היא כלל, 
ואחד  אחד  כל  העוסקים  המוגדרים,  הציוויים  שהם 

בפרט זה או אחר של הכלל הגדול. 

כלל  בתורה  מצאנו  אכן,  להבין:  צריך  עדיין  אך 
בסמיכות  נמנים  הפרטים  כאשר  רק  אולם  ופרטים, 
אבל  כלל;  אותו  של  הפרטים  שהם  ברור  ואז  לכלל, 
בנידון שלנו, הפרטים מפוזרים בכמה מקומות בתורה, 
כלל  של  פרטים  אלה  שכל  לומר  אפשר  איך  ואם-כן 

שכתוב במקום אחר?

רבי  של  במאמרו  היא  גם  רמוזה  לכך  התשובה 
בכלל  מדובר  כאשר  בתורה”.  גדול  כלל  “זה  עקיבא: 
אולם  לו;  בסמיכות  להיכתב  צריכים  הפרטים  רגיל, 
כלל   - בתורה”  גדול  “כלל  הוא  כמוך”  לרעך  “ואהבת 
מרכזי הנחלק לפרטים רבים בכל התורה כולה, ובכלל 

ייכתבו  הפרטים  שכל  הכרח  אין  כזה 

סמוך לו.

לשאלה  תשובה  ניתנת  גם  בכך 

גדולה ומרכזית: האדם אדון על מעשיו, 

או  לעשות  לצוותו  אפשר  זה  ובתחום 

כל  להימנע מלעשות דבר-מה; אבל לא 

בליבו,  רגשות  ליצור  מסוגל  ואחד  אחד 

שאפשר לצוותו על כך. איך אפשר אפוא 

לצוות כל יהודי לחוש אהבה בליבו כלפי 

כל יהודי שני, ועד לאהבה בדרגת “כמוך”?

לרעך  ש”ואהבת  עקיבא  רבי  דברי  על-פי  אולם 

שבין  המצוות  כל  הם  שפרטיו  גדול”,  “כלל  הוא  כמוך” 

אדם לחברו, מובן שהציווי המעשי אינו על רגש שבלב 

)שבזה קשה לצוות כל אחד ואחד(, אלא בקיום הפרטים, שהם 

היישום בפועל של הציווי “ואהבת לרעך כמוך”.

הפרטיים  הציוויים  את  בפועל  מקיים  יהודי  כאשר 

- החל מאלה המנויים קודם לכן: “לא תלך רכיל... לא 

 - וגו’  ועוד לפני-כן: “לא תגנובו”  תשנא... לא תיקום”, 

מצוות  של  המעשית  המשמעות  ביטוי  לידי  באה  בזה 

אהבת-ישראל. יהודי זה מתנהג בפועל כלפי הזולת כפי 

שהוא רוצה שיתנהגו עמו.

העובדה שמאמר זה אמר רבי עקיבא טומנת בחובה 

שנקראו  ישראל  “חביבין  אמר:  עקיבא  רבי  רמז.  עוד 

אחד  יהודי  שבין  שהיחס  עולה,  מזה  למקום”.  בנים 

לחברו הוא יחס בין אחים. כאשר יהודי יתבונן בעובדה 

זו, שהיהודי השני הוא אחיו - ממילא יתעורר גם בליבו 

רגש של אהבה אליו, וכך יגיע לא רק לקיום המעשי של 

המצווה, אלא גם ברגש של אהבה “לרעך כמוך” בליבו.

ואהבת לרעך כמוך
הרב דוד גורארי’ - שליח הרבי מליובאוויטש בחולון ומנהל מוסדות חב”ד חולון 

מה בגיליון?
דבר הרב דוד גורארי' 

שליט"א

אופני חיים

שאלת חכם

מדור ילדים

חדש, ישן ומעורר
עניין

 חיים זברלו
סגן ראש העיר

ברכת קיץ בטוח ובריא לכל תושבי עירנו חולון



אופני חיים

1.  "איזון" הוא מילת מפתח לחיים. אם נשענים 
בצורה  בולמים  או  אחד,  לצד  מידי  יותר 
נמצאת  תכונה  כל  ליפול.  עלולים  דרסטית, 
ושלילית.  חיובית  קצוות:  שתי  בין  סקאלה  על 
או  יתרה  בגלל  אם  טובה,  אינה  הקיצוניות 
ובריאים  הרמוניים  לחיים  המתכון  חסרון. 

מתחיל ונגמר ביצירת איזון. 

ולנסות  לקום  יש   - נפילה  מתרחשת  אם  גם    .2
הוא  ונשמה,  לב  הוא  פלדה.  אינו  האדם  שוב. 
נופל וקם. האדם הוא אדם. עם המעידות נזכור 
אינו  שלנו  הערך  את  הממחיש  הברומטר  כי 

הכישלון, אלא הניצחון עליו. 

מנוף  הזמן  עם  הרבה.  נופלים  בהתחלה    .3
החיים,  "ניסיון."  לו:  קוראים  בא.  הגבהים, 
הם בית ספר. דרך הטעויות אנו לומדים לדבר 
ההזדמנויות,  חלון  קיים  הקושי  בתוך  וללכת. 
הניסיון. הוא מורה הדרך הטוב ביותר של האדם 
לצמיחה והתפתחות. דרכו אפשר להגיע ממש 

רחוק. 

במקום  האדמה,  על  למטה,  מסתכלים  אם   .4
 - קדימה  ישר  ולהביט  הראש  את  להרים 
שלנו.  הקטנה  בבועה  לחיות  קל  הכי  נופלים. 
מהעולם  ההתנתקות  כי  נגלה  בהמשך  אבל 
את  כשמרימים  מעצמינו.  גם  אותנו  ניתקה 
לקופסה  מחוץ  חושבים  החוצה,  המבט 
מגלים  לסביבה,  ומתחברים  האינטרסנטית 

עולם חדש, פורח יותר.

כשיש בדרך עיקול צריך לזרום, להתכופף מעט    .5
לצד  ונשענים  בכוח  נלחמים  אם  שלו.  לכיוון 
השני, זה לא יגמר טוב. החיים מלאים תמורות. 
הכאב,  את  לקבל  הקושי.  עם  להתגמש  צריך 
ולסלוח בעיקר לעצמינו. להבין כי שם, למעלה 
בחוטים  שמושכת  מכוונת  יד  ישנה  בשמים, 
מתוך מטרה להביא אותנו בסופו של דבר אל 

האור.

יש כאלה שרוכבים על האופניים לשם ספורט   .6
כלי תחבורה  זהו  כי  לזכור  כיף בלבד. צריך  או 
חושבים  רבים  חפצינו.  למחוז  אותנו  שמביא 
אבל  הריגושים.  את  למקסם  נועדו  החיים  כי 
הפנימי  הרובד  מטרה.  ולא  אמצעי  הם  החיים 
שלהם מביא אותנו אל המקומות שאנו צריכים 
להגיע אליהם. צריך להיות ממוקד כלפי היעד, 

להבין כי לחיים, כמו גם לאדם, יש משמעות.

שירכב  אדם  בן  צריך   - יזוזו  שהאופניים  כדי   .7
והחיים  האופניים  הדוושות.  את  ויזיז  עליהם 
לקיחת  בלי  אותם.  שיפעיל  לאדם  זקוקים 
שום  הגיוניות,  החלטות  קבלת  לידיים,  ההגה 

דבר רציני לא יזוז כמובן מאליו.

שלב  הגיע  כעת  מצוין!  ניסיון?  צברתם   .8
אפשר  אז  טובים  ממש  אתם  אם  הפעלולים. 
להרים  כמו  המיוחדים,  הדברים  עם  להתחיל 
האחורי.  על  רק  ולנסוע  הקדמי  הגלגל  את 
ככה זה בחיים. אם הבנתם מי אתם והיכן אתם 
של  ניסים  אפילו  אפשרי!  הכל  להגיע,  צריכים 

ממש יכולים לקרות לכם על הדרך.

רכיבה בירידה היא אכן, מרגשת וכיפית. תכלס'    .9
השרירים.  את  מחזקת  בעליה  רכיבה  רק   -
זה  מידי  לך  קל  אם  בנוסף,  מחשלים.  החיים 
נמצא  שאתה  הרי  לך  קשה  אם  לירידה,  סימן 

בעליה.

10. אין מצב להמשיך ברכיבה תמיד! ישנם אנשים 
נצחי  קילומטראז'  הם  החיים  כי  שחושבים 
הפנטזיה  כי  מאמינים  ואפילו  נגמר,  שאיננו 
אופניים,  על  רכיבה  כמו  בדיוק  אפשרית. אבל 

בסוף הגוף מתעייף, וצריך לחזור הביתה.

עשרת הדברות המקבילות ביהדות

הרמב"ם המליץ  "בינוני" -  לא מה שחשבתם.   .1
על ה"דרך האמצעית" כאידיאלית. המשמעות: 
הפטפטן  תכונה.  בכל  איזון  נקודת  למצוא 
מוגזמת  שתיקה  מאידך,  כמטריד.  מסומן 
מבטאת חוסר אסרטיביות. הפתרון: דיבור נכון 

במקום הנכון. זוהי דרך "שביל הזהב" המסמלת 
גישה בריאה לחיים.

קשות",  ההתחלות  "כל  טוב.  הכל   - טוב  סוף    .2
אמרו חז"ל באותה נימה הבטיחו: "מכאן ואילך 
ודאות  האי  תחושת  הזמן  עם  לכם."  יערב 

נעלמת והתמונה, מתבהרת. 

אין  וקם."  צדיק  ייפול  "שבע  וקימה.  נפילה    .3
אדם מושלם. "רק הדומם הוא השלם" )הרב קוק(. 
לכן כ' "צדיק" לפני הקימה, להדגיש כי הנפילה 

היא חלק אינטגראלי ממהלך החיים. 

ללכת נגד הטבע. "עיקר חיות האדם הוא תמיד    .4
לאו,  ואם  המידות.  בשבירת  תמיד  להתחזק 

למה לו חיים?!" )הגאון מווילנה(.

השעה,  את  הדוחק  "כל  במוח.  אלא  בכוח  לא   .5
השעה דוחקתו, וכל הנדחה מפני השעה, שעה 

עומדת לו." )תלמוד(.

לפרוזדור  דומה  הזה  "העולם  וטפל.  עיקר   .6
כדי  בפרוזדור  עצמך  התקן  הבא.  העולם  בפני 

שתיכנס לטרקלין." )משנה(.

לי,  אני  אין  "אם  הכל.  הם   - והחכמה  האדם    .7
מי לי; וכשאני לעצמי, מה אני; ואם לא עכשיו, 
להסתכל  תמיד  "צריך  הזקן(  )הילל  אימתי?!" 
ֶכל, של כל דבר... כי השכל הוא אור גדול  ַהשֵׂ בְּ

ומאיר לו בכל דרכיו." )ר' נחמן מברסלב(.

"אין הקב"ה  הניסיון - קרש קפיצה להעצמה.   .8
ובודק  שבוחן  עד  לשררה,  האדם  את  מעלה 

אותו תחלה." )מדרש(.

9. כואב, אבל מועיל! "לפום צערא, אגרא." )מקורות(. 
כלומר, לפי הצער שעובר על האדם והקושי, כך 

נמדד השכר.

"וישוב העפר על  סוף דבר: שעון החול נגמר.   .10
הארץ, כשהיה, והרוח תשוב אל האלה-ים אשר 

נתנה." )תנ"ך(.

והוראות  התנועה  חוקי  לפי  לנסוע  זה  חשוב  הכי 
היצרן, ליהנות מן הנסיעה ולהגיע בשלום.

קבלו 10 סיבות מדוע החיים שלנו הם כמו רכיבה על   >
אופניים. מה ניתן ללמוד מן הדמיון מן השניים <וגם, 
טיפים שימושיים לנסיעה טובה ובטוחה <קראו ואמצו



ֶרַגע ָהַאֲחרוֹן בָּ

ַגּלּו ֶאת ָהאֹור? ִחיָדע? ֵתנּו ֵיׁש ִלְכָלל ֶזה, ָמקֹור- ַהתְּ ַפָרשָׁ ה ָסֵנגֹור, בְּ ֵאין ָקֵטגֹור ַנֲעשָׂ

ע".  חּו ְלַציֵּן: "ֲעבּור ִחידָּ כְּ שְׁ דַֹאר ְוַאל תִּ ַפְקס אוֹ בְּ ׁשּוָבה ְל"ַמְחָלָקה ְלַתְרּבּות ּתֹוָרִנית" בְּ ְלחּו ֵאת ַהתְּ שִׁ

ללימודי  נרשם  מתחיל  סטודנט  אבי, 
גיאולוגיה. "זה המקצוע הכי פחות מדעי 

שיכול להיות", הסביר את בחירתו.

אחד מסיורי השטח היה ליד ערוץ נהר. הסטודנטים התרכזו באדמה 
ובסלעים שעל גדתו. מידי פעם הם עצרו את מדידותיהם, והאזינו לדברי 

הפרופסור לגיאולוגיה ברוב קשב.

אבי, השתעמם. זה לא ממש דיבר אליו. והנה, הוא הבחין מעבר לכביש 
הסמוך בצב ימי גדול בתוך בוץ. כנראה הוא הגיח מן הנהר, הזדחל בשביל 
העפר, חצה כביש ושקע. 'הצב איבד את חוש ההתמצאות. כשהוא יחצה 
את כביש האספלט בדרכו חזרה לנהר - בטח רכב חולף ידרוס אותו', חשב 
אבי. בקושי הוא הרים את הצב הכבד והלך להניחו במקומו הטבעי, המים.

"מה אתה חושב שהינך עושה עכשיו?" נשמע הקול, היה זה המרצה. 
היא  ימים  חודש  להערכתי,  הצב.  נקיבת  "זאת  השיב:  וזה  לו  סיפר  אבי 
זחלה מהנהר עד לבוץ, כדי להטיל את הביצים שם. ועכשיו, אחרי כל המסע 

המפרך שהיא עשתה - אתה מבקש להרוס את הפרויקט?"

אור. אבי הבין את מגבלותיו  גם, קרן  היה פה  רע!  כמה שאבי הרגיש 
כאדם, ונזהר מן הדחף האוטומטי המפגין סמכות, של ידיעה יותר טובה. 
כלל  בזמנו,  שרכש  המפתח  בכלל  השתמש  הוא  דומה  סיטואציה  בכל 

האומר: "תמיד תשאל את הצב".

שאלת חכם
צב ימי ענק שוקע בבוץ עד צוואר. מתלמד שנמצא בסיור שדה מחזיר את הזוחל אל 

מקומו הטבעי - אבל שוכח כלל אלמנטרי אחד...

ִיט - ֵהִכיל ׁשּורֹות  ֵרַע ִלְפֵני ַאְרמוֹן ַהקַּ תָּ ִהשְׂ ן שֶׁ ְסתָּ ַהבֻּ
ְמֻיָחד. רֹות ֲעִסיִסִים. ַמְרֵאהּו ָהָיה ַמְרִהיב בִּ ֲעֵצי פֵּ

ס אֹוָתם  קֹות ֶאת ָהֵעִצים, ְלַרסֵּ ל ְלַהשְׁ ֹוֵמר ֻהטַּ ַעל ַהשּׁ
ִבים ׁשֹוִטים, ְוַכּמּוָבן,  ׁש ֲעשָׂ יִקים, ְלַנכֵּ חֶֹמר ִחּטּוי ֶנֶגד ַמזִּ בְּ

ִריַסת ֶרֶגל ָזִרים. ִלְמנַֹע דְּ

ֵדי  כְּ קֹום  ַלמָּ יָרה  ַהבִּ ֵמִעיר  א  בָּ ֶלְך  ַהמֶּ יַע.  ִהגִּ ִיץ  ַהקַּ
ֻמְזָנח.  ַהיֶָּפה,  ן  ְסתָּ ַהבֻּ ֶאת  ִלְראֹות  ִנְדַהם  הּוא  ִלְנפֹׁש. 
ס ַמְרֶאה ְמכָֹער. ְרדֵּ וּו ַלפַּ ִרי, ְושִׁ יפּו ֶאת ֲעֵצי ַהפְּ קֹוִצים ִהקִּ

ֶלְך ֶהָהמּום.  ן!" ִצוָּה ַהמֶּ ְסתָּ "ִהְרסּו ֶאת ַהבֻּ

ים  ְרִזנִּ יֵדיֶהם ָאֲחזּו גַּ ם חֹוְטֵבי ֵעִצים. בִּ יעּו ְלשָׁ ִמיָּד ִהגִּ
ְמֶלאֶכת  ׁשּו ֶאל ָהֵעִצים מּוָכִנים ְלַהְתִחיל בִּ ֵבִדים. ֵהם ִנגְּ כְּ

ַהֶהֶרס.

ֶלְך. הּוא ִסיֵּר  ַמע ְלֶפַתע קֹול. ָהָיה ֶזה ַהמֶּ "ִעְצרּו!" ִנשְׁ
רֹוֶצה  הּוא  ָמה  ֵהִבין  לֹא  ִאיׁש  ַהּקֹוָצִנִיים.  יִחים  ַהשִׂ ין  בֵּ

ָידוֹ ֶוֶרד ְיֵפה ַמְרֶאה. א בְּ ב, נֹושֵׂ ִדּיּוק. ְוִהנֵּה הּוא שָׁ בְּ

ָאַמר,  ַהחֹוִחים",  ין  בֵּ ַהּזֹאת  ה  נָּ ֹושַׁ ַהשּׁ ֶאת  "ָמָצאִתי 

ַעל  זֹאת  בְּ מֹוֶרה  ֲאִני  י.  ַנְפשִׁ ֶאת  יב  ֵהשִׁ ְפָלא  ַהנִּ "ֵריָחּה 
ּלוֹ..." ן כֻּ ְסתָּ ל ַהבֻּ ִביָלּה ִיָנצֵּ שְׁ ֲעִציַרת ְמֶלאֶכת ַהֲהִריָסה. בִּ

ֶאֶרץ  ה  ַמֲעשֶׂ "כְּ ֵתנּו:  ַפָרשָׁ בְּ סּוק  ַהפָּ ַעל  ל:  ְמשָׁ ַהנִּ
ין ַהחֹוִחים". ַאֲחֵרי  נָּה בֵּ ׁשֹושַׁ ֲעשּׂו" - ֶנֱאַמר: "כְּ ִמְצַרִים לֹא תַּ
ִריָאה, ָרָאה ה' ֶאת ַהּדֹורֹות - חֹוְטִאים  ַמן ַהבְּ 26 ּדֹורֹות ִמזְּ
ָרֵאל, ָהְיָתה  ה ַאַחת, ִישְׂ נָּ ׁש ְלַהְחִריב ֶאת ָהעֹוָלם. ׁשֹושַׁ ּוִבקֵּ
ָרֵאל:  ָאְמרּו ִישְׂ שֶׁ ָבה ַנְפׁשוֹ. כְּ ן ּתֹוָרה ֵהִריָחה, ְושָׁ ַמתָּ ּבוֹ. בְּ
ל  ִיָנצֵּ ָרֵאל  ְוִישְׂ ּתֹוָרה  ְזכּות  "בִּ ָאַמר:  ַמע"  ְוִנשְׁ ה  "ַנֲעשֶׂ

ָהעֹוָלם." 

ִבים  ַמצָּ מּול  ִבים  ִנצָּ ָאנּו  ַאַחת  לֹא  ְיָקִרים!  ְיָלִדים 
ְלָהִרים  ַקל  ֲהִכי  ְחנּו.  תַּ פִּ שֶׁ ּיֹות  פִּ ַהצִּ ְלִפי  לֹא  ְתַנֲהִלים  ַהמִּ
ִקיצֹוִנּיֹות.  ְפֻעּלֹות  בִּ ָחִליָלה,  ִלְנקֹט  אוֹ  ְלִהְתָיֵאׁש,  ָיַדִים, 
ה  ְנֻקדָּ שׂ  ְנַחפֵּ  - ִזיָזה  ַהפְּ ַהַהְחָלָטה  ִלְפֵני  ֶרַגע  ֲאָבל, 
ַהיָָּפה  ה  נָּ ֹושַׁ ַהשּׁ ֶאת  שׂ  ְנַחפֵּ ִלים,  ּכֹושְׁ ָאנּו  שֶׁ כְּ ם  גַּ טֹוָבה. 
י  ע ְלַגּלֹות כִּ ְגָלָלּה, ֻנְפתַּ ין ַהחֹוִחים. בִּ ֶרת בֵּ תֶּ ְסתַּ נּו ַהמִּ לָּ שֶׁ

צּוָרה טֹוָבה יֹוֵתר. ֶהֶרת בְּ ּה ִמְתבַּ מּוָנה כֻּלָּ ַהתְּ
ה כ"ג אֹות ג'( ָרשָׁ ת "ַאֲחֵרי-מֹות" )פָּ ָרשַׁ ה" פָּ י "ִמְדָרׁש ַרבָּ ַעל פִּ

ציון הזמן של פרשת "אחרי-מות" נע בעקבות המאורע הטראגי בו נספו 

שמימית-דרמטית:  בהצהרה  מתחילה  "קדושים"  פרשת  ואביהוא.  נדב 

חפיפה  אני".  קדוש  "כי  לכאורה:  פנטאסטי  הקשר  עם  תהיו!"  "קדושים 

עולם  תפיסת  ואביהוא  נדב  עבור  הייתה  יתר  עצמאות  רנדומלית!  אינה  זו 

ה'",  לפני  "בקרבתם  בפתיח:  הבאות  במילים  מסתכם  המוטו  רעיונית. 

בין  שכן,  בחייהם.  כך  על  ושילמו  טעו  הם  כאן  הרציונאלית.  תפיסם  קרי: 

אמת המידה האנושית לבין ה' קיים פער משמעותי. לעומת זאת, הפרשה 

נוסחה  עם  פותחת  היא  לקחים.  הפקת  תהליך  התיקון,  עולם  היא  הבאה 

בד-בבד  תהיו!"  "קדושים  קוו:  הסטטוס  את  המשרטטת  אופטימאלית 

היא  קדושתי  אלוקיכם".  ה'  אני  קדוש  "כי  נשמרים:  וההיררכיה  הריבונות 

מציגה  שהפרשה  הסיבה  גם  זוהי  אבסולוטית.  הינה  עליונותי  על,  קדושת 

פרקטית,  האמור  הציווי  את  ליישם  כדי  רק  לא  הנהגות.  של  רחבה  קשת 

כשאני  "גם  האומר:  ההכרני-מרכזי  עיקרון  להדגיש  בעיקר,  ואולי  אף  אלא 

חושב שאני יודע מה צריך לעשות -  עדיין אין זה אומר שכך זה באמת נכון 

לעשות." 

בנסיבות  מדהימים.  חברתיים  גשרים  הינם  ואמפטיה  סימפטיה  טיפ: 
מה  את  לעשות  במקום  לכן,  השני.  בעצמאות  לפגוע  עלולים  הם  מסוימות 

שנראה לנו נכון לעשות ניתן לומר: "מה לדעתך רצוי שאני אעשה בשבילך?"



חדש, ישן ומעורר עניין

משפחה יקרה,

האבלה,  למשפחה  השרות  במסגרת 
לימי  ציוד  בהשאלה  לקבל  באפשרותכם 

השבעה:

	 כסאות מרופדים לאבלים 

	 שולחנות לאבלים 

	 כסאות וספסלים למנחמים 

	 ארון קודש נייד 

	 עמוד לחזן 

	 סידורים: ספרד/אשכנז/עדות מזרח/

תימני 

	 ספרי הלכה 

	 תהילים וחומשים 

	 מיחם למים חמים

בני ברק
יעקב שילר ............. טל': 050-4111953

רפאל שינפלד ............. טל': 057-8161703

בת ים
אברהם בן זקן ............. טל': 057-7448070

הרצליה
ערן קוזחי ............. טל': 050-5565274

חולון
אברהם גולדין ............. טל': 052-7120992

רמת השרון
נפתלי סמולר ............. טל': 052-4805122

תל אביב - צפון
שמואל אביצור ............. טל': 050-4112168

תל אביב - רידינג
צבי חסיד ............. טל': 057-3113250

השרות ללא תשלום

יש להפקיד צ'ק ערבון ולדאוג להובלת 
הציוד

03-578670203-7953601

רוצים לקבל את "חלון לחולון" ישירות לביתכם? 
שילחו אלינו את הפרטים: שם, כתובת ומיקוד או כתובת תיבת הדוא"ל שלכם, והעלון 

כבר בדרך אליכם... 

פרטים נוספים בשעות קהלת קהל:
 בימים ראשון-חמישי 15:30-19:00

 טל. 03-5015529     פקס. 03-5030214

מקהלות בשיתוף מכון אחיה

לכלל הגננות
סדנא חוויתית ומעשירה לחיזוק הקשר בין הגננת לילד

עם הגב' טובה וייס 
יועצת חינוכית מוסמכת ומנחת הורים בקבוצות

הסדנא תתקיים ביום ראשון, ז' באייר, 29.4.2012 בשעה 20:30
כניסה חופשית, יוגש כיבוד קל

ד"ר מירה גרינברג 
פסיכולוגית ויועצת חינוכית

חשיבות סדר היום בהתפתחותו הרגשית של הילד 
יום שלישי ט"ז באייר, 8.5.2012 בשעה 20:30, כניסה 10 ש"ח 

יוגש כיבוד קל

גמ"ח אבלים


