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נאמר במסכת שקלים" :באחד באדר משמיעין על
השקלים ועל הכלאיים"...
באחד באדר משמיעין על השקלים  -בזמן שבית
המקדש קיים היה כל יהודי מבן עשרים שנה ומעלה
מביא מחצית השקל ,העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט.
בכסף זה היו משתמשים לקרבנות הציבור מראש חודש
ניסן ואילך.
שואלים רבותינו מה הקשר בין
שקלים לכלאים?
כידוע מנהג ישראל לתת כסף זכר
למחצית השקל עד יום הפורים ודייקו
רבותינו מדוע דוקא מחצית .מחצית
מראה על חוסר שלמות .כל יהודי המביא
מחצית השקל מהוה חלק מן הכלל .על
ידי הבאת מחצית השקל יבין ויפנים
שהוא חצוי ורק על ידי חיבורו עם כלל ישראל נהפך
לשלם.
את חשיבות האחדות אנו רואים גם בפרשה הקודמת
פרשת יתרו" :ויחן שם ישראל" ...כאיש אחד בלב אחד
ורק על ידי האחדות זכו להגיע לקבלת התורה מפי
הגבורה .יכול האדם לחשוב כי כל חיבור וחברות רצויה
וחשובה כי גורמת לשלמות ,לכן ממשיכה המשנה  -ועל
הכלאיים .כלאיים  -זריעת שני מיני זרעים שונים יחד,
האדם צריך להקפיד שתיהיה הפרדה הנראית לעין בין
סוגים שונים של גידולים.
ומכאן לעיניננו כאשר אתה מתאחד עם כלל ישראל,
מתחבר לרעיך ,תקפיד תמיד לשמור על מרחק מסוגים
שונים .אל תוותר על הרוחניות שבך ,על ההנהגות
הטובות ,על דקדוקי ההלכות .אינך צריך להתחבר בכל
מחיר .חברות היא טובה ומועילה כאשר היא מובילה
למקומות טובים ,להם לא יכולנו להגיע ללא האחדות.
אך אינה רצויה כאשר היא גורמת למין כלאיים ,לחיבור
האסור על פי התורה ,ויש צורך לעוקרו משורשו.

כדי לחדד את נושא כוחה של האחדות נספר מעשה:
אחד מגדולי המלכים רכב על כרכרתו הרתומה לשני
סוסים אבירים .לאט לאט קדרו השמיים ,והיום שהיה
נראה יפה לטיול נהפך ליום סגרירי ורטוב .גשמים ירדו
והדרך נהפכה לבוצית וחלקלקה .והנה שקעו הסוסים
עם העגלה בתוך ביצה וככל שהרבה הרכב להצליף
בהם ולנסות להוציאם מן הבוץ שקעה
המרכבה יותר ויותר.
עבר במקום עגלון פשוט עם שני
סוסים פשוטים למראה .כאשר הבחין
בכרכרה המלכותית שאל אם יוכל לעזור.
החל הרכב לצחוק ולקול צחוקו שאל
המלך :מה ארע? מה מצחיק במצבנו
התקוע? ענה הרכב כי יש כאן עגלון
פשוט הרוצה לעזור" .אדרבה" אמר המלך
"שיעזור" .נגש העגלון והתיר את סוסי
המלך מן העגלה ,תחתם רתם את שני סוסיו ,והנה הפלא
ופלא העגלון קרא לסוסיו והם הצליחו בזמן קצר לחלץ
את העגלה מן הבוץ.
עכשיו כבר לא צחק הרכב .הוא השתומם מאד וכמוהו
גם המלך ,מה מיוחד בעגלון זה ובסוסיו?
אמר העגלון למלך" :אדוני המלך היכן רכשת את
סוסיך האבירים?" המלך התלהב והחל לפרט" :הסוס
הימני הלבן הוא סוס אציל ומוצאו ממצרים .והסוס
השחור הובא היישר ממרוקו ".אמר לו העגלון" :אמנם
סוסיך אציליים וחזקים אך כאשר אתה מושך במושכות
וקורא להם ללכת כל סוס מושך לכיוון מוצאו וממילא
נשארת העגלה תקועה .אך ,סוסי הפשוטים שניהם
מאותו מקום באו ,דעתם אחידה ורצונם להגיע לאותה
אורווה ולכן בכח השיתוף חלצו את העגלה".
כח השיתוף והאחדות יכול להובילנו למקומות טובים
אם רק נקפיד על המינון הנכון ועל החברה המתאימה.
בברכת "איש את אחיו יעזורו ולאחיו יאמר חזק".

ההצגה תתקיים ,אי"ה ,ביום שלישי  -כח' שבט ,תשע"ב 21.02.2012 -

נשים יקרות!

הקדימו לרכוש כרטיסים מראש .מספר המקומות מוגבל.

המסע
אל החלום
כתבה שישית בסדרה
> הם פרצו פתאומית והציתו את הגלובוס במהירות מסחררת > האירועים הדרמטיים של מלחמות העולם  -נחזו בחזיון
הלילה .במקרה הראשון ,המברק הדרמטי הגיע באיחור .בשני ,פורסמה האזהרה המוקדמת ברבים  -אך ללא הועיל...
מזג האוויר היה יפה באותו בוקר של ה 28-ביוני  .1914המון אדם
עמד לאורך רחובות בירת בוסניה ,סרייבו ,כדי לקדם את פני השיירה
הממלכתית .לפתע ,נזרקה פצצה אל עבר המכונית השלישית בה ישבו:
הארכי דוכס ,פרנץ פרדיננד יורש העצר של האימפריה האוסטרו-הונגרית,
אשתו ,המושל הכללי ,והמאבטח .היא החטיאה ופגעה במכונית הרביעית.
נוסעיה ,שוטר ומספר אזרחים שהיו בקהל הצופים  -נפצעו קשות.
בהמשך ,ביקש הארכי דוכס לבקר את המאושפזים בבית החולים.
השינוי בתוכנית המקורית הטעה את הנהג באחת הפניות ליד הגשר הלטיני
בעיר .מתנקש אחר ששהה במקרה בחנות סמוכה  -ראה את מכונית השרד
הפתוחה של הארכי דוכס חוזרת בהילוך אחורי ,וירה בו וברעייתו.
הירייה שנשמעה ברחבי העולם
אוסטריה ,דרשה הסברים .סרביה ,הסכימה לכל התנאים  -חוץ מאחד.
הדרישה לנוכחות חוקרים אוסטרים בחקירה נשללה .הם ראו בקיומה
הפרת ריבונות בוטה .בתגובה ,הקיסרות האוסטרית פלשה לסרביה .כך
נפתחה רשמית מלחמת העולם ה .1-מערכת בריתות המעצמות באירופה
הופעלה .בעקבותיה ,נקלע העולם לסחרור חסר תקדים.
תקופת מה לפני כן ,ראה הבישוף ג'וזף לאניי בחלומו את הארכי דוכס
רוכב על סוסו ברחוב בסרייבו .יריית אקדח שמה קץ לחייו .הוא מיהר לשגר
אליו מברק בהול .אבל המקרה התרחש בעוד שהמברק עושה את דרכו אל
המען...
"תרופות יוצאות דופן"
מלחמת העולם ה 2-שפרצה בשנת  1939הייתה הגדולה ביותר שחוותה
האנושות אי פעם .כ 60-מיליון איש קפחו את חייהם .מתוכם נספו  6מיליון
יהודים בשואה על ידי הנאצים ובעלי בריתם.
 60שנה לפני כן ,בדצמבר  ,1879פורסם בגרמניה קונטרס נדיר .שמו:
"דבר אזהרה לישראל" משקף את תוכנו  -התרעה מפני סכנה קיומית
מתקרבת .מחברו ,הרב פנחס אלחנן (הילה) וכסלר פותח בשורות הבאות:
"לחוליים בלתי רגילים דרושים תרופות יוצאות דופן .המסתכל ,באורח
קצת פחות משטחי בתקופתנו ובתופעותיה על אדמת גרמניה ,מאז כחצי
שנה ואף פחות מזה ,מנקודת הראות של המהפכה הדתית-מדינית ,חייב
לומר לעצמו בגלוי' :לא שיערתי שכזאת אפשרי"'.
תנועת ההשכלה שפרחה באותם הימים בגרמניה ,ודגלה בפתיחות
וליבראליות כלפי תרבות העמים  -מושוות בחיבור לתקופת המן ,בה
השתתפו  18,500יהודים במשתה אחשוורוש .בגין כך  10שנים מאוחר יותר,

נגזרה על יהודי ממלכת האימפריה הפרסית ,גזירת שמד .פרסום האזהרה,
כך מקווה הרב ,יגרום למהפך שיציל את גולת גרמניה מגזירה דומה.
חלומו של מרדכי היהודי
בתוך נקודת הזמן הזו שבין משתה אחשוורוש לגזירה העתידית  -מרדכי
היהודי חולם על "רעש גדול וחזק ובהלה על הארץ" ,את המלחמה ערכו
"שני תנינים גדולים" ,ומפניה נסו "כל גויי הארץ" ,בין העמים היה "גוי
אחד וקטן" ,והם קמו עליו "לאבד זכרו מן הארץ" ,אותו יום היה "חושך
לכל העולם ,ויצר לגוי הקטן ,ויזעקו מאוד אל ה' ,והתנינים ,נלחמים
בניהם באכזריות חמה ".מרדכי רואה "מעיין מים אחד קטן" ,שעובר בין
התנינים ושם קץ למאבקם .בהמשך ,המעיין מתעצם "ויהי לנחל שוטף...
ויאור העולם ,ויתרומם הגוי הקטן ,והגבוהים הושפלו ,ויהי שלום ואמת
לכל הארץ ".כאשר מרדכי נרדף על ידי המן הוא מבקש באמצעות סריס
המלך ,התך ,מאסתר ללכת לפני אחשוורוש ולהתחנן על עמה .כדי לחזק
את ידיה הוא מזכיר לה את "אשר קרהו" ,החלום שסיפר לה בימי נערותה,
ובו סימל אותה המעיין הקטן שהפריד בין התנינים הניצים ,מרדכי והמן,
וכך העם הבודד ,ישראל  -ניצל מאבדון( .הציטוטים מבוססים על מדרש רבה ,אסתר
ח ,ה).

והמקביל הרבני...
כחלום שראה בזמנו ,מרדכי ,ראה הרב בשנת  19( 1860שנים לפני פרסום
הקונטרס) ותיאר אותו כך" :שהשמים נפתחו ,ושהופיע בהם נוגה אור בצורת
ריבוע גדול ,ובו דמות מאירה כתמונת מייסדה של הדת הנוצרית ,כאילו
מתכוונת דמות זו לרדת ארצה ,וכל הנמצא על הארץ כאילו משתחווה
לפניה .אבל אני ,נשארתי עומד זקוף ".תוך כדי הרב מעניק לחלומו,
פרשנות נבואית" :שיבוא יום ,אשר בו תשאף הדת הנוצרית להשיג את
השלטון ...בכל ארבע קצוות תבל .ואף אם כל אחד ישתחווה בפני עוצמתה
 אני אעמוד זקוף לעומתה ואקרא' :שמע ישראל ה' אלו-הינו ה' אחד'.הוא מתאר את תחושתו כשהתעורר" :כאדם שמוכן למסור את נפשו למען
האמונה הדתית".
לדבריו ,החלום מתאר את המאבק בין רוח עמלק ,האנטישמיות שהחלה
להרים ראש כנגד ישראל  -כעימות שבין היהדות לנצרות .בעתיד ,תשלוט
הנצרות בכיפה ,כאותו יום בו אחשוורוש שלט על  127מדינות .בכיר שריו,
המן ,אבי האנטישמיות השואפת להשמדה טוטאלית של היהודים כעם -
מחיל את גזרת השמד וכולם כורעים ברך בפניו .היחיד שנשאר עומד הוא
מרדכי .הרב ,מסיק מכך ,כי מאבקו מזכיר את אותו קונפליקט קדום .לכן,
עליו להתחיל לעורר את הנושא ,בטרם יהיה מאוחר מידי.
bethashem@gmail.com

הכל תלוי בך!
כוח רב עוצמה נמצא ביד האדם .הרבה דברים מרכזיים  -תלויים ברצונו ובבחירתו .כל מה
שנשאר עבורו הוא" :לקחת פיקוד" ,להחליט ,לאן בדיוק הוא לוקח את מערכת החיים שלו?
ֵיהם ".פתיח הפרשה שלפנינו חושף
"ו ְֵא ּלֶה ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר ָּת ִשׂיםִ ,ל ְפנ ֶ
לעיני הקוראים את הנוסחה הפדגוגית  -האידיאלית" .ואלה המשפטים"
 אלו חוקי החכמה העליונה ,היהדות" .אשר תשים"  -שמוטל עליך ,משההמנהיג ,להחכים בהם את העם ולהניחם "לפניהם"  -כמו שולחן ערוך בכל
טוב המציע את התקרובת והכיבוד שעליו ,לסועדים .משה ,לא מצווה כאן על
אכיפת הלימוד בצורה כזאת או אחרת ,אלא על הגשתו ועריכתו לפני שומעי
לקחו בטוב טעם ודעת .המוטיב פה ,הוא ברור .על המאזינים להפנים כי כאשר
משה מסיים את דבריו ומקיים את הציווי האלוקי על הסברה אופטימאלית,
כזו שתשקף את תרומתם החיובית של חוקי הדת לאדם ולחברה ,הרי
שמכאן ואילך הגשמת הדברים תלויה בידי כל אחד ואחד להוסיף מהם -
לכאן או לכאן .בידי כל יהודי נמצאת אם כן ,אופציה אקסקלוסיבית להפיח
חיים באותו ניצוץ נצחי הגנוז בו ,באמצעות קיום תורת האל ,וכך הוא יוכל
להעביר בבטחה את לפיד המסורת ,הלאה ,עבור הדורות הבאים.

הילד ששוטט להנאתו ברחבי השדות
המוריקים  -הבחין בציפור שיר קטנה
ומרהיבה שנחה על ענף עץ נמוך .הוא
מיהר וסגר עליה את כפו.
קטנטונת הייתה הציפור .זר לא היה מבחין שמשהו מונח באגרופו
הקמוץ של הילד .ואז ,הבזיק במוחו רעיון' :אלך אל המורה החכם שלי
ואשאל אותו מה מסתתר בידי הסגורה? גם אם הוא ינחש כי נמצאת
שם ציפור ,אקשה עליו :האם היא חיה או מתה? אם יענה' :חיה!' אמחץ
את הציפור בידי ואוכיח לו את ההיפך .ואם יאמר' :מתה!' אפתח את ידי
ואשחרר אותה לחופשי .כך תוכח שגיאתו'.
מיד ,ניגש התלמיד אל מורהו המלומד וביקש ממנו לנחש מה טמון
באגרופו? "ציפור קטנה!" ענה המורה ללא שהיות .התלמיד התפלא מאוד
כיצד 'הסוד' התגלה כל כך מהר .מכיוון שהתרחיש הזה עלה על רעיונותיו
 -הוא התקדם אל השלב השני בתוכנית שרקם.

טיפ :רוצה להשפיע על משהו הקרוב ללבך? כשתסיים להרצות את
דבריך אמור לו בנחת" :אני ,את שלי אמרתי בתור הצעה .מעתה הכל מונח
לפניך ,ותלוי בבחירתך בלבד ".הגישה המעודנת שנקטת כלפי כבודו וחירותו
הפרטיים  -תשפיע עליו לטובה.

"האם ציפור זו חיה או לא?" הוסיף להקשות .חיוך עלה על שפתי
המורה טרם שאמר את תשובתו המאלפת" :החיים והמוות של ציפור זו
תלויים אך ורק  -בידך".

ַא ְב ָחנָה ּגו ָֹר ִלית
ְׁשנֵי ְׁשכֵנִים לָק ּו ְּב ַמ ֲחלָה ִמ ְס ּתו ִֹרית .רו ֵֹפא ָּב ִכיר
"תנ ּו
אשוֹןָּ ,בדַק אוֹתוֹ ִּביְסו ִֹד ּיוּתְּ .
ּזעק ֶאל ִמ ַּטת ָה ִר ׁ
ֶׁשהו ַ
ָבר"ָ ,א ַמר
לוֹ ּכָל ָמה ֶׁש ּי ְִרצֶה ֶל ֱאכֹלַ .אל ִּת ְמנְע ּו ִמ ֶּמנּ ּו ּד ָ
ֻמתוַֹ ,ה ֵּׁשנִי ְנִצ ַט ּוָה ַעל
ִל ְבנֵי ִמְׁש ַּפ ְח ּתוֹ ַה ּדוֹאֲגִ יםְ .לע ָּ
ִּד ֶיא ָטה ַק ְּפדָנִית.
ַעת
ֶא ָחד ִמ ְּבנֵי ַה ִּמְׁש ָּפ ָחה ֶׁש ִה ְס ִּפיק ִלְׁשמ ַֹע ֶאת ַח ּוַת ַהד ַ
"מ ּדו ַּע זֶה ָח ְפִׁשי ֶל ֱאכֹל ָמה ֶׁש ִּל ּבוֹ
ֶמתִ ,ה ְת ָערֵבַ :
ַה ּקוֹד ֶ
חו ֵֹׁשק ,ו ְִא ּל ּו זֶה ,לֹא?"

ָא ּלֶה
ְיל ִָדים י ְָק ִרים! ִאם ְמ ַב ְּקִׁשים ֵמ ִא ָּתנ ּו ְל ִה ָּמנַע ִמ ְּד ָב ִרים ּכ ֵ
ֲח ִרים ְ -נִר ֶאה ְּבכ ְָך אוֹת ָּברוּר ִּכי ָאנ ּו ָיק ִרים ְמאֹד ִל ְמ ַב ְּק ֵׁשי
ַוא ֵ
ָהם
ָמה ל ֶ
ֲח ִרים ,ל ָּ
ַפי א ֵ
טו ָֹב ֵתנוְּ .לעוֹלָם לֹא ַנ ֲער ְֹך ַהְׁשוָאוֹת ְּכל ֵּ
ָבר ָחׁשוּב ְוי ָָקר ֵער ְֶךׁ ,שו ְֹמ ִרים ָעלָיו
ֻתר ְולָנ ּו ָאסוּר? ֶׁש ָהרֵי ּד ָ
מ ָּ
ּשה ֶׁש ּלָנ ּו
ֱמתַ ,ה ְּתחו ָׁ
ַמה ֶׁש ָאנ ּו ָׁשוִים ֶּבא ֶ
ֲר ְיך ּכ ָּ
ֲשר ַנע ִ
ֵה ֵיטבַּ .כא ֶׁ
ָש ,נו ַֹח יו ֵֹתר.
זְהרָה ְּת ַק ֵּבל ֵמ ַימד ָחדׁ
ַפי או ָֹתם ַּת ְמרוּרֵי ַא ָ
ְּכל ֵּ
(פרֶק כ"א ִס ָימן ג')
"מְׁש ָּפ ִטים" ֶּ
ָשת ִ
ָש ַּתנְחו ָּמא" ָּפר ַׁ
"מ ְדרׁ
ֻסס ַעל ִּפי ִ
ְמב ָּ

ֵס ֶמל ַה ָּׁשלוֹם ְּבעו ָֹלם ִהנְ נִ י ,ו ִּבי ִהְׁש ַּת ְּמׁש ּו ְּכ ֶפ ַתח ַה ָּצ ָלה -
ִמְׁש ַּפ ְח ִּתיִ .מי אֲנִ י ו ְֵכ ַיצד ָּד ְרׁש ּו או ִֹתי?

רעות זרגרי
זכתה בדיסקים בשווי  80ש"ח

ָקה ְל ַת ְר ּבוּת ּתו ָֹרנִ ית" ְּב ַפ ְקס אוֹ
"מ ְחל ָ
ִׁש ְלח ּו ֵאת ַה ְּתׁשו ָּבה ְל ַ
ְּבד ַֹאר ו ְַאל ִּתְׁש ְּכח ּו ְל ַצ ּיֵן" :עֲבוּר ִח ָּידע".

פתרון לפרשת "בשלח"
"פיתוֹם" ָּכ ֵעת"ִּ :פי ַה ִחירֹת"
ָאז ִּ

הזוכה

יד ע?
ִח ָ

ֵס ֶבר ָּפנָיו ָה ִרְׁש ִמי ֶׁשל ָהרו ֵֹפאִ ,ה ְר ִצין עוֹד יו ֵֹתר ְּכ ֶׁש ָח ַשׂף
ֵיהםֵ .אצֶל
"אכֵן ,וִירוּס ַא ִּלים ָּת ַקף ֵאת ְׁשנ ֶ
ֱמתָ :
ֶאת ָהא ֶ
אשוֹן ,הוּא ִה ְת ַּפ ֵּׁשט ְּבכָל גּ וּפוֵֹּ .בין ּכ ְָך ו ֵּבין ּכ ְָך י ָָמיו
ָה ִר ׁ
ֲבל
ָמה ִלי ִל ְמנ ַֹע ִמ ֶּמנּ ּו ַמאֲכ ִָלים?! א ָ
ְספו ִּריםָ ,אז ל ָּ
ָתיִ .מ ְּפנֵי ּכֵן,
נִמצָא ִּבְׁשלַב ְּדגִ ירָה ַה ְת ָחל ִ
ְידַק ְ
ֶא ְצלוַֹ ,ה ַחי ּ
ִּב ַּקְׁש ִּתי ֶׁש ַּתְׁש ִּגיח ּו ַעל ַּת ְפ ִריט ְמזוֹנוְֹּ ,כדֵי ֶׁש ּלֹא ִּת ְת ַח ּזֵק
ַה ַּמ ֲחלָהָ ,ח ִלילָה"...

ֻקים ְמפֹרָטִ .מ ֶּנגֶד,
ָאל ֵס ֶפר ח ִּ
ָתן ְל ִי ְשׂר ֵ
ַה ּנ ְִמ ָׁשלַ :ה ּבוֹרֵא ,נ ַ
"א ּלֶה
ָש ֵתנוֵּ :
ֱמר ְּב ַפר ָׁ
ָה ַע ִּמים לֹא ְנִצ ַטו ּו ְּבאו ָֹתן ַהגְ ָּבלוֹת .לָכֵןֶ ,נא ַ
ֵיהםְ ,ולֹא
ֵיהם ".וְד ְָרׁש ּו ֲחזַ"ל"ִ :ל ְפנ ֶ
ֲשר ָּת ִשׂים ִל ְפנ ֶ
ַה ִּמְׁש ָּפ ִטים א ֶׁ
ֻקינ ּו ֶנא ַ
ִל ְפנֵי עו ְֹבדֵי ּכוֹכ ִָבים ו ַּמ ּזָלוֹתִּ ".כי ַעל ח ֵּ
ֱמר ( ְוי ְִקרָא יח ,ה):
ֲשר ַי ֲע ֶשׂה או ָֹתם ָה ָאדָם ו ְַחי ָּב ֶהםְּ ".כלו ַֹמרַ ,ה ִּמ ְצווֹת ְמ ִב ִיאים
"א ֶׁ
ֲבל ַעל ח ֵּ
ֶאת ָה ָאדָם ְל ַח ּיִים טו ִֹבים .א ָ
ֻק ֶיהם ּכָתוּב (י ְֶח ֵזְקאל כ ,כה):
ֻקים לֹא טו ִֹבים ו ִּמְׁש ָּפ ִטים לֹא י ְִחי ּו ָּב ֶהם".
ָהם ח ִּ
ָת ִּתי ל ֶ
" ְוגַם אֲנִי נ ַ
ֲב ּדוֹןֵ ,הם ָח ְפִׁשיִים ִמן ַה ִּמ ְצווֹת.
ָתם ַלא ַ
ֲליכ ָ
ו ִּבגְ לַל ה ִ

חדש ,ישן ומעורר עניין
˙ÔÂ¯Ë‡È
ÔÂÏÂÁ
˙Â·¯˙‰ ¯ÈÚ ·Ï

ההצגה תתקיים ,אי"ה,
ביום שלישי ,כח' שבט ,תשע"ב
21.02.2012
באולם הגדול בבית "יד לבנים"
שד' קוגל  11חולון ,בשעה 20:30
(כניסה לאולם בשעה )20:00

מחיר כרטיס 30 :ש"ח
כל אחד חייב כרטיס
מומלץ לרכוש כרטיס מראש
בטלפון03-5023001/2/3 :
בימי ראשון עד חמישי 9:00 - 19:00
ובימי שישי  9:00עד 12:30

כנס ראש חודש אדר
הרבנית י.ח .לוריא תחי'

"כלים להעצמת כח השמחה"
ביום ראשון ,ג' אדר 26.2.2012
בשעה 20:30
שירה ,הרקדה וכיבוד
בבית הכנסת "עץ החיים"
רח' הרב קוק  ,7חולון
השתתפות  20ש"ח
הערב מיועד לנשים ולנערות מעל גיל  18בלבד

הסדרה החדשה
הרבה מעבר לזוגיות נעימה ומאושרת
בכל יום שלישי
מ 14.2 -כ"א שבט עד 6.5 -יג' באדר
בשעה 20:15
בבית הכנסת "רבי מאיר בעל הנס"
רחוב התותחנים  ,8חולון

עם הרב י .כתובים שליט"א
לפרטים050-4124695 :
אין להביא ילדים יוגש כיבוד קל הכניסה חופשית

מפקחי עיריית חולון
תודרכו על בטיחותם של
הולכי הרגל ועל שמירת
כללי התנועה.
העירייה תתיחס בחומרה
רבה לעבירות החניה
הבאות:
•חניה על מעברי חציה.
•חניה בתחום השמור לנכים.
•חניה בפינות צמתים.
•חניה בתחום חניות
אוטובוסים.
•חניה (כפולה) בצד רכב אחר.
•חניה על מדרכות ,מדשאות,
איי תנועה וגנים ציבוריים
שלא במקומות מותרים
ומסומנים.

משנכנס אדר מרבין בשמחת מקהלות
קריוקי והרקדה לנשים
יום רביעי ,כט' בשבט  22.2בשעה  ,20:30בהנחיית אילנית לוי 20 .ש"ח
במכירה מוקדמת 25 ,ש"ח ביום האירוע( .מס' מקומות מוגבל)
סדנת צחוק לנשים
יום שני ,יא' באדר  ,5.3בשעה  ,20:30בהנחיית לאה פטיטו .הרבה שמחה,
חוויה קהילתית שלא נשכחת 20 .ש"ח במכירה מוקדמת 25 .ש"ח ביום
האירוע( .מס' מקומות מוגבל)
פורימון לילדים
יום שלישי ,יב' באדר  ,6.3בין השעות  ,16:00-19:00גילאי  3-12בנים
ובנות בנפרד .מעגל מתופפים ,פינת ליטוף ,טרמפולינות ,איפור פנים,
פיסול בלונים ,תחרות תחפושות נושאת פרסים יקרי ערך ועוד...
 20ש"ח במכירה מוקדמת 25 .ש"ח ביום האירוע .ללקוחות המרכז כרטיס ב 15 -ש"ח (מס'
מקומות מוגבל -הזדרזו להירשם!)

חוגים חדשים...
כלכלת בית
לימוד הכנת יצירה טעימה ,עוגות ,קינוחים קישוטי שולחן והכל לכבוד שבת קודש .ימי
חמישי בין השעות .17:15-18:15
הכנה לכיתה א'
הילד שלי אי"ה עולה לכיתה א' האם הוא יודע את כל האותיות? פעולות בסיסיות
בחשבון?! יושבים על ספסל הלימודים לפני כולם! לימוד בקבוצות קטנות עם מורה
מוסמכת ומקצועית .ימי ראשון בין השעות .18:00-19:00
½¸¿Ç´É¸É»¸³ÆµºÇ

פרטים נוספים בשעות קהלת קהל:
ימי א'-ה'  15:30-19:00טל 03-5015529 .פקס03-5030214 .

