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קשר עין
בת עין  |  עלון דו שבועי

 שעות קבלת קהל ומענה טלפוני במזכירות:
 ימים: א', ג', ה' בין 8:30-12:00

 שעות קבלת קהל בדואר:
 ימים: ב', ד', בין 8:30-11:00 // ה' בין 15:30-18:00

 bat.vered@gmail.com :הכנסת מודעות עד יום ד' בצהרים במייל

|  גליון מס' 44

זמנים
פ' כי תצא

מנחה גדולה 13:30
קבלת שבת מוקדמת 17:31

הדלקת נרות, מנחה וערבית 18:28
ותיקין )הודו( 5:30

שחרית 8:00 
אבות ובנים, דף יומי 16:45

מנחה 17:45 
מנחה ב' 18:15

ערבית א' )צאת השבת(  19:24
ערבית ב' 19:44

ט"ו – כ' אלול
ותיקין 5:55

שחרית ב' 7:15  )7:10 בימי ב' וה'( 
שחרית ג' 7:15 *

מנחה 18:15
ערבית 19:15 

ערבית ב' 21:30
*ביום ו' שחרית ה' 9:00
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המלחמה על האויבים  / הרב דניאל כהן

זה שהתורה הייתה צריכה לציין "כי תצא למלחמה על אויביך" מלמד שיש גם כאלה 
שיוצאים למלחמה על אלה שאינם אויבים, אלא אחים. אבל איך ייתכן שתופר כל כך את 

ברית האחווה?

פסוק האחרון שבפרשה מגלה את הסוד: "והיה בהניח ה' אלוקיך לך מכל אויביך מסביב 
בארץ...תמחה את זכר עמלק מתחת השמים, לא תשכח." השאלה מתבקשת: אם ניצחנו 
את כל אויבינו מסביב, איך נשאר עמלק? אלא שעמלק חי בפנים, נשאר גורם לתככים בין 

האחים, ואם אותו לא נכחיד מתוכנו-לבנו, נישאר לעולם במלחמה.

עמלק הוא "אשר קרך בדרך," תפיסת העולם המוליד בנו את ההזיה שמה שקורה לנו 
קורה במקרה. מכוח זה הוא מפריד בין הדבקים, מקלקל את החברה וכמו שמרומז בשמו, 

הוא מלקק 'טיפין טיפין' את מרקם העם לרסיסים. בני ברית יכולים להיות חלוקים אחד 
על חברו, אבל כאשר הם שוכחים שהם כאן, יחד, ביד מכוונת ובהשגחה עליונה כאחים 

האהבה שחייבת לעמוד בבסיס המפגש עלולה להיעלם. זה כוחו של עמלק לזרוע שנאה, 
הכפשה, התקפה אישית.

כותב הרמ"א על שולחן הערוך )בסימן העוסק באסיפות חברים – חושן משפט קסג(: "כל 
צרכי ציבור שאינן יכולין להשוות עצמן, יש להושיב כל בעלי הבתים הנותנים מס, ויקבלו 

עליהם שכל אחד יאמר דעתו לשם שמים, וילכו אחר הרוב." קבלת המשתתף שרק ידבר 
לשם שמים היא קבלה שידבר למען השלום שהוא מייחל שיתגלה בסוף הדיון, וכמו 

שאמרו חז"ל "עושה שלום במרומיו" –'שעשה את השמים שעשויים מאש ומים ודרים 
יחד בשלום,' ויוצרים ישות המגינה על כדור הארץ על ידי חיבור הפכים. "הוא יעשה שלום 

עלינו" על ידי ה'לשם שמים הזה' שחייב לעמוד בבסיס כל דיבור בכינוס חברים: שמה 
שאני אומר נאמר מתוך כוונה בסיסית שיהיה פה שלום, שנבנה יחד את חיינו, שזוהמת 

עמלק לא תפריד בינינו בחוויית האקראיות אלא שנבין את האחווה ואת האחדות שביסוד 
מציאותנו.

חברים יקרים: שלא נשכח לרגע. "כי תצא למלחמה על אויביך" גם מכוונת אותנו לדעת 
כנגד מי המלחמה. אבל היא גם מרמזת לנו לאן אנו עלולים להתדרדר. שה' ייתן בלבנו, 

לראות כל אחד בטובת חברו...גם כאשר הוא חלוק עלינו בדעתו. שכל אחד יקפיד לדבר 
דברי אמת, ישמור על עצמו מלהעליב או לגרום צער אישי, או לשלול את זכותו של השני 

לומר את שלו. ונקבל על עצמנו בלב שלם ובכנות אמיתת: 'שכל אחד יאמר דעתו לשם 
שמים." 
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מערכת המים
שבוע שעבר הוחלף מקטין הלחץ הראשי בכניסה ליישוב, 

וכן נוספו מדי לחץ ופורק אוויר. ב"ה נראה שהטיפול 
הועיל לפתרון הבעיה. 

בחירת חברים להשלמת הרכב 
וועד ההנהלה

בעקבות התפטרות 2 חברי וועד, התקיימו השבוע 
בחירות להשלמה – הוחלט לאור בקשה של יותר מ 

10% מהמשתתפים לערוך הצבעה בקלפי. וועדת הקלפי 
נבחרה. והיא תוציא בימים הקרובים בקשה להצגת 

מועמדים וכן תפרסם את תאריך הקלפי.

חברי ועדת קלפי הם: שיר נתיב, מיה סולומון, 
דינה הורביץ, אילנה אסייג, ועופר גמליאל.

שינוי מערך הכניסה ליישוב
לאחר עבודה ארוכה, מול גורמים שונים, אנו מקדמים 

שינוי במערך הכניסה ליישוב, עיקר השינוי יהיה הפרדה 
נתיבית, כך שרכב שיוצא לא יזדקק לפתיחת השער.

באופן זה העומס על השומר ייקטן, ויעילותו תגדל.
התוכניות במזכירות לעיון התושבים בשבועיים הקרובים

אזור התעשייה
התפנה חדר קטן כ 18 מ"ר רבוע, מתאים למשרד. 

לפרטים נא לפנות ליהודה.

תקלות – דיווח 
במקרה של נזילה, עמוד חשמל נוטה, בור מסוכן, שביל 
חסום וכו' נא לפנות בהודעה בוואטספ 058-6193369 

יהודה המזכיר.
לנושאים שדורשים טיפול יותר יסודי במייל ל- 

mazkir.b.a@gmail.com

עדכונים //  מזכירות היישוב
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"שיפה ושונה 
תהא השנה 

אשר מתחילה לה 
בשיר" 

)נעמי שמר(

הערב יום חמישי, נתאסף כולנו יחד לערב של הכנה לראש השנה.
לפתוח את הלב עם ניגונים ופיוטים .

לשים בצד בירורים ומחלוקות. ולשבת ביחד. בשיר ובתפילה.

תודה רבה למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.
תודה ליוחאי אפללו ולמתנס גוש עציון

תודה למשרד התרבות ולספריה האזורית בסיוע מימון הסדנא להכנת 
שופרות.

תודה לחן שיגריס על העזרה להוריד את הערב הזה למעשה.  
תודה לצוות הישוב.

תודה לצוות החושה.
תודה לאיתי בן עמי על ההגברה והיעוץ.

תודה לאחים פרגין על עמדת הצילומים המיוחדת.
ולכל מי שמופיע, מקרוב ומרחוק. 

למרא דאתרא הרב דניאל כהן. 
לפורת נוב , סיגל בינשטיין שושנה לוי ירמיהו פחה מרדכי בוימל ועוד.

דבר רכזת קהילה ותרבות //  נתי לוינגר
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 חדש ! חדש!  חדש !
 מיד לאחר החגים יתחיל 

מיזם בוקר לנשים.
שנקרא:  

בשבילך 
המפגש יהיה בכל ימי *רביעי* בשעות 

9:30-12:00 ברב תכליתי.
 *שריינו את היום!!* 

ניפגש יחד לא. בוקר קלה וסדנאות 
מתחלפות: 

אמהות/התעמלות/יצירה /בריאות ועוד.

עלות: 100 ש"ח לחודש.
30 ש" למפגש.

 *הרשמה בהודעה.* 
אצל ליטל סעדה/מיכל מימון או אצלי .

*נשים יוצרות/מטפלות שבענין לחשוף את 
תחום עיסוקן. מוזמנות לפנות אלינו.*

מפגש פתיחה א' ר"ח חשוון.
כניסה  חינם למפגש הראשון.

נבדקת אפשרות למתחם ביביסיטר.
אם יש מישהי המעונינת להשגיח על 

קטנטנים במקביל לבוקר נשים.
בתשלום . 

צרי איתי קשר בהקדם
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 היום!
יום 

חמישי
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שלום תושבי בת עין היקרים!
מה המצב?הרבה שינויים והתחלות חדשות מורגשים באוויר בעקבות סיום החופש.

טלפני הכל רציתי לאחל מכל הלב,ובשם כל היישוב:דרך צלחה משמעותית פוריה.

אז ככה: זכיתי לערוך מפגשי פתיחה גם לכיתות ז-ח וגם לכיתות ט-יב.
חברה מעולים ואיכותיים!!

פתחנו חדר מוזיקה והיה ג'ם מ ט ו ר ף.
ביום חמישי ,אחרי שיחה עם אבא של שלמה הי"ד, נסענו למסע אופניים לזכרו מצור הדסה לנווה 

מיכאל.
מסע שארך 6 שעות,ובסופם היתה ארוחה טובה.היה מאתגר כיף ומספק.

השבוע,במוצרי שבת הלל טננבאום נפרד רשמית מהתפקיד, עם שיחת סיום מרגשת.
אחרי זה אני דיברתי על מסלול חיי יותר לעומק עד לנקודה זו.כמובן שהיה על האש מפנק ולאחר 

מכן ניגונים.
סך הכל סיפתח נחמד לשנת הלימודים החדשה.

שבת שלום ומבורכת לכולם
אברהם גולדפרב. רכז נוער בנים כבוד!

רכז נוער בנים
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הודעות

 ישיבת 
בת עין 
פותחת 
במבצע 

גיוס המונים
 למטרת 

 בניית 
בית מדרש

לעילוי נשמת נאווה 
מלכה לבנה ז"ל

אחותו של הרב נתן גרינברג, 
ראש הישיבה, ואשתו של 
חיים לבנה מנכ"ל הישיבה.

לתרומות: לחצו כאן

דרושים חונכים!
להפעלת פרויקט צומחים יחד לחונכויות 
לתלמידים בבת עין בגילאי א'-ח' בשעות 

אחה"צ דרושים חונכים!
שכר גבוה למתאימים!
פרטים במודעה...

https://www.jgive.com/new/he/ils/donation-targets/17637?currency=ILS
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 סדנה: כלים לשיח על צניעות עם ילדינו
מאור קפלן לנשים בלבד

 כלים לחינוך ילדינו 
 להתמודדות עם סכנות האינטרנט

איתי הלל לגברים בלבד
 על צניעות בזמנינו

הרבנית נעמי שפירא לנשים בלבד

מתחברים ביחד
 ימי ראשון בין השעות 22:00-20:15

ברב תכליתי יישוב בת עין

סדרת מפגשים להורים 

למפגש 
יחיד

 לשני
20₪30₪ מפגשים

 מפגש ראשון
 ח' אלול, 8.9
 מפגש שני
 טו אלול ה15.9

 מפגש שלישי
 כב אלול 22.9

 פרטים נוספים: 
בדוא“ל misrad.bkdusha@gmail.com  | יהונדב: 0506323905 

לפרטים: שרה גנטק 050-66681115 


