
  

פרשת ראה // יום חמישי כ"ט אב תשע"ט, 29.8.2019     1

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' 43

זמנים
פ' ראה- ראש חודש

מנחה גדולה 13:30
קבלת שבת מוקדמת 17:46

הדלקת נרות, מנחה וערבית 18:46
ותיקין )הודו( 5:25

שחרית 8:00 
אבות ובנים, דף יומי 17:00

מנחה 18:00 
מנחה ב' 18:35

ערבית א' )צאת השבת(  19:42
ערבית ב' 20:02

א' – ו' אלול
ותיקין 5:45

שחרית ב' 6:30  )באר מרים( 
שחרית ג' 7:15 )7:10 בימי ב' וה'( 

שחרית ד' 8:10 *
מנחה 18:35

ערבית 19:35 
ערבית ב' 21:30

*ביום ו' שחרית ה' 9:00

 פרשת ראה // 
יום חמישי כ"ט אב תשע"ט, 29.8.2019

ראה אנכי  / הרב דניאל כהן

משה והעם עומדים על גבול הארץ ובהשראה משה אומר "ראה."

אבל במקום ציווי לראות את הארץ, הוא מצווה לראות את הדרך.

'ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה...'  אבל באיזה אופן ראייה שייכת לבחירת דרך?

'פירושו: אני נותן לפניכם דרך ברכה ודרך קללה. וטעם לפניכם שתבררו לכם מהן מה 
שתרצו.' )רמב"ן( כלומר, אם אתם רואים שהדרך מובילה לאן שהוא אז אתם חייבים 

להבין שבכל פסיעה אתם בוחרים – בין טוב לרע, בין ברכה או קללה. אין אמצע, הפרטים 
הקטנים מובילים אותך לסוף, לכן "ראה" שיש לאן, שיש חזון, שיש יעד, שיש מרחב...שאתה 

יוצר. 

'רשות לכל אדם נתונה: אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות בידו' 
)רמב"ם הל' תשובה(. הרשות לאדם לבחור היא בהטיה, בהכוונת עצמו לכיוון מסוים בכיוון 
שהוא לוקח באינספור פרטים של החלטות קטנות שאני מחליט בכל רגע בהשראת ראיית 

הדרך אל היעד. 

אלול מביא אותנו אל גבול השנה החדשה. היא קוראת אותנו לבחירה. וכל אחד צריך 
לשאול: האם פסיעה זאת היא לברכה או קללה? האם ברגע זה אני חושב לקיים מצוות 
ה' או עסוק בהסחת דעת? זמין ללמוד, זמין להתפלל, זמין לילדים שלי, זמין לבן/בת זוגי, 

זמין לזולת בחיוך ותמיכה, זמין לעצמי ברחשי ליבי וחזון? האם אני מעורר אהבה או 
מדנים, מלמד זכות או חובה, משתדל לייפות את המקום בו אני חי, לשפר, להירתם לעזרה 

לאחרים, להתנדב לצורכי ציבור, לקחת אחריות, מרים פיסת נייר שעל הדרך?

אמנם "ראה" אמנם הוא ציווי לראות את הדרך עליה אני הולך, אבל בעומק הוא אכן הציווי 
לראות את הארץ. כי זה בארץ שאני בונה, משפיע, בארץ, ב'למעשה' של החיים  בו אני 

מגדיר מהי הארץ הזאת, מהו היישוב הזה, מהי הקהילה הזאת, מיהו האדם הזה שנקרא 
'אנכי.'

באלול זה, מול אתגרים קהילתיים שאינני זוכר כמותם בכל ימי בת עין. בואו יחד נעשה 
חשבון, כל אחד, איך יוכל לעזור לבנות, להטיב ובע"ה להתאחד בעשייה משותפת ופורה.

חודש טוב ומבורך...ולשנה טובה נִכֵתב כולנו בספר החיים לחיים טובים ולשלום.

הרב דניאל
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מערכת המים
מערכת המים שהותקנה לאורך גבעת הבנים, אינה 

תקינה – הצינור לא עומד בלחץ הנדרש. חלק ממנו לא 
הורכב נכון.

אנו מצויים בתביעה מול "אמנה" שהתקינה אותו.
לצערי, הדיון הבא נקבע לפברואר 2020. אנו  עובדים על 

זירוז המועד הקרוב. 
עברנו כבר את שלב הבוררות המקדים ואנו בשלב 

הראיות.
בתחילה התביעה נגעה רק לעלות הפיצוצים ואנו עובדים 

על שינוי התביעה להחלפה של כל הקו.
אנו מאמיינים שנזכה, בע"ה, בתביעה.

כרגע אנו מבקשים הצעות מחיר להחלפה של כל הצנרת.
ההערכה היא שזה יהיה סדר גודל של 350 אש"ח. זו 

הערכה ראשונית.

התיקונים האחרונים עלו בין 7,000 ₪ ל 10,000 ₪ 
לתיקון.

תלוי אם זה תיקון יום או לילה וכן אם היה הלחמה או 
לא.

בנוסף יש את עלות המים שהלכו לאיבוד.

כמובן שנצטרך מקור מימון לנושא, כידוע היישוב משלם 
ישירות למקורות על המים, ובאחריות היישוב להחזיק 

את הצנרת.

בנוסף על מנת למנוע פיצוצים נוספים בקרוב, אנו 
מתייעצים עם מומחים למציאת פתרון זמני עד להחלפה 

היקרה של הצנרת. 

מקווה 
מקווה הגברים ייפתח לציבור הנשים בלילי שבת הקרוב, 

מ20:00 עד 20:45.
בעקבות כך, המקווה יהיה סגור לגברים ביום שישי, 

וייפתח שוב בשבת בבוקר.
לפרטים, תיאום ואפשרויות נוספות לטבילה )אם יש 

צורך(
נא לפנות לרב דניאל, הרבנית בתיה

או הבלנית קרן ברנדווין. 

אנו מקווים שהשיפוץ יסתיים בימים הקרובים.

עדכונים //  מזכירות היישוב

ביוב ישובי
לפני מספר ימים התקיימה פגישת מסירה ראשונית.

הועלו כל הבעיות הכלליות הנוגעות לשיקום הנזקים 
שנגרמו בעקבות הנחת הקו.

הדבר עדיין פתוח.
בנוסף יש 3 מקומות שהמועצה צריכה לטפל.

א. איזור משפחת אלכסנדר שיינין.
ב. איזור בית הספר של הבנות.

ג. איזור מבנה התעשייה.

אנו נקבל תשובה מהמועצה לגבי הנ"ל בימים הקרובים.

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

תודה 
רבה 

לנתי, מררו 
ואלחנן ולכל 
העוסקים 
במלאכה.
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כל סוף הוא התחלה חדשה..
מסיימים חופשת קיץ.

אתמול היה הפנינג 'רחוב על גלגלים'.
תודה למי שנתן יד ותרם את חלקו. תודה לסטודנטיות 

מהכפר על העזרה בהקמת תחנות.  לרוויטל מעין 
ליהודה ברוינר ולמררו.

לאמהות שהקימו דוכנים. 
למופעי פעלולים על האופניים ע'י משה פרץ ויוסף פרגין.

ותודה לרכבת מארץ האיילים. האטראקציה ששימחה את 
הילדים )וההורים;(

מדברים על סיום תקופה.
כאן המקום להודות 

לצופיה אפל. רכזת נוער בנות. 
בתום שנתיים שנתנה ממרצה וכוחה 
והשקיעה בבנותינו. שנתיים מלאות 

חוויות עשיה ואכפתיות.  
צופיה יקרה! מאחלים לך ברכה 

בעיסוקייך החדשים.

וכבר נכנסים לאלול..
בהצלחה רבה לכל התלמידים.

לכל ההתחלות החדשות באשר הן.
לילדי כתה א'- עלו והצליחו.

דבר רכזת קהילה ותרבות //  נתי לוינגר

ולאמהות -שסיימו חודשיים מאתגרים-
רוויטל  כבר דאגה לכן לערב נשים. לכבוד ר'ח. 

יום שני ב' אלול. מופע מרגש. של הדס שמרלינג.
כולן מוזמנות!

שמרו את התאריך!!
יב אלול, 12/9 

יום חמישי בערב בחושה.
ערב הכנה ופתיחת הלב לראש השנה.

ערב מופעים ניגונים ופיוטים.
ירמיהו /בוימל/הרב דניאל כהן/פורת נוב ועוד

ועדת אקלום -קליטת משפחות חדשות.
זקוקה לרענון כוחות.

כ'כ לא נעים להגיע למקום חדש. 
בלי ליווי יחס והדרכה. 

מזדהים עם זה?
מצטרף/פת??

פנו אלי.

הודעה חשובה לנשים :
יקרות

בע'ה מתארגן מיזם של בוקר נשי.
שנקרא "בשבילך" פעם בשבוע מפגש.

סדנאות מתחלפות התעמלות נשית או יצירה וא. בוקר 
משותפת. 

נשים המעונינות לעזור לזה לקרות. 
פנו אלי או לליטל סעדה /מיכל מימון.

תודה להודיה הקומונרית היוצאת. 
ברכה והצלחה בכל אשר תפני.

סניף בנ'ע בת עין

תודה! לרעות ממועצת גוש עציון. על  תקציב 
לפעילות לעולים חדשים. 

תודה לעילם בר שלום. על הארגון והמוטיבציה. 
על ההופעה בבית מש'פ קוניקוב.
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פינת רכז חינוך

רכזת נוער בנות
כפי שכתבנו בגליון הקודם צופיה אפל מסיימת 

את פעילותה השבוע במפגש סיום.
בגלל העובדה שאין כרגע ועד אי אפשר להכניס 

רכזת נוער חדשה. אנו מנסים למצוא פתרון לעניין 
וב"ה תיכנס הרכזת החדש כמה שיותר מהר.

חוגי ילדים ונוער
הלבקשת רבים אנו מעוניינים להוציא קטלוג 

חוגים מעודכן בגליון הבא. לצורך כך אנו מעוניינים 
שכל מי שמעביר חוג או מעוניין לפרסמו ליצור 
איתנונקשר. כמו כן מורים המעבירים שיעורים 

פרטיים במוזיקה ובאומנות יכולים לפרסם גם כן.
נא לשלוח מייל לכתובת: 

yonadavdrori@gmail.con

בית מדרש באור פניך
בעקבות ההצלחה בשנה שעברה השנה נוספו 
2 חוגים לבנות. באור פניך מצליחים שוב ושוב 

להביא חומר ערכי ומוצלח ולהעביר אותו בכיף כך 
שהילדים נשארים עם הרבה אהבת תורה ויראת 

שמיים.
פרטים במודעה בעלון. ניתן לדבר גם איתי בכל 

עניין והצעה.

שנזכה לתיקון שלם ולתשובה מאהבה,
יהונדב

הודעות

מתוך בחירה 
עם הדס ומרדכי צבי שמרלינג.

מתי? יום ב' , ב' אלול 2/9, 20.30  
איפה? ברב תכליתי בבת עין

מיועד לנשים ולכל מי שבדרך) מגיל 14 ומעלה(
במופע "מתוך בחירה" שרה הדס משיריה
יחד עם בעלה , ושוזרת סיפורים מהחיים

זוגיות, משפחה, חזרה בתשובה,
מלא הומור ,חכמה ורגש.

 ביקורת על המופע ממגזין "פנימה" 
"בני הזוג שמרלינג מניחים את הנשמה על המגש 

ומגישים אותה לקהל.ככה פשוט,ככה עמוק.   

*השתתפות*- 10 שקלים. 
בתודה ל"תרבות לישראל ,המשרד לפריפריה". 

ולמתנס גוש עציון - מח' התנדבות

מפגש ולימוד באוירה 
ביתית בהנחיית הרב 

דניאל כהן, 
בנושא: 40 יום על ההר- 

לימוד ועבודה לחודש 
אלול

המפגשים יתקיימו בבית של רות 
ואלון ברששת, בבת עין 

)צמוד ל'עין חובלה'(

בימי שני במהלך חודש אלול.
20:30 קפה ועוגה

21:00 שיעור
הכניסה חופשית

בבקשה הודיעו על הגעתכם למספר
.055-6620827 
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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 


