
 
 17.11.13 – 192מידעון מספר 

 mt@kanavim.com –כתובת המערכת 

 yoti_1@kanavim.com –לכתובת . 22.11מרים עד תאריך חו. 24.11 –מועד המידעון הבא 

 8876 –אורי  –טלפון לבירורים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  תמונת ארכיון ומאורע – שנה" 92החודש לפני "
 

 ווואאאווווו !!!! אם זה לא זורק לילדות, אז מה כן ??!!

 תודה לאילן וזיוה שהביאו ולחנה שהביאה לפרסום
 

 70-זיוה ואילן בקרו בפינלנד והביאו לנו אוסף תמונות שצולמו בשנות ה

 

 

https://picasaweb.google.com/117854095754270899918/KA1975?authuser=0&

feat=directlink 

 

 אלבום משלהם באתר קרית ענביםחברים המעוניינים לפרסם 

 מוזמנים ליצור איתי קשר

 

 תהנו

 חנה ק

 

--  

HannaK 

 ענבים ארכיון קיבוץ קרית

 מיקוד90833

02-5348643 

www.kiryatanavim.com 
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     ת תרבותהודעו – "תרבות היום"
 

 

 2013 חנוכה
 ! ביומנים סמנו

 

 רבע ,ניש רנ דלקתה -18:00 שעהב 28.11.13 מישיח וםי 

 אנחנו... שוקולד פונדו של מתוקה תוספת עם המסורתי המרקים

, בבוידעם ואיפסן לחתונה שקיבל מי כל אז -פונדו לכלי זקוקות

 מי -בבית לו ויש קנה שסתם ומי 80 -ה משנות לו נשאר מי

 .תודה -קשר איתנו ליצור זמןמו -להשאיל שמוכן

 

 -"קפהל עלית" הצגהה -20:30 שעהב 1.12.13 אשוןר וםי 

 על מצליחה הצגה... שתבואו חייבים -פאדיחה תהיה שלא כדי

 .בחום מומלץ -השונים החיים בשלבי זוגיות

 

 ...המשךב רטיםפ -רותנ דלקתה םע רמיםכ מלוןב יורס 

 

 .בהמשך פרטים -הלפיד מרוץ -5.12.13 חמישי יום 

 

 שמח חג שיהיה

 החג צוות
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שמתחיל בכניסת השירות למלון )הכניסה האחורית ועד לצומת של  הכביש

הר אדר, גורד ונסלל בשתי שכבות והוא עכשיו רחב,  –מעלה החמישה 

נטול מהמורות ועם שוליים נרחבים. כעת אפשר לנסוע על החלק הזה 

תוך הרהורים בשאלה, מתי זה גם יקרה בחלק שמהכניסה  בהנאה וחלקות,

 לכיוון הכיכר של אבו גוש. –האחורית למלון וכלפי מטה 

 

 

    עדכונים בנושאי חינוך – "מיטב הנוער"

 

 היי לכולם!!!

 השבוע היה ל:

 .שחף: יום ראשון שלישי וחמישי פעילות חופשית

 לקרמבו היה מועדון פתוח. קרמבו:

נעורים: ביום ראשון היה הרצאה בנושא הפרטה בקיבוץ ובכל שאר הימים 

 מועדון פתוח.
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  חברים מוזמנים לכתוב כל שעל ליבם – "גם לי יש מה להגיד"
 

בעלות השחר יעקב אבינו מוצא את עצמו נאבק במלאך, יעקב מצליח לתפוס אותו   –פרשת וישלח 
. לאחר מכן יעקב מתכונן בחשש גדול ישראלובכדי להשתחרר, המלאך נאלץ לברכו ומשנה את שמו ל

שנים שבהן נאלץ לחיות בגלות מחמת כעסו של  34רשע לאחר למפגש המחודש עם אחיו עשיו ה
 עשיו שרצה לרצוח אותו באכזריות.

לאחר פגישתם המרגשת יעקב מציע לעשיו מתנות רבות: עיזים, גמלים, פרות ואתונות. בתחילה 
. יעקב התכוון לכך כי יש לי כל". יעקב מפציר בו ואומר ""כי יש לי רב"עשיו מסרב לקחת ואומר 

, משום שגם אם כלועדיין הוא ירגיש שיש לו  כללו אחרי שייתן לעשיו את הכול, עדיין יישאר לו שאפי
הוא מחסיר מרכושו זה לא פוגע בתחושתו שיש לו את כל מה שהוא צריך. פה מלמד אותנו יעקב כלל 

 גדול: שיש לשמוח באמת עם מה שיש לנו ולא להרגיש עצבות ומחסור גם אם אין לנו כל מה שאנו
 רוצים בו.

אחת הפעולות הראשונות שיעקב עשה עם חזרתו לארץ ישראל הייתה לבנות מערכת מסחר וכלכלה 
בעיר, וזאת מבלי שהדבר השפיע על המשך שקדנותו בלימוד התורה. מצד אחד הוא היה "איש תם 

י מסחר יושב אוהלים" ומצד שני הוא חי את חיי החומרניות. הוא הבין שהעולם יתקדם אם יהיו בו חי
 שוקקים ותוססים אך יש לעשות מתוך כללים של אמון, הדדיות, יושר ואהבת הזולת.

התפיסה שלנו לעושר ולהצלחה היא השוואתית. אנו משווים את  –"איזהו העשיר? השמח בחלקו" 
מצבנו הכלכלי לאלה שמסביבנו. מי שנופל בתאווה לרדיפת ממון לעולם לא יהיה מסופק כי תמיד הוא 

שאין לו מספיק . חשוב לזכור שהאושר לא מתייחס רק לכמות הכסף, אלא לכל צורך חומרי ירגיש 
ונפשי אחר שיש לנו. הרבי מקוצ'ק נהג לומר שהבעיה הכי גדולה של העניים שהם חושבים שאם הם 
יהיו עשירים הם יהיו שמחים. זו טעות גדולה מכיוון שהאושר האמיתי לא תלוי במציאות חיצונית אלא 

 בור נפשי ורוחני לעצמנו ולה'.בחי
מה שחשוב זה לא כמה נרוויח אלא איזה ברכה נראה מהכסף. בניגוד לגישה האמריקאית בה הדולר 

הוא הדבר הכי חשוב וכל מטרה מקדשת את האמצעים להשיגו, היהדות אומרת שיש להרוויח כסף 
 אך לעשות זאת בהגינות ולשמוח בחלקנו.

נס, אך לצערנו הרבה אנשים עובדים שעות רבות מכפי שצריך והדבר אין ספק שחשוב לעבוד ולהתפר
על חשבון המשפחה. רבים רצים לצבור כסף ורכוש ובסוף נפטרים ומורישים אותו הלאה מבלי בא 

אם נפקח מעט את העיניים ונתעלם מהחלום המטופש שהעולם מנסה  שבאמת זכו ליהנות ממנו. 
נגלה שמי שפועל מתוך אמונה ושומר על חוקיו של ה', זוכה  –למכור לנו לפיו "עושר שווה אושר" 

 בה יותר מהכסף שהוא זכה להרוויח.ליהנות הר
מי שעסוק בספירה  – "הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם"בפרקי אבות נאמר: 

של כמה יש לו ועל פי זה הוא מחליט האם הוא מאושר, מובטח לו שהוא יאבד את דרכו ואת האיזון 
לבטח ייפול לרגשות של קנאה  הפנימי והנפשי הנכון. מי שמונע מהמרדף אחר החומריות, כמעט

 וצרות עין, שכן תמיד יהיה מי שיש לו יותר. 
רווחה כלכלית היא דבר חיובי מאד ביהדות, אך זאת בתנאי שאותה עשירות לא תגרום לאדם לשכוח 

 את העובדה האמיתית שה' הוא זה שנתן לו את השפע.
 

 שנזכה כולנו לרווחה כלכלית יחד עם שמחה במה שקיים.
 

 
 ה, בברכ

  
 חיים קלדרון
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 שנית מכה הסקרן התן

 שניות למספר ממנו להנות לי שנתן תן במידעון כיכב שבועות מספר לפני

 להתעניין נשאר הפעם אך, שוב לי חיכה המקום באותו התן אותו והנה

 לאחר. קליק קליק שעושה גדול שחור צינור עליו שמכוון המוזר בדבר

 בטח הוא. הכותנה בתוך ונעלם השתעמם, רדהתג, התיישב, דקות מספר

 .מצולמת מזכרת עם נשארתי אני אבל, אותי שכח כבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   23.11 – 17.11 – הקרוב  השבועמזל טוב לילידי 

 

דבורה פרישברג, נעם וינוקור, אייל בהט, רונן טופל, 

 י בן שושן ודניאל אלוןצח
 

 

 

 לרועי ניר

 

 ברכות עם גיוסך

 לצ.ה.ל

 ברכות חמות        

 בית קרית ענבים.
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  רפאה :שעות פתיחת המ

 קבלת רופאה. – 14.00בימי ראשון, מהשעה 

 7.00, לקיחת דמים מהשעה רביעיבימי 

 . + אחות קבלת רופאה – 16.30 – 20.00בימי חמישי, מהשעה 

 המרפאה סגורה –', ו' גבימים ב', 

 אנו מבקשים מהחברים לתאם עם המרפאה את בואם, על מנת שיהיה סדר בתורים. 

רופאה מגיעה בערב, במיוחד לטובת מי שלא נמצא במשך היום. נא לנצל זאת על מנת שהרופאה לא ה

 תגיע לחינם( 

 במקרים דחופים תמיד אפשר להתקשר.

 טלפונים : 

  ( 46) מקוצר  8666  –מרפאה 

 8889 –מרפאה בחוץ 

 ( 5280) מקוצר  050-5682030 –הנרי 

 050-7373461 –אפרת 

 050-5255472 –נהג בריאות 

 

  שעות פתיחת הסופר :

 17:00 – 6:30 –כל יום מ 

 13:00 – 6:30 –יום ו' 

 8603 -טלפון סופר 

 

 שעות פתיחת הספריה :

 12:00 – 09:00 –ימי א' 

 18:00 – 16:00 –ימי ד' 

 8630 -טלפון ספריה 

 

  : מחסן בגדיםשעות פתיחת 

 11:30 – 07:00 –ימים א', ב' 

 12:00 – 07:00 –ם ו' יו

 בשאר הימים המחסן סגור

 8879 –טלפון מחסן בגדים 

 8634 -טלפון מכבסה 

 

 שעות פתיחת הדואר :

 08:30 – 08:00 –ימים א', ג', ה' 

  תכם.י, מחכה לפניבהנה"חנמצאת שימי  16:00 –ל  15:00יום א' בין ב

 
 מספרי טלפון חירום :

 100 –משטרה 

 5001 -מד"א 

 5000 -מכבי אש 

  -משטרת מבשרת ציון 

 ( 5003) מקוצר  050-5584388 –איצ'ה 

  ( 5203) מקוצר  050-6511276 –אבי ניב 

 5050 -שומר לילה 



 

 מסירת פלאפונים לתיקון בפלאפון :

 וייקח את המכשיר.*  ושליח יגיע אליכם, לאחר תיאום איתו 232להתקשר לשירות תיקונים שמספרו  

 .8.00 – 14.00וביום ו' בשעות    8.00 – 17.30ות ה', בשע –בימים א' 

 שעות.  72, יקבלו מכשיר חלופי זמני והמכשיר התקין יוחזר עד  SIMבעלי הפלאפון עם כרטיס  

 (, אם יש מכשיר כזה במלאי, המכשיר יוחלף במכשיר אחר. SIMמי שבבעלותו מכשיר ישן )ללא כרטיס 

 

 

 

 

 

 

  תחזית לימים הקרובים:

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 סופרבוס :

 187זמני נסיעות קו 

  חמישי -ראשון 

 (1)06:10  • 

 (2)06:15  • 

•  07:20    

•  09:00    

 (3)10:35  • 

 (3)11:35  • 

 (3)12:35  • 

 (3)13:35  • 

 (3)14:35  • 

 (3)15:35  • 

 (3)16:35  • 

 (3)17:35  • 

 (3)18:35  • 

 (3)20:05  • 

•  21:45    

 (4)23:30  • 

  שישי

 (1)06:10  • 

 (2)06:15  • 

•  07:30    

•  09:00    

 (3)10:35  • 

 (3)11:35  • 

 (3)12:35  • 

 (3)13:35  • 

 (4)14:35  • 

  מוצ"ש

 (3)20:05  • 

 (4)23:30  • 

 

 שעון קיץ:

  מוצ"ש

 (3)21:05  • 

 (4)23:30  • 

 

 

 דרך נטף (1) 
 אדר-מתחיל מהר (2) 
 דרך קניון הראל (3) 
 מירושלים עד הר אדר בלבד (4) 

 www.superbus.co.il  9205005-08, 181-700-700-1 –@ מודיעין סופרבוס 

 .  sms)@ בירור הגעת האוטובוס לקיבוץ באמצעות מסרון )

 . מספר קו ומספר תחנה, ויודעים מתי האוטובוס יגיע לקיבוץ 5006-שולחים ל

    05584מירושלים:  .  05583לירושלים:   187מספר קו:  

http://www.superbus.co.il/

