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 ,שלום לכל אנשי ניגון הלב

 
 

 אברהם חלפי

 
* 

 ,ִרּבֹון ִרּבֹוא ִרְבבֹות ָהעֹוָלמֹות
 ?ִלי ּוְלָך ְּבַלְיָלה ֶזה-ַמה

 ,ְוִלי ִנְדֶמה ִכי ַרק ֲאִני ֶיְשִני
 .ְוֵאין ֵשִני

  -ְוָכל ַהכֹוָכִבים ֲאֶשר ְּבעֹוָלְמָך 
 .ִאישֹוִניֺכָלם ּבְ , ֺכָלם

 ,ֹוִניְוָכל ַהּדֹוְמִמים שֹוְתִקים פֹה ִּבְלש
 ,ְוָכל ָנֵמי ְשָנָתם ָנִמים ְלַמֲעִני
 .ְוַגם ַאָתה ַרק ֵצל ְּדמּוִתי ֲאִני

 

 
 נוף, מיכאל גרוס

 

                                                                                           ~ ~ ~          ~ ~ ~ 

 
 :לימוד והכנה לקראת סדר פסח!! יום רביעי הערב

 !בואו והביאו אתכם חברים ומכרים
 



 



 סיור בנות המצווה
 

 ,"מזרע הקטנה"המצווה ולנוער במוזיאון -לקבוצת בנות תקיים סיוריביום שישי בבוקר 
 .12:99עד  0:99-מ ,בהדרכת חברנו פיני שיבולי

 :כך כותב פיני על המוזיאון שהקים במו ידיו
 

מתוך תחושה  ,שנה שאינני נותן לחפצים להיעלם ואוסף אותם אחד לאחד 52-מזה כ"
ותי לפרוץ החוצה ולהציג את המחסנים התמלאו ודחפו א. שבכל חפץ גלום סיפור אנושי

וכך בצורה מאד לא מתוכננת קם וצמח מוזיאון אשר כל כולו ספור הקמתו של , החפצים
 ".ולמעשה של כל קבוץ וקבוץ ,מזרע ץקיבו

 
  .זהו סיור אינטראקטיבי מרתק, זה לא עוד סיור! זהו מוזיאון מקסים, זה לא עוד מוזיאון

 .דרורית כל מי שעוד לא נרשם מוזמן להרשם אצל
 

~ ~ ~                                                                                                     ~ ~ ~ 
 

 לקראת ערב אברהם חלפי

 ,אנו מצויים בהכנות קדחתניות לערב תרבות עברית ,כבכל שנה
 .שיריו וסיפור חייו של המשורר והשחקן אברהם חלפי :והשנה

 ,עם חובב וארנון הנגנים והזמרים עובדים, ורת הזמר מצויה בעיצומן של החזרותחב
 .ומעצבי התפאורה שוקדים על יופייה של הבמה ,מוטי זעירא שוקד על הנחיית הערב כולו

 .על הכל מנצחת עדית שגב בסיוע אנשים רבים מהקהילה
 השנה נקיים את הערב באולם התרבות האזורי שבקיבוץ יפעת

 .מאנשי העמק והאזור 599על עצמנו להביא לערב זה  ולקחנו
 לידע ולהמליץ בכל דרך ,משימה זו מחייבת כל אחד מאתנו להזמין חברים וקרובים

 .ולכמה שיותר מאנשי העמק ,חברים וקרוביםלכמה שיותר 
 !העבירו מודעה זו לכמה שיותר אנשים עם המלצה חמה שלכם

 



 



 חודש לנשים בניגון הלב-מפגשי ראש –" תתחדשי"
 !ניסן

 
  66...1, א"ניסן תשע' ביום רביעי ג, בשבוע הבא

 52:22נתכנס בשעה 
 תחילתה של שנה חדשה ללקבלתה של תקופת ניסן ו

 .(טורי של יציאה מעבדות לחרותלמניין המהלך היס)
מאחרי סיפור לידתו ( זקופות)הפעם נפגוש את הגיבורות שעומדות 

 .נברך ונתברך ,וכמו תמיד נדליק נר ,של עמנו 
  - בואנה והבאנה חברות

 .הפגישה פתוחה גם למי שלא הייתה במפגשים הקודמים 
 .מוזמנות להביא עמכן מטעמים עגולים ואחרים למיניהם

אתן מוזמנות  - תן באוורר הבית מכל מה שלא צריךאם התחל
  ,להביא

 .למי שצריכה את זה מאוד מהקבוצה או למקומות שצריך בהם ,ונעביר הלאה
 ,ממתינות לכן
 הילה ורעות

 

~ ~ ~                                                                                                     ~ ~ ~ 
 

 מפגשי הכנה לקראת המסע לפולין
 

 .מפגשי הכנה לקראת המסע לפולין 3במהלך השבועות הקרובים נקיים 
 .ההתנגדות היהודית בשואה: בנושא, בהנחיית אליהו שחף - 5.4 ניסן' א יום שלישי
יחסי יהודים ופולנים לפני השואה : בנושא, בהנחיית זך עומר  - 4..2 ג ניסן"כ יום רביעי

 .אהובזמן השו
חסידות פולין : בנושא, בהנחיית הרב שמואל ריינר או זאב קיציס - 11.5 אייר' ז יום רביעי
 (.דגש על חסידות לובלין)וגליציה 

 .בנהלל 29:39-כל המפגשים יתקיימו ב
 .גם כאלו שלא נוסעים לפולין ומעוניינים להיות שותפים ללימוד, כל חברי הקהילה מוזמנים

 .ים לקראת כל מפגשפרסום מפורט יותר יתקי
 

~ ~ ~                                                                                                     ~ ~ ~ 
 

 לומדים ניגונים ופיוטים לשבת
 

הפעילות מיועדת . ביום שני השבוע נפתחה פעילות מקסימה ללימוד פיוטים וניגונים לשבת
ובעיקר למובילי , ששרים ניגונים בקהילותיהם, לכל אנשי הקהילות מאזור עמק יזרעאל

 . קבלות השבת ולמוסיקאים
ובית הספר " הזמנה לפיוט", המדרשה באורנים, זוהי יוזמה משותפת של רשת הקהילות

מלמדים בה טובי אנשי הניגונים והפיוטים מירושלים ולומדים בה ניגונים . בשמשית" יםרע"
ובהמשך גם ניגונים מהזמן הזה ; אשכנזיים ומתוך הזמר העברי, מזרחיים; חדשים וישנים

 .ממש
 .חוה ואליעזר יפה ושי זרחי, אליהו ועליזה שחף, ירדנה מנור: מניגון הלב השתתפו

 . בבית הספר בשמשית 29:99בשעה  11.4ניסן ' ם שני זהמפגש הבא יתקיים ביו
 .מוזמנים אלה שישמחו להשתתף בכל ארבעת המפגשים שנותרו עד לסיום הסדרה

 

~ ~ ~                                                                                                     ~ ~ ~ 



 

 אתנחתא לנוער ניגון הלב
 
באוהלים האינדיאנים במושב שעל וברמת , אחר האתנחתא הנפלאה שחווינו בשנה שעברהל

 :יוצאת לדרך 2אתנחתא לנוער מספר , הגולן
 .   ו ניסן"כ-ד"כ 22-39.4.11צ "יום חמישי עד שבת אחה

לילות  2וכל אלה במהלך  ,נשחקונשיר , ניפרד מהבוגרים, נקיים קבלת שבת, נטייל יחד
  www.indianijones.co.il: באתר הציצו. בתנאים מדליקים, "סונ'אינדיאני ג"ב

 .אנא הקדימו להירשם אצל חן או דרורית
 .ח למי שאינם חברים"ש 229, ח לחברי ניגון הלב"ש 159: דמי השתתפות

 
                                     ~ ~ ~                                                                ~ ~ ~ 

 

 התחדשות ושיח, מסע של זכרון –" נפגשים בשביל ישראל"
 

 . "לנפגשים בשביל ישרא"המסע  מגיע לעמק יזרעאל בשבוע הבא
יל כמסע זכרון משפחתי של רעיה ויוסי אפנר מטבעון לזכר אבי בנם שהתח, זהו מפעל ייחודי

 .בשנתו השישית משתתפים במסע מאות צועדים מכל הארץ. שנפל באסון המסוקים
המשלבת מפגשים עם אנשים ושיחה , כדאי מאד להצטרף ליום או יותר להליכה בנופי הארץ

 .כאן בארץ על שאלות חיינו
 ."במשעולים בין דגניה לימינו"תחת הכותרת , שנות הקיבוץ 199-השנה מוקדש המסע ל

 .ידי המדרשה באורנים-הלימוד במסע מונחה על
 !להרשם מראשיש . פרטי המסלוליםהכנסו לאתר המסע וראו את 

 
~ ~ ~                                                                                                     ~ ~ ~ 

 
 :בקשה, שאלה, לכל פנייה

 

 .350-007430שי זרחי 
@gmail.comshayzarchi     

 350-0050069ביני תלמי 
bini_t@oranim.ac.il     

 350-0839734אור צפוני -חן בן
tsfoni@gmail.com 

 353-4004059דרורית עינב 
droriteinav@gmail.com  

 

 זוהר פורמן 
zforman@gmail.com  

 

 350-893.053מרגלית שחר 
margalit@mshahar.co.il 

 

 350-0748540אושרית רז 
Oshritraz@gmail.com  

 

 דני דיקסטרו

dclaudio@zahav.net.il  
 

~ ~ ~                                                                                                     ~ ~ ~ 
 

 12:99בשעה  "תזריע"להתראות בקבלת שבת 

 .12:99-ין נשארים ביאנחנו עד, המעבר לשעון קיץלמרות 
 .בשבועות הקרובים 12:39-נודיע על המעבר ל

 
 shayzarchi@gmail.comשי 
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