
מוריבר   )"ביג סאוס"(   פינת המוזיקה // גלעד   

"Dire straits- "Brothers In Arms 

השיר הזה של דייר סטרייטס   הוא שיר שכל בנאדם חייב להכיר. יתכן שהרבה מכם כבר  

מכירים את השיר, אולי מהרדיו, אולי מלבלות קצת זמן עם משה הלל, אבל למי שלא מכיר  

עכשיו זה הזמן. הקול העדין של מארק נופלר והנגינה הייחודית שלו מתחברים ליצור  

הדקות האלה אתה רק מתפלל שהשיר   4, שלאורך כל דקות  4הרפתקאה מרגשת שנמשך כ 

  . פינת המוזיקה של גיגי "ביג סאוס" מוריבר.לא יגמר.

 https://www.youtube.com/watch?v=jhdFe3evXpk : קישור לשיר

 // רותם גרנות   דמות שבועית 

 ( 2020באוגוסט  28 – 1976בנובמבר  29) Chadwick Aaron Bosemanצ'דוויק ארון בוזמן   
גיבורבוזמן   של  גילומו  בזכות  בעיקר  נודע  הוא  אמריקאי.  וטלוויזיה  קולנוע  שחקן  הפנתר  -היה  העל 

השחור/טצ'אלה בסרטי היקום הקולנועי של מארוול. הופעתו בתפקיד ראשי בסרט "הפנתר השחור" 

 התקבלה בביקורות מהללות וזיכתה אותו בפרסים רבים.  

דבר שתרם  -הראשון אמריקאי- אפרו ה  מן היה משפיע גדול הוא היה הגיבור על )עם תפקיד ראשי(בוז

 במאבק השוויון בארצות הברית ונתן השראה למבוגרים וילדים כאחד בכל העולם. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 ברי כבר יודע // בארי קירשנבואים 

. לאחר ההצלחה הכבירה של הסרט האגדי מלך האריות   2000השבוע בפינתי חוזרים לשנת  

( מוציאה וולט דיסני את אחד סרטי הקומדיה הטובים ביותר  שלה : הקיסר נפל על  1994) 

הופכים את הסרט לחובה  -הראש.  עם מוזיקה טובה, ממלכה מטורללת וקוזקו הקיסר

שליט  ,יקה על שבטי האינקה ומתמקד בקוזוקו הקיסרלצפייה. הסרט מבוסס על אגדה עת

מפונק ואנוכי אשר מחליט לבנות לעצמו כפר נופש ,על כפר מרוחק ודל . בדרך הוא נפגש  

בפאצ'ה המתגורר בכפר. אה וגם יש רעה בשם איזמה שהופכת אותו במקרה ללמה ומכאן  

 העלילה מסתבכת. 

 ם.  הסרט גרף הכנסות של כמאה ושבעים מליון דולרי 

 נחשב כאחד מסרטיו הטובים והמצחיקים ביותר של וולט דיסני. צפייה מהנה ): 

// בני דיוויס            בדיחות   

     שה לא עונה.יהא בכית? המוכר הערבי שואל: אישה אחת בכתה והלכה לקנות לה קולה. -

 ! בכית או בקבוק?אישה  שותקת. בכית?

 תופים...  בלילה יש לו מזל שהייתי באימון 2לי בדלת ב  חוצפן הוא דופק השכן שלי פשוט  -

 התייאש וחזר בחזרה.   -איש אחד רצה לשחות את כל האוקיינוס. כשהגיע לאמצע הדרך -

 אתמול עקצה אותי דבורה. כל כך התרגשתי שמישהו מוכן למות למעני...  -
נהיה   נסחוב תיקים כמו חמורים. תרנגולים.נקום בבוקר כמו   -המורות בבית הספר רוצות ש  -

 נהיה בשקט כמו דגים. נעתיק מהלוח כמו קופים. חרוצים כמו נמלים.
 ואז הן מתלוננות שאנחנו מתנהגים כמו חיות. 

 

// הראל חברוני   מחשבות מהמקלחת    

 לקרוא לעיר 'רחובות' זה כמו לקרוא לילד 'איברים. -

ספיידרמן, הוא גם מטנף את גורדי השחקים של מנהטן עם קורי  עם כל הכבוד ליכולות העל של -

 עכביש ענקיים. 

 ראשי התיבות צה״ל יכולים לתפוס לכל מדינה. -

 האחים שלך הם גרסאות שונות של איך שהיית יכול לצאת. -

 קפאין מעורר וחלב חם מרדים.קפה הפוך הוא ניגוד אינטרסים. -

 נוגעות אחת בשניה עד שאתה מגיע למליון.  כשאתה סופר באנגלית השפתיים שלך לא-

 כסף אמיתי לא שווה כלום במונופול.-

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 מה היה לנו השבוע?

מאחלים להן  השבוע תמר הקומונרית החדשה ואיילת השחר רכזת נחשון החדשה הגיעו ליישוב אנו•

 בהצלחה 

של נחשון, סיירת נחשון וצוות הדרכה בהצלחה לכולם  השבוע התקיימו ישבצי"ם לכל הפרוייקטים•

 בתפקידים החדשים

  ואביטל לוסטמן , טלאור תם, גלעד שץ, ענת מורואור וינברג, אנו מאחלים להדר הירש, טל ברזילי•

 שמתחילים את התפקידים שלהם בהצלחה!

. תודה רבה ושם עשו סקי מים ואטרקציות נוספות אביב-דורות יצאו לטיול בטטות בתלוהשבוע שבטי הנני •

 לאביטל ושירה רכזות הנוער שאירגנו את הטיול

     058-7089215בכל יום שלישי מתקיים מדרשוקו נשמח שמי שיוכל לתרום אוכל/ שתיה. ליצירת קשר: 

 

// אמיתי שפיגלמן   שבועי משפט    

  26 -משחקים ב 300זריקות בקריירה שלי. הפסדתי כמעט   9000החטאתי מעל  "

נכשלתי שוב    הזדמנויות סמכו עלי לקחת את הזריקה המכרעת במשחק... ופספסתי.

 (ייקל ג'ורדן" )מושוב ושוב בחיי , וזו בדיוק הסיבה שהצלחתי. 

 דברים שלא ידעת על... // טלאור תם 

 : תמר הקומונריתדברים שלא ידעתם על  

 היא ממש מפחדת מדגים.-

 היא הקיאה על איש מבוגר באוטובוס.  -

 היא כמעט גרמה לאחותה לטבוע.  -

התעלפה באמצע חנות וגרמה לאישה ללוות אותה עד לבית ולהציע לה חתן על  היא  -

 הדרך.

 היא בחיים לא שומעת שיר עד הסוף כל שתי שורות היא מעבירה שיר. -

בכיתה א היא שיקרה לכולם שהיא הולכת לעבור ניתוח וכל בוקר היו אומרים עליה   -

 תהילים.

ר שלה לחום אבל בטעות צבעה אותה בכיתה י"ב היא התכוונה לצבוע את כל השיע -

 לצהוב אפרוח.

 היא ממש שונאת חמאת בוטנים. -
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משפחת תנעמי  



    מנסקי ור איילת פ   זהה את המשפחה // 

   מנהלת משאבי אנוש –אמא  מנהל פרויקטים בחברת בניה, -עובדים? אבאבמה ההורים 

 .חודשים 9ו  4ניצנים, . 3  כמה ילדים ובאיזה שבטים?

 טייל בארץ ל  מה התחביב המשפחתי שלכם?

 שנים 10כמה זמן אתם גרים ביישוב? 

 

 הגדרות :   

נשר, שימוח, סיירת, בית מדרש, הדרכה,  

 גרעין שמינית, יובל, תקשורת עלייה 

 

 "0585978444 -"להשתתפות
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  הידעת? // מעין ליפל 

 איסלנד היא המדינה היחידה בעולם שאין בה יתושים  -

 ציפורניים צומחות מהר יותר במזג אוויר חם מאשר במזג אוויר קר  -

   אדם בשם ג'רמי הארפר ספר עד מיליון. הוא לא יצא מביתו או התגלח במשך כל זמן הספירה  2007בשנת  -

 חודשים ושודרה בשידור חי ברשת 3שארכה 

 סיתהשמעת מוזיקה לצמחים מעודדת צמיחה מהירה יותר, במיוחד מוזיקה קלא -

 ביוון העתיקה אנשים נהגו להצהיר על אהבתם על ידי זריקת תפוח על מושא אהבתם  -
online

 82 סניפון מס'

 

 054-5506013שרוני:   ליעדהארות? נשמח שתשתפו אותנו!  \הערות

 ליעד שרוני   \ \ אחי, זה רעיון של מיליון דולר אחי  

 לעגלה בביט אחי 5₪אחי תשלום של  -

 אחי , ם שלו שה ויזיה ששכחת את  ו זם של סלב, שמזהה את הסלב מהטלא, שיאח -

 אחי בגד ים שמתריע לך שמתקרבת אלייך מדוזה אחי  -

שאם לוחצים על כפתור של מילוי קנקן זה מוציא זרם חזק יותר ולא לוקח   4אחי, אופציה בתמי   -

   שנה, אחי 150

 לאנשים לא גמישים במקלחת , אחי מכונת שטיפה לגב אחי -

 עורך: עידו שרוני 
 בחסות צוות תקשורת 

 
 דבר תורה // רותם גרנות

ישראל ערב הכניסה -השבוע מוצאת את בנירשת פ
 לארץ המובטחת: ארץ ישראל.

לצד ההתרגשות והשמחה, יהיה על היהודים 
חיים שונה מזה שבמדבר. לא עוד -להסתגל לאורח

לחם מן השמים ומים מן באר מרים הניסית. יהיה 
עליהם לעמול ולהזיע, לחרוש ולזרוע, ורק אז 

 ליהנות מפרי היבול.
ארץ אשר ה' אלוקיך נותן לך" "כי תבוא אל ה

פותחת פרשת השבוע ואומרת, "ולקחת מראשית 
כל פרי האדמה... והלכת אל המקום אשר יבחר ה' 

 אלוקיך לשכן שמו שם".
היבול הראשון. על  –זוהי מצוות ה'ביכורים' 

היהודים להביא אותו מדי שנה בשנה אל בית 
 רושם.-המקדש, בטקס חגיגי ורב

רך דיון מעניין בשאלה מתי בקרב חכמי ישראל נע
על היהודים להתחיל ולהביא ביכורים, ומדיון זה 

 נוכל להסיק לקח חשוב לחיינו אנו.
שנה, במהלכם כבשו  14הכניסה לארץ ארכה 

שנים( וחילקו אותה לשבטים  7היהודים את הארץ )
שנים(. נניח ושבט יהודה קיבל את חלקו בעוד  7)

אם יהיה על שבט גד עדיין נודד בארץ כנען. ה
 חקלאי שבט יהודה להביא את הביכורים?

הדעה המצדדת לחיוב טוענת כי שבט יהודה כבר 
התנחל בארץ וכבר חלה עליו מצוות הביכורים. 

לעומת זאת טוענת הדעה השניה כי את הביכורים 
יש להביא מתוך לב שמח, וכל עוד העם כולו לא 

גם השבטים שעשו זאת לא  –התיישב בחלקו 
 לשמוח בלב שלם.יכולים 

שתי דעות אלו מסמלות שתי גישות, אותם עלינו 
ליישם בחיינו. בראש ובראשונה עלינו לחגוג 

הישגים פרטיים, שמחות משפחתיות, אירועים 
 אדם פרטיים.-אישיים הנוגעים לחיינו כבני

עם זאת, אל לנו לשכוח, ולו לרגע, על מצבו של 
 העם כולו. השמחה שלנו לא תהיה מושלמת אם
מצבו של העם היהודי מעורר דאגה; רק כאשר 

העם כולו "יתיישב על אדמתו", נוכל לשמוח באמת 
 ובלב שלם.

 מה הלו"ז?? 

  "א בוכי ת" שבת פרשת

 18:42: השבתכניסת 

 19:35צאת השבת: 

 

קומונרית ה דבר     

פרשת כי תבוא היא פרשה של התחלות  

חדשות. שנה חדשה. פרשת כי תבוא מדברת  

על תחילת הכניסה לארץ, הבאת ראשית פרי  

אמורות  האדמה אל הכהן. התחלות חדשות 

להביא את האדם לשמחה ופרשת כי תבוא  

היא אכן שזורה בשמחה: על המילים 'והיה כי 

 לשון שמחה'. –תבוא' דורשים חכמים 'והיה 

גם בהמשך, בבניית המזבח בהר עיבל, אנו  

מצווים בשמחה, ולהבדיל גם הקללות באות על  

עם ישראל 'תחת אשר לא עבדת את ה' אלוהיך  

ד אדם מסוגל לשמוח  כיצ בשמחה ובטוב לבב.

כאשר הוא בתחילת הדרך? עוד לפני שיודע  

מה צופן לו העתיד? כאשר אדם מתחבר אל  

הוא מסוגל   –הקודש, אל הכהן, אל ארץ ישראל 

לראות כיצד כל הפרטים מאוחדים בכיוון אחד. 

 )הרב חגי לונדין( 

     !אהובים

תחילתה של שנה חדשה נמצאת בפתח,  

הצליח להתחיל  והדבר הכי חשוב הוא לדעת ל

אותה בשמחה, גם בתוך כל המצב המוזר הזה  

 שנקרא קורונה... 

 הכי שמחה בעולם להתחיל ולהכיר אתכם! 

שתהיה לנו שנה מוצלחת ושמחה, מלאה 

 בעשייה חיובית!

 תמר
 

 

אלה רוטר י תפזורת // אר   

 )פרויקטים וצוותים בנוער השנה(

 

 
 

 

// אריאלה רוטר   ( ערים בארץ )בנושא:    תשבץ   

 

 שבת שלום ומבורכת:( |   4.9.2020  התש"פ | לולא ט"ובס"ד | 

תשובות: כפר סבא, רחובות, בת ים, רעננה, פתח תקווה, גבעתיים,  

תל אביב   

 שרוני  ליעדעורך: 

 בחסות צוות תקשורת 
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