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

,  1980הוא להיט רוק קלאסי שיצא ב( Bob Segerשל בוב סיגר ) Against The Wind  השיר 

 שיר מאוד יפה ומאוד פשוט, הוא בנוי רק ממלודיה יפה וזה מספיק.  

מה שהפך את השיר הזה ללהיט בזמנו הוא הקול המחוספס והייחודי של בוב סיג'ר, המנגינה  

 והמילים. 

 70התפרסם בשנות ה 1945בוב סיג'ר הוא אמן אמריקאי מדטרויט מישיגן, הוא נולד ב 

 Night"-" וOld time rock'n roll"  -והוציא הרבה מאוד להיטים לאורך השנים, למשל

movesלאחר הסבב פרש מסצנת המוזיקה.  - 2018". הסבב הופעות האחרון שלו היה ב 

 שבת שלום מגיגי "ביג סאוס" מוריבר, נגן סקסופון ומבקר מוזיקה.

https://www.youtube.com/watch?v=PBJRD1VkxmI&ab_channel=KostaF64 

 // רותם גרנות   דמות שבועית 
   .אלול   י"ח  השבוע ביום שני  חל  ו יום ההילולה של  -(  1700-ל  1690ת"ס,  -" הבעל שם טוב " )בין ת"נ ל

", היה מנהיג יהודי במזרח אירופה  רבי ישראל בעל שם טוב, הידוע בראשי התיבות של כינויו "הבעש"ט

שייסד את תנועת החסידות. במעשיו ובתורתו חולל הבעש"ט מהפך של ממש בחיים היהודיים והפיח  

הן באמצעות החסידים ההולכים בדרכיו, והן    –רוח חיים בעם. השפעתו ניכרת היטב עד לימינו אלה  

   באמצעות יהודים מכל גווני הקשת שהושפעו עמוקות מתורתו.  

"עצבות נועלת שערי שמיים, תפילה פותחת שערים נעולים, והשמחה    -  ציטוט של הבעל שם טוב

 בכוחה לשבר חומות." 
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בארי קירשנבואים   / /   קלישאות מסרטים   
 אם אני אעזוב... אתה תמות  -*      

 אם תישאר שנינו נמות -

 עוד מילה אחת ואני הורג אותך -*      
 אתה לא תהרוג אותי, אתה צריך אותי -

 , בסדר חשיבות עולה:דברים שמעידים על כך שמדובר בהאקר  3*              
 קפוצ'ון  .1
 הקלדה עיוורת  .2
 הלפטופ   סטיקרים על .3

 
  

// בני דיוויס             בדיחות  
רבה  מפקד: חייל!! חייל: כן המפקד! מפקד: לא ראיתי אותך באימון הסוואה היום!! חייל: תודה  -

 המפקד! 

 תמיד יש את הדברים האלה שהולכים לאיבוד בבית ספר: עטים, מחקים, שמחת חיים... -

 "דיי חיים שלי! מי אמר לך שאת שמנה? קחי שני כיסאות שבי תירגעי"-

 בנים שמשתמשים בטיק טוק, אל תקשיבו לאף אחד, אתם מדהימות!!! -

 ו האזהרה על הסיגריות... לכל מי שלא הבין, הציור של הפרה על השוקולד זה כמ-

 איך מטביעים צוללת של בלונדינית? דופקים בדלת-

 שוטר: איך הוא טבע? אני: הוא לא יכל לנשום מתחת למים -

 למה חלב לא טוב בכדורגל? כי הוא מחמיץ -

  מחשבות מהמקלחת // הראל חברוני 

 איזה מוזר זה אם בהוואי יש שמפו שקוראים לו ישראל. -

 כל אחד מאיתנו היה בנקודה מסוימת בחייו האדם הכי צעיר בעולם. -

 כסף אמיתי לא שווה כלום במונופול. -

 היום הולדת שלו תמיד יהיה בשנה הבאה.  1.1מי שנולד ב -

 ים מסתובבים נגד כיוון השעון. מנקודת המבט של השעון, המחוג -

 . אי שם בעולם קיימים תאומים שההורים התבלבלו ביניהם ומאז התחלפו להם השמות-

 "שיתגשמו כל משאלותיך" זה בעצם הגיפטכארד של הברכות.-

 . למה בן זה שם הגיוני לבנים אבל בת זה לא שם הגיוני לבנות-

קשיב לו, אז אתה נכנע ללחץ החברתי  כשמישהו אומר לך לא להיכנע ללחץ חברתי ואתה מ  -

 שלו 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה היה לנו השבוע?

 השבוע המועדוניות של נחשון החלו לעבוד אנו מאחלים להם המון בהצלחה•

 ביום שלישי התקיים מדרשוקו עם יאיר חברוני, היה מעניין תודה רבה•

 סיירת נחשון ארזה מארזים לילדי כיתות ב' וג' שבידוד, תודה רבה ורפואה שלימה לכולם•

 שבט נבטים חגגו יומולדת שנה לשבט, מזל טוב רק בשמחות•

ובהצלחה  ןהארגועל  סחטיןשבט הנני ארגנו מסיבת גיוס לטליה סומר המדרכה שלהם, •

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

  

// אמיתי שפיגלמן   שבועי משפט    

שאל מה אתה יכול   אל תשאל מה חבריך לקבוצה יכולים לעשות בשבילך."
 )מג'יק ג'ונסון( "לעשות בשבילם

 דברים שלא ידעת על... // טלאור תם 

 :דברים שלא ידעתם על איילת השחר הרכזת נחשון

 .שהיא הכי מפחדת ממנה היא פרה  החיה . 1

 אלרגיה לאבוקדו יש לה . 2

 היא מנגנת בגיטרה. 3

 אחיינים מתוקים 2יש לה . 4

 ביום הראשון שלה בחשמונאים היא עשתה סנפלינג . 5

 היא מפחדת ממטוסים ) אף פעם היא לא טסה( . 6

 היא מכורה לקפה בבוקר. 7

 !לא יציבה בעליל -היא לא יודעת לרכב על אופניים. 8
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    מנסקי ור איילת פ   זהה את המשפחה // 
 מדריכת ספורט   -תעשייה אווירית אמא  -אבא במה ההורים עובדים?  

 . ציון ,מורשה ,סיני מעפילים, ג ,א ,בת שלוש. 7    כמה ילדים ובאיזה שבטים? 

 לצאת לטיולים   מה התחביב המשפחתי שלכם? 

 שנים  19כמה זמן אתם גרים ביישוב?  

 " 0585978444  -"להשתתפות                                                                                                    

 הגדרות :

חולצת תנועה, חבב, קומונרית,  נחשון,  

סניף, נבטים, ניצנים, מעלות, מעפילים,  

 הראה 

 

  שרעבי משפחת
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  הידעת? // מעין ליפל 

 חנויות איקאה מעוצבות בסגנון מבוך בכדי למנוע מהלקוחות לעזוב.  -

 ממשקל גופן.  10-50נמלים מסוגלות לסחוב משקל הגבוה פי  -

 פיל יכול למות משברון לב.  -

 קילומטרים. 7שאגת האריה יכולה להישמע ממרחק של  -

האות צ' לא נקראת צדיק, אלא צדי!  . מכיוון שבסדר הא' ב' אחרי האות צ' באה האות ק' ולכן זה נשמע   -

 כך. 
 

online
 83 סניפון מס'

 

 ליעד שרוני   \ \ אחי, זה רעיון של מיליון דולר אחי  
 באמת נמצא ולא זורק סתם רוח לכל כיוון. שמאוורר איפה שאתה    אחי, מאוורר עם חיישן -

 אחי עגלות סופר באמצע הסופר, כשאתה מבין שלא תצליח לסחוב הכל בידיים אחי  -

אחי נרתיק נייר ללאפה של השוורמה אבל עם ריצ'רץ' שאתה פותח בהדרגה עם ההתקדמות   -

 של האכילה 

בכל פעם שנוגע    8000נמאס לקבל כוויה דרגה    אחי.. תפסן לחגורה מפלסטיק קשיח אחי. -

 ביד 

 עורך: עידו שרוני 
 בחסות צוות תקשורת 

 

 דבר תורה // רותם גרנות
 

השבת נקרא בבתי הכנסת את 
 הפרשות ניצבים וילך

 בפרשת ניצבים מופיע הפס'
"כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך  

היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה 
 היא" 

פסוק זה בא ללמדנו רעיון אדיר 
לפעמים אנחנו רוצים לשפר מעשינו 
בתחום מסוים אך הדבר נראה לנו 

רחוק וקשה להשגה ואולי אפילו קצת 
פסוק: "לא בלתי אפשרי אומר לנו ה

בשמיים היא" המצוות שה' נתן לנו 
אינם גבוהות כמו השמיים שאליהם 

אין אנו יכולים להגיע "ולא מעבר לים" 
המצוות גם לא מעבר לים שם אנו 
צריכים לשחות הרבה בכדי להגיע, 

וממשיך הפסוק: "כי קרוב אליך הדבר 
בפיך ובלבבך לעשותו" הדברים 

כל קרובים אלינו ויש בידינו לעשות 
שנרצה אם רק נרצה בכך מספיק גם 

 נצליח .
יהי רצון שנזכה להצליח לתקן את 

מידותינו ולחזור בתשובה לקראת ראש 
 השנה הקרב ובא.

 
 שבת שלום

 מה הלו"ז?? 

   "וילך  -ניצבים"  שבת פרשת

 18:33כניסת השבת:  

 19:25צאת השבת:  

 

קומונרית דבר ה    

פרשת ניצבים היא פרשה של חיבורים: "אתם 

לוהיכם, ראשיכם זקניכם, -ניצבים לפני ה' א

ישראל". היכולת לחבר בין  כל איש  -שוטריכם 

כוחות שונים ובין אנשים שונים היא באמצעות  

"לעברך בברית ה' אלוהיך". ברית היא  -ברית 

קשר ייחודי. הקשר בין בני זוג נקרא 'ברית 

נישואין', כלומר יש בינינו קשר אינטימי, מיוחד 

רק לנו, והוא לא ניתן להפרה. גם לפני ראש  

לוהינו.  -עם ה' א השנה אנו ניצבים לפני ברית

אנו מברכים בתפילת זיכרונות 'ברוך אתה ה' 

זוכר הברית'. היכולת להיות ניצבים בברית עם 

ה' היא באמצעות קול השופר. בראש השנה 

אנו שומעים קול אחד שמחבר בין כוחות  

שונים. מילים הן תווים שלעיתים מפרידות, 

מגדירות ומנסחות אולם מבודדות. הקול זוהי  

ההרמונית שמחברת את הכל בברית   המנגינה

לוהינו. קשר ייחודי שהוא מעבר -עם ה' א

 למילים והוא מלווה אותנו כל השנה.  

 )הרב חגי לונדין( 

שנזכה להסיר את ההגדרות והמילים ונתחבר 

 אחד לשני, באמת, למרות הקושי והמורכבות. 

 ומתוך כך נתחבר ונגיע גם לקב"ה, 

 שבת שלום! 

רתמ      
 

 

 

אלה רוטרי תפזורת // אר    
 עקיבא -בני בנושא:  

 

 

 
 

 

אריאלה רוטר   / /   תשבץ   
 

 שבת שלום ומבורכת:(|  11.09.2020 התש"פ | לולא כ"בבס"ד | 

תשובות:  1 . קריית שמונה  2 . הודים  3 . דולפין  4 . פסנתר  5 . ספרדית 

6 . נחש  7 . אריה  8 . מכבי תל - אביב  9 . ירוק אדום  \  

 שרוני  ליעדעורך:  
 בחסות צוות תקשורת 

 

 

 :נך מאו 

 . כלי מקלדת מוכר4

 . השפה המדוברת בפרו5

 . זוחל ללא רגליים 6

 . מין של טורף גדול 7

 . קבוצת כדורגל ישראלית 8

 . צבע נפוץ של תפוח 9

 

 :וזן מא 

העיר הצפונית ביותר  .  1

 בארץ 

 . אנשים מהודו 2

 . חיה חמודה שחיה במים 3
 

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


