מעלה אפרים סוכות תשפ"א
עלון קהילתי 'שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני'
בחסות נוער מעלה אפרים -כבוד!!

סוכות-
חג כיבוש הארץ
הרב איציק אמיתי
מדוע לא נקבע חג על כיבוש הארץ?
רבי אחא לימדנו (ירושלמי סוכה) שהקפת המזבח בסוכות
שבע פעמים הוא "זכר ליריחו".
הרוקח (הלכות סוכות) כותב כי מצות סוכה זכר
לסוכות שהושיבנו הקב"ה ביציאתנו ממצרים הכוונה לזמן
כיבוש עבר הירדן המזרחי ,שאז ישבו בסכות" .למען ידעו
דורותיכם כי בסוכות ,שלא יחשבו מאבותינו אברהם יצחק
ויעקב אנחנו יושבים בארץ ,אלא ידעו שיצאו ממצרים וצרו
על הערים ונתנם ביד ישראל ...כך "למען ידעו דורותיכם"
שהקב"ה הביאם ממצרים וכשצרו על הערים של מלכים
ישבו בסוכות עד שכבשום."...
אף שמלחמות אלו אירעו בשנה הארבעים ,ניתן
לכנותן "בהוציאי אותם מארץ מצרים" ,כלשון הפסוק
(דברים ד מו) "בארץ סיחון מלך האמורי...אשר הכה משה
ובני ישראל בצאתם ממצרים" והפסוק (דברים
כג ה) "על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך
בצאתכם ממצרים( "...דברים כג ה') וכבר עברו ארבעים
שנה במדבר מעת צאתם ממצרים.
יתכן ודברי הרוקח יסודם במדרש (במדבר-רבה) "מלחמת
סיחון עשו באלול ,ועשו את הרגל בתשרי ,ואחר הרגל
מלחמת עוג" .שבסוכות דווקא ,היו ישראל בין המלחמות
הראשונות לכיבוש עבר-הירדן המזרחי.
על-פי דברי הרוקח ,ניתן ליישב קושיית התוספות (פסחים
קח :ד"ה היו) מדוע לא יתחייבו הנשים לשבת בסוכות שאף
הן היו באותו הנס ,שכיון שהסוכה היא זכר לישיבה בסוכות
בזמן מלחמה וכיבוש ,ונשים פטורות ממלחמה על-כן
פטורות מישיבה בסוכה (לימים שמחתי לראות זאת
בדרשות חתם-סופר) .כך תובן הנהגתו של רבן שמעון בן
גמליאל בסוכות (סוכה נג" ).אמרו עליו על רשב"ג כשהיה
שמח שמחת בית השואבה ...ונושק את הרצפה" וברש"י
"נושק את הרצפה  -לקיים מה שנאמר כי רצו עבדיך את
אבינה ואת עפרה
יחוננו" .הרמב"ם והרשב"ם מפרשים שעיקר הסוכה
וארבעת המינים הן כהודאה על שזכינו בארץ-ישראל.
הרשב"ם על מצות סוכה כותב (ויקרא כג מג) "חג הסוכות
תעשה לך באספך מגרנך ומיקבך באספך את תבואת הארץ
ובתיכם מלאים כל טוב דגן ותירוש ויצהר .למען תזכרו כי

אז מה אתה רוצה שנבין מזה ,ואיך נדע
להתאחד בבידוד הזה?!
מאז ש'תצורת חיים' ההזויה הזו ,של לשבת-לבד-בחדר ,הפכה
לחלק מחיינו ,נראה שלמדנו דבר או שניים...
יצאנו לשמוע איך בכל זאת חוצים את הגשר ,ליום המיוחל
בו ,בשעה  15:22נוכל ,סוף סוף ,לצאת מהבידוד...

ובכן ,מה היה לנו?
אז מסתבר ,שיש פה עוד כמה משפחות יחידות סגולה
ש -אשכרה ,לא מבינים על מה אנחנו מדברים ,והצליחו
להמלט מכל עשרות אלפי חולי הקורונה ולא להזדקק
לבידוד!! מטעמי עין הרע ,לא נחשוף כאן את השמות....
מאידך -ישנם כאן רבים וטובים ,שבהחלט טעמו טעמם של 4
קירות ושכנים שעושים להם משלוח של 'מנטוס' מהמכולת....
עד כה( ,טפו )..מחזיקה משפחת אברמוביץ בשיא בידודים-
(יותר משלוש ...יותר )...מיד אחריה משפחות וולף ,מזרחי
ושטיינמץ (שנכון לרגע כתיבת שורות אלה הם עדין 'בפנים')
רובם היו אמנם פעמים( -שזה בקטנה ,כולה שבועיים-שלושה
להיות בהסגר) וישנם את הטירונים שהיו רק פעם אחת -בנות
גפן והשומרים (בשורוק) .צעירים.
בקשנו לשמוע מה עבר על המשפחות בזמן הבידוד:
שירי ניאזוב ,בת פחות משנתיים למדה מילה חדשה' -בידוד'
ישר לאונברסיטה ....היא אגב בטוחה שזו מילת קסם שדרכה
אפשר להשיג הכל (מי אמר פעם 'אברא קדברא'?!) ויסכה
שומר ( )1.5חשבה שהקימו בבית מתקן שעשועים חדש-
מחיצת ניילון ,ועליה לנסות בכל דרך לחדור אותה ....רעי
אברמוביץ המתוק שמר במשך שבוע את כל החיבוקים
והנשיקות שמגיעים לאבא ולבסוף -נתן לו אותן! עד
האחרונה ....מכירים את הקטע הזה ,שקרה לשירה ונטע גפן,
שאתה בבידוד ,ומסתובב בבית (כששאר בני הבית לא
נמצאים) ואז -דפיקות בדלת ....אז אתה מחריש ,כדי שלא
ישמעו שיש מישו בבית .משפחת גרשום זוכרים לטובה את
בסוכות הושבתי את בני ישראל במדבר ארבעים שנה המשפחה המלווה מטעם חיבו"ק ,או כלשונם" :זכינו להכיר
בלא יישוב ובלא נחלה ומתוך כך תתנו הודאה למי
את משפחת יעקובסון "....נחמדים .היו פה אפילו שתי
יוצאים
שנתן לכם נחלה ובתים מלאים כל טוב ...ולכך
משפחות שהרחיבו טיפה את המושג "משפחה גרעינית"
מבתים מלאים כל טוב בזמן אסיפה ויושבין בסוכות לזכרון
והתבודדו יחד -בירמן ובנשלמה! ,אבל האמת שפשוט בירמן
שלא היה להם נחלה במדבר ולא בתים לשבת"
רצו לנצל את בנשלמה שיבנו להם ספסל בגינה ...ההוכמנים
הרמב"ם על מצות ארבעה מינים כותב (מורה נבוכים)
דיווחו על תחושות קשות כששלחו למקורבים (מחוץ ליישוב,
"ב'ארבעת מינין שבלולב' ,שהם  -שמחה בצאתם מן
ה'מדבר' ,אשר היה "לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים כמובן) סרטונים נוגעים ללב שהם נאלצים להכנס לבידוד-
אין לשתות" ,אל מקום האילנות נותני הפרי והנהרות .ולקח וגילו שחצי עולם במצבם .לא שווה ....משפחת גפן גם חזרו
לזכרון זה הנאה שבפירות ,והטוב שבריחו ,והיפה שבעלים ,לשחק במשחקי הקופסא שמי-זכר-שקיימים-בכלל .למשפחת
והטוב שבעשבים".
פארן היתה חויה מדליקה ,שערב אחד התבקשו להרים את
הרב דוד מושקוביץ' כותב בספריו שבפסח חוגגים על
התריס וגילו שאלמוני (חברה של אחת הבנות )...כיסה להם
קבלת שפתנו ,בשבועות על קבלת תורתנו ובסוכות על
את החלון בחטיפים וצ'ופרים .עמישראל חי! משפחת וולף,
קבלת ארצנו.
בחרו להסתכל על חצי הכוס המלאה" :בסוף הבידוד היה הר
הכביסה מקופל" ...כל אחד וההנאות שלו.
אבל בתכלס ,כולם בסוף הודו שזה היה זמן איכות משפחתי!

שנת

היו פה כמה שאמנם לא היו בבידוד רשמי ,אבל ,הי ,כולנו
היינו פעם בסגר (הרמטי .)...ובכן ,מספרת חוה עמית ,שאחה"צ
אחד החליטה לצאת לטיול קצרצר עם הכלב ,ולהפתעתה,
בכניסה לבית חיכו חברות ,שכנות וילדים עם שלטים וחגגו
לה יומולדת שבעים!! נתן לה כח לעוד ימים של הסתגרות
בבית.
ויש פה גם זוג צעיר ומתוק שימי הסגר היו ,לא פחות ,ירח
הדבש שלהם!! ...חגי ואבגיל מילוא -מזל טוב! יש לכם אחלה
מור"ק לדור הבא...
ולבסוף ,הנה טיפ קטן ,ממי שכבר היה שם-
"לא נכנסים לבידוד בלי ....ולא יוצאים לפני ש"....
מזרחי " :לא נכנסים לבידוד בלי קניות בסופר ולא יוצאים
לפני שהתחרפנת סופית" (אבל אוכל בריא ,ולא שטויות)....
וולף " :לא נכנסים לבידוד בלי ספר טוב ולא יוצאים לפני
שמסיימים אותו" (החיים תותים)
גרשום " :לא נכנסים לבידוד בלי טלפון ומטען ולא יוצאים
לפני שסוללה על ( "100%וכל מי שלא כתב את זה -בטח
התכוון)
אברמוביץ " :לא נכנסים לבידוד בלי צ'ופרים ולא יוצאים
לפני שישנים הרבההההה" (ואין חכם כבעל נסיון!!)
שטיינמץ " :לא נכנסים לבידוד בלי מספיק גלידה ושוקולד,
ולא יוצאים לפני שכולם מחורפנים" (טעם החיים)
ניאזוב ופארן (כל אחד בנפרד!) " :לא נכנסים לבידוד בלי
טושים ,מדבקות ,דפים ושלל חומרי יצירה ולא יוצאים לפני
שמוודאים שפיות" (שפיות ומקום במגירת היצירות)....
הוכמן " :לא נכנסים לבידוד בלי אוירה וכיף ולא יוצאים לפני
שעושים מסיבת פרידה על האש /פויקה" (יאללה קרחנה)
נטע גפן " :לא נכנסים לבידוד בלי מישהו איתך ולא יוצאים
לפני שראית מספיק סרטים" (מספיק? יש מצב כזה?)
נודלמן " :לא נכנסים לבידוד בלי אוכל!!! ולא יוצאים לפני
ש עוברים שבועיים מאז החשיפה למאומת" (למי ששכח את
הכללים)...
בירמן " :לא נכנסים לבידוד בלי לו"ז ביתי מסודר ולא
יוצאים לפני ש -יוצאים בשניה שמתאפשר! ויהי מה!" (דוגמא
ומופת!)
שומר" :לא נכנסים לבידוד בלי אוכל (והרבה) ולא יוצאים
לפני שמסיימים אותו" (את מי? את האוכל? (והרבה!!!!!) או
את הבידוד?)
לידיעתכם :משפחות עמנואל ,וויס ,גולדברג ,סגל תמסית ולוי-
ישמחו לפרט לכם בע"פ מה שעבר עליהם....

טובה

עמוד 1

מעלה אפרים
סוכות תשפ"א

מעלה אפרים -מקום קטן של אנשים גדולים
נוער

מתכונים

סניף אריאל בנים

לחמניות גבינה-
מזונות

מדריכי העבר כותבים לחניכים
מה קורה חבר'ה? אני רוצה לאחל לכם שנה טובה
ומדהימה ושתמשיכו להתקדם ולהנות מתורה עשייה
וסתם להנות משטויות לפעמים .אני בטוח שהקורונה
תעלם בקרוב ואז אני אוכל סוף סוף לבוא לבקר ולראות
איך כולכם גדלתם .שנה טובה ומתוקה! מת עליכם
ומתגעגע לידור.
_____________________
חניכים יקרים ,מאחל שבעז"ה תהיה לכם
שנה טובה ,שנה של בריאות ושל
התקדמות בכל מעשה ידיכם .באמת היה לי
לעונג להדריך אתכם ,למדתי וקיבלתי מכם
הרבה.
בעז"ה נפגש בקרוב אוהב ומעריך ,בניה
_________________
חניכים יקרים!
סיימנו עכשיו שנה משמעותית מאוד ,השנה ראיתי אתכם
רק מרחוק וחייב להגיד שהיה כיף גדול לראות איך אתם
גדלים מתפתחים ומשפעים לטובה על הסביבה.
גאה בכם על ההתקדמות ומאחל לכם להמשיך לעבוד
קשה ולתת מעצמכם את המקסימום.
לדגן ורטמן ז"ל היה משפט שלאורו הלך והוא "איפה
הקב"ה רוצה שתהיה עכשיו?" מאחל לכם ללכת
בהסתכלות הזאת השנה.
בהצלחה! מצפה לראותכם בקרוב...
דביר מאירוביץ
__________________
חניכי מעלה אפרים בנים התותחים -כיף
לשמוע שאתם גדלים ומתפתחים מיום ליום.
לרגל העלון חדש אני רוצה לאחל לכם
שתמשיכו לגדול הן בקודש הן בחול.
תמשיכו להוסיף טוב לעולם בקדושה
ואהבת חינם" .צריך שכל איש ידע ויבין
,שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים,
ולהדליקו לאבוקה גדולה ,ובכך להאיר את
העולם כולו" (הראי"ה קוק) .רון אוחיון.
__________________
חניכים יקרים שלי,
אנחנו בתחילת שנה חדשה ,זה אחלה של הזדמנות
להתחלות חדשות גם בנו ,לקבל על עצמינו קבלות טובות
לעתיד.
אני בטוח שאתם יכולים להיות יותר טובים מהשנה
שעברנו ,להתקדם בכל דבר שאתם רוצים לעשות.
מסופר על הרב חנן פורת שנפרד במילים "רציתי להיות
טוב" תמיד תזכרו שהרצון שלנו הוא לעשות טוב וככה
נתחיל את השנה החדשה ברצון טוב ובעשייה טובה.
מתגעגע ,צוריאל דניס

בדרך לחידון התנ"ך התנועתי עם הנציג הסניפי

נהדר להכין עם הילדים.
הדס נוימן
מתכון פשוט וקל ,זהירות -מתחסל בשניות !

חודש ארגון תשפ
סניף אריאל מעלה אפרים היקרים!
כבר חודשיים עברו מאז שאנחנו סיימנו את
תפקידנו בסניף ונפרדנו ,והזמן שעבר נתן לי
אישית את היכולת להעריך על השנה
שהייתה.
אנחנו יוצאים עכשיו מחודש וחצי אינטנסביים
של בחינה עצמית ודגש גדול על השתפרות
ותשובה ותהליך זה גורם לך ממש לעבור
על השנה שהייתה וכל העליות והירידות
שהיו בה ועל כל החוויות שלה.
בסופו של דבר מה שנשאר מהשנה זה
רצף של זיכרונות וחוויות ,חלקם פחות
טובים ,וחלקם מעלים חיוך ענק על הפנים
על הטוב של אותה חוויה והערך שנתנה לך.
אני עובר על השנה ונזכר בפעילויות בסניף
במפקדים בחודש ארגון ומוצאי שבת ארגון
המטורפים שהיו לנו ,נזכר בטיול הנטיעות
ואפילו בפעולות הזום בזמן הסגר הראשון,
וכל הזכרונות האלה מעלים לי חיוך על
הפנים ושמחה בלב!
אני רוצה להודות לכם שאפשרתם לי לצבור
את החוויות האלה אתכם ופתחתם לי את
הלב והסניף להיות חלק מתהליך בניית
סניף פנומנלית שמתרחשת בבירת הבקעה!
אני אסיר תודה על כל החוויות וכל רגעי
האושר שהיו לנו.
מי יתן ובעזרת ה' סניף אריאל מעלה אפרים
יעלה השנה מעלה מעלה בדרכו בגאון ,עם
צוות חדש וחניכים מנוסים ומתוקים אין סיבה
שהסניף יהיה פחות ממדהים !!
מאחל לכם שנה טובה של עשייה ושמחה,
מאור קומנר תש"פ.

לבצק:
1ק''ג קמח
2כפות שמרים
6כפות סוכר
3ביצים
250גר' גבינה
כוס שמן
כוס חלב.
לציפוי :ביצה ושומשום
להוסיף לקערה את החומרים של הבצק לפי
הסדר.
ללוש היטב ,לתת לבצק 'לנוח' כחצי שעה-
שעה ,ללוש שוב.
לקרוץ לחמניות ביס קטנות ,למרוח את הביצה
והשומשום
ולאפות.
ניתן להוסיף לבצק (אחרי ההתפחה
הראשונה) -זיתים /פטריות /גבנ"צ /קצח /זעתר/
תירס ...מה שבא בטוב

אוריאל :שנה טובה ,כתיבה וחתימה טובה.
אחרי התשובה של יום הכיפורים ,אנחנו מתקרבים לימי
השמחה "ושמחת בחגך".
במילים אחרות ,אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת מעבר
מכאב וחשבון נפש ,לשמחה של חג הסוכות .
וזה בגלל :
 .1אנחנו שמחים על הזכאות בדין ורוצים להתחיל את
השנה ברגל ימין.
 .2אחרי הימים האלו של חשבון נפש יש צורך להשתחר
ולהתעסק בחיים .
בין המצוות הרבות שיש לנו בחג הסוכות ,אנו מצווים גם
לאכול כזית לחם בסוכה ,דבר זה נלמד (בגזרה שווה) מחג
המצות ששם אנו מצווים לאכול כזית מצה .
מצוות האכילה בסוכות ובפסח מבטאות שני צדדים
שונים בעבודת ה' ותמודדות עם המציאות.
 .1בפסח ישנו צד של המנעות מלאכול חמץ המסמל
גאווה ,כלומר :ישנה מציאות שלילית ואנחנו נמנעים
מלהיפגש איתה.
 .2בסוכות אנחנו מצווים לאכול לחם/חמץ .כלומר :אנחנו
נכנסים לתוך החיים ומתמודדים עם המציאות השלילית
והופכים אותה משלילית לחיובית.
דווקא עכשיו בתקופה של הקורונה הקב"ה מלמד אותנו
ע"י חג הסוכות שלמרות המציאות של הקורונה ,סגר,
מסכות וכ"ו ...אנחנו צריכים לחיות וגם את הדברים
השלילים ,בעזרת ה' ובהשתדלותנו נהפוך אותם לחיובים.
חג סוכות מלא שמחה וחיים תמיד פה אוריאל 😁😉

עמוד 2

מעלה אפרים
סוכות תשפ"א
אל תקחו אותנו ברצינות......

מעלה אפרים במספרים
ארבע בנות חבד -מגיעות לפה בשתי סבבים לחצי
מה שבע?? מה כמה!!!!!
שנה .לרוב עונות לשם רבקי /חני . /הן -שחקניות,
ציירות ,מפיקות ,וברוכות כשרונות...
.... 2 ,1מי יודע?
עושות פעילות לילדים בכל הגלאים ,נכנסות
אחד הוא בית הכנסת! אחד ,יחיד ובאמת
ל'שעת משפחה' ,מעבירות שיעורים .ובכלל,
מיוחד ....שם הדופק של חיי הקהילה ,אבל יותר
מסייעות לחני (הרבנית) בכל פועלה הרב והמבורך.
מארבע קירות וארון קודש -מה שבאמת חי ובועט ,זו
הכי חשוב -המפתח של הבית חבד ,אצלן.
קבוצת הווצאפ העליזה שלו ,ובהזדמנות זו -בבקשה
חמישה גני ילדים -מערכת החינוך לגיל הרך היא
לא לשלוח דברים שלא קשורים לבית הכנסת!
גאוות היישוב! יש פה גנים מכל הסוגים -ממלכתי,
שתי מרפאות! -אתר בילוי מועדף על אנשי היישוב.
ממד ,פרטי תורני ,וחנ"מ -וזהו! החל מכיתה א',
האמת ,ובצדק -התברכנו בצוותי מרפאה קהילתית
יאלצו רוב הילדים לעלות בבוקר על ההסעה .אבל
מסורים במיוחד .אנחנו באים ,כי לא נעים לנו
גנים -יש פה בשפע! ומצויינים! גם משהו...
להשאיר אותם לבד .אגב ,זה המקום היחיד בארץ בו
שישה ימים המכולת פתוחה -לאורך כל היום.
טיפת חלב מזמינה תור אצלך ולא להיפך...
מה תמצאו שם? הכל :קטעים ,אקשן ,בלונים,
שלושה רחובות ביישוב -זה הכל .וכמעט כל 450
מוזיקה ,עידכונים ,נוער ,מבוגרים ,ילדים ,תושבי
הבתים פה איכשהו משובצים עליהם .לך תסביר
הבקעה כולה .וגם -כמובן מצרכים ...לא לשכוח
שאתה גר מרחק  4מדרגות "מגאון הירדן" ,אבל
להביא :מטבע לעגלה ,שק קניות ומסיכה .חובה (?)
הכתובת שלך היא "דרך משואה  ..."9או ש'יד שרה'
שבעה שבטים בסניפים -הכוונה ..יחד ,בשתי
והאמפי הם בעצם באותו רחוב .נראה איך ישלבו את
סניפי אריאל....
הבניה החדשה על הרחובות האלה...

שמונה כוננים לאמבולנס! אחרי שנים של יובש
בתחום ,קמו חבורת אמיצים ומסורים והשקיעו עבור
כולנו בלימודי עזרה ראשונה! אלופים!!!!! בכל
מקרה ,נא לחייג  101ולא להתקשר לשכן...
תשע .בערב -זו השעה היפה של נשות מעלפ
שיוצאות לרחובות ,חבורות חבורות ,לטובת צעידת
ערב שנותנת להן אשליה שהן בכושר .את הגברים,
אגב ,תמצאו רצים כמעט בכל שעות היום....
עשרה בית ספר -כן ,כן ...אם תכנסו לגן רימון,
(חובה) או לת"ת ,ותבררו עם הילדים לאיזה בית
ספר הם עולים -תשמעו מכל ילד תשובה אחרת.
התבלבלתם? גם הם ...עכשיו לך תארגן חוגים/
פעילויות שכל אחד מסיים בשעה אחרת....
אחד עשר משפחות הגיעו אלינו בקיץ האחרון-
שיא מטורף של כל הזמנים!! חבורת אמיצים ,שלא
נתנו לשום קורונה לשבור אותם ,ולמרות הכל הגיעו.
איזה כיף!! מאחלים לכם קליטה נעימה .ותזכרו-
אחרי ההלם של הקיץ ,מחכה לנו חורף כיפי ובסופו
אביב מטריף!!!! יש למה לחכות

נוער

סניף אריאל בנות
ברכת הצוות
"האמנם האמנם
עוד יבואו ימים
בסליחה ובחסד
ותלכי בשדה
ותלכי בו כהלך התם...
ופשוטים ופשוטים
הדברים וחיים
ומותר בם לנגוע
ומותר לאהוב
ומותר ומותר לאהוב
(לאה גולדברג)
אנשי מעלה אפרים אהובים
בשעה שהקורנה מסתובבת ביננו
ואיננו יכולים לפגוש אחד את השנה כהרגלינו-
ברחובות,
במכולת
ובגני שעשועים
רצינו לאחל לכם
מעומק הלב
שתמיד נישאר עם החיוך על הפנים,
שתמיד נשמח במה שיש לנו,
שתמיד נראה את חצי הכוס המלאה
ושנרבה אהבה בעולם.
שתיהיה לנו שנה של בריאות
שנה של מיצוי יכולות,
שנה של שמחה ואושר,
שנת פריחה וצמיחה
ושנת אורה

ליישוב מעל"ף המעלף😉
אתכם רצינו לברך
בהרבה שפע לרוב
שלווה ושמחה לרוב🙃
הרבה הרבה בריאות
אהבה אחווה שלום ורעות👑👑
שלא ישאלו אתכם עו
את מה ששואלים הרבה מאוד
כשתהיו סבא וסבתא מה לנכדים תספרו?
על תקופה שלעולם לא תשכחו!
תקופת המסכות
אלכולג'ל וכפפות
הבידוד ,הסגר והבדיקות
כן אתם! אתם לא טועים
תקופת הקורונה שלנו זה ממש לא מתאים😋😋
נתפלל שזה יעבור מהר
ושנצא לחופשי ממש בהקדם

😘😘

סניף בת מלך

______________________________

בת מלך יקרה!
ברגעים של פתיחת שנה חדשה
רוצות לברך כל אחת באופן אישי!
לשנה טובה ומתוקה!
שנה שיתמלאו משאלות ליבנו לטובה,
ומאחלות לכולנו שניפגש שוב בקרוב
ותהיה לנו שנה של פעילות מבורכת
והמשך פעילויות שוות וחווייתיות ללא הגבלות!
כמו שרק בבת מלך אפשר...
ובהזדמנות זו:
אלו שעדיין לא זכו לבקר בממלכתינו...
מוזמנות בחום בכל יום שני לפעילות כיפית
ומושקעת!!!
עם הצוות המובחר ביותר!
מתגעגעות ומצפות לראותכן
צוות בת מלך  -תשפ''א
דבורה לאה ,אפרת ,מעיין,
חן רות ,שהם ,ורבקי

עמוד 3

מעלה אפרים
סוכות תשפ"א
נעים להכיר....

קבלו אותם!!!!

עמוד 4

