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 אמור  פר'שבת 

 20:01 –בת שהת צא        85:81  - תשבהכניסת 

1455   
 

 ( )פרטים בגיליון ארנה הכט ז"ל  וטים של  פמ ה 

ה ְמָלאָכה" ָעשֶׁ ת ָיִמים תֵׁ שֶׁ  שֵׁ
ש  ֹקדֶׁ ִמְקָרא  ַשָבתֹון  ַשַבת  ַהְשִביִעי   "ּוַבּיֹום 
   ,ג(ויקרא כג)
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 זאב ספראי /   טהרה לישראל?

 "ויאמר ה' אל משה לנפש לא יטמא בעמיו"

הז  לחז" הפסוק  את  לפיו  וכפשוטו,    ההבינו 

ט הלכות  הכהנים. כל  על  רק  חלים  הרה 

להבנת   זו  ,לכאורה היחידה  האפשרות  אכן 

נאמר    .הפסוק לא  אחרים  בפרקים  אבל 

מוגב "הנלשטהרה  למשל  כך  לכהנים.  גע ות 

נפש   לכל  ...במת  ימים  שבעת  יטמא    " אדם 

י אחר  'יא  ' ט)במדבר  בפסוק  הדבר  וכן   .)

"ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש  

..."    ההיא מתוך הקהל כי את מקדש ה' טמא

כ נב')שם  יוצא מפרשת  גם  כך  נפש    לה(.  "או 

אשר תגע בכל דבר טמא או בנבלת חיה טמא  

 (.'ב 'ואשם" )ויקרא ה טמא אוהו ...

הבינו שחובת הטהרה הנזכרת חלה על   לחז"

 , כנס למקדש. ואכןיראל רק אם ברצונו להיש

הנימוק לעונש החמור   ,בפסוק שציטטנו לעיל

טמא"  ה'  מקדש  "את  איננה    .הוא  הטומאה 

נכנס  טמא  ומותר להיות טמא, אך אם    חטא

  חטא חטא חמור. הוז ,למקדש

הסבר היחידי.  ה זה ההיא  בתולדות ישראל ל 

כנרא שהאיסיים  הבינו  אדם  על  ה  כל 

חובה חלה  במהירות   מישראל  להיטהר 

  היא חטא חמור(.   הטומאה   )השהיית  , האפשרית 

כהנים יוצאי דופן בכך שאסור להם להיטמא  

   .סתם ישראלבניגוד לאפילו בשביל קבורה, 

  . שנה  2000זה ויכוח פרשני אידיאולוגי מלפני  

משמעותו   שמל   ,כיוםמה  טהרה  אחר  צוות 

   ?איננה קיימתכבר  ,ככלל

חכמים, של  דרכם  דרכנו,  יהודי   לפי  סתם 

נתבעו   כן  פי  על  ואף  בטהרה.  מחויב  איננו 

עצמם לקדש  בטהרה    , יהודים  לחיות 

מטמאים.  ו המקוואות    מספרלהתרחק 

מהמקדש   הרחק  יהודיים  בכפרים  שנמצאה 

נורמת  הייתה  שזו  מוכיחה  בירושלים 

טהרה איננה  ל.   מישרא  יםבות של רההתנהג 

כן פי  על  ואף  על   ,חובה  נטלו  רבים מישראל 

ל  זה  עצמם  אם  בבחינת:  המצווה.  את  קיים 

 זה טוב גם לנו.  ,טוב לכהנים

בתורה   תורה.  ללימוד  היחס  גם  זה  בעצם 

 .לכהנים  וועדובתנ"ך לימוד תורה והוראתה נ

כולם,  על  החובה  את  הטילו  חכמים 

הכהנים עם  ה  והתעמתו    מי ל  אלהשסביב 

 תורה. ות ללמד  הזכ

קיום    מה לומדים אנו מתיאור היסטורי זה?

החובמצוות   את  למלא  רק  אלא   ות,איננו 

שבאופן   מה  את  גם  לקיים  מוכן  להיות 

פורמלי אתה פטור ממנו, אך הוא מוצג כדרך 

לבודדים חובה  מומלצת    ,ה'נכונה'.  ורשות 

 לסתם בני אדם.  

הקט לקיבוצנו  אלינו,  לעתי ומכאן    ם ן. 

ביוקרוב נשאלים  ות  אנו  דרך  תר  האם 

דתית.  אכן  בוץ  יהק תפישה  על  מבוססת 

במניעת   אמנם  דוגלת  היהודית  המחשבה 

אצלנו   ואין  בשוויון,  אפילו  ואולי  עושק, 

אבל   'טבעית'.  ועליונות  אצולה  של  מעמדות 

פרטי רכוש  על  אוסרת  איננה  וממילא    ,היא 

כלכליים.    וריםאמ פערים   טועניםלהיווצר 

 ,ניקים()הקיבוצ  , תםשא שות  הדרי  :וכלפינ

עצמכם   בפני  ומעבר   ןהמציבים  מעל  הרבה 

ותשובתנו היא   שנדרש בהלכה היהודית.  למה

לימוד   ותה תשובהא חובת  על  יהודי  שמשיב 

הטהרה חובת  ועל  עצמנו  תורה  על  נטלנו   .

ושוויון,   שותפות  של  יתר  שחובות  עבור מה 

העולם   למי  חלום הוא  כל  וחדים ואוטופיה 

כל הקושי עם  ,  להגשים  סיםמנ  אנו  .יםרונבח

  שבדבר.
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 "... לך  ואני תפילתי"                                

   אמור 'פר תשב

   הדלקת נרות - 18:58

 מנחה  – 19:13

 , ערבית קבלת שבת

---- 
 בבית הכנסת ן מניי   -  08:30

 גדולה  מנחה  -  13:30

 קטנה  מנחה  -  17:15

 יעאהרב אילשל  שיעורו -  17:35

   :תהשב  יאתצי -  20:01

                                                           ! שלוםשבת 

  

 

 

 

 

  .נקשטייןבל )בלנקי( יוסףשרה ו  ולהוריםלבח"ל ענבר,  ךשואיעם ני רונן בלנקשטיין ל  *

 . הנכדה /הולדת הבת ל, חנה ורפיתא וסבא ולסב לקידידיה פללילך ו * 

 
 

 

  החול בשעה תפילת מנחה בימות

 . (רוקתו יי )לבעל 19:20

, לאחר 17:35בשעה ר מוזמן הציבו

לשיעורו של   ,מנחה קטנה  

בנושא:  הרב אילעאי  

 אתגר ההלכה בזמן הזה: 

  בין פורמליזם למהות 

 !! זל טובמ

 

   , בשעה טובה

בבית הכנסת, ובכך גם   ותנצרף את ילדינו לתפיל  ,""אמורפרשת    ,הקרובה  תשבב

המני השכונתיים.יסתיימו  וע  ינים  לשמור  מאחר  המחוסנים על  לינו  בין   הפרדה 

ירוק   תו  ש   –בעלי  ילדינו  הכנסת   , מחוסנים   אינם לבין  בבית  הישיבה  יהיה    סדר 

 : כדלקמן 

 הםבותי עם א ,ינם מחוסניםשארים ילדים / נעל מיועדת  – צד דרום –היקומה שני

  עם אימותיהן נותשאינן מחוסילדות / נערות ל מיועדת  – צד צפון –ה יקומה שני

 מחוסנותתשבנה נשים / נערות  ,מרכזיהאחורי הגוש ב

 !יש לעטות מסכה ,ה בבית הכנסתיכל משך השהיבחשוב להזכיר ש

 . לעידו עפרוניניתן לפנות בשאלות והבהרות 

 יהודה שריד ו  כנסתהועדת בית    –עידו עפרוני                                     
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 עם אביטל עופרן  ראיון/  בתמורכ  נשים דעתן 

רבי שמעון בר יוחאי הסיפורים על דמותו של  

מסרים  ומעבירי  לדרשנים  פורה  מצע    הם 

מגוונים הו  .בתחומים  מפעיאצלי  את    לא 

רשב"י    ,כזכורקלה".    דעתן  "נשים  ג שלתהמ

ידי הרומאים  על  התחבא בבית המדרש    , נרדף 

כשהחיפושים  אוכל.  לו  הביאה   ,גברו  ואשתו 

במערה   להסתתר  עבר  שאשתו  מהוא  פחד 

מחבואו מקום  את  דעתן    ,תגלה  "נשים  כי 

ע"ב(  קלה". לג  )שבת  הגמרא  פי  חשש  ה  , על 

אשיענו  רומאים  שה  מכך  נבעשלו     תו את 

 .  הוא היכןה תגלושבר יתהיא ו

שחוזר  משפט  ה בהקשר  הזה,  נוסף  במקום 

הלומדאחר,   את  בדילמה,   והלומדת  משאיר 

למימרות   להתייחס  של איך  רקע  על  שנוצרו 

שונות עולם  הזו תפיסות  המורכבות  עם   .

חזקה  מוטיבציה  עם  בנות  במיוחד  נפגשות 

 במובן הרחב.   ,ללימוד ולהעמקה בתורה

ה  חטיבמנהלת    עופרן,מאביטל  ביקשתי  

קורמן  הבבית  נה  ליוע רות  ע"ש  פלך  ספר 

עקרון,  בק העקרונות   לפרוש רית    את 

עבורה המנחים  עם תבעבוד  ,החינוכיים  ה 

הספר. בית  השיחה  תלמידות  מביאה   בסיום 

  אביטל תובנות מעניינות ובלתי צפויות. 

  מה אופי בית הספר?אביטל,  -

  200-כ  יש  כוןבתי.  משפחתיו  קטן  ספר  בית  זה

לה  ואוה,  למידותת בגנועד  הזהישאר    , ודל 

  לשמור על האופי המשפחתי.כדי 

 לפי איזה מדדים מחליטים את מי לקבל?  -

תלמידה את ה, האת הזיקשים פאנחנו מח

סקרנית, שצמאה  הרצון ומוטיבציה.  עם

יח שלה.  ששתורה ומצוות נמצאים בו ,לדעת

  תהליך משמעותי  אנחנו שומעים ממנה איזה

מצוה ה בת בשנתברה היא ע

 הם לא העיקר, ם  הציוני   . ה ל ש 

  הוא יותר על האישיות.   הדגש 

 ? מה העקרונות לפיהם פועל בית הספרו -

המנחים  העקרונות  את  למנות  יכולה  אני 

 :בעבודה החינוכית אותי

חפץ  א. שליבו  ממקום  אלא  למד  אדם   .אין 

"אני חכמה,   :הלחץ להצטיין ולהצליח, לומר

יכולה" למביא    ,אני  במבחבנות  סלולים  ור 

נכימת  שלא הלב  עבורן.    וניםד  עם  "לכו 

בערב   ולהוריהן  לבנות  אומרת  אני  שלכן" 

שלהן האדוות  המגמות.   הבחירה  על   של 

משפיעות, הלכה למעשה, תחושת המסוגלות  

תלמידה שבוחרת מגמה מתוך  .   מציאותעל ה

המסוגלות נק תחושת  ובחירה,  רצון  ודת 

חות  פהם היא  מים אליתלווה אותה גם בתחו

  ולם עב  חיות  וחנאנ   ,לצערי  מתחברת".  "

בוחרות   אני'ש  להוכיח  רצון  שמרוב חכמה', 

ל הבנות   שנחשבים  "מדד  -במקצועות 

כך,    . גנציה" י ל י אינט  שהולכות  בשל  בנות  יש 

הלב   מחירונגד  כך  על  זה   .משלמות  אגב, 

   לא רק אצל בנות.מצוי כמובן 

א הנחת המוצ.  הספר  לבית  שייכות  תחושתב.  

 יששו  קטנה  הילקה  הוא  הספר  שבית  ,אהי

הבת    .הספר  בבית  לכיתהחברתית    ותמשמע

היא  ו  לנו  חשובה  היאמקהילה,    חלק  היא

מאיתנו בעיני.  חלק  מקום    יהדגש  הוא 

ב  -החברותא   רואה  הלימוד אני    קבוצת 

אותו  בחברותא   של  ללימוד  מעבר  הרבה 

שיכולה   ,של עומקחברות    שם צומחת.  הרגע

לאור כללהמשיך  חברות  החי  ך   שבהים, 

וק  גםוק  לחל  אפשר בדיוק   .שייםלבטים 

לבנות כיתות    חברתית  פעילות  השבת קיימנו
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שיא  י"ב-י"א של  תקופה  זו  כי  חששות  היו   .

דיבוק    נוצר  אבלהלחץ, בלב בחינות הבגרות,  

 אחריהספר    תלביחזרו    התלמידותו  חברות,

על    .ענק  חיוך  עםשבת  ה מבוססת  כזו  שבת 

מ שהבנות  אתביאוכך  חלוהי  ,השיח  ת  ק א 

עצול  לפתחטרה  מהמ   . מאיותמדות 

ועל ידי כך  יוזמות ונושאות בעול,  התלמידות  

ללמוד   ומסוגלות  הסקרנות  את  מפתחות 

   מתוך יראת השם.ומשתנה, בעולם מורכב 

התלמידה.  הכרה  .הכרה  ג. הכרה    במי 

ה  .לה  שיש  בסגולות עם    מקומות הכרה 

היא  ש  ועם   ,ועידוד  חיזוק  צריכהבהם 

.  לחברה  לתרום  יכולה  היאבהם  ש  ומותקמ

  , " משמעות  שחקנית"    יאשהבכך    הרהכ

רואים ו"  היאש  במי  מכירים  .שייכת  שהיא

 ."האות

  זו נקודה מרכזית "  .המורה  של  המשקפייםד.  

המורה.    תהמופני מזכירה כלפי  הזו  הנקודה 

נחמן מברסלבההינדיק  סיפור"   את ר'    . " של 

במ מתחילה  תלמיד  להעלות  בט  הדרך 

אל    ינייםהע מלמ   ,פנים""פנים  עלה ולא 

עם    'לשולחן  מתחת  תשבוי'כשהמורה    למטה.

אפשר    ממנההנקודה שהתלמידה, אז מתגלה  

  כמה   לו   שיהיו   צריך   חינוך   איש   לעלות למעלה. 

  להסתכל   אפשר  אי  . בארסנל  משקפיים  זוגות

כלפי   גם   , ולפעמים   משקפיים   באותם   כולם   על 

"להחליף מאותה   צריך  ם"  שקפייהתלמידה, 

ר  .שונות  חיים  תקופותב אתאנחנו   ה ז  ואות 

תקופת  במיוחד   צורך  לאחר  יש  הקורונה. 

שרואות  משקפיים  המציאות   באימוץ    את 

בביתה   סגורה  שהיתה  נערה  של  מזווית 

כשהיא    עליה   עובר ומה    ,במשך תקופה ארוכה

   . " חוזרת באופן פתאומי למערכת 

  השכלה הפער ב   צמצום   של   השלכות  לדעתך    מה 
 ות?  נים לבנבין הב  םה קייהינית שהתור

 האחרונות   ים שנ ב   –ינת  י נ ה מע י בעי עולה  " 

הבנות   בחינוך  מרובה  השקעה  בתוך  יש 

הממלכתי לעיתים-החינוך  שומעת   דתי.    אני 

  , שהפער בינן לבין הבנים בני גילן  מתלמידות

מדי. אני     גדול  אותנו",  מבינים  לא  "הם 

    ... שומעת לא פעם

במורכבות חיות  כמובנ  הבנות  למשל,  ית.  ך 

לומדת  אנכש מי  קידושיןסאיתן  בסוגיה    כת 

"תלמודש לנשים",    ל  כלפי    המורכבותתורה 

מונחת   ללמוד  חובתן  או  השולחן זכותן    על 

בה דנות  הבניםואנחנו  אצל  הוא ה  ,.  לימוד 

הם נכנסים למערכת    . אותו לימוד מזה דורות

תה רֶּ הזו ,  ֻמכֶּ במורכבות  עסוקים  לא  ורובם 

ה מצויהעמוק  חברתי  ובשינוי  בו. שאנו  ות 

כך  הבנות בשל  לה  המכי  יבהשח  מפתחות 

  , אמת   בזה  יש  אבל  הכללה  זאת   .ורכבותמ

הדגש בעיניי    , ן כ וצריך לתת על כך את הדעת. ל 

 . "הבניםעולים שלב דווקא בחינוך  איך  ,אהו

לסיום אנחנו בוחנות רגע את האמירה "נשים  

שום  בפועל  רואה  לא  אביטל  קלה".  דעתן 

ר  באש  , שיםבנת  לת מזלז תייחסוץ של הקמצו

פערי משכורת,    ית, ויש כ ו יש תקרת זכ הן נשים.  

אבל זה לא בגלל שנשים נחשבות  היא אומרת,  

בגלל  אלא  שהן    לטיפשות  פחות  שחושבים 

מוטלים  זמינות והמשפחה  הבית  שצרכי   .

   .ולכן עבודתן תהיה פחות איכותית עליהן

הערך שמבין את    חשוב לי לציין שאנחנו דור"

המשפחהמרכה של  רואה  אני  גם  והבית.    זי 

ו ראשון, בדיוק הם  ית במקובהאת המשפחה 

שאילעא את  כמו  רואה  והבית המשפחה  י 

הראשון.   במישורבמקום  בטוב  לפעול  י בכדי 

השונים,   עורכיםהחיים  שבועי תכנון    אנחנו 

לו"ז של  על שנוכל  כדי    ,קפדני  לשמור 

   ".המרכזיות של המשפחה בחיינו

 נה ספראידי  ראיינה:
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 ילהה ק.

 

נקלעה   הילה  האחרונה    שבת בק' 

  עיקר התרשמה . בהתפעלהו  ,קשתותלמניין ה

קח  ל  משתתפתכל משתתף וכמעט  מהכוורת.  

בתפ ובעשייה  חלק  למניין.  ילה  בסוף  מסביב 

נפרדו  התפיל מרוז    תפיםהמשת ה  מיהודה 

חמות שהעניק על    ,במלים  המסור  הליווי 

מבוכה  ,הודה  יהודה למניין.   מעט  על   ,בלא 

כל   ת א הזמיןעליו, ו פושהורע המחמאות  שפע

כשיתאפשר.    ,ין לחזור לבית הכנסתהמניבאי  

הכנסת  יהודה   בבית  תפקידיו  את  ממלא 

שנים  במשך  ייעוד  ותחושת  מסירות  מתוך 

 ונטנית מצאה הכרת התודה הספאבל  ,  רבות

ומקום  לה   הלא  זמן  במסגרת  דווקא 

התבשרנפורמלית.   מנייני    ן,אכש  ,ווהנה 

הכנסתהחצרו לבית  שבים  מניין .  ת  כל 

שעשו  ישוהאנ  ,ואופיו שהואם  למה    . אותו 

תקווה   שמשהובוודאי  חוח  נימ  כמוסה 

והס העמוקה  תחושת  פונטיות    –השייכות 

  מסגרות הפורמליות שלנו.ב גם ימצא לו נתיב

 

מתקן  לשל יציקת בטון    פעילות נמרצת 

מלוחים בשפכים    ל עמפ  ליד  לטיפול 

א   ,וריםהשימ תמשכה  לבשומ ת  נו. ת 

ל  ,"יואבי" פונים  אר  ואביאנו  מה  "  ,היבית 

שלנו "יואב:    פה?"  וניםב השימורים  במפעל 

 מערכות ביוב: תעשייתי, סניטרי ומלוח. 3יש 

 

 

שלנו,   למט"ש  מוזרמים  הראשונים  שני 

שמגיע  צינור  דרך  לים  מפונה  המלוח  והזרם 

של    לוחאת הזרם המ  אוסף איתו  ,דרום  לבני

שלהםמה מקבלפעל  במתקן   טיפול  ,  מקדים 

ממשות המפעלים,  שני  של  לעבר  שמ ף  יך 

של   גדול  ביולוגי  טיפול  ן אג"מתקן 

ומטופל שם עם הזרם שלהם, עד    "כימיקלים

 לרמת טיהור מתאימה להזרמה לים.

ק"מ בים    1.5לבסוף הוא מוזרם למרחק של  

 מ' בערך, אל מניפת פיזור.  14 ובעומק של 

סגי שלעם  והעברת   דרום  בבניעל  מפה  רתו 

חדש  מתקן  בונים  אנחנו  אלינו,  הפעילות 

מקדיםופלטי הישן    ,ל  המתקן  את  שיחליף 

 שתיארתי.

המתקן צריך להרחיק מהמים את המוצקים  

)חלקי מזון, שמנים ועוד( והמתקן   מרחפיםה

ש המלאכה    ,"אגן"ל  הביולוגי  את  משלים 

ה המוצקים  בסוף  מומסיםבהרחקת   .

 .ומלח מים יםנשאר

 ם איטליאליקיצילם: 
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אנחיב אלו  מסיימים  מים  את  נו  להקים 

צי אספלט,  בטון,  )מצעים,   .(ייםופהתשתית 

בנמל מכ כבר  מספרד  הציוד  עם  ולות 

המיכלים  המכונות,  את  נעמיד  ובהמשך 

 ונחבר הכל למתקן אחד עובד.  ,והמשאבות

   ". אמן.בע"ה נעשה ונצליח
 

לנו הבנייה   ,יוצא  ראות  ל  ,בתקופת 

דודינו   בני  איך    רהמדו  .מקרובאת  הסתקרן 

איטלי  יקים  ואל  ,הרמדאן בר עליהם חודש  עו

ל עםנאות  ד בועה  ,יהעסל  אחמד   שוחח 

כ  מפעיל    ,שנה  20-בבנייה  כלים.  בתפקיד 

גר פחם  אחמד  אל  הפועלים    ,באום  רוב  כמו 

ש   והוא  ,אצלנו נס  עקבמספר  יעה שעות 

בשמש והעבודה  לא    ,ארוכות  הפועלים  רוב 

אל  בבוקרקד מו וכלים  א  אצמים  עה בש   ,ם 

 . 8:00-ל 7:00 בין – ובערב ,בוקרב 4:00

 

ש  אחמד מהפכה  מספר  יש    חסיבהיום 

צמים  תריוומדאן  רל מתפללים    ,צעירים 

והמסורת ההלכה  את  אליקים:  ומקיימים   .

משמינים  אחמד," או  מרזים  בסוף   ?" האם 

ה"  :אחמד אבל    ,מרזיםהרוב  חודש  בסוף 

שינו עקב  משמינים  מבוטל  לא  יים חלק 

האכילה ארוחות שתי  לים  וכא  .בהרגלי 

  ". ןביניהגדולה  הפסקה  ו  ,צפופותיחסית  

על" משפיע  זה    : ד חמא  ?"ודהעבה   ואיך 

העבודה  " שיום  מספיקים    ,מקוצרלמרות 

הפסקות  יבבני שאין  מכיוון  הדבר  אותו  ה 

וסיגריות  ,לקפה הילדים"  ".אוכל  עם   ? ומה 

הזאתה בתקופה  לומדים    : אחמד  "?ם 

י  דיםם לומהילדי" ת  י אכ  ,ותרכרגיל ואפילו 

הפנאיש לשחק    ,הרמדאן  בזמן  ,עות  במקום 

מוד  ."ללימודים   מקדישיםבחוץ    ההמדור 

 .על השיתוףיקים לאל

 של ארנה הכט   פמוטים ה 

השער   בתמונת  שלהפמוטים  הכט  היו   ,בנהי קבוצת  ת  חבר   ,ז"ל  ארנה 

י, או הפמוטים  אישה חיונית שלא נישאה מעולם.  ניצבו  תם  רשה מאמה, 

בבי  מרכזי  ימיה  וותה.גא היתה    ועליהם  תהבמקום    ה, כשחלת  ,בערוב 

א ביני   ,בטובר רוחי  ותה  סעדה  עונוצר  חיבור  חשה שכמוק.   הן  ארנה 

חפציה    לחלק  החליטה  , קרב  שסופה  חמהאת  והעניק ביד  את לרוחי    ה, 

לשמור   מעין צו  ווראיתי בווה  "התרגשתי מאוד מהמח י:  ח רו.  יםהפמוט

,  להדליק נר נשמה  ,הה לפטירתכרה של ארנה. לערוך טכס ביום השנ על ז

רצה הגורל . 'באדר א  'ט-ב היא נפטרה  .  ליהר ע פולס ור'יזכ לומר בשבילה ' 

לאזכרה    התודרך כלל מצרפים א אנחנו ב  מאז, וט' באדר-בוגדעון נפטר  

ולסיום רוחי מוסיפההמשפחתית  ארנה, שהפמוטים    דווקאמצער ש : "". 
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מעולםהאלה   הדליקה  לא  ללבה,  יקרים  כך  כל  שב  היו   כי   ,תנרות 

   ת".ה לא מדליקה נרושאינה נשוא אישה -במסורת הייקית שממנה באה 

 

 שמוליק ליברמן /  יתבסוף הכל זה עזרה הדד

נושאים    תעלולהברצוני     , חשוביםכמה 

הרצון שביעות  רמת פר מאוד את יכולים לשש

 נו. , לטובת כולברכביםמהשימוש 

 : זמנות ה 

 ,הנסיעהככל שלסדרן יהיה יותר מידע על   ✓

י לכן   .לסידור  טוב  יותרלדאוג  כל  והוא 

נסשכ מאו  ,יעהמזמינים  ייק  דל  דחשוב 

לשבץ באופן  על מנת שנוכל    ,בפרטי ההזמנה

 לפי הצרכים: בים הרכ אתמדויק נכון ו

בציון  חשוב     ✓ הנוסעיםלדייק   מספר 

מזמין    ,לדוגמא  –  הצפוי ביימצאם  ת  זמנהן 

גדול   אקראי  רכב    כאשר   ,נוסעים  9באופן 

או לחלופין מזמין    ,8להסיע    בפועל  יךצרהוא  

קין. זה לא ת ,  3מסיע  למרות שהוא    7-רכב ל

הגדול"  לזכור שגם בקטגוריית "הרכב  צריך 

  7-מ ונה  מספר מושבים ש   רכבים שונים עם יש  

זה   , 9עד   הוא  "הנוסף"  המושב  ולפעמים 

היה רכב נפשות י  6  בתשיכריע אם למשפחה  

 וחגיםשבתות    לקראתבייחוד    .לנסיעה או לא

להתחשב שלכל   .צריך  להבין  צריך  הציבור 

   ל אחרים.השפעה מיידית ע עולה שלו ישפ

לגבי    כך  ✓ יעד הנסיעהגם  הבדל   .דיוק  יש 

תיעדוף השונים ואנו עושים    הנסיעהי  בין יעד

יעדים.צרכים   יש הבדל בין מי   , לדוגמא  לפי 

ולשנ שמונה  לקרית  לראשוןוסע  שנוסע   מי 

שאף  רוצים  ואנחנו    ,בח הרכמבחינת כו   לציון

עם  ק  יחרו  לא   אחד  פיקנטו   קיהשיניים 

 בעליות לגולן. נהטקטנ

ההזמנות:     ✓ בעניין  נוסף  דגש 

רכברק    לציין  יש   אתם  איזה 

כי בפועל זה יכול   ,ולא לסמן מה לא  צריכים

ההזמנה את  לכם  לכתוב  .  "לתקוע"  אפשר 

העדפה כזו או ,  רצו לצייןכל דבר שתבהערות  

וכו נית'אחרת  גם  ,  לחני   יליאלשלוח  ן  או 

 .בקשותפ עם הערות ואוואטס 

די מקרים  יש יותר מ   ב בזמן!!!רכ  נוהזמי  ✓

ב  בודק  אני  השיבוצים    שכל   20:00-שבהם 

עוד    ,מסודריםלמחר   מגלה  אני    6ובבוקר 

שובצו שלא  מהלילה  חדשות  ואני   ,הזמנות 

שנותר. מנס בזמן  בדוחק  פתרונות  למצוא    ה 

ואז לא    ת מראששעו  48עדיף להזמין רכבים  

בעי  שום  המקרים    שבץ ל ה  י תהיה  את 

 הדחופים. 

 ביטולים: בים ו עיכו 

ב   ✓ העיכוב  משהו   -  חזרהמועד  קורה  אם 

מתעכב לי  -  ואדם   נכון   מנם א.  שיודיע 

אוטומט באופן  מחליפה    , רכב  ישהמערכת 

  . ה להפעיל שיקול דעתיכולאבל המערכת לא  

עובד   )המחשב  שעה  delay)בעיכוב  רבע   של 

למחשבלהחליף.    מסוגלתמיד    לאו  ,בניגוד 

יכול   דעתשלהפעיל  סדרן    את   וללשק  ,יקול 

 .ולמצוא פתרונות הנתוניםמכלול 

מאמצים    -  ביטוליםלגבי     ✓ עושים  אנחנו 

בשבתות דאוג  ל בייחוד  רכב,  יהיה  שלכולם 

מ אם  לכן  של וחגים,  ביטול  על  יודע  ישהו 
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יבטל    שלא  ,נסיעה אלא  האחרון  לרגע  יחכה 

שלא נגיע למצב שנסיעה   ובטח  ובטח  ,מראש

שעה אחרי  לבד  המשמעות    שוב,  .נמחקה 

היהישי תהיה רה  לא  אחר  שלמישהו  א 

 וחבל.  ,הזמנה זמינה

   : ניקיון 

נקילהחזיר  מאוד  חשוב     ✓ צורך  .רכב   אין 

נעימהלהחזיר בצורצריך    כן  לצחצח אבל   , ה 

מטונף יהיה  מקרים    .ושלא  מאוד  הרבה  יש 

מל שמוחזרים  רכבים  בעטיפות,  של  אים 

.  לכלוכים, חול ים, קפה או נוזל אחר שנשפך

הזבל,  יש את  על לעב   לאסוף  מגבון  עם  ור 

 במידת הצורך. ,נוזלים ולשאוב

   תקלות:   

שעובדצריך     ✓ הרכב  לזכור  ענף    עוסקים י 

  כל בזמן ל באבל על מנת שנוכל לטפבתקלות,  

תשאירו  - של    אל  האיתור  את  לנו  רק 

הבוקר'  התקלות לפני    ,מבקש  אני  '.על 

לעבור מסביב לרכב לראות   יהולאחרהנסיעה  

אם   נצ'רים.על פדגש  ב,  ותקלות  שאין פגעים

תקלות,   דיווח  ה  שבבקיש  בטופס  להודיע 

  ה אליי.יתקלות או בפני

הרכבנ  ✓ הכרת  ללא  אנחנו    -  סיעה 

ר מספר  זה מחזיקים  שונים  רכבים  של  ב 

ראשון  .מזה של    -  דבר  האישית  באחריות 

לא   למדו  הנהגים  לא  שהם  רכב  על  לעלות 

מק  .עליו תדרוך  לעבור  הוא  הנכון  יף  הדבר 

מכל   ממני הרכב  אדם  או  את  שמכיר   .אחר 

,  הסבר מקיףבשניות אלא    20לא בפטפוט של  

רכב על  חדשיםבייחוד  להזכיר   .ים  חשוב 

ללא ש רכב  על  זו    מוקדמת רות  כיה  לעלות 

 . עבירה על החוק

הזה  ו   ✓ ספציפיבהקשר    בנוגע   ,חידוד 

לנורות, חשוב    –  !החיווי   תנורול לב  לשים 

משרד סידור  יש ב  .להכיר את הנורות השונות

כל  פלק  רכב של  הרכבט  כן  .נורות  כל    ,כמו 

רכב"  תקלות בנורות  "  יכול לכתוב בגוגלאחד  

הנורות כל  של  ופירוט  ציור  אם   .ולקבל 

נור עם  נא    –תקלה    תנדלקת  לנסוע  לא 

י  עו ל תודי,  למישהו נדלקת נורה  אם  הרכב!!! 

בנסיעה  מיידית, שממשיכים  אחרת  לפני   ,

 ול. האדם הבא יעלה על רכב תק

 :   שעובדים בחוץ   נשים רכב של א 

לנו     ✓ מיש  למעלה  רכב   30-קצת  כלי 

לאנשים עבודהרולצ  שצמודים    . כי 

  לדאוג לרכב היא  אלה  מחויבות של אנשים  ה

  ישרים ו שמן, מים, מים בו   -  תקינות ל ניקיון,  ל   -

אוויר זמן  פעו,  ולחץ  בכמה  לקפוץ  פשוט    -ם 

 למוסך ולראות שבודקים שמן ומים. 

קבועות  נסיעשל  הזמנות  שות  לענא    ✓ ות 

מראש שבוע  חודשים יכשמזמ  !רק  הכל  נים 

היא    , מראש לא    שאנשיםאו  התוצאה 

עבודה    מבטלים  לנסיעת  באמצע  ורשומים 

העצמאות יום  או  כיפור  שהם  יום  או   ,

 ,םחוסמים את כל שעות הסידור לרכב מסוי

יודע בדיוק  שאדם  לא הגיוני    .חודשים מראש

המדויקו העבודה  שעות  שלאת  שלושה    ות 

ברכב  .  מראש  דשיםחו השתמשת  לא  אם 

ל  ,שלך רכב  הזמנת  אבל    9.00-אם  בבוקר 

ב רק  מאדם    ,12.00-נסעת  מונע  אחר  זה 

ב שיזמין      .רכבשימוש  שמי  מתחייב  אני 

 יקבל רכב.  ,שבוע מראש

   חניות: 
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  . במיוחד בקיבוץ  ,ורסובר  חייבים לחנות  ✓

של הורסאנחנו   גודל  בסדר  טמבונים  ים 

א יודע אם מישהו ל  .)!!!(  ₪ בשנה  300,000

ב קרוב משפחה /שיבקש מחבר  ,סרוורלחנות 

 קורס מזורז. 

  הלחץ   חוץ את הגלגלים למדרכות! כל ל לא ל    ✓

 . ואת הצמיגים   את הרכב והורס    יושב על הגיר 

   : משפט לסיום 

עובדי ענף הרכב:   כל חשוב לי להוקיר תודה ל

הרכב וסידור  קשה    ,המוסך  שעובדים 

בוקר    ומשקיעים התקלותבבכל  על    ,תיקון 

במנת   יצאו  שעונה   רגבלחני    , זמןשהרכבים 

 חשוב לי להגיד  . כל שעות היממהלאנשים ב

הדדית  הז  הכל   -בסוף  ש  ,לציבור ל  כ   .עזרה 

הם  ה שצוינו  אחד   כדידגשים  לעזור  שנוכל 

לחוויה ולדאוג  צי ח  לשני  של  בשימוש  יובית 

שלנו. המשותף  ירגיש   הרכבים  אחד  שכל 

 כאילו מדובר ברכב הפרטי שלו.

 

 תרבות  שולחןמ                 

  ערב שירים עם  הזמרת ..." ירושלים של זהב"    ❖

  ון,יום ראשביתקיים  ,לכבוד יום ירושלים שולי נתן

     .בפרגולת חד"א 19:30בשעה  (2.5)  כ' באייר

 רב בחסות המתנ"ס. עה

"ואתאהב  -  איתמר ושלומית  ,עמית –  נגה רפל וילדיה עם"קפה ספרות"    ❖

-  דדותה של משפחה עם גידולה של רעותהתמו על  ,בסיפור ושירערב  -בסופה"

  ( 5.5)  כ"ג באייר ביעי, ביום רמאתגרת במיוחד.   ,ילדה בעלת צרכים מיוחדים

 בבית עקד. 20:30בשעה 

   זור טיילת ארמון הנציב ילא לים רושטיול יום י     ❖

המקוונת   רשמההה (,9.5ביום ראשון , כ"ז באייר )

  באישורהטיול    (5.5) באיירכ"ג  ,עי עד יום רבי    ,בעיצומה

  .משטרההו יריית ירושלים ע

  דנברגעופר כץ וורדה גולישראלית עם   קבלת שבת -"לקראת שבת לכו ונלכה"    ❖

 .(14.5)  ג' בסיון ,שישי ביום

 

 !ימים טובים לכולנו
 תרבות. הועדת 
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 את הציבור לערב עיון בנושא   ןדתי מזמיהקיבוץ  ה

 ?אצלי מה עניין שמיטה 

 שת בחיבור למצוות השמיטה מחוד התבוננות

 .בפייסבוק לייבובזום  ,באייר 'יום ראשון כ ,2/5-ב

  רב ישיבת הקיבוץ הדתי מעלה גלבוע -  ניקיוסף זלוט ד"רהרב  - 17.20

 קדושה הצומחת בקרבנו    -השביעית    פירות              

 יים ת רב ישיבת מחנראש צוות בית מדרש להתחדשו -  הרב יוסי פרומן  - 18:15

   שמיטת כספים   : סדנה               

                 (הרצוג)יכל שלמה ראש בית המדרש לנשים בה - הרבנית דוקטור מיכל טיקוצינסקי - 19:20

   הלכתי   מבט   -מצעים מנותקים               

 השתתפות  פאנל ב - ? ן כוונת התורה לשמיטה שלנו י ב   מה  - 20:30

  קיבוץ טירת צבי לשעבר רב ,יצחקשיח  ראש ישיבת - יץהרב אורי ליפש

 נשים מייסדת אתר הייעוץ הלכתי ל ,יועצת הלכה - תרצה קלמןהרבנית דוקטור 

  בצהרראש תחום אתיקה  ,ולשאראש ישיבת אורות - הרב יובל שרלו

 

 
 

 " דוםבית הא"תתקיים בבמאי,   3-5עד רביעי, כ"א עד כ"ג באייר,  שניבימים 

 רץ חפץ". פעילות של רישום ותיעוד, מטעם המיזם "א

   ,ידי צוות מומחים, ולצידם חברים מהקבוצה פעילות זו תתבצע על

 וכן כמה מתנדבים מחוץ לקבוצה.

 .15:30עד  8:30ות הפעילות: שע

                                                                           ,לספר שם,התרלבוא, זמנים להמתעניינים מול כ

 .בתהליכי הרישום  לסייעאף ו

 יסכה. ל עדנה או  ים אפשר לפנות א לפרט

 בואו בשמחה! 

 ועדת מורשת וצוות הבית האדום.

 

 ית האדום בבחפצים תיעוד 

 

 

 ת שמיטה ישראלי
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 ...  לקראת עונת החופשים

 כם, ירישמו ביומנ 

 5 "זפאת ט"ו באב השנה נחגוג  במופע 

 22.7חמישי, אור לי"ד באב, ביום  שיתקיים 

 ( 21.7-)למשתתפים, חזרה גנרלית ב

 אל תחמיצו! 

עפרוני ועדי קריק  עפרוני, גפן שושי זלקינד, יפעת כהן, נדב עמיר, עידו -צוות הפ"ז צוות  

 

  15:00בין השעות  ( 5.5) כ"ג באייר עי ביום רבי
קולקציית    ,נעלי איציק  תתקיים מכירת ,19:00–ל

 .טחבמש .קיץ
                                               עפרה ,בברכה

                                

                                   

 לצעירים שלנו !  -  ע ברכות הצלחהמזל טוב ושפ

חרורו מחיל הים והגעתו ל"שנת בית"  י על ש  , שיריאן )הקשר(  אלעד ל 
 מעותית וטובה! מש   זון. שתהיה תקופה בקיבוץ. אלעד עובד בענף המ 

ות משרתת כמ"מ  כלכלית. רע   תה לקבע בעצמאות על כניס  , רעות לסלוי ל 
 רעות!   , בחוות השומר. מצדיעים לך 

ורו משירות קבע ביחידה הטכנולוגית של חיל  חר על ש  , רן צרויה ל 
בהצלחה    -בעצמאות כלכלית מחוץ ליבנה   יעלי  רכו עם והמשך ד   , המודיעין 

  ל הגדול! והמון הנאה בטיו 

ובגד"ש   ה שנת בית" בזיתי על סיום "  , וצ'יקי )רון( אריאל   דהר סמי ת ל 
 לעצמאות כלכלית בקיבוץ. בהצלחה רבה בדרככם החדשה!   ויציאתם 

תהני מהעיר הגדולה ותוציאי גם    -על המעבר לתל אביב   , בטר פז בגליי ל 
 ות תל אביב לפזז! את נש 

  ון מזל טוב! המון המ   -   לענבר לרגל נישואיו   , בלנקשטיין  רונן ל 

  לרגל יום   98ל אוגדה  אות הצטיינות ש על קבלת   , ף יובל וול ל   -חביב  ון  אחר 
    ! גאים בך מאוד   -העצמאות  

 צעירים הועדת  , יםאוהבים ומחבק               
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 קהילה / שמשון  הנהלת של   ה משולחנ

 בחדר האוכל פתיחת ארוחת הבוקר

ארוחת   את  ולחדש  לחזור  האפשרות  סביב 

הבוקר בחדר האוכל חזרה במוסדות שאלת  

עד   ביבנה.  שלנו  העבודה  יום  מבנה 

ניכר   חלק  הקורונה,  של  להתפרצותה 

בבוקר  העבודה  יום  את  פתח  מהחברים 

האוכל  קפה    בשתיית נלוו בחדר  אליה 

משנה   תורה, כמו  שוניםאירועי  לימוד   :

ועוד.   העבודה  יום  תכנון  רעים,  שיחת 

נדחה העבודה  יום  תחילת  מכך   כתוצאה 

לכיוון   הלכו 7:00שעה  הוהתארך  משם   .

יומם למלאכת  רבים   האות  ,החברים 

כ כעבור  וחצי  הפסיקו  לגשת   שעה  בכדי 

הבוקרל האוכל  ארוחת  הפסקהבחדר   ,  

לשעה שעה  חצי  בין  זו  שארכה  הפסקה   .

ים לקטיעת רצף העבודה גררה בהרבה מקר

 .  בענף ולאיבוד זמן יקר

ל מנת  עצמם  על  מהענפים  דעת  חוות  קבל 

עלה הנושא הזה לדיון בפורום מנהלי ענפים 

מליאה שקטיעת  הסכמה כמעט  ושם היתה  

היא  רצ הבוקר  ארוחת  לטובת  העבודה  ף 

שצריך   לוונכון  קושי  חלק    למצוא  פתרון. 

השאלה   עם  מתמודדים  כבר  מהענפים 

הוא  ן  פתרוהו לצורך  שלהם  קצרה  הפסקה 

הענף. במסגרת  בוקר  הגילוי   ארוחת  למען 

את   ,הנאות מתחילים  מהענפים  בחלק 

בבוקר מוקדם  שהעובדים    , העבודה  כך 

פנים כלל  בדרך  הבוקר,  לארוחת  -מגיעים 

 ענפית, לאחר כחמש שעות עבודה.

להתייעל   מנת  רצף  אעל  ליצור  מבקשים  נו 

חברים  הצהרים.  ארוחת  עד  עבודה    של 

יגיעו לעבודה לאחר שתיית קפה או ארוחת 

עד   ורצופה  יעילה  לעבודה  ויתפנו  בוקר 

מבקשים  אנו  כך  לשם  הצהרים.  שעות 

עד   הארוחה  של  ההגשה  זמן  את  לסיים 

חברים  8:00שעה   שיש  לכך  מודעים  אנו   .

שהגיעו   או  שונה,  שלהם  העבודה  שמבנה 

בו הם פטורים מחובת עבודה גם    ,לגיל  אך 

יתאפ החדש  לחדר  במבנה  להגיע  להם  שר 

בנחת  ולאכול  הסגירה  שעת  לפני  האוכל 

 ולהיפגש עם חבריהם. 

ראתה חשיבות  ועדת שירותים שדנה בנושא

האוכל   חדר  החופש  בפתיחת  בתקופת 

הגדול  ובחול המועד כפי שהיה עד כה, עד 

ימים וזאת בשל העדיפות ש  ,9:00השעה   ל 

המבוגרים   בעיקר  החברים,  מבחינת  אלה 

בני   ומבחינת    ,משפחההמארחים 

החינוך.   מערכת  בהתייחס  התארגנות 

זו   אלה   יהיה  ניתןלנקודה  זמנים  להחריג 

של   ההגשה  זמן  את  בהם  ולהאריך 

שאלת   גם  בצדק  עלתה  ארוחת הארוחה. 

ב החברים  הבוקר  רוב  שעבור  שישי,  יום 

יום פנאי וחת הצהרים. ובוטלה בו אר  הינו 

בוקר  להגיש ארוחת  זה  ביום  נכון  לכאורה 

 ולתגבר   מאוחרת יותר
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 , את הצוות של חדר האוכל בתורנים נוספים

בימי  האוכל  בחדר  כ"א  מחסור  בשל  וזאת 

 . שישי

הרגלים לשנות  קשה  מבנה  האת  ו  ,נכון, 

שככל שאנו    , המיוחד של ארוחת בוקר ביבנה 

נכון   .ם ים אחרי בקיבוצ   ורע   יודעים אין לו אח 

חדר האוכל היא התכנסות חברתית שיש  ש

חשיבות ההצעה   לה  הנסיבות  בשקלול  אך 

סבירה   לנו  נראית  הנושא  שלנו  ומידתית. 

   .בשבוע הבא   יידון באספה הקרובה 

 ו... 80יבנה בת 

ה שנת  אירועי  מגפת   80-הפקת  בגלל  נדחו 

לגיבוש   צוות  מלהקים  נמנענו  הקורונה. 

ב לוט  העתיד  עוד  כל  כרגע  ערתוכניות  פל. 

לנו שזה הזמן המתאים לצאת לדרך   נראה 

היותנו  את  משמעותי  באופן  לציין  כדי 

רב הולדת  -חברה  יום  החוגגת  .  80דורית 

גלס בראש    דגנית  לעמוד  עצמה  על  לקחה 

 הפרויקט. 

בצוות ההיגוי שישרטט את מפת האירועים  

בלנקשטיין שרה  חברים:  מספר   ,שותפים 

יפעת אלנעמה טסלר,  שושי זלקינד,   י כהן, 

רפל,  כהן נחמיה  עפרוני,  ,  עדו  עמיר,  נדב 

רחל ויצמן )תרבות(, שמשון גוטליב )הנהלת  

 קהילה(.

שהאירועים   שלמרות  מאמינים  אנחנו 

בני   כבר  כשנהיה  ע  81יתקיימו  דיין  נרגיש 

 80כצעירים בני 

שבע טסלר    של   ברכות   שבת  בשבת  שוחט    מעיין  ובח"ליאיר  אי"ה    ,          נשא  פר'תחול 

 בוצה.לקהחתונה תיערך מחוץ  השבועות(.שבת לאחר חג ה) 22/5י"א בסיון 

 

 .דירות האירוח עדיפות בקבלת העלי השמחבלתינתן בשמחות  תזכורת:* 

 

 

 לאבי ששון 

 ברכות  רורצ

 !סורפפרו  וארתבלת  לק 

משיך ללמוד וללמד, שת

ר ֵּ מ  ַׁ  !!  ולעשות ְלש 

 בית קובצת יבנה 
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 אילה  –" ראמו אחות כוננת בשבת פר' "

 ידיעות " טסאפ אבמרפאה יפורסמו ביום ראשון בקבוצת הוול של ד"ר מיט קבלהעות ה ש*  

 יבנה".      

   ענף הבריאות בטיול ענף. ביום זה המרפאה , 4/05 ,כ"ב באיירביום שלישי *  
 .סגורה    
   . תבמקרי חירום בלבד יש לפנות לאחות תורני    

 ופים בלבד, ים דחבמקר.  גורהסה  המרפא –30/04–יום שישי ה  :ימי שישי במרפאה  *
    .גלית –7/05-ב .ניתן לפנות לאחות בית סביון   

 , יש לתאם תור מראש מול המרפאה.  בדיקות דם -! רתתזכו * 

 ,  על אחת כמה וכמה, מי  שמרגיש  מתבקשים לתאם מראש הגעה למרפאה   אנשים ללא תו ירוק *  

 וני. ליצור קשר טלפ   א עליו לא טוב, אסור לו להגיע למרפאה אל    

 1221 –, איחוד הצלה 4000 -: אחות בכוננות חירום

 ת, צוות המרפאה רק בריאו                                                                                                                      

 

 "בתפילת הוידוי אנחנו מסיימים בשני סוגי חטאים: 

 על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד 

 מהון לבב. ועל חטא שחטאנו לפניך בת 

אדם חייב  מדי, לי   לפעמים  יותר  פועל  שהוא  על  הדין  את  תן 

 זקת חטא. לפעמים על שאיננו מגיב כלל. אלו ואלו בחו 

"בתשומת  בסכנת  עמדו  הקודמים  בדורות  בגופי  -המתקנים  יד" 

בתמהון  לחטוא  עלול  דורנו  לא -הלכות.  שגם  ונדע  לעשות -לבב, 

 . הוא חטא" 

אדמנית,   צוריאל  של  העזבון  הזרם )מתוך  עמ'    בתוך  שלכות  "ה   , 446ונגדו, 
 . ל הויתנו הדתית"( ישראל ע   -  התמורות ביחסי גולה 

 הציטוט השבועי 
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 / נתן זך חצי              

 

 כירוב קחהשירים: יצ על

 mkomon@gmail.combi :ערכתלמ  יםלוח מאמר הכתובת למש 
 . בייןשית פיי ושררעיה זלקינד, ניר יעקבג, ברנטליה גולד נה ספראי, : די המערכת

 
 

 ֲחִצי ָיֵרַח ּבֹוֵרחַ 

 ,ֵמֲחִצי ָעָנן

ה   ֲחִצי ָאָדם חֹוצֶּ

ֻצָנן ִביׁש, מְּ  .ֲחִצי כְּ

 

עָ  ה ׁשֶּ  ִשיתָ ֲחִצי ַמֲעשֶּ

 ָיה ֵמִביׁש הָ 

תָ  ַלטְּ חְּ ָכל זֹאת הֶּ  ּובְּ

ִביׁש ת ַהכְּ  .ַלֲעֹבר אֶּ

 

כֹוֵפף  ִהֵנה ֲחִצי ֵעץ ִמתְּ  וְּ

הֹו  ַמֲחִצית ָגבְּ  לְּ

ת ַוֲחִצי  לֶּ  ִאָשה ׁשֹואֶּ

ה ֵכן, אֹו לֹא   ?ָאז זֶּ

 

 

 

 

 

ר ֵמִׁשיב  בֶּ  ַוֲחִצי גֶּ

 ׁשּוָבה ֲחִצי תְּ ַרק 

 ַוֲחִצי ַנֲעָרה 

ָתה  מֹו לֹא ָהיְּ ת כְּ מֶּ ֱעלֶּ  נֶּ

 

ִׁשים  ַגשְּ  ַוֲחִצי ַחִיים מְּ

 ַאַחר ֲחִצי מּוָבן 

 :ַוֲחִצי ָזֵקן צֹוֵעק 

 !ֲאִני עֹוד ָכאן 

 

mailto:bimkomon@gmail.com

