
חג המשק

2 . 12 . 2022  , ג ו תשפ" בכסל ח' 

  
הדלקת נרות - 16:14 צאת השבת - 17:16

גיליון 1538

יצא ו שבת פרשת 

חג המשק

[

י של ם  קי האלו חלקת 

רחת פו גם  ו פה  י

ת בי תי  י בנ י  אנ

ש כבי סללתי  י  אנ

למכבסה ע  י להג הצלחתי  ו

 



למזל ויהודה גוטליב

ולכל המשפחה

להולדת הנכד, 

בן לאריאל ועדי.

מזל טוב

לחברי הקיבוץ,  תודה!
 

תודה על התמיכה והעזרה בשעתנו הקשה.

תודה לכל מי שבישל ואפה וטרח, שהביא ציוד ולקח, 

שדאג שלא יחסר לנו מאום 

מכיבוד ועד עשירי למניין.

תודה לכל מי שבא לבקר לנחם ולחלוק זיכרונות, 

ותודה מיוחדת לצוות בית סביון.
 

תודה גדולה לכולכם
 

 ילדי ונכדי משפחת ינובסקי

לאחר תפילת מוסף שיעור מפי 

סבא תרח לעומת סבא לבן

בנושא:

אייל זנה

לאחר תפילת ערבית ילמד: 

יאיר לסלוי
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16:14- הדלקת נרות

16:31- מנחה קבלת שבת וערבית

 תפילת מנחה בימי החול 16:35

שבת פרשת ויצא

 

13:00- מנחה גדולה

16:14- מנחה קטנה

17:16-צאת השבת

שבת:

08:00 - שחרית ומוסף

חברי הנהלת הקהילה נפגשו השבוע עם חנה יעיר והעניקו
לה תעודה לרגל יום הולדתה המאה. בתעודה מצוין שנטענו

לכבודה 10 עצים דרך קק"ל. הייתה פגישה מרגשת
ומעצימה. שנזכה להמשיך ולחגוג ביחד בבריאות טובה.

                                                                     חברי הנהלת הקהילה 

אספת החברים במוצ"ש בשעה 21:00



עם שמעון אפרתי
"ונתן לנו את תורתו"
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מאת: שרון לב

שם: שמעון אפרתי

מקום: קבוצת יבנה

מועד בר המצווה: לפני 67 שנים 

הוריי הגיעו מהולנד בשנת 1936 והיו חלק מקבוצה

הולנדית קטנה בקיבוץ. אני הייתי הילד הראשון

שנולד בפתח-תקווה בבלינסון, ולא היה מעולם

ברודגס. הוריי הביאו אותי ישר מבית החולים

לקיבוץ. 

 

רקע

"ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבֹקִלי ַוִּיְׁשֹמר ִמְׁשַמְרִּתי

ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתי" (בראשית כ"ו, ה).  

מפרשי התורה תמהים כיצד שמר אברהם את

המצוות אשר עדיין לא ניתנו. 
 

  רש"י בדעה שהאבות קיימו את  המצוות גם מצוות

שכל אדם מקיים (איסור גזל, שפיכות דמים) וכן

את כל שאר המצוות.
 

  אבן עזרא מציין למשל את מצוות המילה אשר

קיים אברהם.

 השתתפו גם הדוד של אימי שהיו ביבנה,

בני משפחת אשר, וגם הקהילה ההולנדית

הקטנה שהיתה בקיבוץ. 

  לקריאה בתורה למדתי עם אבא שלי,

שלמה ז"ל וגם עם השכן של הוריי, חיים

אייזנר ז"ל. בשבת קראתי בבית הכנסת את

החלקים האחרונים של הפרשה ואת

ההפטרה. לא הייתי הזמר הכי טוב בעולם,

אבל הקהל סבל את זה בשקט...

תקופת בר המצווה

  כך גם הרשב"ם מצביע על מצוות אותן שמר

אברהם כמצוות המילה לשמונה ימים.  לדעתו

אברהם  שמר על מצוות ראשוניות שכליות...

אשר כל אדם, למעשה, חייב לקיים.
 

הרמב"ן תוהה שואל: הכיצד? והרי יש דוגמאות

ברורות לכך שמעשי האבות לא תאמו את כל

חוקות התורה. כך למשל מציין הרמב"ן שיעקב

הקים מצבה, ונשא שתי אחיות. עמרם נשא את

דודתו לאישה, ומשה הקים שתים עשרה מצבות.

 הרמב"ן מנסה להסביר שאברהם קיים את

המצוות מדעתו, כמי שאינו מצווה.
 

 ספורנו נמנע מלעסוק בשאלה האם אברהם

קיים את המצוות, והוא מדגיש שאברהם עסק

בחסד/במעשי חסד בדרכו המיוחדת. 
 

הדרשה היתה חשובה עבורי, עובדה שאני

זוכר את התוכן ואת הנושא לאחר כל כך

הרבה שנים.

  בתקופה ההיא לא עשו מסיבות גדולות כמו היום.

האירוע של בר המצווה היה עם המשפחה בבית

המדרש של היום (אז חדר אוכל ילדים). והחלק

העיקרי היה הדרשה של נער הבר מצווה וההורים.

היו מעט מאוד אורחים מבחוץ, רק שתי האחיות של

אבי, אחת הגיעה מכפר מסריק והשניה מירושלים. 

נקודה מהפרשה: 

אני זוכר בערך מה שאמרתי בדרשה:

  בפרשת תולדות נאמר  על אברהם: 

מאחלים לך מיטב הברכות ליום הולדתך העגול -
.67+13 



גְּבוּלוֹת ֶחבְָרה וֲַחבֵרוּת
ְׁשֵאלֹות ְוִהְרהּוִרים ְלִמְתּבֹוֶנֶנת ֵמַהַּצד...

ֵהיָכן ִמְסַּתֵּים "ֲאִני" ּוַמְתִחיָלה ַה"ֶחְבָרה"?

ֵהיָכן ִמְסַּתֶּיֶמת ַה"ֶחְבָרה" ּוַמְתִחיל "ֲאִני"?

ַהִאם ֲאִני ְׁשִליַח ִצּבּור אֹו ִאיׁש ֵׁשרּות?

ַהִאם ִּבְכָלל ֵיׁש ֶהְבֵּדל ֵּבין ַהְּׁשַנִים?

ָמה ּכֹוָחּה ֶׁשל ֶחְבָרה ְּבַהְצָלָחה ֶׁשל ְּפרֹוֵיְקט?

ָמה ּכֹוָחּה ֶׁשל ֶחְבָרה ְּבִהְתמֹוְדדּות ַהְּפָרט ְוֶאְתָּגָריו

ַּבֲהָקַמת ֵּביתֹו?

ְוַהְּגבּולֹות...

ֵהיָכן ַהְּגבּול ֶׁשִּלי ְּבַתְפִקיד ִצּבּוִרי?

ְּגבּול ַהְּזַמן ֶׁשָהַפ ָנִזיל, ְויֹום ָהֲעבֹוָדה ֶׁשֵאין לֹו סֹוף

אֹו ַהְתָחָלה...

ְּגבּולֹות ַהָּמקֹום ְוַהִּמּקּום ְלִנהּול ִׂשיחֹות ֲעבֹוָדה,

ְּגבּולֹות ַהִּׂשיַח ֶׁשֲאִני מּוָכן ְלַנֵהל.

ְּגבּולֹות ִהְתַנֲהגּות ְוִהְתַנֲהלּות ֶׁשֲאִני מּוָכן ָלֵׂשאת,

ְּגבּולֹות ֵּביִני ְּכ"ִאיׁש ִצּבּור", ָלֲאִני כ"בן זּוג" ּוְכ"ִאיׁש

ִמְׁשָּפָחה".

ֵהיָכן ִמְסַּתְּיִמים ָּכל ֵאֶּלה ּוַמְתִחיל ֲאִני ִּכְפָרט ַעְצָמִאי?

ּוְלִעִּתים ַהְּתחּוָׁשה ֶׁשל... ַהִאם ִּבְכָלל ַקָּים עֹוד "ֲאִני"

ִּכְפָרט ַעְצָמִאי?

ְוַהֲחֵברּות.

ַהֲחֵברּות, ֶׁשֵאין ֵׁשִני ָלּה.

.זֹו ֶׁשִּנְמֵצאת ָּכאן, ֶׁשּנֹוַכַחת ָּכל-ָּכ

זֹו ֶׁשּנֹוֶתֶנת ּכֹוחֹות, ֵמֲחִדיָרה ֱאמּוָנה.

ְמַאְפֶׁשֶרת ְּפִתיחּות, ֵּכנּות, ִׂשיָחה ְּבֵטָלה, ֲעבֹוָדה

ְמֻׁשֶּתֶפת.

ַהֲחֵברּות, ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ֹיִפי, ִׂשְמַחת ַחִּיים, ָּבִסיס ֵאיָתן

ְלַחִּיים.

ַהֲחֵברּות ֶׁשִּבְזכּוָתּה ֶאְפָׁשר ְלַהְצִליַח ַיַחד.

דגנית גלס, בטקס הפרידה של ענף הבניין מניר
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,ָּכזֹו ֶׁשּיֹוַדַעת ְלַהְקִׁשיב, ְלַפְרֵּגן ְוָלֵתת ָיד ְּכֶׁשָּצִרי

ָּכזֹו ֶׁשּיֹוַדַעת ָלֵתת ִּבֹּקֶרת ּבֹוָנה, ִמּתֹו ֱאמּוָנה ַּבַּיַחד

ּוְבכֹוחֹו ַהּטֹוב.
 

"ְּבָחְכָמה, ִיָּבֶנה ַּבִית; ּוִבְתבּוָנה, ִיְתּכֹוָנן"

ִניִרי ֶׁשִּלי ָאהּוב ְוָיָקר

ּוְכָחְכָמְת ָעִׂשיָת ְּבָחְכָמְת

ִהְתּכֹוַנְנְּת ְלָכל ָׁשָלב ָּכָראּוי ּוְכָכל ְיָכְלְּת

ָנַתָּת, ִהְקַׁשְבָּת, ָּדַחְפָּת, ָּכַעְסָּת, 

ִהְסַּבְרָּת, עֹוַדְדָּת, ָלַחְצָּת, ִפְרַּגְנָּת, 

ָנַזְפָּת, ִאַּיְמָּת ְוַגם ִרַּכְכָּת.

ַהֹּכל ְלִפי ָחְכַמת ִלְּב ְוָתִמיד, ָתִמיד, ִמּתֹו ָּכבֹוד ְלִמי

ֶׁשעֹוֵמד מּוְל

!זֹו ְּגֻדָּלְת !ָּבֶזה ּכֹוֲח
 

ַּתָּמה ְּתקּוָפה.

 ִסַּיְמָּת עֹוד ְּפרֹוֵיְקט ַמְׁשָמעּוִתי ְּבַחֶּיי

ִהְׁשַאְרָּת ַלָּבִאים ַאֲחֶרי ִלְגֹמר ֶאת ַהְּמָלאָכה. ִעם ַקו

ֵטֵלפֹון ָּפתּוַח...

ָיַדְעָּת ְלָמה ַאָּתה ִנְכָנס. 

ָּבַחְרָּת ְלֵהיָענֹות ַלִהְזַּדְּמנּות ִעם ֲהָבָנה ְּברּוָרה ֶׁשל ָּכל

ְּבָכ ָמה ֶׁשָּכרּו

ָרִאיָת ְּבֶזה ְׁשִליחּות ִצּבּוִרית.

ֲאִני ָּכאן, ִמְתּבֹוֶנֶנת ֵמַהַּצד ּוִמְתַנְּגנֹות ִּבי ִמּלֹות

ַהִּפּיּוט:

"ֱאֶמת ָמה ֶנְהָּדר ָהָיה ֹּכֵהן ָּגדֹול

ְּבֵצאתֹו ִמֵּבית ָקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים ְּבָׁשלֹום ְּבִלי ֶּפַגע"

 

.ִמְתּבֹוֶנֶנת, אֹוֶהֶבת, ַמֲעִריָכה ְוֵגָאה ַּבֲעִׂשָּיְת

 



צ ריםק

טינקרבל 

ק. הילה

כמו שהחצבים מבשרים את בוא
הסתו, כך עכסה מבשרת את חג
חנוכה הממשמש ובא. עכסה,
אחותם המאומצת של החשמונאים,
היא פרי דמיונו הקודח של זאב
ספראי, אך גם פרי של בקיאות רבה
בתקופה. וכמו שכתב ד"ר דובי
הדר, מומחה לתקופת בית שני:
"לא תמיד כשפרופסור שמבין
בתחום כותב ספר לילדים זה

מצליח. הפעם הזאת - כן!". 
 נמצא בחנות. מתאים לילדים
סקרנים שיודעים לקרוא בלי ניקוד,
או שיש לצידם מבוגר זמין
להקראה. מבוגרים שקוראים

יוצאים נשכרים.
 ק' הילה אמנם משוחדת לחלוטין,
אבל לא היתה ממליצה אם היא לא

היתה שלמה עם זה.

יוצר במים סוערים
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משוחדת

בחנוכה יעלה שוב מחזמר ב"בימה" -

תיאטרון רחובות, הפעם - "פיטר פן"

בכיכובה של רעות אריכא בתור

טינקרבל.

  בכתבת פרומו במקומון של רחובות,

רואיינה רעות, ונשאלה, בין היתר:

ומה החלום הגדול שלך? רעות

השיבה:

  "החלום הבא שלי הוא לעבוד

בתחום התיאטרון כשאהיה גדולה.

אני רוצה להיות שחקנית, אבל החלום

יותר רחוק ממה שהוא נראה. אני

בחורה דתייה ועולם המשחק

והתיאטרון. כמה שהוא קשוח בפני

עצמו הוא הרבה יותר קשוח כלפי

דתיים. לעמוד על במה זה הדבר שאני

הכי אוהבת לעשות, וקשה לי לדמיין

את עצמי לא עוסקת בזה בעתיד".

מימין: רעות כטינקרבל

הבית האדום שוב זוכה לארח יוצר
מקומי במגרש הביתי שלנו. 

הפעם מוזמן הציבור לתערוכה של
שמעון אפרתי,  שתתקיים במוצאי
שבת הזה בין השעות 19:00 עד

 .20:00 

סרקו להזמנה באתר
ההוצאה

לראיון המלא, ולהזמנת
כרטיסים מראש - סרקו
את הברקוד. (רעות מופיעה

רק בחלק מהערבים).

הלוח הרץ בלובי של חדר האוכל

בישר כי חניכי מכינת פארן שוהים

בימים שני עד חמישי בקיבוץ, לנים

בבניין של צבר, ומלווים אותם אילה

ונדב עמיר. ביקשנו מאילה להסביר

במה מדובר.
 

  אילה: "בננו, דרור, נמצא במכינת

פארן בערבה,  מכינה מעורבת דתיים

חילונים בנים בנות. מזה כמה שנים

חניכי המכינות עובדים במרכז

לוגיסטי באשדוד, בליקוט ההזמנות

של תושבי הארץ למוצרים מעסקים

מקומיים. הם מלקטים את המוצרים

לחבילות שיישלחו לנמענים.
 

  הכסף שהם מרוויחים עוזר במימון

המכינה. הם חיפשו מקום לינה,

ובעזרתם הנדיבה מאוד של שמשון

גוטליב ונעמה טסלר, התאפשר להם

ללון בבניין ובעוד דירות פנויות. הם

לא השתמשו בשירותי המזון של

יבנה אלא הכינו לעצמם את

הארוחות.
 

 מדובר ב-50 חניכים, שעובדים

בשתי משמרות, מ-07:00 עד 15:00

ומ-15:00 עד 23:00 בלילה, ולמי

שלא נמצא במשמרת – מאורגן סדר

יום פעיל של המכינה. הפעילות

הלוגיסטית והתוכנית מתבצעת כל

שבוע על ידי צוות אחר מתוך

החניכים. בשבוע הזה הם שמעו את

הרב אילעאי, נדב דיבר איתם על

הקיבוץ ואני על תרומת איברים.

יתר התכנים מולאו על ידי הורים

נוספים, וגם על ידי החניכים

עצמם".

 

מה מכינת פארן עושים אצלנו



לאחרונה יצאו מספר זוגות לחו"ל. 
ליזט עפרוני היא אחת המשקיעניות בתחום, ועידו

ביקש ממנה טיפים/

ניסיון מצטבר בטיולים לחו"ל
עדו שואל וליזט עפרוני משיבה

קראתי כתבות רבות על אנשים שיצאו לטיולים

בחו"ל. כמו כן לעיתים אני קוראת על מסלול של

טיול מאורגן ביעד כלשהו – וכך אני שואבת רעיונות

ומכינה מסלול שמותאם לנו אישית.

  זה כמה שנים שאני משוטטת באינטרנט - מסמנת

לי על המפה רעיונות ומקומות מומלצים. ובודקת

דילים – טיסות זולות. וכך, עם השנים, התמקצעתי.

חברים שכנים וקרובי משפחה מתייעצים או נעזרים

בי בקניית כרטיסי טיסה ובבחירת מקום לינה.

  לעיתים אני רואה דיל ואני בודקת אותו לפרטי

פרטים בכדי לראות כמה כסף הסוכן מרוויח על

הלקוח בהצעה זו.

  מכל חופשה אנו לומדים, משתכללים ומדייקים

לחופשה הבאה, שתתאים לנו יותר. 
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מרוב פעמים שנסענו לחו"ל – אירגנתי לי "תיק

מטבח" שמכיל, בין היתר, ערכה רב פעמית

מפלסטיק. אני מחפשת ביעדים שונים טיסות זולות

וכך אני מגיעה ליעד – לפי הטיסה הזולה. ואז

מתחילה לתכנן לנו את החופשה. בנוסף אני מצטרפת

לקבוצת פייסבוק של אותו יעד, קוראת המלצות

חיוביות ושליליות, ונעזרת בחוכמת ההמונים.

 לפני שנים רבות הייתי מתכוננת ולומדת את

המסלול כשלושה חודשים לפני ההמראה, מאז יש

שינויים רבים ובעזרת google maps אני מציינת

בבית על המפה את נקודות העניין / מקומות לינה,

ופשוט מנווטים ליעד המסומן על המפה. כל ערב

בודקים מה אנו עושים למחרת, בהתאם למזג האוויר,

שואלים גם במלון או את המקומיים מה מומלץ באזור

ושווה לראות. כך שלא תמיד אנו נצמדים לתוכנית

הכתובה מראש – אנחנו די ספונטניים. 

לפי מה את בוחרת את המסלול?

כמובן חופשה הכוללת שבת מאתגרת יותר – לעיתים

אני בודקת ביעד היכן נמצא בית חב"ד, מזמינה מקום

לארוחה בתשלום, לעיתים אני רק משתדלת שמקום

הלינה יהיה במרחק הליכה סביר, ומסתדרים בדירה /

בצימר. ואם אין אז מסתדרים לבד.

כמה טיפים על ההכנות לקראת...

אכן מאתגר לדתיים להיות בחו"ל. לכן החלטנו שאנו

צמחוניים ולא מתעסקים בכלל עם בשר, המקסימום

הוא שקונים דג סלמון. קונים כמובן פירות וירקות,

מכינים מרק ירקות, פחמימות, ומסתדרים עם האוכל.

כשאין לנו יין אנחנו מקדשים על בירה, כשאין בית

כנסת באזור אז יש תפילת יחיד, התפילה בקול, עם

שירים וזמירות, להרגיש את השבת.

 אם בשום פנים אין מפתח לחדר, רק כרטיס

אלקטרוני שפותח דלתות: כרטיס אחד משאירים

בחריץ שכל החשמל יפעל במשך כל השבת, קושרים

חבל בידית הפנימית של הדלת, החבל משתרך

ומוציאים אותו מתחת לדלת רק מעט שיציץ - ואז

כשרוצים להיכנס, מושכים בחבל והידית הפנימית

יורדת ונפתחת הדלת (מאתגר).

 לפני כשנתיים הילדים קנו לנו במתנה קומקום

חשמלי עם מצב שבת, שאנו לוקחים אותו לכל

נסיעה, כך שיש לנו אופציה לשתות שתייה חמה

ולהכין מרק בכוס.

ספרי על התמודדות עם אתגרים של דתיים

"עלות של טיול מאורגן אחד היא
כמו שלושה טיולים עצמאיים שלנו.
עדיף לנו לנסוע המון מאשר לסמן       

         על אתר תיירות".



כמובן שכן.

  בצרפת יצאנו לסיבוב רגלי, בעל הבית עבר בסביבה

נכנס וכיבה לנו את כל האורות בדירה.. חיכינו

וחיכינו להבדלה. לבסוף הלכנו לישון כי היינו

עייפים ואת ההבדלה עשינו בבוקר.

  בפריז, בנסיעה אחרת הגענו למלון, וביקשתי

בצרפתית קומה נמוכה, והפקידה התפלאה – מדוע?

הרי יש לנו מעלית. ואז עניתי אנחנו לא עולים

במעליות!! קיבלנו קומה שנייה והיא עיקמה את

הפרצוף...

  ברומניה – שמו  לנו שלט ברומנית על הרכב

שחנינו יותר מדי שעות באותה חניה... ולפני

שהחזרנו את מפתח הדירה אמרו לנו, שבפעם הבאה

כל המתחם יהיה יותר מוגן, עם שער חשמלי, נקבל

שלט לפתיחת השער... לא נגיע לשם שוב ובטח לא

לשישי-שבת.

  היינו בסיור יקב נחמד בדרום צרפת – בסיום הסיור

רצו לכבד אותנו ביין – וסירבנו בעדינות. אך הם לא

הבינו למה אנחנו לא טועמים, כל הסבריי בצרפתית

לא עזרו – ופשוט חייכנו והלכנו.

בוינה היינו במלון שרגיל לארח דתיים – בכל פעם

שהגענו, פקיד הקבלה ניגש למעלית ולחץ על קומה

5 עבורנו, בשבת, וכמובן, קיבלנו מפתח לחדר. 
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כמעט כל מקום יכול להיות מעניין, תלוי מה

מחפשים. לכל מקום האופי שלו. כדאי לקחת מספיק

זמן בלי לחץ. לא לנסות לרוץ ולסמן וי על אתר

כלשהו. חופשה זה לא מסע כומתה, אפשרו לעצמכם

גם לנוח, וגם להיות בבריכה או בים, לשבת בבית

קפה (רק לקפה) ולהסתכל על העוברים ושבים, תמיד

מעניינת שיחה עם מקומיים או מדריכים. (ניתן

לקחת יום או יומיים הדרכה בטיול עירוני).

בינתיים התרכזנו באירופה, טורקיה וגאורגיה. את

מזרח אירופה יותר אהבנו. 

  אז תכננו, תסעו ותיהנו, כי העולם שלנו גדול

ומיוחד. כשאנחנו חוזרים מחופשה, אנחנו כבר

חושבים על היעד המעניין הבא - שיהיה מיוחד ויפה.

ומה דעתך - טיול מאורגן או עצמאי?היו לכם מקרים של פשלות או אי נוחות?
אנו התנסינו בטיול מאורגן אחד, למרוקו, ועד כמה

שנוכל נמשיך בטיול עצמאי ולא מאורגן,  כי אנו

אוהבים לתכנן ולארגן, ולטייל בקצב שלנו, גם אם

נפספס קצת אתרים, או לא נדע את כל ההיסטוריה

והמידע הדרוש לאותו אתר. כמו כן, עלות של טיול

מאורגן אחד היא כמו שלושה טיולים עצמאיים שלנו.

עדיף לנו לנסוע המון מאשר לסמן "וי" על אתר

תיירות ולהיות בתוך קבוצה, עם כל המשתמע מכך –

אי אפשר לדעת מה אופי הקבוצה, והאם יש אנשים

 מוגבלים/מעצבנים שמעכבים את השאר/מפריעים.

המדריך מכתיב את הקצב והלו"ז והגמישות מעטה.

מקומות מועדפים עלייך?

היי טק בפיליפינים. אריק גינוסר, השבוע.הטיול האחרון, במלטה רחלה ויוסי שנקר בבית הכנסת "בית אל"
בקזבלנקה, מרוקו. לאחרונה.



זר לא יבין זאת, כנראה שאין סיכוי ��... 
כמי שהייתה חלק מתנועת בני עקיבא: חניכה,
מדריכה וקומונרית, אני ממש לא יכולה להישאר
אדישה לקריאה המגיעה מתנועת הנוער שהביאה
אותי עד הלום. מסתבר שמזכ"לית תנועת הקיבוץ
הדתי, היא חלק מההנהלה הארצית! --ובמועד
הנקוב עליתי לירושלים להיות חלק מהגוף הבוחר

שם לשבט החדש בתנועה. 
בעבר הרחוק הקיבוץ הדתי ותנועת בני עקיבא היו
שלובים זה בזה באופן בלתי ניתן להפרדה.
הכשרות מרחבי התפוצות היו פזורות ברחבי
משקינו, שליחים, רכזים ומזכ"לים מילאו את
שורות תנועת הנוער, המודעות והקשר היו קיימים
וחזקים. מה מכל אלה קיים היום? חשבתי שמעט
הוא המחבר אותנו, מעט מידי. אבל אולי טעיתי..
ראשית, ברוב קיבוצי התנועה יש סניפים שוקקים
של בני עקיבא ---יש לנו בהנהלה הארצית ייצוג
מכובד של "מזכ"לי עבר" המגיעים ומשתתפים
בדיון: אמנון שפירא מטירת צבי ויוחנן בן יעקב
מכפר עציון. התרגשתי לשמוע את דבריו הרהוטים
של מורדי קרנגל, נציג בנ"ע מדרום אפריקה, בוגר
ההכשרה בעין הנצי"ב, ואת חבריו מההכשרה בכפר
עציון, בדיון החינוכי והערכי שהתקיים. נקודה
שלישית ואחרונה - בני עקיבא ומוביליה מצפים
למעורבות ופעילות משותפת, והדלת פתוחה

לעשייה והתחדשות. 
בב"ח לתורה ועבודה, וברכות לשבט החדש,
שבנאמנות רבה הצלחתי, עד כתיבת השורות

האלה, לא לגלות ברבים את שמו. שאו ברכה! 

  התקשו לקיים אורח חיים סביר. הנסיעות

הארוכות, בהן ספגו הילדים אבנים ובקבוקי

תבערה, הביאו לכך שמספר אמהות יצאו למאבק

ודרשו להקים מקום שיאפשר להם קצת מפגשים

וזמן איכות. מכמה קראוונים שהוקצו להם

בתחילת הדרך, הגיעו בעפרה למפעל עצום של

עשייה מרגשת, מקצועית, משלבת ומדהימה. 'לב

בנימין' נותן מענה לכל הגילאים ודרגות הקושי

ויש בו מעון שיקומי, גן טיפולי, מועדניות אחרי

הצהרים, מרכז תעסוקה, בית קפה נגיש, מטבח

גדול שמספק 200 מנות ביום ועוד. 

נפגשנו עם ראש האולפנא הרב אביה ששר, השותף

לכל החלום והחזון של פעילות 'לב בנימין', ודואג

שכל הבנות יתנדבו במקום באופן קבוע. העמותה

דואגת גם לשבתות להורים, לקייטנות בקיץ

ומגייסת ילדים ובני נוער להתנדב ב'לב בנימין'.

פגשנו 'אימפריה של טוב', ויצאנו מלאי התפעלות

ותודה. תודה מיוחדת למנכ"לית שלומית קהאן

אוברמן שדאגה לאורך כל היום להכנסת אורחים

נעימה וטעימה, ובעיקר מעוררת השראה.
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משולחנה של מזכלי"ת | "בעוז קדימה בני עקיבא"

אמפריה של טוב / עדי שגיא

שלום לכולם,

פורום ההנהגה הכלכלית של משקי הקיבוץ הדתי

קיים השבוע את המפגש השישי והאחרון לשנת

2022, בקיבוץ מעלה גלבוע. הפורום, הכולל את

מרכזי המשקים, מנהלי העסקים, הגזברים ומנהלי

הכספים והיו"רים הכלכליים במשקי הקיבוץ

הדתי, נוסד במרץ השנה במטרה להוות פורום

למידה הדדית בין בעלי התפקידים הכלכליים

במשקים --- 

מפגש של אנרגיות משמעותיות | ניצן אביר

בשבוע שעבר קיימנו יום למידה לפורום רכזות
ורכזי הבתים לחיים של הקיבוץ הדתי. ביקרנו
בישוב עפרה שבו יש קמפוס מדהים ביופיו
ובגודלו של "עמותת לב בנימין". העמותה הוקמה
לפני 24 שנה בשיא האינתיפאדה כשהמשפחות

לילדים עם צרכים מיוחדים מהמועצה בבנימין

הנושאים שנבחרו השנה ע"י חברי הפורום כללו

קידום מיזמי נדל"ן, פיתוח וחיזוק פעילות

חקלאית במציאות המשתנה, עבודה אפקטיבית עם

רשות מקרקעי ישראל, סוגיות הנוגעות להסדרת

יחסי הקיבוץ עם עסקיו, עבודה מיטבית עם

יועצים חיצוניים, והמפגש האחרון יוחד לקידום 



חגיגת בת-המצווה של איילת ברטוב תתקיים אי"ה ביום רביעי, ד' טבת, 28.12.  

שבת בר מצווה למור שליסלברג תחול בשבת חנוכה פרשת מקץ,  24-23.12 כ״ט -ל׳ בכסלו.

  מורכבות גדלה והולכת של תחום האנרגיה. 

--אנו עוסקים בסיכום השנה החולפת ותכנון

נושאי המפגשים של 2023. ההשתתפות המרשימה

של עשרות חברים בכל מפגש--- ובכוונתנו לחזור

ולארגן מפגש משותף של חברי הפורום הכלכלי

עם פורום מזכירי הקיבוצים והמושבים, תוך

התמקדות בנושא משותף לשני הסקטורים:

הקהילתי והמשקי. המפגש הזה אנו מקוים, ישוב

להיות מסורת ויהווה את הבסיס למפגש הנהגות

שנתי של משקי התנועה. 
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של פרויקטים של אנרגיה מתחדשת, מפגש

שמטבע הדברים התקיים כאמור במעלה גלבוע,

קיבוץ המוביל את רוח היזמות והחדשנות בתחום,

בניצוחו של דובי מילר. 

התכנסנו ב'חוות הרוח' – מרכז המבקרים הייחודי,

ושמענו על התפתחות משק האנרגיה המתחדשת

של מעלה גלבוע לאורך השנים. משק האנרגיה של

שk מעלה גלבוע מהווה זה מכבר מודל המושך

אליו גורמים מכל הארץ, ומvתנועה הקיבוצית

בפרט. שוחחנו על אופני ניהול מתכלל של מיזמי

שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות  הפעילההאנרגיה במשק, ניהול מקצועי שמתחייב לנוכח

בתקופה האחרונה אנחנו עושים נסיון של פתיחה
אוטומטית של מחסום הזרוע בשער הכניסה לקיבוץ.
הפתיחה נעשית ע"י מצלמה חכמה אשר ניתן להזין
למחשב שלה את מספרי לוחיות הרישוי של כלי

הרכב שלנו. 
 

בשלב זה הפתיחה האוטומטית היא רק לרכבים
ה"נכנסים" לקיבוץ ורק לרכבי הקיבוץ (בשלב הבא
נרכוש מצלמה גם לזיהוי הרכבים ה"יוצאים").
פתיחה אוטומטית זו נועדה למקד את תשומת הלב
של השומר לאותם רכבים שהמחסום לא נפתח להם. 
בהמשך, בכוונתנו להוסיף לפתיחה האוטומטית גם

את הרכבים של הצעירים, של התושבים וכד'.
 

אנחנו נמצאים בתקופה ביטחונית מורכבת. נקטנו
במספר פעולות מיידיות, ע"מ ליצור תחושת ביטחון
טובה יותר, כמו למשל: כל החברים שברשותם
אקדח, נושאים אותו איתם כל היום. נציגי צוות
הבטחון בשיתוף פעולה עם השיטור הקהילתי
במועצה האזורית, מבצעים סיורים באתרי הבנייה,

נבדקים אישורי העבודה ועוד. 
 

נעדכן שבישובים שסביבתנו הגנבים "חוגגים". אין
כמעט לילה ללא דיווח על גניבה (של רכבים, בקר,
רכוש, כלים חקלאיים) מאחד הישובים. זו
ההזדמנות להגיד תודה לכל השומרים הנאמנים
שבזכותם (ובזכות סלאח) אנחנו "נהנים" משקט

יחסי אצלנו בקיבוץ. 

אנו מצפים מכל מי שיוצא לתורנות השמירה שיבצע
אותה על הצד הטוב ביותר, ישמור על עירנות
בידיעה שהחברים סומכים עליו שכשומר, יעשה
הכל ע"מ למנוע גניבות או כניסה לקיבוץ לאלה

שלא אמורים להיות בו. 

יש לנו עדיין "שעות מתות" בהן אין נפש חיה
שמסתובבת, ונוכחנו לדעת שגם חורשי רעתנו
מכירים אותן (למשל: שישי משעות הצהריים). אנו
בודקים את האפשרויות ל"סתימת" פרצות אלה
כשאחת האפשרויות היא הסטת שומרים לזמנים

אלה ע"ח שעות אחרות.  

אנא, המשיכו לדווח ל-5000 על אירועים חריגים או
חשודים.

דיווח מצוות הביטחון
אלי מוזס וצוות הבטחון

הערה: לבעלי השמחה עדיפות בקבלת דירות אירוח.

להתראות בשמחות !! 



  סדנה – ''אבנים מספרות'' - סדנת תמונה מאבנים – עם חדווה שטריקר,  ביום שני, י"א בכסלו 5/12 .   

 הפנינג חנוכה בחסות המתנ''ס - ביום שלישי, י"ב בכסלו, 6/12 אחר הצהריים  –  חנוכה בסימן 

 סינמה קפה – ביום רביעי, י"ג בכסלו, 7/12 בשעה 20.00 , "התזמורת עם הכלים השבורים"  ושיחה עם  הבמאי יובל
המאירי.

 מכירת רקפות – ביום חמישי, י"ד בכסלו, 8/12 בפרגולה, בין השעות 17.30-18.30. מוזמנים בשמחה.

 סדנה  -  ''המטבח המתוק הלבנוני''–  עם אדית דגני.  ביום  רביעי,   כ' בכסלו 14/12. הרשמה מקוונת.

 אירוע ספורט – גמר המונדיאל, על מסך גדול, בחסות ועדת ספורט – ביום ראשון, נר ראשון של חנוכה, כ"ד בכסלו 18/12 
 במשטח, פרטים נוספים על לוח המודעות.

         עפ"י הרשמה מוקדמת.
 

        איכות הסביבה, מופע לייזרים ואור עם מאיר אטדגי, הכנת חנוכיה ירוקה מאצטרובלים.
        סדנת סביבונים ממוחזרים, החל משעה 17.00 במשטח ובפרגולה.

 

 

 

 

 
          מוזמנים לבוא להשתתף ליהנות ולחגוג ביחד,

                                                                                        

החודש הקרוב יוקדש לבניית תוכניות העבודה

והתקציב לשנת 2023. הנהלת הקהילה רואה חשיבות

בשיתוף הציבור בחשיבה ובתכנון של הדברים. לכן

אנחנו מתכננים להביא את הנושאים לשיח ציבורי

בתקופה הקרובה. כך נוכל להיעזר בחשיבה של כלל

החברים בנוגע לסדרי העדיפויות שלנו בתקציב

השוטף ובהשקעות. 

בשבוע שעבר ליווינו למנוחת עולמים את חברתנו

עטרה ינובסקי. שלושת ילדיה ישבו "שבעה" אצלנו

בקיבוץ. חברים וחברות רבים טרחו ועמלו על מנת

שהם יוכלו לשבת בצורה מכבדת וראויה והרעיפו

עליהם כל טוב. מרגש לראות את ההתגייסות של

אנשים טובים לעשות ולהרבות בחסד של אמת.

מרפאה

שעות קבלה ד"ר מיטל:  יום א' (4.12) - 16:45-15:45,  יום ג'  (6.12) - 13:00-10:00, יום ד' (7.12) - 16:45-15:45

בריאות טובה, צוות המרפאה

mrkyavne@clalit.org.il :טל. 08-8548300, אחות חירום 050-6998317, איחוד הצלה – 1221, דואל

מה בתרבות
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עבודת הוועדות

שתי וועדות חדשות נכנסו לתפקיד השבוע. זו

ההזדמנות לחזור ולהודות לחברי וועדות בית כנסת

ודת היוצאים על נשיאתם בעול ולברך בהצלחה את

חברי הוועדות החדשים. 

בימים אלה אני מסיימת את השיחות עם הוועדות

השונות לגבי תקציב השקעות לשנה הבאה. כזכור,

אמנם אנחנו צריכים להדק את החגורה בשנה הבאה,

אך עדיין ישנם דברים חשובים שצריך לקדם וכעת

אנחנו בוחנים את האפשרויות שיש לנו.

תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2023 

ביטוח לרכוש יקר

כזכור, חברי הקבוצה מבוטחים ע"י הקיבוץ בביטוח

מבנה וביטוח תכולה. (במילים אחרות על הבית

והציוד שבתוכו). ישנו ביטוח שנקרא "כל הסיכונים"

שמכסה אובדן רכוש וכל דבר שיכול לקרות מחוץ

לבית. מקובל לעשות ביטוח כזה על חפצים יקרי ערך

ניידים כגון מחשבים ניידים, תכשיטים, מצלמות,

אופניים חשמליים וכד'. אם יש לחברים ציוד יקר

ערך, שיוצא מהבית, מומלץ לבטח את הציוד עצמו.

ביטוח זה יהיה על חשבון החבר. ניתן לפנות

למחלקת הביטוח (יוסי או רונית) להסברים. 

מילה טובה 

משולחנה של מנהלת חברה ופרט
חמוטל דברת-איתן



נח חיות

משולחנו של המזכיר
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חברי המועצה התכנסו ביום שלישי השבוע לסדר יום

עמוס שכלל שלושה סעיפים "כבדים". נדב עמיר

ומיכל סופר ברלב הציגו את "נוהל הגינות, הפרגולות

והמחסנים" החדש שהותאם גם לבנייה החדשה. כצפוי

בנושאים מעין אלה התנהל דיון סוער. חילוקי הדעות

נסבו על השאלה האם נכון ליצור נוהל מפורט או

להסתפק בכמה עקרונות ולהשאיר בידי ועדת מתאר

את ההכרעות בנושאים של מחלוקת. נושא נוסף שעמד

במחלוקת היה עמדת הוועדה שיש לשמור על קו אחיד

במבנה הפרגולות, וכן עלתה שאלת תשלום הארנונה

על הפרגולות במידה ויושת עליהן תשלום כזה על ידי

המועצה. בסופו של דיון אושר הנוהל ְלַמֵעט סעיף

התשלום על הארנונה שלגביו לא הייתה הכרעה. 

  בהמשך הישיבה הציגה איילה עמיר, מרכזת הצוות

להארכת חופשת לידה, את ההצעה. הצוות מציע

לאפשר ליולדות שתהיינה מעוניינות בכך להאריך את

חופשת הלידה בפרק זמן נוסף של חמישה שבועות או

בשני פרקים כאלה. במקביל מציע הצוות לאזן בין

המסלולים השונים באמצעות ימי חופש או תשלום

כספי. בדיון דיברו חלק מהחברים בעד האפשרות

להאריך את חופשת הלידה אך הביעו אי נחת ואפילו

מבוכה מהתשלום הכספי שמושת על היולדות

שבוחרות במסלול החופשה המוארך. הדיון לא הסתיים

והמועצה תתכנס בקרוב לישיבה נוספת לדיון משלים

בחופשת הלידה וכן להצגת נוהל ההנצחה החדש. 

אותו הובילה התנועה שלנו במשך עשרות שנים. בערב

מקדים הבאנו לדיון הצעה נוספת להקמת בית ספר של

"רגבים". הנהלת הקהילה סברה שאין לנו תשתית

מתאימה לקליטת בית ספר נוסף בן 80 תלמידים, בעוד

ששלוחת צהלי אמורה להיפתח עם 20 חניכות ולגדול

ל-35 בנות לכל היותר. הנהלת הקהילה מבקשת אישור

עקרוני לפתיחת שלוחה של צהלי במקום. בהמשך

נגבש את ההסכם עם צהלי על כל פרטיו ונאשר זאת

שנית באספה. 

  בסעיף השלישי נתחיל את דיוני תקציב 2023

בסקירה תמחירית של תקציב הקהילה ב-9 החודשים

הראשונים של שנת 2022.    

 

מועצה

אספה

אנו ממשיכים בהשלמת העבודות של אבן דרך 1,

בדירות עצמן ובעבודות הפיתוח. נסלל הכביש ליד

המדגרה וכן נסללו החניות בצד המערבי, בכביש

המוביל מהבוסתן לבריכה (ראו בתמונת השער). אנו

מבקשים מהדיירים שגרים בסמוך להשתמש בחניות

בצד המערבי ומקווים שבכך יפחת העומס על החנייה

בכביש ממערב לקומותיים. 

  במקביל מתקדמות ההכנות לאבן דרך 2ב' בה ייבנו

20 דירות נוספות בחלקה הדרומי והמרכזי של השדרה.

הרחבת אזור הבנייה הנוכחי דרומה תצריך סגירת

מעברים חיוניים ממרכז הקיבוץ לאזור המגורים

המערבי, מה שיצריך חלק מדיירי הקומותיים

להשתמש בדרכים חליפיות. אנו מזמינים את החברים

לערב הסברה, ביום שלישי הקרוב, בשעה 20:30,

באולם האירועים, בו נציג את התוכניות ונשמע את

הערותיכם על הפתרונות המוצעים.  בכל מקרה נידרש

כולנו לוויתורים ולהתגבר על אי נוחות שנובעים

מפרויקט הבנייה הגדול שלקחנו על עצמנו.   

בנייה

באספת החברים ,שתתכנס במוצאי שבת הקרוב,,

מוצע לבחירה הרכב מחודש לוועדת מתאר. כמו כן

מבקשת ועדת מינויים להודיע על הוספת שני חברים

להשלמת ההרכב של הנהלת החינוך. 

  בסעיף השני מציעה הנהלת הקהילה להיענות

לבקשתה של מכינת צהלי להקים אצלנו שלוחה

נוספת למכינה. מכינת צהלי מובילה עם שותפים

אחרים את מהפכת גיוס הבנות הדתיות לצה"ל, נושא

 



יומן השבוע
אספה - במוצ"ש ב-21:00

פתיחת התערוכה "יוצר במים סוערים" - ציורים ממכחולו של שמעון אפרתי - מוצ"ש 20:00-19:00 בבית האדום.
"שרים ונהנים" -  שירה בחברותא עם יוסי כנר בליווי מוזיקלי - מוצ"ש בממ"ד בית סביון, 21:00-20:00.

סדנת אבנים מספרות - ביום שני, עפ"י הרשמה מקוונת.
ערב הסברה - הצגת פתרונות חליפיים ודיון בנושא תכנון אזור השדרה בתקופת הבנייה של אבן דרך 2ב - ביום שלישי ב-20:30,

באולם האירועים. 
הפנינג חנוכה בסימן איכות הסביבה - ביום שלישי מ-17:00 במשטח. (בחסות המתנ"ס)

סינמה קפה -"התזמורת עם הכלים השבורים" ושיחה עם הבמאי יובל המאירי - יום רביעי, ב-20:00 באולם אירועים.
 מכירת רקפות – ביום חמישי,17.30-18.30.

 . 

ַּבַּלְיָלה ַההּוא

ַּכֲאֶׁשר ָיַׁשְבִּתי ְלַבִּדי ֶּבָחֵצר

ַהּדֹוֶמֶמת

ְוִהְתּבֹוַנְנִּתי ֶאל ַהּכֹוָכִבים -

ֶהְחַלְטִּתי ְּבִלִּבי,

ִּכְמַעט ָנַדְרִּתי ֶנֶדר -

ְלַהְקִּדיׁש ֶעֶרב-ֶעֶרב

ֶרַגע ֶאָחד,

ֶרַגע ָקט ְוָיִחיד

ַלּיִֹפי ַהֶּזה ַהּזֹוֵרַח.

 

ִנְדֶמה

ֶׁשֵאין ְל ָּדָבר ַקל ִמֶּזה,

ָּפׁשּוט ִמֶּזה,

ְּבָכל זֹאת א ִּקַּיְמִתי

ֶאת ְׁשבּוָעִתי

ִלי.

ַמּדּוַע?

ֲהא ִּגִּליִתי ְּכָבר

ֶׁשַּמֲחַׁשְבִּתי נֹוֵׂשאת ֶאל ַאְרמֹוֶניָה,

ֶאת ַמְרֶאה ֵעיַני,

ְּכאֹוָתּה ִצּפֹור ֶׁשּנֹוֵׂשאת ְּבַמּקֹוָרּה

ַקׁש, נֹוצֹות ּוְסִחי ְלֶבֶדק ַהֵּקן.

 

בלילה ההוא / זלדה

ַאט-ַאט

ִלְׁשֵכַני.

ֵיָהְפכּו ַהּכֹוָכִבים

ִלְקרֹוַבי.

ֵיָהְפכּו ַהּכֹוָכִבים

ִליָלַדי.

ַמּדּוַע א ִּקַּיְמִתי

ֶאת ְׁשבּוָעִתי ִלי?

ְּכלּום ָׁשָכְחִּתי

ַמה ְּמַקְנָאה ָהִייִתי ְּביֹוְרֵדי-ַהָּים

ּוְבֵאֶּלה ֶׁשֵּביָתם ַעל חֹוף ָהאֹוְקָינֹוס.

ִּכי ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי

ָהרּוַח ָהַרֲעַנָּנה ֶׁשל ַהָּים

חֹוֶדֶרת ְלַחֵּייֶהם,

ָהרּוַח ָהַרֲעַנָּנה ֶׁשל ַהָּים

חֹוֶדֶרת ְלַמְחְׁשבֹוֵתיֶהם, ָהרּוַח ָהַרֲעַנָּנה

חֹוֶדֶרת ְלַיֲחֵסיֶהם ִעם ְׁשֵכֵניֶהם

ּוְלַיֲחֵסיֶהם ִעם ְּבֵני ִמְׁשַּפְחָּתם.

ִהיא ְמַנְצֶנֶצת ְּבֵעיֵניֶהם

ּוְמַׂשֶחֶקת ִּבְתנּועֹוֵתיֶהם.

ִּכי ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי

ַאַּמת-ַהִּמָּדה ַלמֲעֵׂשיֶהם

ִהיא ַאַּמת-ַהִּמָּדה ֶׁשל ַהָּים ְוִתְפַאְרּתֹו

 

 

 

ְוא זֹו ֶׁשל ָהְרחֹוב ָהֱאנֹוִשי

ְוא זֹו ֶׁשל ַהִּסְמָטה ָהֱאנֹוִשית.

ִּכי ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי

רֹוִאים ֵהם ַעִין ְּבַעִין

ֶאת ַמֲעֵׂשי ֱאִהים

ְוָחִׁשים ִּבְמִציאּותֹו

ְּבִלי ַהְּמִחּצֹות ֶׁשָּלנּו,

ְּבִלי ֶהַּסח-ַהַּדַעת ֶׁשָּלנּו.

ָּבִכיִתי ָּתִמיד

ֶׁשְּכלּוָאה ִהְנִני

ֵּבין ַהְּכָתִלים ֶׁשל ַהַּבִית,

ֵּבין ָּכְתִלי ָהְרחֹוב

ֵּבין ַהְּכָתִלים ֶׁשל ָהִעיר,

ֵּבין ַהְּכָתִלים

ֶׁשל ֶהָהִרים.

 

ַּבַּלְיָלה ַההּוא ּכֶׁשָּיַׁשְבִּתי ְלַבִּדי

ֶּבָחֵצר ַהּדֹוֶמֶמת

ִּגִּליִתי ִּפְתאֹם

ָׁשַאף ֵּביִתי ָּבנּוי ַעל ַהחֹוף,

ֶׁשַחָּיה ֲאִני ַעל ְׂשַפת ַהָּיֵרַח

ְוַהַּמָּזלֹות,

ַעל ְׂשַפת ַהְּזִריחֹות ְוַהּׁשִקיעֹות

 

ֲהא ִּגִּליִתי ְּכָבר ֶׁשַּמֲחַׁשְבִּתי

נֹוֶטֶלת (ִאם ֵאין ָלּה ָּדָבר ַאֵחר)

ֲאִפּלּו ֶאת ֵמחֹוַׁשי

ַלֲעׂשֹות ִמֶּזה ִמְגָּדִלים.

ֶׁשִהיא נֹוֶטֶלת ֶאת ֵמחֹוֶׁשיָה

ֶׁשל ְׁשֶכְנִּתי,

ְוֶאת ַהְּנָיר ֶׁשִמְתּגֹוֵלל ֶּבָחֵצר,

ְוֶאת ְּפִסיעֹות ֶהָחתּול

ְוֶאת ַמָּבטֹו ָהֵריק ֶׁשל ַהּמֹוֵכר,

ְואֹותֹו ָּפסּוק ֶׁשִּפְרֵּפר ֵּבין ַּדֵּפי ַהֵּסֶפר

ְועֹוָׂשה ִמָּכל ֶזה אֹוִתי,

ֵּכן ִמָּכל ֶזה. ִמָּכל ֶזה.

ַמּדּוַע א ִּקַּיְמִתי ֶאת ְׁשבּוָעִתי

ִלי?

ֵהן ֶהֱאַמְנִּתי

ֶׁשִאם ַאִּביט ֶרַגע ָקט ְוָיִחיד

ֶאל ָּגְבֵהי ָׁשַמִים-ְמֻכָּכִבים,

ִּתָּׂשא ַּמֲחַׁשְבִּתי ֶאל ָהַאְרמֹון

ֶאת אֹור ַהַּמָּזלֹות.

ֵהן ֶהֱאַמְנִּתי

ֶׁשִאם ַאִּביט ָּכ

ַלְיָלה ַאַחר ַלְיָלה,

ֵיָהְפכּו ַהּכֹוָכִבים
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