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( 2212.8.) -תשפ"ב ט"ו באב   

                     

( 40-זוג צעיר בטיול )תמונה משנות ה  –דור רביעי מקים בית! רחל וזליג לנג    :80-ט"ו באב, שנת ה
 ותמונות נישואין של שלושה דורות: רוחל'ה וג'ינג'י, איתי ואורית, ונעם וגל, שנישאו השבוע.

 

 
 

 
 שבת פרשת ואתחנן )נחמו( 

    20:06 –השבת צאת   19:06 - תכניסת השב

1522 
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 תפילתי לך..   ואני 

 19:2025 – תפילת מנחה בימי החול 

 ו נחמ , שבת  ותאחנן   שבת פרשת 

 הדלקת נרות  - 19:06

 ערבית  , קבלת שבת, מנחה - 19:21

---

 שחרית ומוסף  - 08:30

 גדולה  מנחה - 13:30

 קטנה מנחה  - 17:30

 צאת השבת  – 20:06

 
 

 

      

 

 

 

  

   

 

. 

 

 מזל טוב ! 

 לאחר תפילת מוסף, שיעורו של 

 איציק כהן 

 "ייסורים של אהבה, וגלות עם גאולה"

 

 לאחר תפילת מנחה, שיעורו של 

 הרב אילעאי

 לרחל אניקסטר,  להולדת הבן, נכדלמנור ושחר אורן, * 

 ליהושע וצילה.   נין   

   ולסבא וסבתאאורית ואיתי,   להורים, לנישואכםלנעם וגל בנדב  * 

 .  ולכל המשפחה  לנגרוחל'ה ויצחק )ג'ינג'י(    

 ולכל המשפחה, להולדת הנכד,  * למרים ולמרב שליסלברג 

   .)אביה( וטליה  אֹוִריל  בן חמישי  

 

 

מנחם  בי"ט    ,תתקיים אי"ה ביום שלישי "ל מאירעבתמר אדר חתונתם של   * 
 (. 20.8) מנחם אבבשבת שבע ברכות בשבת פרשת עקב, כ"ג (. 16.8) אב

ר"ח אלול  , תתקיים אי"ה בשבת פרשת ראה, מתן ליברבר מצווה של שבת  * 
(26-27.8) . 

 

 .תזכורת: לבעלי השמחה יש עדיפות בקבלת דירות אירוח לשבת

 

 להתראות בשמחות ! 

 לאחר תפילת מוסף, שיעורו של 

 איציק כהן 

 "ייסורים של אהבה, וגלות עם גאולה"

 

 לאחר תפילת מנחה, שיעורו של 

 הרב אילעאי
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 יואב איתן /  ואתחנן

, בו פרשת "ואתחנן" פותחת באירוע אישי לכאורה 

 מתוארת תחינת משה רבנו בפני הקב"ה, 

כג ג,  ַהִהוא  כט(  -)דברים  ָבֵעת  ה'  ֶאל  "ָוֶאְתַחַנן 

ֲאד  ֶאת  - ֵלאֹמר:  ְלַהְראֹות  ַהִחּלֹוָת  ַאָתה  אלקים  ָֹני 

ַעְבְדָך ֶאת ָגְדְלָך ְוֶאת ָיְדָך ַהֲחָזָקה ֲאֶשר ִמי ֵאל ַבָשַמִים  

ָנא  ֶאְעְבָרה  ְוִכְגבּוֹרֶתָך:  ְכַמֲעֶשיָך  ַיֲעֶשה  ֲאֶשר  ּוָבָאֶרץ 

ָהאָ  ֶאת  ָהָהר  ְוֶאְרֶאה  ַהַיְרֵדן  ְבֵעֶבר  ֲאֶשר  ַהּטֹוָבה  ֶרץ 

ַהּטֹוב ַהֶזה ְוַהְּלָבֹנן: ַוִיְתַעֵבר ה' ִבי ְלַמַעְנֶכם ְולֹא ָשַמע 

עֹוד   ֵאַלי  ַדֵבר  תֹוֶסף  ַאל  ָלְך  ַרב  ֵאַלי  ה'  ַויֹאֶמר  ֵאָלי, 

ָצֹפָנה  ַבָדָבר ַהֶזה: ֲעֵלה רֹאש ַהִפְסָגה ְוָשא ֵעיֶניָך ָיָמה וְ 

ֶאת   ַתֲעֹבר  לֹא  ִכי  ְבֵעיֶניָך,  ּוְרֵאה  ּוִמְזָרָחה  ְוֵתיָמָנה 

ַע ְוַחְזֵקהּו ְוַאְמֵצהּו ִכי הּוא   ַהַיְרֵדן ַהֶזה: ְוַצו ֶאת ְיהֹושֻׁ

ָהָאֶרץ   ֶאת  אֹוָתם  ַיְנִחיל  ְוהּוא  ַהֶזה  ָהָעם  ִלְפֵני  ַיֲעֹבר 

 ֲאֶשר ִתְרֶאה". 

היסוד ספר  הוא  התורה  ישראל    ספר  עם  של 

מדוע כתב משה רבנו פיסקה    , אם כן  . לדורותיו

המתארת לכאורה אירוע אישי שלו? אם התכוון  

להיכנס   ממנו  שמונעת  הקשה  שהגזירה  לגלות 

אמר   כבר  והרי  העם,  בגלל  היא  ישראל  לארץ 

 זאת בתחילת ספר דברים, 

"ַגם ִבי ִהְתַאַנף ה' ִבְגַלְלֶכם ֵלאֹמר ַגם    דברים א, לז()

 , ַאָתה לֹא ָתבֹא ָשם"

יעמוד   יהושע  כעת  כי  להדגיש  משה  רצה  אם 

ועוד   בעבר,  זאת  גילה  כבר  והרי  העם,  בראש 

 יאמר זאת במפורש ביום מותו,

א) לא,  ַהְדָבִרים   ג(-דברים  ֶאת  ַוְיַדֵבר  ֹמֶשה  "ַוֵיֶלְך 

ָהֵאֶּלה ֶאל ָכל ִיְשָרֵאל: ַויֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֶבן ֵמָאה ְוֶעְשִרים 

ָשָנה ָאֹנִכי ַהיֹום לֹא אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא ַוה' ָאַמר  

ֹעֵבר   הּוא  ַע  ְיהֹושֻׁ ַהֶזה..  ַהַיְרֵדן  ֶאת  ַתֲעֹבר  לֹא  ֵאַלי 

  ַכֲאֶשר ִדֶבר ה'.." ְלָפֶניָך

זו   פיסקה  הוסיף  משה  כי  הבינו  רבותינו 

אלא  ְלַמַעְנֶכם" אישי  באירוע  מדובר  שלא   ,"

חשוב ומכונן. משה ביקש ללמד על    ,במעשה דתי

תפילת   חשיבות  ה"תחינה".  היתכנות  עצם 

התחינה בולטת מכיוון שלכאורה לא היה מקום  

אה  לתחינה אישית אחרי שקיבל משה רבנו בנבו

ייכנס לארץ   ישירה את הקביעה הברורה שלא 

 ישראל,  

"ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַיַען  יג( -)במדבר כ, יב

לֹא ֶהֱאַמְנֶתם ִבי ְלַהְקִדיֵשִני ְלֵעיֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל ָלֵכן לֹא  

ָנַתִתי ָלֶהם:  ַהֶזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר  ַהָקָהל  ָתִביאּו ֶאת 

ה ֵמי ְמִריָבה ֲאֶשר ָרבּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ה' ַוִיָקֵדש ֵהמָ 

 ָבם". 

כעת מגלה משה כי מיד עם קבלת נבואה זו החל  

ומכאן   הגזירה,  את  לבטל  בניסיון  להתחנן, 

למשה אם  גדולה.  בשורה  גדול    ,יוצאת 

את    היתה  ,הנביאים ולשנות  לנסות  אפשרות 

גזירת נבואתו, קל וחומר לכל אדם, שאינו נביא  

פתוחים   תפילה  ששערי  עתידו,  את  יודע  ואינו 

 לפני תפילתו תמיד.  

לעולם   הרחמים  ששער  ממשה  למדו  רבותינו 

תפילה   להצלחת  כדוגמא  ומביאים  נעול,  אינו 

אשר הביאה לביטול    , את תחינת המלך חזקיהו

 מותו הקרוב,נבואת ישעיהו על 

ומה משה  )ספרי דברים ואתחנן פיסקא כט( '..

לא    "ַרב ָלְך ַאל תֹוֶסף ַדֵבר ֵאַלי עֹוד"שנאמר לו  

נמנע מלבקש רחמים מלפני הקדוש ברוך הוא,  

ומה    ]..[ וכמה  כמה  אחת  על  אדם  בני  שאר 

"ַבָיִמים ָהֵהם חזקיה שנאמר לו )מלכים ב כ, א(  

ַוָיבֹא ֵאָליו ְיַשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ    ָחָלה ִחְזִקָיהּו ָלמּות

ַהָנִביא ַויֹאֶמר ֵאָליו ֹכה ָאַמר ה' ַצו ְלֵביֶתָך ִכי ֵמת 

ִתְחֶיה" ְולֹא  רחמים,    ַאָתה  מלבקש  נמנע  לא 

ב )שם,  ַהִקיר  ג(  -שנאמר  ֶאל  ָפָניו  ֶאת  "ַוַיֵסב 

ַוֵיְבְך ִחְזִקָיהּו ְבִכי גָ  ]וניצל    דֹול"ַוִיְתַפֵּלל ֶאל ה'.. 

אפילו חרב חדה על צווארו י.א[, שהיה דורש '  –

מן הרחמים'  - של אדם   עצמו  ימנע  , שאר  אל 

 ישראל על אחת כמה וכמה..' 

שבתות   "שבע  של  לתחילתן  יפים  והדברים 

 הנחמה", ובתוכן חודש הרחמים והסליחות.  

מי ייתן ותפילותינו תתקבלנה לפני הקדוש ברוך  

 הוא ברצון.  

 שבת שלום                                                
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 שבוע אחד והרבה בתים 

 . "געגוע ְלַבִית"  הגיליון הקודם, ערב תשעה באב, הוקדש לנושא

 . הפיזי או הרוחניהגעגוע, הכמיהה והכיסופים לבית  

   נו חורבן ותיקו ה

 . םהדפינשזרו בחוט סמוי בין 

 

 . המונחים המופשטים למוחשיים כל כך ייהפכו לא עלה בדעתנו שתוך יום

 טילים של אויב קפריזי ניסו לפגוע בנו ולהחריב את בתינו,  

 .  בחדר בטוח  ונזקקנו למחסה

 , על פנינו טפחה שוב –  לשלום וביטחוןיה י אשלה

 וליבנו נצבט עם מי ששילם עליה בעקירה. 

 למגר אויב, והיכולת לצמוח מתוך כאב.  התושייהבירכנו על 

 

 השבוע החלו משפחות לעבור לבית חדש.  

 חפצים מיותרים מוצעים לרבים, ארגזים נערמים ו

 ואנו בוחרים במה להרפות, במה לאחוז ומה לחדש. 

 נבין לאן"    - תוך כדי  .לארוז, לנוע  .בזה אני בטוח ,"צריכים לזוז

 השבוע בשירת ההמונים  אנו שרים  

 . ומשלימים עם זה שלא הכל פתור, אבל כיף להיות ביחד

  

 .  נכנסים לחופתם, ויוצקים חיים בבית  זוגות מגיע. ט"ו באב

 .   מתחדש בכל רגעשבהווה    זוכרים, נכספים, וחיים

 . ורגע חי.   בא. רגע  הולךרגע 

 כשנפתח את הלב נראה איך הכל יחייך! 

                                  

 דינה             
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 / שיחה עם לילך פלק   קורס מנהיגות 

לא כל כך פשוט להורים צעירים לפנות את  

והערב   אחה"צ  מפגשים    -שעות  לעשרה 

 וחברותינו   מחברינו  15  ,שבועיים, ובכל זאת

( עשו זאת והשתתפו בקורס  30-45)  הצעירים

 מנהיגות. 

המשתתפות,  אחת  את  שאלנו 

 לילך פלק, מה נתן לה הקורס:

היתה מאוד   לילך:  חוויה  לי 

בגלל  מאוד  התלבטתי  טובה. 

החלטתי  אבל  שונים,  עומסים 

שנפתחה עכשיו ההזדמנות, וזה 

מהקורס.   שנתרמתי  מרגישה  אני  הזמן. 

ימינה ושמאלה    ,קודם כל הזדמנות להביט 

ולראות שיש עוד אנשים צעירים שיש להם  

רצון לקדם ולשפר, וזה חשוב ואכפת להם.  

ב  ,לפעמים נמצא  אחד  שלו, כשכל  תוך 

לא נוצרת הזדמנות    -בעבודתו ובמשפחתו  

 כרות, של חשיבה משותפת.ישל ה

זיידל העבירו את  איתמר מטיאש ובת עמי 

מקצועית בצורה  מבחינת   ,המפגשים  גם 

תכנים וגם מבחינת חשיפה לבעלי תפקידים  

ובכלל   בתנועה,  בקיבוץ,  ולמערכות 

ציבוריות ומועצות.   ,במערכות  כמו רשויות 

כלי המקום  אלו  להבנת  פרקטיים  ם 

 והסביבה שאנחנו חיים בתוכם. 

של  ידע,  הקניית  של  שילוב  כלל  מפגש  כל 

אחד   בכל  אישי.  משהו  וגם  פרקטיקה 

  TEDאחד מאיתנו נתן הרצאת    ,מהמפגשים

גרם   וזה  מעצמו,  משהו  והביא  אישית, 

כרות. ברגע שמכירים אדם ילהעמיק את הה

מסיר    זה  עצמו,   על  מדבר  חסימות  והוא 

היו   בקבוצה.  נעים  משהו  נוצר  ואז  והגנות 

בין חברי הקבוצה כאלה שהיה ביניהם קשר 

את  יוה אחד  הכירו  וחלק  מוקדמת,  כרות 

אמירת  של  ברמה  רק  השני 

הקורס  ובמהלך  בשביל.  שלום 

יותר  מעמיקה  היכרות  נוצרה 

במפגש  קבענו  המשתתפים.  בין 

כללים כמה  שניים   . הראשון 

ציני ו מהם היו: "בלי  "מה -ות" 

נשאר בחדר"   -   שאומרים בחדר

א ולחבריךיוזה  מאוד,  נעים  מרחב   -  פשר 

 להביא את עצמם ולהעלות סוגיות שונות. 

בכל מפגש הגיע ממלא תפקיד, מהקיבוץ או  

רק   לא  הביא  מהם  אחד  כל  מהתנועה, 

שיתף  גם  אלא  ופעולות  מעשים  רשימת 

הם   כולל.  מבט  ונתן  והתלבטויות  בקשיים 

מה   גם  שהגיע  סיפרו  עד  עבר  אחד  כל 

בדרך.    יםלתפקידו, כולל צמתים משמעותי

שהוא" "כפי  מגיע  מאפשר    ,כשאדם  זה 

לראות בו לא רק "בעל תפקיד" אלא לראות  

 את האדם שהוא. 

מטרה  חדורי  יצאו  שאנשים  חושבת  את 

 לקבל על עצמם משימות או תפקידים?

אחד   לכל  שונה  שהתשובה  חושבת  אני 

הקבוצה שבטוח  .מחברי  שנזרעו    ,הוא  מה 

מדובר   שלהם.  בקצב  ינבטו  והם  זרעים 

הקצב  יש  אחד  ולכל  ובבשלות,  בתהליכים 

שלו וההזדמנויות שלו. בעיקר יצאו עם 
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 תחושה של שותפים לדרך ושל הבנה של 

דרך  של  הרגשה  וגם  בקיבוץ,  התפקידים 

משותפת, שגם אם לא בכל דבר יש הסכמות  

 חשוב שנהיה שותפים.   –

 לעוד קורס? יש מקום 

שאנשים  הטובה  התחושה  אולי  כן.  לדעתי 

יצאו איתה תתן מוטיביציה לאחרים. יכול 

להיות שיש אנשים שכעת לא מרגישים שזה  

ויש   ישתנה,  זה  ובעתיד  להם  גם  מתאים 

היה   יכול/ה  הזוג  מבני  שאחד  משפחות 

 להתפנות והשני לא. 

 

 לסיום: 

הצורך  את  שראתה  למזכירות  תודה 

והבי לקיבוץ והחשיבות,  הקורס  את  אה 

שלנו, אני מעריכה את זה מאוד. ותודה לבת  

בצורה   ולאיתמר שהעבירו את הקורס  עמי 

 מדוייקת, מקצועית ורגישה.

 

   חידון זוגות 

 נכונה, מפרגנים לכם.   נוספת , אבל אם מצאתם תשובה  כיוונו לתשובה מסוימת לפניכם חידון זוגות.  

 כרות:יהתאימו את הזוג לצורת הה .1

 ד. קובי ושרי                ג. תמר וכפיר       ב. עדי ואמנון           אילת ויאירא.         

 משותפתֲחֵבָרה . 4     חוג טיולים בנגב. 3             . סדנה 2      . אתר הכרויות 1

 

 יוצאי דופן:איזה זוג 

 ד. אורי ושושי               ג. אפרת ויואב        ב. אילה ויהודה      א. חזקי ויסכה    .2

 ירית ומשה ד. נ                 שי ומירבג.           דגנית ונירב.           נטע וניר א.     .3

 דינה וזאבד.                    ן ונעמיג. ר          נעם ושריתב.         א. יצחק ודנה    .4

 ד. צילה ואריק            ג. יהושע וצילה            ב. אלי ומירה       א. אילת ואור       .5

 אושר ורעות ד.             ג.  ניר ורבקה           ב. אלי ומיכל         א. סיון ודורון      .6

 ד. יוסי וליאת         ג. שחר ומירב            ב. הדס ובעז      א. נעם ודורית        .7

           ד. אברהם ורחלי              . דבורה ואליג      ב. אסתר ויהודה     א.מיכל ושמחה     .8

 אמנון ושושנה  ד.    ועליזה  י .  יהודה צבג      שמוליק ונעמיב.     ריק ודנה     א.     .9

 . לאה ורפי ד          ג. יובל וחנה             י ורוחל'ה 'ינג'ב. ג  א. שלום וברוריה    .10

 ד. יפעת ואלעד        א. אושר ואסף    ב. קארן ואבשלום   ג. אלי ודבורה         .11

 תשובות בסוף הגיליון.
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מעוצבת   מודעה  צדה  המדור  של  עינו 

התעוררות   ערבי  למעוניינות  שמציעה 

והתוועדות חסידית.  על המודעה חתומה 

תושבת בקיבוץ, המכונה    ,בת ציון אגליהו

ושב הזורעים מ  ילידת  -בתצי  גם בתצי.  

  , יליד בת ים, והאיש שלה, אליהובצפון,  

אורן  ילדיהם:  שני  מגדלים בשמחה את 

 (.  ( ונטע )בת שנה4)

ממשפחה   באה  שהיא  מספרת  בתצי 

באופן  פסנתר  "למדתי  ושרה.  שמנגנת 

ובאולפנה הייתי מנגנת בטקסים,  פרטי, 

כשרוצים   אליה  שפונים  "זאת  הייתי 

להפיק אירוע מוזיקלי". הופעתי גם בבתי 

יש לי תואר  חברים ובכל מיני הזדמנויות.  

במוזיקה מ   ראשון  ללמוד  תואני  כוונת 

 שני".  תרפיה במוזיקה לתואר

 אז עכשיו את מתמסדת? 

חברות " עם  הרבה  וניגנתי  הופעתי  כן. 

בשמחה ובאהבה, וכעת אני רוצה למסד 

אלול  חודש  לקראת  לי  התאים  זה.  את 

והתוועדויות.   התעוררות   בערבי  לצאת 

למשל בערב   ,אני מופיעה מול קהל מעורב

ערבי  ישראל, אבל  שמוקדש לשירי ארץ 

לעש לי  מתאים  יותר  ות  התעוררות 

במעגל נשים. זה לא יהיה עיסוקי העיקרי 

 אבל מקווה שזה יתפוס מקום משמעותי.

 

 את מופיעה לבד? 

  המזמיניםכן, אבל אם יהיה רצון מצד  "

איתי   להביא  יכולה  אני  נגינה,  כלי  לעוד 

 ."נגנים נוספים

 ומה התפקיד שלך בקיבוץ?

עם " יחד  בלימונים  נוער  מדריכת  אני 

פי   על  אליהו.  שהתגבשה אישי,  תפיסה 

הקשר   אריה,  בית  ואסף  וולף  מור  עם 

בית   של  מודל  על  רבה  במידה  מבוסס 

פתוח. החבר'ה מגיעים אלינו הביתה לא  

במפגשים מתוכננים מרגישים    , רק  אלא 

ובנוסף  ובאיםבנוח   ספונטני.   ,באופן 

מתקיימות כמובן גם פעילויות מתוכננות  

 בהצלחה!  ."לקראת חגים ואירועים
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 דוידי רום   /  הכותנה צומחת שוב 

בפייסבוק) דוידי   . השבוע  התפרסם 

( טסלר   הוא (  60רום  משפחת  בן 

     . (תבדל"א חנהאליעזר ז"ל ו )

השיברררר"   את  במבטא  תסגור  אבי  זועק 

קולו מתפרץ ברשת הקשר. קולו    ,רומני כבד

נישא ומהדהד בחורשת הפיקוסים  שליד חדר 

 האוכל.

אני ישּוב באמבטיה הייעודית, שוטף ומשפשף  

ִר מהבוץ שדבק בהן, אני    עד זוב את נעלי הֵמָגפ 

מייבש את אצבעות רגליי המקומטות מעודף 

ארו את  לטרוף  נכון  איורור,  וחוסר  חת  מים 

 הבוקר.

אני חורש את הארץ לאורכה ולרוחבה   - 2022

וליבי מתרחב. הכותנה מתפשטת לה, כובשת  

מטופטפות   הפימה  חלקות  טובה,  חלקה  כל 

מדי,  גבוהה  לא  הפריחה  מולבשים  השיחים 

 לפי הספר.

כבר שנים שלא היתה כזו עדנה לענף הכותנה.   

עשו שם, במועצה, אקזיט יפה על מלאי שהיה 

מת המחסנים ו  ,כבר  התרוקנו  מקום  משום 

 והם כבר מחכים ליבול הבא.  

ביני לבין עצמי אני מגחך ומצחקק, היום 

וזהו זה. דור  יוסף  ידע את  זה דור שלא 

בסרט ע"י    .שחי  ומתוקתק  ממוכן  הכל 

 חים/ תאילנדים וכד'."במב

עיני  את  עוצם  אני  לרמזור  רמזור  בין 

 ונזכר איך זה התחיל אצלי.

את   סיימנו  הרוקיזהאמת,   1עונת 

החזרת  בגינת  מבוטלת  לא  בהצלחה 

הבלתי נגמרת ובניכוש עד אין קץ בשדות 

סופיים האין  עינו   ,הכותנה  תחת  זאת  וכל 

 הפקוחה של מקס הזועם. 

, שם רוב משפחתי  ְשִקיםמַ ההוסללתי  לצוות  

עובדת,  עם לייזר ש"סוגר את השיבררררר"   

ז'למן הלבבות,  את  עם    ומרעיד  שהולך 

ידיו   עם  החסון  "פופאי"  ש)ס(חרחורת, 

היה   הזועם שבמבטו  יגאל  והעבות,  הקצרות 

מצמית ומשתק אותנו, "יוהופיצ" עם הקיסם  

הנצחי בין שיניו ויאיר, המנטור שלי, מנצח על  

 .2כל המקהלה

גריז    ,שם את  ונכיר  נלמד  ההשקיה,  במחסן 

לפני הפישתן  וחבל  נתרגל   יהגרפיט  ולפנים, 

מטר תחת עיניהם הבוחנות   12ם עגלת  רברס ע 

גיוס  ממחזורי  ההשקייה  ִפרחי  של 

את   מריח  השדות,  ליד  חולף  קודמים.אני 

פריחת הכותנה ומצקצק לעצמי שת'כלס, קם  

 דור שלא יודע עבודת פרך מהי. 

  , שועטים, צעירים חסרי מנוח בטור  ,אנו רצים

מוקפים בעצי כותנה מכל עבר, לפוזישן הבא 

בהשקיה שלישית.  ,ים בכותנהשל העברת קוו

בקו    ונלחמים  במים    12נאבקים  מלא  מטר 
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בגלגלים אוחזים  בבוץ.  אחיד    ,וטבוע  ובקצב 

הקו את  לשחרר  מנת  על  לאחור    מושכים 

 מביצת החרסית הטובענית. 

קוקוס   בשמן  משוחים  נמרצים,  כפירים  אנו 

מיטבית הצינור    , להשחמה  את  דוחקים 

משקולו מרימי  היינו  משל  ביד  לשמיים  ת. 

בשטוצר,   השנייה  וביד  בצינור  אוחזים  אחת 

הבוץ   בעיסת  מבצבצים  הקו,  לאיזון 

וצועדים  היבשה.  הקרקע  למגע  ומתפללים 

 ,בניצב לשורות. ההלקטים הרומנטיים  ,בסך

החובטים   ברזל  כדורי  להיות  הופכים  באחת 

 וחורצים את גופנו המותש. 

להרי   ,וכך מעבר  הרחוק,  המערב  בשדות 

אנו מעבירים בצמו  ,החושך לצומת אשדוד  ד 

 מכלים את כוחנו ומעצימים   ,קווים אחד אחד

  שמע אז על הייטק וטיפטוף.   את נשמתנו, כי מי 

  בדרך לארוחת הבוקר, נוהגים    - הפרס הגדול?  ו 

ה   על  דאבל    20-10ומאושרים  עם  ומתרגלים 

הייחודית    קלאצ' ההילוכים  העברת  את 

חדר   ליד  נסתר  למחסן  עד  זה,  לטרקטור 

 לחמוק מעיני המוסכניקים הקשוחים.   , האוכל 

ה, ישיא עונת ההשקי  ,היתה זו תקופה קסומה

מחבורה  חלק  היותי  על  מגאווה  מנופח  חזה 

מזדנגפים  העבודה  בסיום  זו.  מכובדת 

השקייה  במאגר  בחדשות,  ומתעדכנים 

 שחייה. המשמש גם כבריכת 

שנה ללכתו של אבי,   29השבוע נזכיר ונציין   

ז"ל טסלר  במורשת   זכריילבטח    .אליעזר 

אותה השאירו הוא ועוד רבים וטובים שאינם  

 עימנו עוד.

 

 

 

  

  .השקייה במחסן 
ישראל  טפל,  יוסל'ה  משמאל: 

 .קטן. עומד: אליער טסלר

ס  -  רוקיז  .  1 ענפי  )במספר  הספורט,  ענף  במועדון  לטירון  הפוכינוי  של תרט  "מתיחה"  של  מסורת  פתחה 
 שחקנים אלה(. 

אליקים = ס', יהופיץ -זלמן בן טובים שהיה מחליף ש' ב = = יגאל רגב, ז'למן  אליעזר טסלר,  יגאל =לייזר  2
 יאיר כוכבא   = אריה ברנע, יאיר =איטלי, פופאי 
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 / אסף בית אריה  משולחנו של מרכז חינוך

את   באופק  לראות  כבר  אפשר  בהיר  ביום 

קצה החופש הגדול. לקראת סיומו ותוך כדי  

הגילאים,  בכל  אינטנסיבית  פעילות  המשך 

ובעיקר   וסיכומים  בסיומים  עסוקים  אנו 

בבניית   הבאה,  שנה"ל  לקראת  בהכנות 

הצוותים והתכנים. אין ספק שילדינו נהנים 

מחופשה גדושה בפעילות מגוונת. ממש אין  

ד של רגע  בדמותן  לפנינו  עוד  והשיא  ל. 

י"א שיתקיימו בשבוע  –הקייטנות לילדי ה' 

 הבא בצפון הרחוק.  

ב לשתף  מבקש  אני  מהפעילות  חלק  השבוע 

והעשייה של ילדינו שלא היו רק למען עצמם 

בתוך   החברה,  כלפי  הפנים  עם  גם  אלא 

 הקיבוץ ומחוצה לו. 

נתחיל   של  אז  משותפת  ופעילות  במפגש 

ג' ע-ילדי  והסבתותד'  הסבים  שני   .ם 

יצאו   הם  והשבוע  מאוד.  נהנו  הצדדים 

לרחובות לפעילות עם ניצולי שואה מעמותת 

תמי  חברתנו  של  והובלה  בתיאום  "עמך", 

 חיות. 

הפך לערב אחד   חדר האוכל  –  ו'-כיתות ה'

לב   ל"מסעדת 

חניכי   עבור  הקיבוץ" 

בנימין"   "לב  קייטנת 

המסורתית 

אצלנו   שהתארחה 

בהמשך   השבוע. 

הקייטנה   על  נרחיב 

 הזו. 

 

 

נעורים"  "חברת  אופק    ילדי  במפעל  ביקרו 

בו עובדים אנשים עם   , מפעלבקרית מלאכי

מוגבלויות. ועשו פעילות משותפת עם דיירי  

 בית סביון.

 

ט'   באשדוד   י"א  –כיתות  מקלטים  שיפצו 

 במסגרת פרוייקט "עושים שכונה". 

האתיופית   החקלאית  בחווה  התנדבו 

ציירו גרפיטי על    , במסגרת "השומר החדש"

הגדר של מתחם הבנייה ביחד עם הדיירות  

 ". של "הבית בקבוצה
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וגולת הכותרת היא ההשתתפות של חלקם 

 בקייטנת "לב בנימין" 

השראה  מעוררת  עמותה  היא  בנימין  לב 

בנימין   האזורית  במועצה  שפועלת 

עם  (בשומרון) ובוגרים  בילדים  ומטפלת   ,

צרכים מיוחדים. העמותה נותנת מגוון רחב 

של מענים ושירותים שאחד מהם זו קייטנה  

מידי קיץ. בדר"כ    ,אצלנו  , שמתקיימת כאן 

אנחנו רק מארחים את הקייטנה וילדינו לא 

ורים אליה. השנה כשהסתבר שאין  ממש קש

אילן"   "קייטנת  את  כאן  לקיים  אפשרות 

החלטנו   כמובן...(  בגללנו  )לא  המסורתית 

שלנו   הנוער  של  המעורבות  את  להרחיב 

מניח  אני  הצדדים.  שני  לטובת  בקייטנה, 

שחלקנו ראו את נערינו ונערותינו הנהדרים  

בשבילים,   הקייטנה  חניכי  את  מלווים 

 בבריכה, בחד"א.  

 

לנוער,  גדולה  ותודה  להערכה  מקום  זה 

שהתגייסה   טסלר  לנעמה  למדריכים, 

לקייטנה   שלנו  הנוער  של  החיבור  לביצוע 

אחראית  ה  -וכמובן מעל כולם לג'ולי באוסי  

הקייטנה  של  והמאתגר  המורכב  לאירוח 

 הזו כבר מספר שנים וגם השנה כמובן. 

שלנו  הנוער  של  שהמעורבות  מקווה  אני 

ה הוא תחילתה של מסורת  באירוח הקייטנ

ובפעילויות  הזו   בקייטנה  ותתרחב,  שתלך 

 .  נוספות של עמותת לב בנימין הנפלאה

 

  
כיתות   של  המשותף  הציור 

י"א ובנות שקל. לקוראי  -ט'

המודפסת    –המהדורה 

הצבעוני  שהמקור  כמובן 

מרשים.   יותר  הרבה 

" ליד  לעבור    ית במוזמנים 

ולראות   במו  בקבוצה" 

     עיניכם את הדבר האמיתי. 

 המערכת 
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 שמשון גוטליב שולחנה של הקהילה / 

 עלות השחר

בשבוע שעבר, כשלוש שעות לפני כניסת 

נפתח   השחר " מבצע  השבת  . "עלות 

מהירה  היתה  שלנו  כולל   , ההתארגנות 

במבני  והממ"דים  המקלטים  פתיחת 

סמוך החינוך לציבור שעדיין אין לו ממ"ד.  

התקיימה   השבת  משרדים לכניסת  בבניין 

צח"י שליוו   , ישיבת  החלטות  התקבלו  בה 

השבת  במהלך  מה   , אותנו  בכל  בעיקר 

הנחיות  לאור  המניינים  לפיצול  שקשור 

 פיקוד העורף בנושא התקהלויות. 

קצר  הפעם  היה  החירום  מצב  לשמחתנו 

השקט  שבת  בערב  אזעקות  שתי  ולמעט 

הכניסה  ונורמלי  טבעי  באופן  נשמר. 

המהירה למצב חירום עלולה לגרום לעליה 

 הדאגה והחרדה. במפלס  

שמענו את רחשי הציבור וניסינו לתת מענה 

מ  השבת   ,ידי י מיגוני  כניסת  לפני  למי   ,עוד 

 שחש שהוא זקוק לכך. 

 

נמצא  המיגון  נושא  האחרונות  בשנים 

שהבני וככל  מתמדת  בתאוצה  ה י אצלנו 

החדשה מתקדמת רמת המוגנות עולה. אין 

למוגנות  שנגיע  ועד  פוקוס  הוקוס  כאן 

נצטרך  ונפנה א להי   מלאה  בסבלנות  זר 

כולנו  לנו.  שיניח  מדרום  לאויב  בקשה  

לנו ו תקו  שהיו  השקטים  שהימים  ה 

הפסקת האש, אור ליום שני,   ה של מכניסת

 יהיו ימים ארוכים של שקט. 

 

המבצע   כדי  לדאגה תוך  שותפים  היינו 

מועד  לאור  בנדב  משפחת  של  הגדולה 

שבת  במוצאי  וגל.  נעם  של  הקרב  החתונה 

עם  אחת  בעצה  איכה,  קריאת  לאחר 

המשפחה, יצאנו בקול קורא בפורום מנהלי 

אם  לסיוע  הקה"ד  קיבוצי  של  הקהילות 

מיד    ע"יבנפש חפצה  נענינו  וכאשר. כמעט 

המעיינות   בעמק  התנועה  קיבוצי  אם ש כל 

מה  כל  לרשותנו  יעמידו  הם  צורך  יהיה 

"להרים" את החתונה אצלם  בכדי  שצריך 

 בחצר המשק.

יודעים כולם  הסוף  האש את  הפסקת   ,

ו לתוקפה  כאן נכנסה  התקיימה  החתונה 

היבנאי   בבית  ההדר  כל  טוב עם  מזל   .

שעמדו בעין    ולזוג הצעיר נעם וגל  למשפחות

 ה.כהסערה ושמחו מאוד שהסערה שכ

אנחנו   שאותה  בנימין  "לב  קייטנת  גם 

שנים התקיימה    20-מארחים בכל קיץ כבר כ

היא שגם  הפיצוצים  נוכח ל  ,לאחר    , הדי 

"לב בנימין" מאגדת  חיפשה כבר בית אחר.  

עם  אנשים  של  מגוונת  אוכלוסייה  לתוכה 

אותם   ,מוגבלויות את  לשלב  ובשאיפה 

זכינו ושמחנו  .צעירים בקהילה
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להעניק לאותם צעירים כמה ימים של חיוך  

וחברות   חברים  בזכות  הרבה  וזאת  ואושר 

שלנו   והנוער  הקטינה  את  שליוו  מיבנה 

תודה   נפלאה.  לבבות  קירוב  עבודת  שעשה 

 לכולם.

 

 חילופי תפקידים בהנהלת הקהילה

תיכנס   שני  דברת ביום   איתן- חמוטל 

תחליף ופרט. חמוטל  לתפקיד מנהלת חברה  

ששימש בתפקיד בשנתיים   יהודה שריד את  

משק  להסדרת  המעבר  עם  האחרונות  

במשך  יהודה  שימש  כן  לפני  עוד  וקהילה. 

במודל  הפנים  כמזכיר  שנים  וחצי  שלוש 

הכל הישן  סך  בחזית   ,  שנים  וחצי  חמש 

לילה  עד  מבוקר  הציבורית,  היו .  העשייה 

טחה גם י אלה שנים עמוסות של הובלה בב 

ממובילי יהודה,  סערה.  רוח   שנשבה 

הבנ לרכז  יה,  י פרויקט  צוות ימשיך  את 

ראש  בתפקיד  גם  וימשיך  הדירות  מעברי 

הב  הצח"י  ה י ותחום  תודה .  ישוביי טחון 

התרומה  ועל  ההתמדה  על  ליהודה 

בתחומי  הקהילה  חיי  לניהול  החשובה 

שכבות  כל  של  וליווי  והפרט  החברה 

של  מתמשך  בתהליך  הנמצאים  הציבור 

 ד.מעברי דיור, מבוגרים וצעירים כאח 

חמוטל  ע"י  והחלפתו  יהודה  של    יציאתו 

נקודת דרך    היא  משמעותית ציון 

  כשלראשונה יהיה רוב נשי בהנהגת 

קרה   שלא  דבר  מעולם.הקבוצה,   ביבנה 

נשים  חמש  יכהנו  הקהילה  בהנהלת 

 !עצור   אין   , העגלה נוסעת . ו ושלושה גברים

כאמור ביום שני, לאחר טכס חילופים קצר 

 חמוטל לתפקידה.והרמת כוסית, תיכנס  

  ושוב, תודה לך יהודה ובהצלחה לך חמוטל.

 

 לסיום

משפחות  שלוש  עברו  האחרון  רביעי  ביום 

המערבית  בשלוחה  החדש  לביתן  ראשונות 

ההובלה   חברת  הראשונה.  הדרך  אבן  של 

על  מאוד  והקלה  בזאת  סייעה  ששכרנו 

ותשבי,  ימיני  מרוז,  למשפחות  המעברים. 

תתחדשו וכן לבאים  החלוצות לפני המחנה,  

יה של אבן דרך ראשונה יאחריכם. סיום הבנ

התעכב מאוד, כמעט בחצי שנה והסב עוגמת 

נפש למשפחות שעד לרגע האחרון התקשינו 

מסודר   תאריך  להם  ההעברה.    למועדלתת 

הדרך אבן  כל  לאורך  יימשך    הזו,   העיכוב 

מעבר   -  וילחץ גם את המעברים שאחריהם

לקומותיי הצעירות  ושל  משפחות  ם 

שאת  מאמינים  אנו  לקוטג'ים.  הצעירים 

המסקנות כבר הסקנו ונוכל לסיים את אבני  

הדרך הבאות בצורה טובה יותר. זה המקום  

בפני  ולהתנצל  העיכוב  על  אחריות  לקחת 

משפחות העוברים על הקשיים ועל התסכול.  

פיצוי   יהווה  המוגמר  שהמוצר  תקווה  אנו 

 נאות על הקשיים בדרך.   
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 השתלמויות קצרות תשפ"ג 

)ספטמבר   הקרובה  בשנה  להשתלם  המעוניינים  חברים 

( מוזמנים להגיש בקשות בכתב, לשרה 2023אוגוסט    –  2022

 אריאל. 

צוות  של  למייל  הבקשה  את  לשלוח  ניתן 

או לשים     yavne.co.il-v.hishtalmut@kv   השתלמויות:

 בת.ד. של הצוות.

כולל ללימודי  תזכורת: יש להגיש בקשה חדשה בכל שנה,  

 נגינה. 

הסדר   לאור  הבקשות  את  יבחן  השתלמויות  צוות 

ותחביבים העשרה  קצרות,  על    ,השתלמויות  ותוך שמירה 

 מסגרת התקציב.

 .שרה אריאל, מרכזת הצוות

 

 

 

  
שמתגייס ביום שני   לניתאי עדיקא'צאתך לשלום ושובך בשלום' ברכת  ❖

 . ניתאי -  שיהיה שירות משמעותי וטוב, והמון הצלחה - הקרוב לגבעתי 

 

ללביא  ותחילת שנת בית   ברכות על השחרור מהשירות בנח"ל  ❖

שמתחיל לעבוד   סולמשה אטיאשהחל לעבוד במדגריה,  בגלייבטר

 נחיתה רכה באזרחות בבית, ותקופה טובה ומהנה בקיבוץ.  -במטבח 

 

בבואם בברית   תמר אדר ומאירול  וגל בנדב לנעם  מזל טוב גדול  ❖

 בקיבוץ.  ,הנישואין ובהקימם את ביתם אצלנו 

 

   גאים בכם , אוהבים, מעריכים                       

  ועדת צעירים                                    

  ! צאתכם לשלום ובואכם בשלום

 

 יכונו היכונו. ה

לון ת מסורת הטריא 

 ממשיכה השנה. 

 רישמו ביומנים

 יום שלישי י"ז 

 . (13.9באלול )

 פרטים בקרוב 

 

mailto:v.hishtalmut@kv-yavne.co.il
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 סוף הקיץ ... שבוע מעברים ושבוע עם נכדים 

 (חינוךההגיל השלשי, תרבות וועדת  בחסות

 סרט על מסך גדול לכל המשפחה.  19:30בשעה  – 21.8ביום ראשון, כ"ד באב,  

יציאה לטיול לילי לנחל חווארים, מתאים החל    18:00בשעה    –23.8ביום שלישי, כ"ו באב,   
 מכיתה א' . בהדרכת עינת לוי.

 מופע קרקס גדול   –24.8ביום רביעי, כ"ז באב,  
 באולם הספורט. 17:00"בין שמים לארץ" בשעה 

 . 13:00-10:00פעילות אירובית רטובה בבריכה בשעות  –25.8ביום חמישי, כ"ח באב,  

במתחם חדר    13:00-10:00בשעות    גלגיליות בכיף.   –28.8ביום ראשון, א' באלול,   
. האוכל

 

  

  

  

   :מרפאה

   MRKYAVNE@CLALIT/ ORG.IL - דוא"ל   1221 –/ איחוד הצלה  050-6998317אחות חירום 

 שעות קבלה ד"ר מיטל: 
 16:45-15:45 (17/08) ד'יום ,   13:00-10:00( 16/08) ג'יום ,   16:45-15:45 (14/08) א'יום 

 .בתיאום מוקדם –בדיקות דם 
  

 קיץ נעים ובריא   עד כאן להפעם,
   צוות המרפאה                                           

  

 תשובות לחידון זוגות
. שי ומירב.  מירב מכפר  3. אורי ושושי מקיבוצים שונים, כל היתר נישואי פנים.    2.    3ד  4ג 1ב 3א .1

. אלי ומירה.  5. יצחק ודנה. כל היתר נישואים עם ירושלמי/ת.   4עלומים. -עציון. היתר נישואי יבנה 
מפולת שלגים בטיול בפרו.    –שבי. אור  –היתה דרמה לפני נישואיהם. אניקסטר וגנוסר   יתרכל הל
. דורית ונעם. כל היתר עבדו  7. אושר ורעות. כל היתר האב או האם קרויים כשם בן/בת הזוג.   6

. ריק ודנה.  9. אברהם ורחלי. כל היתר שני בני הזוג הם בני גרעין.   8ה מסוימת באותו ענף.  פבתקו
יתר יבנאי שפגש את בן'בת הזוג כשהיה  . יובל וחנה. כל ה10בוגר/ת אולפן. -כל היתר נישואי יבנה 

. אושר ואסף. אושר היחידה ששם משפחתה לא השתנה לאחר  11רות שלישית בקיבוץ.  יבשנת ש
 נישואיה. 
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 תרצה אתר  / ערב קיץ ויונים

 

ָבא ַהַקִיץ ֲהִתְזכָֹּרה ֵאיְך   ש 

ל ִגְדרֹות ַהַסְביֹוִנים?  א 

 ַחם ְוָצלּול ָיַרד 

 ִעם ַעְנֵני יֹוִנים 

ל ַחּלֹונֹות ְקַטִנים   — א 

ב ַקִיץ, ֲהִתְזכֹּר?  ר   ע 

 

ש ֲעָטַפִני  ר  ר ח   ֵצל ַהתֹּמ 

ֹּאְשָך מּוִלי.   ּוִפְתאֹּם ר

 ְסַבְך ַתְלַתִּלים ָשחֹּר 

ק ַבָפִנים   ְוסֹּמ 

 — ֹוִנים ְוַלַהט ִאיש

ר, ֲהִתְזכֹּר?   ֵצל ַהתֹּמ 

 

 שּוב, שּוב ְזַמן ָעַבר 

ָבא ַהְסָתו. ה ש   ְוִנְדמ 

 ַרק ַבְדָרִכים עֹוד ָרץ ְוָשר

ב ַקִיץ ִעם יֹוָניו.  ר   ע 

 

 ַהָיִמים ָחְלפּו ְמַעט ְוָרצּו 

 ֵבין ִגְדרֹות ַהַסְביֹוִנים, 

 ַאְך עֹוד ָבאֹות יֹוִנים

 ָהֲעָלמֹות ְבעֹוד 

 — עֹוְמדֹות ּוְמַפְזמֹות 

ב ַקִיץ, ֲהִתְזכֹּר?  ר   ע 

 

ז  ר   ְוחֹוֵזר עֹוד ַגם ָבחּור ָכא 

ָעֵנף.  ר ה  ל ַהתֹּמ   א 

 ְסַבְך ַתְלַתִּלים ְכָאז 

 ְוִשיר ָעמֹּק ַבֵּלב 

 — ְוַלַהט ִמְשַתְלֵהב 

 הּוא חֹוֵזר עֹוד, הּוא ָתִמיד. 

 

ב ר   ַקִיץ  שּוב יֹוֵרד ָעֵלינּו ע 

ת ַסְביֹוִנים.   ְבַמְחגֹּר 

 ַחם ְוָצִעיר הּוא ָשב 

 ַעל ַגב ָעָנן ָאפֹּר 

ל אֹור  ל ַחּלֹונֹות ש   — א 

ב ַקִיץ, ֲהִתְזכֹּר?  ר   ע 

 

ר ַחם ּוְמַלֵחש עֹוד   ֵצל ַהתֹּמ 

 ַרק ָפֵנינּו ְקָצת שֹוִנים.

 ְסַבְך ַתְלַתִּלים ָאפֹּר 

ק ֵיש   ַאְך עֹוד ַהסֹּמ 

 ְועֹוד ֵעיֵנינּו ֵאש 

 — ְוחֹוְזרֹות ַגם ַהיֹוִנים 

 

 שּוב, שּוב ְזַמן ָעַבר 

ָבא ַהְסָתו. ה ש   ְוִנְדמ 

 ַרק ַבְדָרִכים עֹוד ָרץ ְוָשר

ב ַקִיץ ִעם יֹוָניו.  ר   ע 

 
 

 

 

 bimkomon@gmail.comהכתובת למשלוח מאמרים למערכת: 

 המערכת: דינה ספראי, טליה גולדנברג, תמר דגני, ניר יעקבי ושרית פישביין.

 
 

 

 על השירים: יצחק ברוכי 
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