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 (. 10.8אב )נחם מתתקיים אי"ה ביום רביעי, י"ג ב גל לב" ענעם בנדב חתונתם של 
 (. 13.8שבת נחמו, ט"ז באב )שבת שבע ברכות בשבת פר' ואתחנן 

 

 (16.8) מנחם אבבי"ט  ,תתקיים אי"ה ביום שלישי "ל מאירעבתמר אדר חתונתם של  
 (.20.8) מנחם אבב, כ"ג שבת שבע ברכות בשבת פרשת עקב

 

 השמחה בקבלת דירות אירוח לשבת.תזכורת: יש עדיפות לבעלי 

 

 לך  ואני תפילתי

 19:30 – ל ותפילת מנחה בימי הח

 מסעי   שבת פרשת 

 הדלקת נרות  - 19:18

 ערבית  , קבלת שבת, מנחה - 19:33

---

 שחרית ומוסף  - 08:30

 גדולה  מנחה - 13:30

 קטנה מנחה  - 17:30

 צאת השבת  – 20:20

 

      

 

 

 

  

 

 

  

 מזל טוב ! 

 לאחר תפילת מוסף, שיעורו של 

 :הרב אילעאי עופרן

 מדוע בכה רבי עקיבא?

 מדוע צחק רבי עקיבא:

 

*** 
 

 לאחר תפילת מנחה, שיעורו של  

 הרב אילעאי

    , טל הנכדה  שלה ומצו הבת  ולכל המשפחה ל  ציפי ברנעלאריה ו* 

   .ל ומיכליאי ם של בת   

 וורד,  ליאיר  נכדה , להולדת הנינה יהושע אניקסטר* לצילה ו

 להלל ואוריה. בת  

 

 

 
 להתראות בשמחות ! 

 אספת החברים 

 חלקה. 21:30במוצ"ש בשעה 

 לא ישודר בזום. )מאזן(הראשון 
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   עמייעל גורליקתחנות במסע חיים / 

 ( 1208גיליון  )   אב, תשע"ו   הדברים נכתבו לגיליון 

 

על   התורה  לנו  מספרת  "מסעי"  פרשת  בתחילת 

מארץ   בדרכם  ישראל  בני  היו  בהם  המקומות 

 מצרים. 

לתמוה  יש  לכאורה  ב...".  ויחנו  מ...  מדוע    , "ויסעו 

בני   עברו  שבו  ומקום  מקום  כל  ומאוזכר  מסופר 

 ישראל? 

שוליי  ולא    ם ישנם תיאורי מקום שלכאורה נראים 

  – נחוצים בהופעתם. החשוב הוא שבסוף הגיעו ליעד  

 ארץ ישראל. ל 

 רש"י במקום מביא  מדרש: 

ה בנו חולה,  ורבי תנחומא דרש בו דרשה: מלך שהי 

כיוון שהיו חוזרים    . הוליכו למקום רחוק לרפאותו 

מסעות. אמר לו: כאן ישנו,  ה התחיל אביו מונה את  

כאן חששת    ( ד.ס.   =טבלנו להתקררות ) כאן הוקרנו,  

מנה    : כך אמר הקב"ה למשה   . בראשך 

נאמר   לכך  הכעיסוני,  היכן  המקומות,  כל  את  לך 

 . )תנחומא בובר פרשת מסעי(   " אלה מסעי " 

את    , למעשה   , המלך  לבנו  ולהדגיש  ללמד  רצה 

 למקום מסוים:   , עצמה   חשיבות הדרך 

מה עברנו בה? כיצד התמודדנו עם אתגרים שהיו לנו    

משבר והיכן מצאנו את    בדרך?היכן היו לנו נקודות 

 נקודות האור והתקווה? 

בחייו   "מסע"  יש  מאיתנו  אחד  שאיפות,     - לכל 

תקוות   ההתמודדות    – רצונות,  דרכי  עם  אחד  וכל 

 שלו. 

וההתמודדות   הדרך  מעצם  לקחים  להפיק  חשוב 

מוכנים לקראת מסעות אחרים שנכונו  איתה. להיות  

לנו בחיינו, ולשם כך נכתבו לנו בפירוט  מסעותיהם  

 ל של בני ישרא 
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 : יהם נגה, איתן ונעם במרכז המבקריםד ליניר ואביה ו

 

 

 בטר  נירהמלצה של   

,  סיור במרכז המבקרים  -  מרכז קטיףהמקום:  

 בישוב ניצן. 

לקראת תשעה באב, אני רוצה להמליץ לכם על  

תיפגשו   , בובמרכז המבקרים בניצןסיור מרתק 

מהקמתו והתפתחותו דרך    ,עם סיפור גוש קטיף

ועד לאתגרי   ,כנית ההתנתקות וכאב העקירהות

 .הצמיחה מחדש

פני   על  מתפרש  במרכז  הביקור    6מסלול 

סר המשלבים  וידאו,  מרחבים  ארט  טונים, 

ומיצגים  צילומים  חוויה    ,תערוכת  היוצרים 

 .ייחודית ומרגשת

את הסיור מעבירים אנשי גוש קטיף המשתפים  

ההדרכה במהלך  האישי  סיפורם   .את 

 . צרפתית ובאנגליתב   ,הסיורים נערכים בעברית

אזרח     תלמיד, סטודנט,  .ש"ח  15מחיר כניסה:  

 ₪ )מתוך האתר(.  10ותיק )בהצגת תעודה( : 

 

אישית, וקשר    ,כידוע  ובנימה  חיבור  לי  יש 

קטיף לגוש  שחשוב    ,מיוחד  מאמין  אני  ולכן 

מאוד להמשיך ולהעביר את מורשת גוש קטיף  

שלי   אבא  -  לדורות הבאים. גילוי נאות   , הלאה

       .המייסדים והמנכ"ל של המרכז הוא בין

לאירועי   להצטרף  לכם  להציע  ברצוני  בנוסף, 

ה השנה  וצפון    17- יום  קטיף  מגוש  לעקירה 

שיתקייםהשומרון ב  ,  ד'  שני,    1.8.22  אב,ביום 

וקווים   משחק  "כללי  בנושא:  בנימין  ביד 

הישראלי"  בשיח  חפשו  לפרטים  .  אדומים 

 ". 8במרשתת: "כנס קטיף 

הכנס את  תוכנית  של  הרוח    משקפת  מורשת 

והמערכת בחרה להביא    , "צמיחה מתוך משבר"

    :שלושה פאנלים בנושאים  חלק ממנה.

והציונות הדתית  א.   או   –צה"ל  לחימה  תורת 

סמי  : תא"ל במיל  בהשתתפות )  לחימה בתורה

בצה"ל,    ,הולצקן אנוש  ענף משאבי  ראש  לעבר 

זמיר המכי  ,דני  מועצת  הקדם  נמנכ"ל  ות 

 . (מיכל נגןוהרבנית  יעקב מדןצבאיות, הרב  

הישראלית    ב. בפוליטיקה  גזירת    –"הפילוג 

אדם" מעשה  או  יריב  )בהשתתפות:    גורל 

  ,פולי בורנשטייןמ"שלום עכשיו",    אופנהיימר

המאה" מנכ"לית   תנועת    " יוזמת  ומייסדת 

סוכות,  ""דרכינו תנועת    צבי    " םאמוני"יו"ר 

עיתון   דעת"ועורך  רביבי  "גילוי  ראש   ,ועודד 

    המועצה המקומית אפרת.

צעירי גוש קטיף אז    –"לב שבור שפה פצועה    ג.

   והיום".

ירצו השרים חילי טרופר ואיילת שקד.    ,בנוסף

י  הסיכום  דברי  מיודענויאת  בטר  ,שא  ,  מוכי 

למור המרכז  קטיף  שמנכ"ל  גוש  צפון  ות 

  השומרון.
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 סיכומה של שבת קהילתיתל

ִתינּו   ֵהַפְקנּו ִאְרַגּנּו ִסַדְרנּו שָׁ

אנּו ַכֵפינּו  חָׁ ַשְבנּו ִהְקַשְבנּו מָׁ  יָׁ

 ִהְתַכַּנְסנּו ַשְרנּו ִהְתַרַגְשנּו 

א ִקַבְלנּו  שֶּ ה ַבדֶּ ת ַהַמְלכָׁ  ַשבָׁ

ֱעַתְרנּו ִהְתַפַלְלנּו  ַקְדנּו הֶּ  רָׁ

אנּו  שָׁ ה נָׁ ם ְתִפלָׁ  ְלבֹוֵרא עֹולָׁ

ַכְלנּו ִהְצַבְענּו  ַעְמנּו אָׁ  ִקַדְשנּו טָׁ

 הֹוַתְרנּו ִפְרַגּנּו ִחַסְלנּו ִסַדְרנּו 

ַעְמנּו ַשְרנּו ֵבַרְכנּו  ִהְתַכַּנְסנּו טָׁ

לֹום בֹוְגֵרי י"ב  ם ְלשָׁ  ֵצאְתכֶּ

 ְבַדְלנּו ֵבַרְכנּו ִהְתַפַלְלנּו ִה 

עֹוְסִקים ַלְמַאְרְגִנים ַלתֹוְמִכים   ה לָׁ  ְונֹודֶּ

ִתית  יָׁ ת ֲחוָׁ  ַעל ַשבָׁ

ִתית ר ְקִהלָׁ ת ּוְבִעקָׁ שֶּ  . ְמַרגֶּ

 

 ע"ע           
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 איתן - דברת חמוטל /  חינוךה משולחנה של מרכזת ועדת 

לקראת סיום תפקידי בוועדת חינוך, חשבתי 

בשנה  הוועדה  עבודת  את  לסכם  נכון  שיהיה 

נקודות    , חלפושוחצי   במספר  אתכם  ולשתף 

זו  ןבה בתקופה  שניסינו  ב ו  , דנו  תהליכים 

 להוביל. 

טל בגלייבטר   –אודה לחברי הוועדה    ,ראשית

בקביעות, הביעו דעתם,  וניר שריד שהשתתפו  

יותר מפעם אחת,   וניסחו את הדברים  חשבו 

  רוצה אני , על מנת לדייק את הדברים. כמו כן

אסף בית    –להודות לבעלי התפקידים בוועדה  

שיתוף  על  ליבר,  ונעמי  וולף  מור  אריה, 

וההשקעה   המשותפת  החשיבה  הפעולה, 

 הרבה שלהם בחינוך ילדינו. 

הנוער לוו  -  עבודת  שנבחרנו  היה    ,עדהמאז 

המצב   הנושא.  על  מחדש  לחשוב  שיש  ברור 

שיכולים  ענפים  מספיק  אין  שלמעשה  הוא 

יום העבודה     –בימי שישי    .ת הנוערא להעסיק  

ואין  סגורים,  העבודה  מקומות  רוב  שלהם, 

מספיק אנשים שמוכנים להתעסק עם הפעלת  

הנוער וחינוכו במקום העבודה. אחת המטרות  

היא יצירת חיבור  העיקריות של עבודת הנוער  

השייכות   תחושת  והעמקת  ולאנשים  למקום 

ומקומות העבודה,   למקום. בשל מיעוט זמני 

משמעותיים   לא  חשו  הנוער  שבני  מצב  נוצר 

ירדה.   המוטיבציה  ורמת  העבודה  במקומות 

 –דבר זה הביא לתגובה הפוכה ממה שרצינו  

והחיבור   השייכות  תחושת  הגברת  במקום 

וחוס  ניכור  נוצר  רצון.  למקום,  שביעות  ר 

כך לא    , בעקבות  העבודה  למקום  ההגעה  גם 

הקורונה סגרי  במהלך  סדירה.  בני    ,היתה 

הנוער הפסיקו לעבוד והדבר יצר נתק. תהליך 

נעשה  הנוער  עבודת  של  מחדש  הבנייה 

המקומות   ונפתחו  שהלכו  ככל  בהדרגה, 

מהשטח.  שעלו  הצרכים  פי  ועל  הציבוריים 

עבודת    תהליך זה איפשר התאמה מחדש של

ושינוי אקסיומות שהיו נהוגות בעבר.   ,הנוער

שעברנו שד  –  כוועדה  ,בתהליך  ברנו  יואחרי 

שמעסיקים   הענפים  מנהלי  ועם  הנוער  עם 

התפקידים  ותםא בעלי  של  חשיבה  עם  יחד   ,

בשנה  חינוךב שנבנה  העבודה  שמודל  גילינו   ,

רמת   הנוער,  עבור  יותר  מדויק  האחרונה 

הרצון   גבוהה  שביעות  המוטיבציה  עלתה, 

וכל בני הנוער )כמעט( מגיעים לעבודתם    ,יותר

מתווה   לכתוב  החלטנו  לכן  סדירה.  בצורה 

שישקף את העבודה כפי שהיא   ,לעבודת הנוער

המתווה  של  העיקרי  השוני  האחרונה.  בשנה 

העבודה   שצורת  ואחריות  –הוא   ,תדירות 

"חברת  הילדים.  לגילאי  בהתאם  משתנה 

 ,ח( עובדים בתדירות גבוהה יותר-)זהנעורים"  

המדריכים   באחריות  הוא  הנושא  ו"ניהול" 

י(, עובדים קצת פחות  -שלהם. "הטילונים" )ט

במהלך השנה, מה שמאפשר להם יותר זמן גם  

לעבודה    ,לעצמם ההגעה  על  והאחריות 

ותיאום העבודה עוברת אליהם. "הלימונים" 

שנת  -)י"א שגרת  במהלך  עובדים  לא  י"ב( 

בחינות הלימוד עם  העומסים שלהם  בשל  ים 

ועל    ,הבגרות ועובדים בחופשות מבית הספר 

וכו'  –   פי הצורך. האחריות לתיאום העבודה 

 עליהם.  

פעמים  –  חוגים מספר  בנושא  דנה    ,הוועדה 

מסגרת   סביב  הן  העיקריות  כשהשאלות 

מבחינת גיל,   –החוגים  שתתאפשר לכל ילד/ה  

שונים של  כמות ועלויות. הצרכים והרצונות ה

לגבי   שונות  בבקשות  מתבטאים  הילדים 
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החרגה כזו או אחרת. הדיון מזכיר מאד את  

סביב  במועצה  שהיה  הממושך  הדיון 

שלנו והעשרה  בשל   ,השתלמויות  המבוגרים. 

לא   אם  השאלה  פעם  מדי  עולה  המורכבות 

כדאי להפריט תקציב זה. הוועדה חושבת שיש 

ילד"   לכל  "חוגים  של  האפשרות  על  לשמור 

ולכן, בשלב זה, מעדיפה שלא להפריט תקציב 

יש   ילד  לכל  בו  זמני  נוהל  נוסה  השנה  זה. 

חוגים )ללא קשר לעלות    2אפשרות למימון של  

  , החוג(. נוהל זה הקל על ניהול הנושא וריכוזו

הוועדה   לילדים.  טוב  מענה  נתן  ובסה"כ 

 ממליצה להמשיך בנוהל הזה.

לנוער אישי  שתלמידי  –  תקציב  נהוג   כיום 

י"א כיוון  -כיתות  י"ב מקבלים תקציב אישי. 

שונה   בימינו  והצריכה  הבילויים  שתרבות 

גם לנוער בכסף זמין  עולה צורך    ,עברבממאד  

להיות  אותם  ללמד  מנת  על  יותר.  צעיר 

אותו,   ולנהל  שלהם  הכסף  על  אחראים 

הוועדה ממליצה להתחיל לתת תקציב אישי  

תגובות  לשמוע  נשמח  ט'.   מכיתה  כבר 

 ם על הרעיון. מהורי

"המוסדות"   או  ההורים  ומעורבות אחריות 

בהם   ,ההורים: מדי פעם עלו בוועדה נושאים

ה"חינוך"   אחריות  נגמרת  איפה  התלבטנו 

ומתחילה אחריות ההורים. הדבר עלה בעיקר  

רצויה לא  התנהגות  של  בזמן    ,במקרים 

שהילדים לא היו בפעילות של החינוך. סביב  

רובם    ,ההורים  –ו  אירועים ספציפיים שאירע

לנהוג    ,ככולם כיצד  ביחד  לחשוב  התגייסו 

ולפעול. אך בשיח שניסינו ליזום סביב נושאים  

כשהזמנו ל"דיון פתוח"    ,כלליים יותר, למשל

הרצאה, ההיענות הייתה נמוכה.   לבוועדה או  

הדבר בא לידי ביטוי גם בניסיון שלנו להקים 

הצהריים   אחר  לשעות  הורים  בשבת.  סיירת 

ההיענות מצד ההורים הייתה נמוכה ולכן היא  

ישנה  בקיבוץ  להורים  לפועל.  יצאה  לא 

כאילו הילדים מוגנים בתוך   –טחון  יאשליית ב

"לסמוך   יכולים  והם  שלנו  המשותף  המרחב 

על הנס". אני מנצלת הזדמנות זו לנסות לנפץ  

האשליה יותר   ,את  רבה  למעורבות  וקוראת 

 של ההורים בנעשה בתחום. 

הממשיכים  הוועדה  לחברי  הצלחה  מאחלת 

 .ולמי שירכז את הוועדה ,בעבודתם החשובה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יעקב וכמן חברנו, ל

 משתתפים בצערך  

 על מות אחיך  

   אברהם ז"ל

 תנחומים לבני המשפחה  

 על מות אחיכם, הבעל והאב 

 בית קבוצת יבנה  

 

 מן השמים תנוחמו

 קבוצת יבנה בית 
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  ןקובי שטיי / מועדון משחקי הקופסה 

לפני שבועיים עשיתי ניסוי פיילוט במועדון  

במק שהקמתי  הקופסה  ט  למשחקי 

)מתחת לגן של ישיב(. בצהרי שבת    העציונים

בו קבוצות  שתי  בו  ישבו  זמנית,  -פנחס, 

ולאור  לכן,  להפעלה.  מוכן  שהוא  ונראה 

הביקוש הרב שמגיע אלי מאז, אנחנו מעלים 

קבוצת   פתחתי  העניין,  לכבוד  הילוך. 

מידעטסוו יעבור  שבה  אל    אפ  הנוגע 

תיאומים   פתיחה,  מועדי  לרבות  המועדון, 

שמעועוד מי  כל  לקבוצה .  להצטרף    וניין/ת 

לכתוב   אשלח  אפ  טסוומוזמן/ת  ואני  אלי, 

להעביר   שלא  )בחרתי  להתחברות  קישור 

על מנת שלא להטריח    ,"ידיעות יבנה"דרך  

לכל   מיועד  המועדון  הציבור(.  כלל  את 

)מסיימי  כאחד  ובוגרים  נוער  המעוניינים, 

לצערי ומעלה(.  ו'  במקום אין    ,כיתה 

שירידה למקלט   שירותים והוא לא נגיש למי

עבורו/ה   מומלץ עימכם  - קשה    , הסליחה. 

  4-2לבוא בקבוצות של    ,למי שמתכוון להגיע

שאליו   הגודל  שזה  משום  שחקנים/ות, 

המשחקים  הרוב  ה מותאמים של  מכריע 

כיוון(.  לכל  חריגים  )יש  במקום  המצויים 

לצערי, לפי מה שכרגע נראה, ישנה סבירות  

על  לענות  יתקשה  שהמקום  קטנה  לא 

לעכשיו נכון  שכן  נתון   ,הביקוש,  ברגע 

המקום יכול להכיל עד שתי קבוצות משחק 

כמובן כן,  כמו  לעיל.  האמור  הזמן   ,בגודל 

נצליח   הזמן  שעם  מקווה  אני  מוגבל.  שלי 

כולן.  את  לא  אם  הבעיות,  רוב  את  לפתור 

 בואו בשמחה.  
 

 

 

 

  

 מתחילה בקרוב  תירסבשטו"מ עונת תחמיץ ה

 דת כיסוי בורות התחמיץ נעשית אנו גאים על כך כי עבו

 של חברי הקיבוץ היקרים, הנרתמים למשימה. ם בכוחות משותפי 

   –כיסוי הבור אינו דורש מאמץ פיזי מיוחד    חשוב  לנו להדגיש כי 

 אך נדרשת עבודת צוות. 

 זה שלנו ובשבילנו. 

 דביר עדיקא ונעמה טסלר  ,תודה לכולם
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 דבורית אדר /  הבריאותמשולחנה של מרכזת 

 : קורונה

שגרתי האחרונות   ,באופן  השנתיים  במהלך 

 פתחתי בנושא הקורונה ולא אחרוג גם הפעם. 

למדנו לשמור על שגרת החיים עם הקורונה.  

ההזדמנות   וזאת  מהמסכות  נפרדנו  טרם 

הזהירות   כללי  על  לשמור  מהחברים  לבקש 

ולהשאיר את המסכה   ,כן"ולחשוב גם "על הש

 בהישג יד. 

שרית של  טוב  ו"ב  :ההודעה    XXXXXXקר 

קורונה. אנחנו מבקשים  הנמצא מאומת לנגיף  

".... מי  מיותרת  ,מכל  כבר  אך    , לכאורה 

רבה  חשיבות  רואים  הרפואיים  הצוותים 

מחובת   נובעת  החשיבות  פרסומה.  בהמשך 

הזהירות של הבאים במגע עם החולה בימים  

כן  סמוכיםה לידיעה    ,וכמו  רבה  חשיבות  יש 

יחסי שכנות וחברות   הזו עבור חיי הקהילה.  

 ,חד"א וחנות  ,דה, עוגה, מיניישל עידוד, פשט

לא יכולים   ,לההתענינות בחואו  ושיחת טלפון  

 להתקיים ללא ידיעת שם החולה. 

 בית סביון:

כ כבר  עומד  סביון  הקירות  .  שנה  30- בית 

בצורה   ונצבעו  טופלו  הבית  של  החיצוניים 

במלאכה. העוסקים  לכל  תודות    יסודית. 

 טיפת חלב: 

הבריאות הנהיג  2007משנת   מדיניות  משרד 

לבריאות   התחנות  מספר  צמצום  של 

תוך ריכוז השירות לתחנות גדולות   ,המשפחה

מ בפחות  המטפלות  תחנות    100-וסגירת 

 .ילדים בשנה

הש במתן  רבה  חשיבות  רואים  רות  יאנחנו 

ש מתן  שלנו.  במרפאה  ולילד  זה ילאם  רות 

מימון ותפעול  .  רותי הבריאותיאיננו כלול בש

רות מגיע כולו מחשבון הקהילה. אשרינו יהש

 רות זה. ישאנחנו יכולים להמשיך ולתת ש

אחות טיפת החלב שלנו בשנים   , שושי פיקסלר

  ,מסיימת בימים אלו לעבוד אצלנו  ,האחרונות

מבקשת   אני  לעיה"ק.  דירה  מעבר  בעקבות 

מסור,  טיפול  על  כולנו  בשם  לשושי  להודות 

עיניים ומאיר  לה   ,אחראי, מקצועי  ומאחלת 

 הצלחה בהמשך דרכה.  

טיפת     ,()פרלמן  וינר)שולמית(    ושוש אחות 

, רות קהילתייכולל נסיון בש  , חלב עם נסיון רב

 החליפה את שושי פיקסלר. 

לשוש בתפקי  ומאחלים  והצלחה  בריאות  ד 

 .לכולם
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 מה בתרבות?

( 2.8) אב מנחםב ה' ,ביום שלישי - סיפור אישי : הרצאה❖

סיפורים מרגשים ומטלטלים של רכז שב"כ בלב הטרור 

 כנגד כל הסיכויים. ,אומנות השכנוע והנעת אנשים - "מאויב למשתף פעולה"הפלסטיני. 

 לשעבר רכז שב"כ בלב הטרור הפלסטיני. ,סיפורו האישי המרתק ויוצא הדופן של גיא חן

 רועים.איהבאולם  20.30בשעה 

 במסגרת חגיגות – 11.8י"ד באב  ביום חמישי, המוניםשירת  -ו באב "חגיגת ט ❖
 השיר הנבחר: "רגע" של חנן בן ארי .  .80-ה

------------------------------------------------------------------------ 

 

 סוף הקיץ ... שבוע מעברים ושבוע עם נכדים ❖

 

 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,  
 רט.באולם הספו 17:00"בין שמים לארץ" בשעה 

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

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

 תרבות הוחוויתי ועדת טוב, מעניין המשך קיץ 

 

מיוחדת   קהילתית,  שבת  עלינו  ביחד  עברה  של  טובה  אוירה  עם  שבת  ומאחדת. 

 קהילתי. 

וחשב טרח  שעמל  לצוות  עדי    -  תודה  גורליק.  רויה  בזק,  לשמעון  אריכא,  אילת 

ידידיה פלק  לכל המשתתפים בתחרות החמין  ,  נטע קנדלו  כ"ץ,יונה עפרוני,  תודה 

והקיגל, תודה לכל החברים שלקחו חלק בשבת , וזיכו את כולנו בשבת שמחה טעימה  

 תרבות הועדת  ,  מעריכים מאוד                                                                     חדת.ומיו

 תרבותהבחסות: מערכת החינוך, הגיל השלישי וועדת 
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 שלום חברים, 

הבאים המפגשים 

בשבוע יתקיימו 

 הבא 

 במתחם בית סביון

אנא שריינו את  .

 התאריכים. 

מוזמנים בחום 

  !  להשתתף

ני/ות משפחת סביון, ב םמפגשים ע תמסדרכחלק 

לישי ש, אנחנו מזמינים אלינו את הגיל הץמחוומיבנה 

 להצטרף בשבוע הבא:

                 צביקי טסלר ישתף אותנו ב"פרויקט מירון" ✓

 19:30, ג' באב בשעה 31/7ביום ראשון, 

אדמיניסטרטיבית של בית הדס תדהר, מנהלת ✓

אותנו באירוע פינוי איתנים תשתף -ם כפר שאולחוליה

                              החולים בשרפה הגדולה לפני שנה.

 .19:30שעה בו' באב, , 3/8ביום רביעי, 
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 שמשון גוטליב  / הקהילה משולחנה של  

מיוחד.   היה  הקודם  השבוע  קהילה  סוף 

המתלכדת   שהוכרזה מחוברת  השבת  סביב 

קהילתית.   נכנסה כשבת  הקהילתית  השבת 

עם   התחילה  והיא  בבוקר  שישי  ביום  כבר 

עם   ומפגש  קלה  בוקר  ברג ארוחת  אביחי 

שירתו של    שלקח אותנו למסע מרתק בעקבות

אלתרמן הקלה,  המשורר  הבוקר  ארוחת   .

היוו   המלא  והאולם  המעניינת  ההרצאה 

ש לאירועים  מאוד  מוצלחת  ,  בהמשךפתיחה 

  חגיגית ומוזיקלית עם שמעון בזק, קבלת שבת  

תפילת ערב שבת חגיגית, קידוש חגיגי ולסיום 

 סעודה שלישית חגיגית מאוד.

ורויה גורליק שהביאו את  לרחלי ויצמן  תודה  

דחפו שהש  הרוח,  ותהיהב ודאגו  תקום   ,ת 

חלק  ותודה   שלקח  מי  שליחי   --  ולכל  כולל 

הכיבוד ואלופי החמין. שבת של בטן מליאה  

ובחומר. החמין    ברוח  בתחרות  זכה  ומי 

 והקיגל  כולם יודעים. 

 

השמונים   שנת  הישורת    – אירועי  לקראת 

  האחרונה

שורת האחרונה של חגיגות  ינמצאים ב  אנחנו

אירועי  80-ה שני  עוד  גדולים.ולפנינו   ם 

רפל   נחמיה  בהנהלת הקהילה השבוע הופיעו 

,  מפיק האירועמוביל יום העיון ועידו עפרוני  

הארגונית  ברמה  ולדיון  התוכנית  להצגת 

 . והלוגיסטית

ההרגשה הכללית שזה כבר כאן. חודשיים זה 

נסגרים  אלה  בשעות  ממש  זמן.  הרבה  לא 

האחרונים העיון  הפרטים  יום  טלפונים של   ,

"המושבים" ארגון  ארגון    למרצים,  השונים, 

התפאורה וארגון  משמעותי   ,האולמות  ליום 

ולכאן לכאן  פנים  לו  הבית  : שיש  לתוך   פנים 

ופנים   וטובים שרוצים  פנימה  לרבים  החוצה 

 להיות שותפים איתנו ביום שכזה.

ארבע אחר  סביב  המרכזית תתחיל  הפעילות 

ותוהצ של עד    משיךהריים  הקטנות    השעות 

חגיגית והלילה,   סליחות  באמירת  תסתיים 

 יצחק מאיר.  ב עם בהובלת מיודעינו ובר

, ד'  האירוע כפי שפרסמנו יתקיים ביום חמישי

ואנחנו מצפים   ,(, בין כסה לעשור29.9)  בתשרי

לפני עוד  רבים.  יום    למשתתפים  באותו  כן, 

שתוקדש   שלנו  הספר  בבתי  פעילות  תתקיים 

בין   היום  בצוהרי  יבנה.  קבוצת  של  לחגה 

בע תתקיים פעילות לילדי כיתות  שתיים לאר

    .א' עד ח' שגם היא תוקדש לכנס היובל

לפני באב    עוד  ט"ו  ב"ערב"  העיון  יום 

אחה"צ(   ביחד.נתאסף  )שיתקיים  שיר    לשיר 

יוקדש  הראשון  החלק  וכוללם.  קוללם  של 

השני נתכנס כולנו לשיר ביחד  בחלק    .לחזרות

"רגע",  ארי,  בן  חנן  של  הנפלא  שירו  את 

  .שהציבור בחר כשיר הקוללם

 

 

מילה אחת, קהילה,   פזמון השירלבואו נוסיף  

   וזה ממש מתחבר:

 )תוספת לפזמון( קהילה
 רגע בא רגע הולך

 אל תשאלי אנה, למה ואיך 
 על חוף מבטחים תפתחי את ליבך 

 תראי איך ברגע הכל יחייך 
 

 ישיבת המועצה 

המועצה שנבחרה לאחרונה נפגשה ביום רביעי 

המועצה נפתחה במעבר    ה הראשונה.לישיבת
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ובחירת  תקנוןעל   ליו"ר    המועצה  זנה  אייל 

 המועצה.  

הבקשות  במהלך הישיבה המועצה אישרה את  

 להשתלמויות ארוכות בשנה"ל תשפ"ג

של   המכריע  ממשיכים  רובם  המשתלמים 

לצד בבע מלאה  כמעט  או  מלאה  ודה 

למצוא  .  לימודיהם ניתן  המשתלמים  בין 

השתלמויות שיש בהם לימודי העשרת מקצוע  

  או לימודי הסבה.ן חדשים ילצד תחומי עני

בחלק השני דנו בנושא שעלה במסגרת שיבוץ  

והוא   הקומתיים  הזכאות דירות    שאלת 

( ביניים  יש  כאמ"ר(    120-100לדירות  שר 

יבנה  משפחות של   ובנות  בפני    בני  שעומדים 

לקליטה  ופניהם  הכלכלית  העצמאות  סיום 

בשלב   עדיין  שנמצאות  משפחות  וישנן 

הנוהל   את  קיבלה  המועצה  האורחות. 

הקהילה הנהלת  בתנאים  לפיו    ,שהציעה 

המודעות  )מסוימים   בלוח  לציבור  שפורסמו 

המועצה ישיבת  בני  של  משפחות  ,  (לקראת 

כלכלית   בעצמאות  ביבנה  שחיו  יבנה  ובנות 

לנקלטים  יקדמו  בשלב    ממושכת  שנמצאים 

  .האורחות

 אספת חברים

שחלקה  במוצ"ש   חברים  אספת  תתקיים 

ל יוקדש  והדוחות הראשון  המאזן  הצגת 

 הצגתכן והכספיים של קבוצת יבנה ואישורם 

המאזן והדוחות הכספיים של קרן המילואים  

. חלק זה לא ישודר של קבוצת יבנה ואישורם

בזום ואישור יהיה בהצבעה כמו פעם, הרמת  

  אצבע באספה.

השני בזום  ,החלק  לדיון   ,שישודר  יוקדש 

בנושא סעודות ליל שבת בחדר האוכל, נושא 

לקבוצת יבנה מסורת  שנדחה מאספה קודמת.  

לפיה   שנים  לסעודת  רבת  פתוח  האוכל  חדר 

הנהלת .  ליל שבת לחברים שבוחרים לסעוד בו

מרכזי   מקום  האוכל  בחדר  רואה  הקהילה 

הקיבוץ.   לחיי  זאת  וחשוב  הנהלת  לאור 

להפעלת  מהאספה    תמבקש הקהילה   אישור 

שבת   בלילי  האוכל  מספר  חדר  עוד  כל 

זאת.   יצדיק  והסועדים  מספר  במידה 

הילה  הסועדים ירד בהתמדה תהא הנהלת הק

רשאית להודיע על סגירת חדר האוכל בלילות  

 שבת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מרפאה 
 1221 -/ איחוד הצלה  050-6998317אחות חירום  :חשוביםטלפונים 

 מבקשים להזכיר כי לבדיקות דם יש להתקשר ולתאם תור מול המרפאה. אנו 
 MRKYAVNE@CLALIT.ORG.IL - ל המרפאה "דוא
בשירות  אנו   להשתמש  ומטפלים    ותבודקאנו  אותו    ,דואלהממליצים  יום  מדי 

 .תבבקשו
 

 המרפאה תהיה סגורה! -)ט' באב נדחה(   ' באבי ,7/8/22 -ביום ראשון ה
 ניתן לפנות לאחות חירום.   - במקרים דחופים בלבד

   .השימו לב לכך והצטיידו בכל הדרוש לכם לפני סוף השבוע הזחברים, 

 צוות המרפאה   - בבריאות טובה        
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   –משולחנה של מזכלי"ת 

 עונת המלפפונים לא ממש שקטה הפעם...  

מתוכננת   הפסקה  לאחר  חוזר  השבועי  הטור 

)חופשה     פחות   הפסקה  בתוספת(       קצרה 

  וחוזרת   מחלימה  ה "ב)  קורונה  של  שמחה

  כעת   להיות  אמורה"  המלפפונים   עונת(. "לשגרה

  מוסדות,  רבה  פעילות  אין   בה  העונה,  בשיאה

  שליווה  הרפורמה  על   המאבק,  בחופשה  החינוך

בא    ,לכאורה  האחרונה   השנה  במהלך  אותנו 

לסיומו המתסכל, כנסת ישראל בפגרה והעולם  

אכן   הוא  הזה  הקיץ  האם אמצע  הפוגה.  בחצי 

 עונת מלפפונים עבורנו? לא ממש...

אנחת הרווחה שנכחה עם השגת פשרה בנושא  

בחקלאות יו"ר הכנסת    ,הרפורמה  של  בתיווכו 

ח"כ מיקי לוי לפני כשבועיים, התחלפה השבוע  

פרסום עם  גדול.  הסופי    בכעס  ההסכם  נוסח 

מחויבות   העדר  התברר  האחרון(,  שישי  )ביום 

של משרד האוצר לכל ההתחייבויות שהובטחו  

שונים   מרכיבים  החקלאות,  שר  ע"י  בהסכם 

 שהיוו חלק בלתי נפרד מהרפורמה.   

אשר ברור   ,ההתחייבויות הפכו להמלצות בלבד

ביותר. ההתפתחות   נמוך  לקבלן  לכל שהסיכוי 

האחרונה חיזקה את תחושת הבטן של גורמים  

רבים במרחב הכפרי לגבי כוונתם האמיתית של  

התחתונה   בשורה  והחקלאות.  האוצר    - שרי 

עתיד   גדול.  והתסכול  הדרך  ורבה  ארוכה 

החקלאות ועתיד המרחב הכפרי במדינת ישראל  

ו מאוים  להיות  היום.  ממשיך  סדר  על  נשאר 

על   מעמיקה  חשיבה  תידרש  במשקינו,  פנימה 

מתפקידי  יה ואחד  לעתיד,  אסטרטגית  ערכות 

ככל    , מטה התנועה יהיה לעודד ולתמוך בחשיבה

 שיידרש.  

לפעילות,   מתעורר  הוא  גם  הפוליטי  השדה 

פותחים   אנו  הדתית.  הציונות  במגזר  במיוחד 

ם  את הדלת לכל הגורמים הפוליטיים המעונייני

לקיים   ובכוונתנו  ויישוביה,  עם התנועה  בקשר 

בספטמבר מפגשים עם מתמודדים שונים. נראה  

השבועי   הטור  יתייחס  הקרובים  שבשבועות 

 הרבה לנושא זה.  

עסוקים   התנועה  של  והרוח  החינוך  מוסדות 

וכן   הבאה,  לשנה  בהיערכות  אלה  בימים 

המנהלות   העמותות  בכל  השנתיים  בסיכומים 

לה  זכיתי  את  אותן.  האחרונים  בשבועות  וביל 

האסיפה   ישיבות  של  ה"טכנית"  העשייה 

הכללית במוסדותינו, ביחד עם קבוצה מסורה  

העומדים   תפקידים  ממלאי  של  ואחראית 

ומשמשים עורף חשוב בניהול    ,מאחורי הקלעים

את   אמנה  לא  המוסדות.  של  האסטרטגי 

  שמותיהם, אבל אני מודה לכל אחד מהם. וכמובן, 

הכי עמוסה במחלקת החינוך הבלתי  זוהי העונה  

פורמאלי. בשבוע שעבר זכיתי לפגוש את בוגרי  

עולמותיכ בין  "במסע  י'  מחכה    ,"תות  ואני 

משתתפי   עם  הבא  בשבוע  להיפגש  בשמחה 

 סמינר הבוגרים שלנו.  -  "בתוך הזרם ונגדו"

 משה אגרסט ז"ל 

את   עולמים  למנוחת  ליווינו  השבוע  בתחילת 

שהיה שותף לעשייה    ,נחמיה רפל  .משה אגרסט

דמות    ,בתנועה האיש:  של  דמותו  את  מתאר 

מופת של איש תורה ועבודה, ידיד אמת לתנועת  
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שנים   לאורך  משמעותי  ושותף  הדתי,  הקיבוץ 

דין כעורך  ומפעליה.  משה    ,לקיבוציה  ניחן 

ביכולות נדירות של גישור ומציאת פשרות, של  

את   ליווה  הוא  וכמשפטן  וממוקד,  קצר  ניסוח 

ש של  עלבד  חישתיל  את  יצחק,  משואות  ל 

וסייע   צבי,  טירת  של  טיב  ואת  דגן    – משפחת 

את צמיחתם והתרחבותם    –ולעיתים אף הוביל  

שתרומתו   לומר  ניתן  אך  אלה.  מפעלים  של 

בפרט הדתית  לציונות  ביותר,    , החשובה 

פעילותו   היתה  כולה,  ישראל  ולמדינת 

הציבורית. משה היה איש ציבור במובן המלא  

כוהאמיתי   המילה.  משה    30-של  כיהן  שנה 

כיו"ר הוועדה לעליית הנוער הדתי, בהתנדבות  

סייע   הוא  אלה  שנים  עשרות  ובמהלך  מלאה, 

לא   ביותר.  הקשות  בשעותיהם  הנוער  לכפרי 

פעם ולא פעמיים היו הכפרים במצב של חדלות  

פרעון מבחינה פיננסית, ובמבוי סתום מבחינה  

ומשה-תפקודית  עצמא   ,ארגונית,  י  כאדם 

הנהיג את הוועדה והתנועה למתן הסיוע    ,ופרטי

העלו    ,הדרוש. חניכי עליית הנוער שפגש בכפרים

חיוך על שפתיו והציתו אור בעיניו, ולמענם הוא  

לברוריה בנישואיו  כימים.  לילות    ,הקדיש 

תמרי לשבט  משה  הפרוס  -התחבר  ברוכי, 

הדתי,   הקיבוץ  תנועת  של  ולרוחבה  לאורכה 

פחה וחבר יקר. יהי זכרו  ועתה אבד לנו בן מש

 ברוך.

 'משפחה אחת' פותחים את הלב לעמותת 

מיזם החסד הנפלא של אירוח אנשים מעמותת  

לנפגעי    –'משפחה אחת'   ארגון הסיוע המרכזי 

ועוד קיבוצים מביעים עניין    , טרור תופס תאוצה

לארח אצלם לכמה שעות של הפוגה וכיף אנשים  

נשים    40-מהעמותה.  בשבוע שעבר התארחו כ 

יצירה מקסימה   ונהנו מסדנת  יצחק  במשואות 

של הכנת בובות, הרצאה על משואות של פעם  

טובה.   וארוחה  בבריכה  שעות  כמה  והיום, 

מהמפגש   מאד  נרגשות  הביתה  חזרו  הנשים 

שזאת  ומהא ציינו  חלקן  לו,  שזכו  הלבבי  ירוח 

יצאו בה  הראשונה  שפקד    , הפעם  האסון  מאז 

לכמה    ,אותן אותן  להוציא  הצליח  ושהמפגש 

אנשי   לכל  ותודה  רבה  הערכה  מהבית.  שעות 

משואות שהתגייסו ולקחו חלק במצווה חשובה  

 זו.

 דרוש.ה בתנועה

חינוך בתנועת הקיבוץ הדתי מחפשת  המחלקת  

רכז/ת תחום נוער לניהול המפעלים החינוכיים  

בתנועה, תחזוק הקשר עם הנוער ועם הרכזים,  

החינוך צוותי  עבור  והכשרה  בליווי    , שותפות 

המשרה   היקף  חינוכי.  תוכן  והפקת  ובכתיבה 

  50-100%לבין    ,משרה בשוטף  30%משתנה, בין  

( החינוך  מפעלי  בתקופת  וקיץ(.  משרה  חורף 

לפרטים מלאים והגשת קורות חיים ניתן לפנות  

חינוך:   מח'  מנהלת  זרביב,  -054למרים 

5700536 ;dor-tzair@kdati.org.il 

 . שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה    

 הכרזות: מעצבי ל  –  מערכת מביתמבקשת  

 אנא הגיהו את הכרזה לפני המשלוח.לכן   לאחר שהכרזה מעוצבת סופית אין ביכולתנו לתקן. . 1

  שייראו היטב גם בשחור לבן.ימו לב לעצב כרזות ש. 2

 שנוכל את הנוסח גם כקובץ וורד, כדי  אנא שלחולעתים הכרזה לא מסתדרת עם העימוד, לכן . 3

            מודעה את הנוכחות הראויה לה. תת לל    

 תודה, דינה                                                                                 



16 
 

 

 bimkomon@gmail.comהכתובת למשלוח מאמרים למערכת: 

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

 
 

 

mailto:bimkomon@gmail.com

