כ"ב באב תשפ"ב )19.8.22( -

צילום :רוני נתן – "קצת אחרת"

שבת פרשת עקב ,שבת מברכין
כניסת השבת –  18:58צאת השבת – 19:58
1523
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ואני תפילתי לך
תפילת מנחה בימי החול – 19:10
שבת פרשת עקב ,שבת מברכין
 - 18:58הדלקת נרות
 - 19:13מנחה ,קבלת שבת ,ערבית
-- - 08:30שחרית ומוסף
 - 13:30מנחה גדולה
 - 17:30מנחה קטנה
- 19:58צאת השבת

לאחר תפילת מוסף ,שיעורו של

קובי שטיין
בנושא

ברכת השפע?
לאחר תפילת מנחה ,שיעורו של

הרב אילעאי

אספת החברים – במוצ"ש בשעה 21.30

מזל טוב !
* לתמר אדר עם נשואייך לבח"ל מאיר פנירי ,ולהורים דבורית וגבי אדר.
* ללאה וצבי אפרתי ולכל המשפחה לבר המצווה של הנכד ינאי,
בנם של נגה ומוטי וגשל.
.

* לרחלה ויוסי שנקר לבת המצווה של הנכדה ליבי ,בתם של הילה ויניב שחרור

להתראות בשמחות !
* שבת בר המצווה של מתן ליבר ,תתקיים אי"ה בשבת פרשת ראה ,ר"ח אלול (.)26-27.8
* בת המצווה של נועה שטיין תתקיים אי"ה ביום שני ב' באלול ()29.8
* חתונתם של יעקב בית אריה עם בח"ל דבורה תתקיים אי"ה ביום שני ט' באלול ()5.9
תזכורת :לבעלי השמחה יש עדיפות בקבלת דירות אירוח לשבת.
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פרשת עקב – סיכון וסיכוי  /אביתר רובין
"כאשר אנו למדים דבר חדש ,עלינו להניח
הצידה חלק מן הידע הקודם שלנו באותו
נושא ,כדי שנוכל להטמיע בקרבנו
את המידע החדש .אם נדבוק
בתפיסותינו הקודמות יתר על
המידה ,לעולם לא נוכל ללמוד שום
דבר ,לעולם לא נוכל להתקדם .בכל
תהליך של מעבר ממצב אחד למשנהו
יש רגע בלתי מוגדר של ריק-לכאורה,
שבו גלום פוטנציאל בלתי מוגבל.
תקופה כזו היא זמן של סיכון גבוה ,משום
שבזמן כזה הכול יכול להתרחש .היא
יכולה להיות קצרה למדי ,ואולם ככל
שנהסס יותר כך היא תתמשך ,ותיעשה
יותר ויותר מאיימת .כך ,למשל ,במעבר
מהליכה לשחייה :יש רגע אחד של לא-
פה-ולא-שם ,שבו האדם כבר אינו עומד
על בסיס יציב ,אך עדיין איננו שוחה .אם
נדבוק יתר על המידה בתפיסותינו-שלנו,
לעולם לא נוכל ללמוד ולהתקדם"( .מתוך
המאמר" :בריאה ושינוי בדיבור ומעשה").
אכן ,שינויים והתחלות הם תקופה של
סיכון גבוה .הלא מוכר הופך למאיים ועלול
למנוע מאתנו לצמוח ולהתקדם .יחד עם
זאת ,התייחסות לזמנים אלו כבעלי סיכוי
גבוה לשינוי חיובי ,עשויים להיות חלק
חשוב בהכנה מוצלחת לקראתם.
שבת שלום!

ימים אלו של השנה מבשרים על שינויים
שמתקרבים .שעות האור מתקצרות והקיץ
מתקרב אט אט לסיומו ,חודש אלול
עומד בפתחנו וכך גם שנת הלימודים
הבאה .ואוטוטו כבר נראה את
תחילת פריחתם של החצבים
המצויים .גם בפרשת השבוע
ממשיכה ומתחזקת התחושה כי
הכניסה לארץ מתקרבת ,ואיתה פרק
חדש בתולדותיו של עם ישראל.
וכך כותבת הגמרא" :רבי אליעזר הגדול
אומר :מחמשה עשר באב ואילך תשש
כוחה של חמה ולא היו כורתין עצים
למערכה לפי שאינן יבשין" (תענית לא
ע"א).
גם במסכת תענית מחבר רבי אליעזר בין
השינויים הטבעיים של חום הקיץ לשינויים
באורחות חייו של העם ,כפי שבאו לידי
ביטוי בעבודת המקדש ,ממש בתקופה זו
בשנה.
אחת השאלות שעליהן אני חושב בימים
אלו היא ,כיצד להתכונן לקראת השינויים.
מעבר להיבטים הפיזיים הנדרשים לקראת
כל התחלה חדשה ,האם נדרשת הכנה
נפשית מסוימת? ובהנחה שכן ,איזו?
הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ ,שהשבוע
מלאו שנתיים להסתלקותו ,מתייחס
לשאלה זו ,וכותב כך:
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שירת המונים  -שרים 80
"כבר  80שנה אולי קצת יותר"...
למוביל רן לוי ,ולשאר חברי הצוות בעז בלנקשטיין ,עינת לוי ,דורון לנג ,איילת לסלוי
על ניצוח האירוע ,וכל הקדימונים:
בחירת השיר ,השמעתו ,הפצתו והכנסתו לתודעה ,כדי שנשיר כולנו באותה המנגינה.
לצוות המקצועי החיצוני בניהולו ועיבודו של יודי טטלבויים
לשמוליק טסלר ואהוד איתן על המילים והלחן ,שבהפתעה ,הצטרפו לחגיגה.
לגמליאל אטיאס ולכל ענף המזון ,שלצד שגרת אוגוסט החמה בחד"א
(קייטנות ,חתונה ושבת חתן) ,נתנו לנו מקום ושובע בשביעות רצון.
לתורנים ,שבמקצועיות וביעילות חיממו ,פרשו ,הגישו ,צילמו ,חיסלו וניקו
ולכל הציבור שהיה שותף

תודה!
היה מרומם נפש לראות ולחוש את האנרגיה הטובה והקולות השונים,
שחברו יחד להרמוניה קהילתית,
בה נשמעים קולות זאטוטים לצד סבתות וסבים.
בה רואים אבות ואימהות ,נערים ונערות ,רוקדים ושרים ,שמחים ומחייכים.

ְש ְמָך עֶ ליֽ ֹון"
"טֹוב ְלהֹדֹות לַה' ּו ְלזַמֵּ ר ל ִׁ
להתראות בכנס היובל ,אירוע אחרון ,אחרון ודי
ביום חמישי ,ד' בתשרי ()29.9.22
יש למה לצפות...
(פרטים בגיליון)
בשם צוות ה ,80-דגנית
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הקולולם שלא היה  /רן לוי
מה לא ניסינו? "שירת המונים"" ,קבוצת
יבנה שרים ביחד"" ,חגיגה מוסיקלית",
"שירה חברתית" ,איך שלא קראנו לאירוע
הזה ,בסוף תמיד נשארנו עם  -קולולם .יודי,
מוביל האירוע ,חזר והתריע בפנינו ,חזור
והתרע על השימוש במונח האסור אבל
בסוף ..כנראה שההרגל או הציבור חזק יותר
מהרצון.
אז אחרי אירוע חברתי מוצלח וקולולמי,
אירוע מחבר שהיה אפילו ...כיף ,רצינו לשתף
בכמה מילים על החוויה שלנו .הרבה נעלמים
היו לפני האירוע .השאלה הראשונית
והגדולה הייתה כמה אנשים יגיעו ,כי מֵ עֵ בֶ ר
לאירוע רגיל שהשאלה לגביו היא תמיד
רלוונטית ,זהו אירוע שמבוסס על מסה של
אנשים ובנוסף לזה ,אמצע אוגוסט ,ומתחילים
מוקדם ,וחם (ממש חם!!),
ויבנאים לא יודעים להתלהב
(כמה שטעינו) ועוד...
כשנדרשנו להחליט על השיר
שיבוצע ,ראינו שזאת לא משימה
קלה בכלל .הצבנו לעצמנו
כמשימה לבחור שיר שמדבר על
חיבור ועל רצון משותף ,ומבחינה
מוסיקלית יהיה מקפיץ ומלהיב.
הדעות בצוות היו שונות מאוד
ועברנו על רוב השירים הרלוונטיים בשפה
העברית .שירים נפלו מסיבות שונות ומשונות
(מי חשב שהשיר "בדרך אל האור" של
הדודאים כזה מורבידי? ומצד שני ,כנראה
אף פעם לא הקשבתי למילים

(בשם הצוות)

עלה הרעיון להציב את הבחירה בפני הציבור.
צמצמנו ל 30-שירים ואז ל 12-ואז ל 7-ובסוף
העם אמר את שלו .בימים שלפני האירוע,
ניסינו כמה שיותר להכיר את השיר לאלה
שפחות מכירים אותו( ,בגיל הרך הודו שהם
טחנו לילדים את הראש איתו) ,ובנוסף,
להרגיע כאלה שחששו שהם לא ישירו אותו
מספיק טוב .כמו כן צירפנו לאירוע את
אביהו ומעגל התופים שלו כדי לתת מענה
לילדים הקטנים.
במהלך ההקלטות על הדשא ,יודי הציב את
חברי הצוות בעמדת כלי ההקשה ,מימין
לבמה .אחרי שהתגברנו על המבוכה הרגעית,
ראינו שזו עמדת תצפית טובה על כל הקהל
הרב .שמחנו לראות השתתפות גדולה,
מבוגרים וילדים ,כולם בלבן של חולצות
ה ,80-שמחים וקופצים ולא רק
הנוער ,ומעל לכל זה ,שמחה
אמיתית של עשייה קבוצתית.
באותו הרגע האירוע הוכתר כאירוע
מוצלח.
זאת ההזדמנות להגיד תודה ליודי
על הובלת אירוע מוצלח ,קליל
ומהנה .יודי מוכר פה כנגן בר
מצוות ,אך בעצם הוא נשאר באותה
הפוזיציה ,לשמח אנשים .ואכן ,יודי
ורונית שלטו באירוע ביד רמה וראו בתמורה
המון חיוכים וקפיצות.
כן ירבו שמחות בישראל.
רן לוי ,בשם צוות שירת ההמונים :בועז ,איילת

לסלוי ,עינת לוי ,דגנית ודורון.

 ),ולכן
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ברוכים אתם בבואכם  /טובה פניני
תושבות ,במידה וישנו רצון של שני
הצדדים להמשיך בתהליך הקליטה ,הזוג
יישלח לבצע את מבחני ההתאמה,
ולאחריהם תתקבל החלטה סופית על
כניסה למסלול הקליטה הרגיל.
עוד דבר שקורה השנה לראשונה הוא,
כניסה לקליטה של זוג שסיים מסלול
עצמאות כלכלית! בשנתיים האחרונות,
בשל הארכת מסלול העצמאות הכלכלית,
הצפי היה למיעוט בני משק שייכנסו
לקליטה .אז אנו שמחים מאוד על הסנונית
הראשונה ,ומקווים שהיא תסלול את הדרך
לעוד בני ובנות משק שיבואו אחריהם.

כמו בכל שנה ,תקופה זו של סוף הקיץ
ותחילת שנת הלימודים ,היא גם תקופת
כניסתם של משפחות חדשות לתהליך
קליטה בקיבוץ .השנה ,לראשונה ,אנו
קולטים משפחות בשני מסלולים :שתי
משפחות בקליטה רגילה ושתי משפחות
בתושבות ,לקראת קליטה.
זו ההזדמנות להסביר שוב את המסלול
החדש .מסלול התושבות לקראת קליטה
אושר באספת החברים ביוני האחרון,
ומטרתו לאפשר למשפחות המעוניינות
בכך ,להכיר מקרוב את אורחות חיינו ,אך
עדיין להישאר בעצמאות כלכלית .הצורך
במסלול כזה נולד מתוך ההבנה ששותפות
כלכלית היא תפיסה שמצריכה שינוי
משמעותי בחיי משפחה ,ופעמים רבות
מהווה גורם מרתיע וחסם לקליטה,
במיוחד אצל מי שאין לו היכרות מוקדמת
עם צורת חיים זו .כמו כן ,ישנם זוגות
שנראים לנו מתאימים לקליטה מבחינת
האישיות והמוטיבציות להגעה לקיבוץ ,אך
נמצאים בשלב בחייהם שבו הם אינם
יכולים להיכנס למסלול קליטה (כמו,
למשל ,סטודנטים).

אנו מאחלים לכל המשפחות הנקלטות
הצלחה רבה בדרכם החדשה .שמחים
שבאתם!
משפחת מובשוביץ
תמרי ואחיעד מסיימים מסלול עצמאות
כלכלית ,וייכנסו אי"ה לקליטה באוקטובר,
יחד עם בתם ,הללי (בת השנה ו10-
חודשים).
אחיעד (בן  ,)29גדל בפדואל שבשומרון.
בהכשרתו הוא מדריך רכיבה טיפולית .לפני
ההגעה לקיבוץ עבד בחוות טיפוליות ,ומאז
שהגיע לקיבוץ הוא עובד ברפת .מהרגע
שהכיר את תמרי ,ודרכה את הקיבוץ ,הוא
הבין שהוא רוצה לחיות פה עם משפחתו.
הוא אוהב את השיתופיות וההדדיות,

במהלך השנתיים של התושבות ,ועדת
הקליטה מלווה את הזוג מקרוב ,וכן
המשפחה ְמלּווה על-ידי משפחה מאמצת.
השאיפה היא שבמהלך הזמן תהיה היכרות
הדדית בין הזוג לקיבוץ ,והשתלבות
הדרגתית במרקם החיים שלנו .לאחר שנת
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ובעיקר את האנשים ,ואת זה שתמיד יהיה

מתרגשים בשמחתם ,ומאחלים לכל אחת

מי שיושיט יד ויגיד מילה טובה.

ואחד שיזכו למעטפת כזאת!

תמרי( ,בת  )30בעלת תואר ראשון

משפחת חושן
פנחס ( ,)30אוריה ( )29ושלוש בנותיהן :רוני
(עולה לכיתה א) ,ארבל (עולה לגנון) וכרם
(עולה לפעוטון רימון) ,מתגוררים מזה
שלוש שנים בקבוצת יבנה ,ולאחר היכרות
עם הקיבוץ והחברה  -החליטו להתקדם
שלב ולהיכנס לקליטה .הם אוהבים את
האנשים ,החברים ,תחושת ה"יחד",
האכפתיות והקהילתיות ,ומרגישים פה
טוב ושמח!
פנחס גדל בקרית ארבע ולמד בישיבה
התיכונית בדימונה ואח"כ ,בישיבה
הגבוהה באלון מורה .הוא שירת שלוש
וחצי שנים בצנחנים וכעת מפקד מחלקת
צלפים במילואים ,תפקיד שעשה גם
בסדיר .בימים אלה ,מסיים התמחות
בעריכת דין ומתכונן למבחני לשכה .בזמנו
הפנוי אוהב לצלול ולדוג ,ובין היתר מתנדב

מנהלת
בפסיכולוגיה וקרימינולוגיה,
פרויקט של עמותת עלם באשדוד ,המעניק
מענה לבני נוער וצעירים במצבי סיכון.
בשביל תמרי הקיבוץ מאז ומתמיד היה
"הבית" ,ובשבילה הדברים פה היו
שגרתיים וברורים מאליהם .דווקא דרך
העיניים של אחיעד ,היא זכתה לראות
מחדש את הטוב שבקיבוץ .החלום שלה
הוא לגור בקיבוץ בשכנות עם חבריה
מ"הכיתה" ,בדיוק כמו בשדרת הצעירים,
לפני עשור.
תמרי ואחיעד זכו לחיות בקרבתם של
רונית וגמליאל ,וזה נותן להם עוגן ותחושה
של בית חמים (וטעים!)
הלידה של הללי הייתה עבורם משמעותית
מאוד ביחס לקיבוץ .הם הרגישו עטופים על
ידי הנשים והאנשים שסביבם ,ושבאמת
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הנדסת חומרים ומכונות .כיום הוא עובד
כמהנדס תהליך בצל"פ (תדביק) ,בקיבוץ
נגבה.
שוהם שירתה בשירות לאומי במשך
שנתיים  -שנה ראשונה במסגרת לנערות
ושנה שנייה בירוחם ,כמדריכת טיולים.
בהמשך למדה שנה במדרשה במגדל עוז
ודרך החברותא שלה ,שהייתה בת קיבוץ,
הכירה קצת את אורח החיים הקיבוצי.
בהמשך למדה תואר ראשון במשפטים
ותואר שני במדיניות ציבורית .כיום,
מנהלת אגף מדיניות וקשרי ממשל באגף
הסייבר הלאומי.
משפחת אלכסנדר תיכנס לתושבות לקראת
קליטה אי"ה בסוף אוגוסט.
המשפחה המאמצת :חיה ונדב גדיש.
דירה :ייכנסו זמנית לדירת מעטוף לשעבר,
ובהמשך ייכנסו לדירת מיכל ונחמיה רפל.

ביחידת "להבה" של מכבי האש .אוריה
גדלה בבית גמליאל ,למדה ביסודי בקיבוץ
(משם יש לה הרבה זיכרונות טובים),
ובהמשך ,באולפנת צפירה .היא שירתה
כמדריכת טיולים במרכז סיור ולימוד
סוסיא ,ואח"כ למדה סיעוד .היום עובדת
כאחות בבית סביון ובטיפול נמרץ בקפלן.
בזמנה הפנוי אוהבת לטייל ולצבור חוויות
משפחתיות.
משפחת חושן תיכנס לקליטה אי"ה
בינואר.
המשפחה המאמצת :יוהנה ושחר ברלב.
משפחת אלכסנדר
דרור (בן  )35ושוהם (בת  )32מתגוררים
כיום בירושלים יחד עם שני בניהם :מעין
(בן  )4ואורי (בן שנתיים).
הם מגיעים לקבוצת יבנה מתוך חיפוש
אחר קהילה דתית-ערכית ,באווירה כפרית.
לדרור היכרות עם חיי קיבוץ עוד מילדותו.

משפחת וייס
נתנאל (בן  ,)34מוריה (בת  )30ושלוש
בנותיהן :הדס (בת  ,)9רותם (בת  ,)3ונטע
(בת חצי שנה)  -מתגוררים מזה שנתיים
בקיבוץ עין צורים ,כתושבים .הם פנו
לקליטה בקבוצת יבנה ,מתוך חיפוש אחר
מקום להשתקע בו ,שיש בו קהילה פעילה,

הוא גדל בבית רימון עד גיל  ,6ולאחר
שהקיבוץ הופרט ,עבר עם הוריו למצפה
נטופה .משפחתו המורחבת חיה עד היום
בשדה אליהו ובמעלה גלבוע .לאחר לימודיו
בישיבת ההסדר במודיעין ושירותו כקצין
מודיעין ,יצא ללמוד חינוך ולאחר מכן,

אנשים טובים ,ערכים וחינוך טוב.
נתנאל גדל בקיבוץ לביא ,למד בבי"ס
שק"ד בשדה אליהו ,ובהמשך חי תקופה
בטירת צבי  -כך שיש לו היכרות עם הקיבוץ
הדתי .הוא שירת ביחידת אגוז במשך ארבע
שנים ,ולאחר מכן המשיך ללימודיו
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האקדמיים .כיום הוא עובד בתחום

במסלול הסבת אקדמאים לרפואה .בזמנה

ההייטק ,ובזמנו הפנוי אוהב לרוץ ולגלוש.

הפנוי נהנית מטיולים ומריקודי עם.

מוריה גדלה בשכונת קריית משה
בירושלים .לאחר שירות לאומי כמדריכת

משפחת וייס תיכנס לתושבות לקראת
קליטה אי"ה בספטמבר.
המשפחה המאמצת :מור ויניב וולף.
דירה :דירתם לשעבר של נדב ושירה כהן
ולסיום,
אנחנו נפרדים ממשפחת שירה ונדב כהן,
שהחליטו להמשיך הלאה בדרכם ,ולחזור
לאזור הצפון ,קרוב למשפחותיהם.
בשנים האחרונות היכרנו אותם כזוג נעים
הליכות ,שקט וצנוע ,בעלי מאור פנים ורצון
טוב ,שבדרכם העדינה והמיוחדת תרמו
רבות לקהילה ולמשק שלנו .אנו מאחלים
להם ולילדיהם החמודים הצלחה רבה
בדרכם החדשה!

טיולים ,הלכה ללמוד ביולוגיה ,והמשיכה
ללימודי תואר שני בביוכימיה במכון ויצמן.
כיום נמצאת בשנה שניה מתוך ארבע

"למה אתה הולך?
כדי שתוכל לראות את המקום שממנו באת עם עיניים חדשות וצבעים
נוספים .לחזור למקום בו התחלת זה לא אותו דבר כמו שלא לעזוב
לעולם״.
טרי פראצ׳ט.

אחרי שש שנים שהייתם לנו בית ומשפחה ,שש שנים שזכינו להכיר
סגנון חיים ייחודי ומופלא ,שש שנים שבהן פגשנו אנשים מדהימים
והכרנו חברים לכל החיים ,אנחנו ממשיכים לדרך חדשה.
קשה לתאר כמה הפרידה לא קלה לנו ,ומקווים שתשמרו לנו בליבכם
מקום תמיד.
נשמח שתבואו להיפרד בסעודה שלישית על הדשא שליד ביתנו בשעה 18:30
כבר מתגעגעים :שירה ,נדב ,אלאור ,נווה ,תהל ורוני.
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עד מתי ?

וכעת ,למסקנות שלי .אני חושב
שה ִׁמנהלת ,הנהלת הקהילה ,והמזכירות
המתאמת ,צריכים לקבוע יעד שעד ראש
השנה כל החברים יהיו בבתיהם
החדשים .נקודה!

 /אלישע תשבי

אני יושב בביתי החדש ואומר המון תודה,
אבל מהרהר בדיווח שקיבלנו היום (יום
שני  )15/8/22בפגישה עם ִמנהלת הבנייה
של דיירי אבן דרך .1

משימה קשה אך הכרחית ,ולצורך כך יש
להעמיד אמצעים משפטיים ,ויתכן שגם
כספיים .יש להכניס קבלן רציני ,אמין,
ובעל יכולת ביצוע מיידית ,שיסיים את
הבנייה והתיקונים הנדרשים ויעמוד בלוח
זמנים צפוף.
מהלך זה הוא הכרחי לקיום החברה
המשותפת שלנו .יש להגיד בפה מלא:
טעינו טעות קשה בבחירת קבלן הבנייה
ואנחנו לוקחים על עצמנו לתקן במקצת את
הטעות.

החלק הראשון של הפגישה עסק בהצגת
תוכנית הגינון של השכונות .שמענו סקירה
מהאדריכל ונשמעו התייחסויות רבות מצד
הדיירים לתוכנית .היה לי הרושם
שהושקעה מחשבה רבה בתכנון ,אך
ההערות שנשמעו ,בחלקן היו כבדות
משקל ,ואני מקווה שחלקן יבואו לידי
ביטוי בתכנון הסופי.
לאחר נושא זה קיבלנו דיווח על קצב
אכלוס הדירות שמתמהמה ,בלשון
המעטה ,והאיחור במסירת הדירות כבר
נושק לחצי שנה .אני בטוח שה ִמנהלת עושה
מאמצים לקידום המסירה ,אך את האמת
צריך להגיד בריש גלי  -הקבלן שבונה את
הדירות לא עומד בשום סיכום ובדרישות
החוזה עימו .והתוצאות  -בהתאם  -פיגור
עצום ומתמשך וגרימת עוגמת נפש לחברים
שיושבים על הקרטונים ,על כל המשתמע
מכך ,ולא בגלל שהם מיהרו לארוז אלא
משום שהלו"ז שנמסר להם היה שונה
לחלוטין .יש בינינו  -חברים וממסד -
הסכם בלתי כתוב ,שמילים ומסגרות
מחייבות את שני הצדדים ,והממסד (שלא
באשמתו) לא מסוגל לעמוד אפילו במילה
אחת ,וזה אסור שיקרה.

שוב אני כותב את הדברים ,כי הם כואבים
לי ,כחבר ,ולא מחפש את הרווח האישי,
(אני כבר עברתי) .אנחנו עוד מעט נכנסים
לחודש הרחמים והסליחות ומותר לנו,
כקיבוץ ,להכות על חטא שחטאנו כלפי
חברינו.

תגובה
נח ,בשם המזכירות וצוות הבנייה
אכן ,יש עיכוב ניכר במסירת הדירות של אבן
דרך .1
כתוצאה מכך חלק מהמשפחות שאמורות
לעבור להתגורר בצד המזרחי של אבן דרך 1
לא תוכלנה לעבור לביתן החדש לפני החגים
לפי היעד שהצבנו לעצמנו.
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לקבלני משנה אחרים על-מנת לזרז את
ההתקדמות .למרות הרצון לפעול "חזק ומהר"
אנו סבורים שמהלך זה הינו שגוי.
אלישע הזכיר בדבריו את הפגישה עם מתכנן
הנוף .אכן עלו הערות רבות בפגישה וייתכן
וניתן יהיה להתייחס אליהן .אך חשוב לשוב
ולהבהיר ששכרנו מתכננים מקצועיים שהכינו
תוכניות מפורטות .לא ניתן להתאים את
התכנית לרצון הפרטי של כל חבר.
אנו ממשיכים ללוות את התהליך מקרוב
ולקדם את הפרויקט כל יכולתנו ,ונקווה שהוא
יגיע בקרוב לסיומו על אף הקשיים שבדרך.
ועוד משפט לסיום .בשבוע שעבר פגשתי
מאוחר בערב את זוהר וניר ,עובדים על תאורת
רחוב .חזרנו ,אשתי ואני ,שעה וחצי מאוחר
יותר ,והם עדיין עבדו שם ,מרוצים מהפתרון
שמצאו לבעיה כלשהי .פגישת הדיירים אליה
התייחס אלישע ארכה כשעתיים .אף אחד
מהדיירים ,לאורך כל השיחה ,שכללה דוברים
רבים ,שהעלו טיעונים רבים ,לא מצא לנכון
לומר ולו מילה אחת טובה לצוות הביצוע
שעושה לילות כימים להוליך את פרויקט
הבנייה באופן מקצועי ולהתגבר על כל
המכשולים .חבל!

העיכוב נובע מבחירה שגויה של קבלן ,על כך
יש הסכמה רחבה .יחד עם זאת יש לזכור
שבחירת הקבלן נעשתה על בסיס המלצה של
חברת הניהול ומתוך הנחה שאמנם יהיה קושי
לנהל אותו אך התמחור של הקבלן ִאפשר לנו
לעמוד בעלות שקבענו לעצמנו לבתים ,עלות
שהייתה נמוכה בכמה מיליוני  ₪מעלות של
קבלן אחר.
הכשלון בבחירת הקבלן ואי היכולת לנהל אותו
כראוי ,הביאה אותנו לבחור בקבלן אחר
להמשך הפרויקט (ונראה שהוא מתקדם היטב
על פי הלו"ז המצופה) וכמובן להתייקרות
בעלות הבית .אנו עושים כל מאמץ לסיים את
הכנת הדירות ולצמצם את האיחור אך לפחות
בשלב זה ,עם כל הצער ,המשפחות תעבורנה
כשהדבר יתאפשר ,לפני החגים (משפחות
ראשונות בקבוצה) ,במהלכם או מיד עם
סיומם.
הצעתו של אלישע להחליף את הקבלן תגרום
לעיכוב אף גדול יותר ולהוצאת כספים
מיותרת ,ולכן נראית לנו לא נכונה .הכנסת
קבלן חדש לעבודה על הבתים תארך זמן רב
ולמעשה תגרור הסרת האחריות על טיב
הביצוע של הבית מהקבלן .מנגד ,אנו כן
בוחנים העברה של חלק מהעבודות שנותרו

נח ,בשם המזכירות וצוות הבנייה.
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הנכדים הסודיים של א.ת
לשולחן המערכת הגיעה ידיעה
טרייה כי שני נכדים של סבתא
א.ת .עושים חייל.
י.ת .בתם של י .ו-ע מבית 54
הועלתה לדרגת רב-סרן באמ"ן.
סא"ל י' ,בנם של ר' ו-א' מבית ,55
סיים את תפקידו בפיקוד צפון
ומונה לתפקיד בכיר באיו"ש.
אגב ,מי שהחליף את סא"ל י' הוא
מיודענו ,סא"ל ש.ה .תושב יבנה
לשעבר ,שרעייתו עבדה בחינוך.
הצדעה ואיחולי דרך צלחה לכולם,
ונחת לראשת השבט ולצאצאים.

צאתכם לשלום ובואכם בשלום !
❖ בהצלחה רבה לרון גלס ,שמתחילה את דרכה

בים בם בם...

במסלול עצמאות כלכלית אחרי סיום פרק שנת בית

ביקור במבוך התירס בצומת הודיה
הפך למסורת יבנאית ,וכזכור ,חברי
יבנה זוכים ליחס מיוחד במקום,
בזכות אלי מוזס .אלי" :חבר
משותף 'הלשין' עלי שיש לנו מזרעה,
ומאז  -זו כבר השנה השלישית שאני
זורע תירס למבוך .הם מציירים
מבוך ,אני זורע  -וכתמורה ,במקום
לשלם לנו ,הם מזמינים את הקיבוץ
לעשות פעילות ,ובסיומה מקבלים
תירס מתוק וארטיק .יבנאים
שמגיעים לשם באופן פרטי – מוזמנים
ליצור איתי קשר כדי לממש את
האפשרות לכניסה בחינם .במקום
יש סככת צל ,ושעות אחר הצהריים
מתאימות מאוד לביקור".

מוצלח בגיל הרך ,וברכת דרך צלחה ו'זמן קיבוץ'
משמעותי וטוב
❖ לשני כהן ,שהשתחררה לאחרונה משירות צבאי
בפיקוד מרכז ומתחילה בשבוע הבא שנת בית בגיל
הרך בקיבוץ.
❖ ו  ...בוגרי י"ב מתחילים גם הם את דרכם החדשה,
וקודם כל החבר'ה של שנת השירות .בהצלחה
לדורון אלטמן שכבר התחילה את השנה שלה,
ולרוני גורליק ומיכל פרל שמתחילות בשבוע הבא.
אוהבים ומעריכים,
ועדת הצעירים
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תערוכת ספרים ב"כנס היובל" לקבוצת יבנה
במהלך "כנס היובל" ,תהיה ב"חדר האוכל הדרומי" תצוגה ,על קבוצת יבנה,
שתהווה מרחב למפגש ולשיח חברי ,כך שבין ההרצאות יהיה מקום נעים לשבת,
להיפגש ,לשוחח ,ולהתכבד ב"קפה ומאפה".
באולם יוקרנו סרטי וידאו ,צילומי המיגוניות המצוירות,
מסמכים מן הארכיון ,ועוד.
בנוסף ,אנחנו מבקשים להציג שם את היבול הספרותי – מחקר אקדמי ,חידושי
תורה ,ספרי שירה ,פרוזה ,אמנות וכיו"ב – של בני יבנה וחבריה .להערכתנו ,מאות
ספרים נכתבו ופורסמו ע"י בני יבנה וחבריה במהלך ה 90/80 -שנה ,ואנו סבורים
שרבים מן המשתתפים ביום העיון יגלו עניין רב בתצוגה זו.
כידוע ,יש בינינו כאלה שכתבו ספרים רבים ,וישנם שפרסמו בינתיים ספר אחד או
שניים .אנחנו מעוניינים במדגם שייצג את מגוון הכותבים ,ולכן אנחנו מבקשים
מהכותבים – או מבני משפחותיהם – ליצור קשר עם החתומים מטה ,לסיכום הפרטים
הטכניים :אלו ספרים נציג בתערוכה ,כיצד ומתי נקבל אותם לקראת התצוגה וכו'.
בכוונתנו להציג עד  5ספרים לכל מחבר ומחברת ,ולרכז את הספרים,
עד ליום כ"ד באלול תשפ"ב.20.9.2022 ,
כמובן ,הספרים יוחזרו אליכם לאחר סגירת התערוכה.
אם הספרים נמצאים בקיבוץ – אצל בני משפחותיכם או בספריה – נשמח לקבל
מהם בהשאלה את הספרים.
נשמח לענות לשאלות ולעמוד בקשר ,ובינתיים – תודה רבה!
בברכת חברים לתורה ועבודה,
אבי ששון 050-6998556
נחמיה רפל 050-6998816
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קיץ במרכז הלמידה "לומדים להצליח" /מזל גוטליב
את תחילת תקופת החופש הגדול ,לאחר שנת
הלימודים הענפה במרכז הלמידה ,פתחנו
שפה
אנגלית,
במקצועות
במרתון
ומתמטיקה .שיעורי האנגלית התקיימו בבית
עקד ,ותודה לצ'ף שנענה לבקשה .תודה
גדולה כמובן למורות שלימדו אנגלית  -ג'ולי
ואדריאן .לימודי שפה ומתמטיקה התקיימו
אצלי ,במרכז הלמידה.
מערכת השעות נבנתה כך שכל לומד שנרשם,
הצליח להגיע בזמן לכל מקצוע שבחר
להשתתף בו וזאת ,מבלי להפסיד פעילויות
בוקר בבתי הילדים .ההתארגנות הייתה מול
מור וצוותי בתי הילדים ,ועל כך תודה להם.
מערכת המרתון השתלבה עם מערכת פעילות
הקיץ שנבנתה לילדים ,כאשר מרכז הלמידה
אחראי רק על החלק הלימודי .השתדלתי
לבנות מערכת קצרה וממוקדת כדי שיום
למידה לא יהיה ארוך ומתיש עבור הילדים.
עיקר המרתון היה חוויתי וכלל בעיקר קבלת
אסטרטגיות ("פטנטים" בלשון הילדים) ,איך
לומדים ללמוד (כן ,צריך לדעת איך לומדים),
ולהצליח .שיעורים קצת אחרים – בדגש על
לימוד חווייתי ואטרקטיבי.
לתלמידי כיתות ו' העברתי קורס מוכנות
לחטיבה במתמטיקה" ,טעימות קטנות" של
השפה המתמטית בחטיבה ,עם תובנות
למצופה מהם.
השנה ,בעקבות פניות רבות ,צירפתי את ילדי
כתות א'-ב' למרתון ,ומצאתי שזו הייתה
החלטה נכונה עבור הצעירים שחוו בלבול
ולחץ בתקופת הקורונה ,ובשל כך לא הספיקו

ללמוד את כל החומר הנדרש.
במרתון השתתפו קרוב ל 65-ילדים שהגיעו
בשמחה ובהתלהבות בכל בוקר מחדש.
קיבלנו תגובות חיוביות מאוד מהילדים
ומהוריהם ואין ספק שזו תחושה נהדרת
למצוא ילדים שמגיעים בחופשת הקיץ
ללמוד מרצונם  -ובשמחה .עד כאן על מה
שהיה.
אנו לקראת שנת הלימודים המתקרבת,
וכרגיל נשמח לתת עזרה ותמיכה לפי צורך.
תלמידים (בכלל הגילאים  -יסודי ,חטיבה
ותיכון) המעוניינים ללמוד מקצועות רבי מלל
(כולל בגרויות) ,ילמדו אצלי ובנוסף ,אפשר
לקבל גם עזרה במתמטיקה לילדי היסודי.
השנה התחדשנו במורים למתמטיקה
המכינים לבגרויות שילמדו אצלנו במרכז
הלמידה "לומדים להצליח"  -תהיה
אפשרות לקבל עזרה לימודית גם
במתמטיקה לבגרויות  4יח"ל ו 5-יח"ל ע"י
מורה מנוסה ,וייתכן שתצטרף מורה נוספת,
שתעבוד באופן חלקי (עדיין בבירור) .מענה
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הלימודים הבאה עלינו לטובה יהיה בפעוטון
שקד ,המתפנה לשנה הקרובה .מקווים
להצליח להתארגן במהירות( ,הפעוטון מתפנה
לקראת סוף החודש) ,ומחכים לשיפוץ
בהקדם של בית  ,4בתקווה שמיקום זה
ילווה אותנו לעוד שנים רבות .בית  4יוכשר
עבור ילדינו ואני מקווה שהמקום יותאם
כמרחב למידה אופטימלי וייתן מענה לצורכי
הלומדים והמלמדים ,כפי שהורגלנו.

במתמטיקה לילדי החטיבה יינתן ע"י רחלי
רובין.
ג'ולי ממשיכה בתמיכה ולמידה באנגלית,
בעיקר לתלמידי החטיבה והתיכון .ילדי
יסודי יקבלו תמיכה באנגלית רק לפי צורך.
מרכז למידה פעיל קרוב ל 15-שנה ב"ה ,בהן
אני רואה אצל ילדינו הצלחות רבות .התחלנו
בבית עקד ,ולפני כחמש שנים עברנו לדירת
גדליה דיטור ,כיוון שהיינו זקוקים לשקט
ולמקום שנותן מענה מיטבי לרוב הצרכים
שנדרשנו להם ,עלינו לפנות את המקום
לטובת מגורים ומיקומנו הזמני בשנת

מאחלת לכולנו המשך קיץ טוב ובריא
ובהצלחה גדולה לכל השבים ללימודים.

נר זיכרון חודש אלול
דן אניקסטר
מרים מרש
לאה ברטוב
מרגלית טסלר
יוכבד תשבי
שמעון הקשר
יאיר כוכבא
עזרא עוזרי
אליעזר ברטוב
חולדה קמפניינו
טרודה רבקה כוכבא
משה ישעיהו כהן
מאיר שילוח
עזרא אשר
שרה גוטהיימר

א' באלול
ב' באלול
ח' באלול
י' באלול
י באלול
י"א באלול
י"ד באלול
ט"ז באלול
י"ט באלול
י"ט באלול
כ' באלול
כ"ד באלול
כ"ה באלול
כ"ו באלול
כ"ז באלול
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תשס"ד
תשס"ז
תשס"ה
תשס"ו
תשכ"ז
תשע"ח
תשפ"א
תשע"ז
תשנ"ט
תשנ"ב
תשס"ד
תשל"ו
תשנ"ה
תשכ"ח
תרצ"ד

משולחנה של ועדת התרבות
❖ מוזמנים למופע "הכל פתוח"
על נעמי שמר בסיפור וזמר

עם ורדה גולדברגר ועופר כץ
ביום ראשון  ,ח' באלול ()4.9
בשעה  20:30באולם האירועים
מופע קולח וסוחף ,נע בין זיכרונותיה של המשוררת מבית אבא,
דרך נופי ילדותה ,ודרך האנשים הטובים שפגשה באמצע הדרך.

❖ הציבור מוזמן לבוקר של תרבות עם בריאות
ביום שישי ,י"ג באלול)9.9( ,
בתוכנית:
 - 9:00ארוחת בוקר קלה בריאה ומפנקת
 - 9:30הרצאה מאת זיו שילון:

ההצלחות והכישלונות שלנו
בגיל  ,24יממה לפני שסיים את תפקידו כמפקד פלוגת
מסלול בגבעתי ,נפצע סרן זיו שילון אנושות בעת
פעילות מבצעית ברצועת עזה .בהרצאתו ,מיטיב זיו
לספר על העוצמה והאתגר בלקחת את המקומות
הקשים ביותר מהם בחר לצאת לדרך חדשה ,מרשימה
ומעצימה .הרצאה על היכולת לקחת אתגר ולמנף אותו
למקומות חיוביים ,עוצמה וכוח ,איתם החיים אחרי
נראים אופטימיים וטובים מתמיד .הרצאה מלאת
השראה וחזון ,שלא משאירה עין יבשה.
מוזמנים בחום ,צוות הבריאות וועדת התרבות
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משולחנה של הקהילה  /שמשון גוטליב
עדו הציג בפני הנהלת הקהילה את בקשתם
החוזרת של צוות הגבאים והוועדה לענייני
דת לתחום באופן זמני את הספסלים
הצמודים לעזרת נשים בקומת הקרקע.
מדובר על תיחום שתי שורות (כ  20-מקומות
ישיבה) הצמודות ל"אקווריום" ,כפי
שמכונה עזרת הנשים בקומה הראשונה.
התיחום של החלק הזה יהיה באמצעות
מחיצות דקורטיביות .צוות בית הכנסת כבר
בא בדברים עם החברים היושבים בעת
התפילה בשורות הצמודות והם נתנו את
הסכמתם לעבור למקום חלופי.
הנהלת הקהילה  ,לאור הדברים ששמעה
ולאחר שנאמר לה במפורש שמהלך הזה
זוכה לתמיכה רחבה של צוות ביה"כ והועדה
לענייני דת ,לא מצאה לנכון להתנגד ליוזמה
שהוגדרה כניסיונית לפרק זמן של חודשיים.
צוות בית הכנסת יוביל את המהלך ויעדכן
את הציבור.

שרים קהילה – חלון פתוח תבוא בו רוח
נראה כאילו זה היה מזמן אבל בעצם זה
היה לפני ימים אחדים .הדשא המרכזי לבש
חג ,הציבור לבש לבן בשירה היבנאית
שפרצה כקולות מן השמים .תוך שעתיים
הוכשרה ועמדה על הדשא חבורת הזמר "נה
נה נה נה" .היה זה צליל מכוון ,צליל רב
דורי ,צליל מחבר ומלכד .חגגנו  80מפ"ז 5-
שה תקיים בט"ו באב תשפ"א ועד ט"ו באב
תשפ"ב ועד הלוח השחור וזה עדיין לא
הסוף (ראו בהמשך) .תודה לכל המארגנים
ולכל המשתתפים .היה זה מפגן עוצמה קצר
וקולע וכמו שכבר שרנו פעם :את המנגינה
הזו אי אפשר להפסיק.
עזרת הנשים בבית הכנסת במפלס התחתון
צוות בית הכנסת מבקש מזה זמן להגדיל
את עזרת הנשים בבית הכנסת במפלס
התחתון ,מהסיבה שבפועל היא צרה
מלהכיל את ציבור המתפללות שחשוב להן
להתפלל ב ֲע ָז ָרה זו.
עדו עפרוני ,מרכז הצוות ,פנה בימים
האחרונים להנהלת הקהילה וחידש את
בקשת גבאי בית הכנסת להרחבת עזרת
הנשים בקומה התחתונה באופן שייתן מענה
הולם לביקוש הגובר.
להזכיר :נושא הרחבת עזרת הנשים בבית
הכנסת נדון באספת החברים במוצ"ש פרשת
מטות -מסעי ( )21.7.21ולאחר דיון ארוך
נדחתה ההצעה להקים צוות שיביא הצעה
אופרטיבית להגדלת עזרת הנשים בקומה
הראשונה.

שליחת דפי תקציב בדוא"ל
הנהלת החשבונות פנתה להנהלת הקהילה
וביקשה את תמיכתה ביוזמה לפיה דפי
התקציב האישי יישלחו לחברים בדוא"ל
במקום החלוקה לתאי הדואר לצורך
חיסכון  .דבר כזה נראה כיום כדבר מתבקש
וניתן לעשותו טכנולוגית ללא קשיים .לצד
זאת הנה"ח תצטרך למצוא דרכים לתת
מענה לחברים שיתקשו להסתגל למעבר.
נזכיר שכבר היום חברים יכולים לעקוב
אחר התנועות בתקציבם האישי "און-ליין"
עם כניסתם לקהילנט ,ולאחר שהקישו שם
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מידע יותר מדויק על אופן צריכת המוצרים
של התא המשפחתי.
הנהלת הקהילה מבקשת לקדם נושא איחוד
החנויות (ה"חנות" וה"מיני") כחלק
מהחלטתה של האספה לקדם את הבקרה על
צריכת המזון .במסגרת זו מבקשת הנהלת
הקהילה לתכנן חנות גדולה שתשתרע גם על
שטח המשמש כאולם אירועים ולתכנן
התאמת האולמות של חדר אוכל (דרומי
ומשטח) לשמש גם כתחליף לאולם אירועים.
תושבים חדשים
בחודש הקרוב יגיעו אלינו משפחות של
תושבים חלקן במסגרת משפחות שעובדות
תחת הכותרת חינוך ,מורים בבית הספר העל
יסודי ומשפחות שאחד/ת מהן עובד בחינוך
הבלתי פורמלי .משפחות אלה מחליפות
משפחות שסיימו את פרק השהות אצלנו
ורובן ככולן בשבח והודיה על הבית החם
שקבוצת יבנה העניקה להם בתקופת השהות
כאן .מי שמלווה את המשפחות בכל מה
שמכונה 'שלבי החיול' היא רבקית שריד
שעושה זאת במסירות כבר שנים רבות .נאחל
למשפחות השתלבות מהירה בתוכנו לצד
המשפחות החדשות שיגיעו לכאן במסגרת
המאמצים שעושה ועדת קליטה והעומדת
בראשה ,טובה פניני .עכשיו צריך מאמץ
משותף ומתמשך.

וסיסמא .כלי שווה ששווה לנצל למי
שהמידע חשוב לו.
לקראת אספת החברים
במוצאי שבת תתקיים אספת החברים
שבתחילתה ימסור נחמיה רפל דו"ח של צוות
כנס היובל שעומד בסימן  80שנה לקבוצת
יבנה –  90לקיבוץ רודגס .האירוע יתקיים
בין כסה לעשור ,בד' בתשרי ,ויהיה האירוע
שיסגור את חגיגות ה , 80-אירוע גדול ,ברוב
עם ומוזמנים רבים.
לאחר מכן ועדת מינויים תציג בפני האספה
את המועמד ליו"ר הנהלת החינוך ,ניר יעקבי
שמועמד להחליף את חמוטל דברת-איתן
שנכנסה בתחילת השבוע לתפקידה כמנהלת
חברה ופרט.
עוד על סדר היום סיכום עבודתה של ועדת
המינויים היוצאת ,אישור בונוס 2021
ואיחוד חנויות נושא שנמצא כבר מספר שנים
בדיונים ולא קודם עד כה לכדי ביצוע .נושא
איחוד החנויות צף ועלה כאשר דנו לפני
מספר חודשים בנושא הפרטת ובקרת המזון.
היה זה קול דו כיווני .מצד אחד רצון של
הנהלת הקהילה לבצע בקרת מזון שתאפשר
פיקוח ותדייק את כמויות מוצרי המזון שאנו
צורכים ,ומצד שני דרישה מהציבור לקבל

תזכורת לו"ז לאירועי השבוע הקרוב  -שבוע מעברים:
יום א' –  19:45סרט "לוקה" לכל המשפחה בדשא החופות ,יום ג' – טיול לנחל חווארים,
יום ד' – מופע קרקס באולם הספורט ב ,17:00-יום ה'  -פעילות בבריכה בין .13:00-10:00
בשבוע הבא  -יום א'  -גלגיליות ,בין  13:00-10:00במתחם חד"א.
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חנות מפעל השימורים
החל מראש חודש אלול ועד ראש השנה ,חנות המפעל תהיה
פתוחה בימים שני וחמישי גם בשעות אחר הצהריים.
בחודש שלפני ראש השנה יש ,ברוך השם ,תכונה רבה בחנות
והזמנות רבות של מארזים .
ברצוננו לתת לכם מענה מירבי ותשומת לב בהכנת המארזים,
מוזמנות ומוזמנים להקדים ,ולהזמין כבר בשבועות הקרובים.
שעות הפעילות עד ראש השנה:
ראשון ,שלישי ורביעי15:45-09:00 :
שני וחמישי17:30-09:00 :
שישי12:30-08:00 :
בברכה ,צוות החנות

מרפאה:
אחות חירום  / 050-6998317איחוד הצלה – 1221
שעות קבלה ד"ר מיטל:
יום ב' (,13:00-09:00 )22/08

דוא"ל MRKYAVNE@CLALIT. ORG.IL -

יום ג' (.13:00-10:00 )23/08

הודעה חשובה –
הח ל מ תאריך  28/08/22ועד ה  03/09/22 -כולל ,גלית תהיה בחו"ל .
ב כל אותם ימים יהיו במרפאה אחיות ממרפאות אחרות  ,והקבלה תהיה בין
השעות .12:00-7:30
בדיקות דם יילקחו רק בשעה . 09:00
אנו ממליצות להתארגן בהתאם בשבוע הקרוב עם הזמנת תרופות .
בריאות טובה
צוות המרפאה
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ׁשֹושַ נַת פְ ל ִָאים בְ רּוכַתֵ -אל
שאול טשרניחובסקי

ׁשֹוׁשַ נַת פְ ל ִָאים בְ רּוכַתֵ -אל
פֹורחַ ת ל ְִאיׁש ו ִָאיׁש.
ַ
ּדֹורׁש לָּה,
יֵׁש כָל ְׁשנֹות-חַ יָיו ֵ
אֹותּה ִחיׁש.
יֵׁש מֹוצֵ א ָ
ּובְ דַ ְרכֵי חַ יִים ,נ ֵַתע בָ ם
עַ ד ִאם יֹומֵ נּו ַרד,
כָל פ ֶַרח נִפְ גֹּׁש נ ְִׁשאֲ לָה:
“הַ ַא ְת ׁשֹוׁשַ נ ְִתי? ַא ְת?” –
וְ יֵׁש עֶ ֶרב-ח ֶֹּרף נּוגֶה בָ א,
וְ ָאבְ לּו ׁשַ ְדמֹות-בָ ר,
ִת ְתבֹונֵןַ ,תבְ ִחין ּדַ ְרכְ ָך –
ׁשֹוׁשַ נ ְְתָך נ ְִק ְטפָה כְ בָ ר.
ַא ְׁש ֵרי הָ ִאיׁש ׁשֶ נ ְִמצְ ָאה לֹו,
ּובְ ׁשַ עְ תֹו ָקטַ ף זּו;
וְ אֹוי לֹו ל ִָאיׁש ל ֹּא ִהכִ יר בָ ּה
בְ דַ ְרכֵי חַ יָיו הּוא.
טֹוב לֹו לּו כָבָ ה ֵנרֹו בֹו,
ּוכְ ֶנפֶל י ַָרד בֹור:
הֵ ן ּדֹומֶ ה הּוא לְעִ ּוֵר זֶה,
ׁשֶ חָ ׁשַ ְך בַ עֲדֹו אֹור.
על השירים :יצחק ברוכי
הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :
גולדנברג ,תמר דגני ,ניר יעקבי ושרית פישביין.
המערכת :דינה ספראי ,טליה
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