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סמן יאמנון וי  /(ז ככא.  ')במד ..". המושלים בואו חשבוןיאמרו  על כן "

בבא  ראהגמ )ערתב  במסכת  אומרת: 'ב   ח"א   )

המושלים'  " יאמרו  כן  המושלים    –'על  אלו 

בואו נחשוב חשבונו של    –ביצרם. 'בואו חשבון'  

 עולם" )גילוי האמת(. 

שעדיין   אדם  אומר:  ישרים  במסילת  הרמח"ל 

חבוש במאסר יצרו, אינו רואה את האמת ולכן  

 אינו יכול להכירה. 

המבוכה".  "לגן  העניין  את  ממשיל    הרמח"ל 

צריך לבחור את דרכו    ,נכנס לתוכואדם    רשאכ

לגן   אותו  שיובילו  כדי  שבילים  הרבה  מתוך 

שבמרכז המבוך, הוא אינו יודע באמצעות אלו  

למטרתו  שבילים לגן    .יגיע  הגיע  שכבר  מי  רק 

התועים   את  ולהנחות  מתוכו  להשקיף  יכול 

 בדרך הנכונה כיצד להגיע לגן שבמרכז המבוך.  

ברו  ציון  בן  הג"ר  "הגיוני  פרו  בסק  שואל 

 ? ן המשל לנמשלימה הדמיון ב  :מוסר"

הדרכה   מקבלים  התועים  המבוכה"  "גן  במשל 

בנמשל   ואילו  לגן,  להגיע  כיצד  מדויקת 

ההדרכה של המושל ביצרו היא "בואו חשבון"  

מבקש    , שפירושה והוא  לצרה  שנקלע  אדם 

מקבל  ,עזרה שהוא  מה    -  העצה  נחשוב  בוא 

 לעשות. מה זה עוזר? 

מהגיו"  בעלומשיב   מראה  ני  שהרמח"ל  וסר" 

ומדגיש לנו כי ההכרעה הנכונה והאמיתית בכל  

 המבוכות של האדם תלויה אך ורק בו.  

לאדם   שיש  המבוכות  של  המוחלט  רובן  כי 

אחר   פוסק  הבלתי  המרדף  עקב  נוצרות 

לא    בעצמו  הקנאה והכבוד, ואם הוא  ,התאווה

אף   אזי  וטבעו,  יצרו  על  להתגבר  דרך  ימצא 

 שות זאת עבורו. ל לעיוכ לא חראחד א

לכן ההדרכה הטובה והנכונה ביותר לאדם היא  

לו תלמידי    :לומר  עם  תתייעץ  מוסר,  תלמד 

חכמים וצדיקים שנלחמים בהצלחה ביצר הרע  

 ולא ניגפים מפניו.  

התחבולות   את  ותבחר  ביכולותיך  תתבונן 

לה הייחודית  בדרכך  לך  כנגד  י שיעזרו  לחם 

 ו.  היצר הרע שלך כדי לנצח 

יר  ון אהג בלאזרבי  אור"  , צחק  ה"כוכבי    , בעל 

,  בדברי התעוררות לאנשי קהילתו בחודש אלול

תועה   אני  גם  ענוותנותו:  ברוב  להם  אומר 

 כמותכם ועוד יותר מכם, לפי שזקנתי מכם. 

אולם מתוך ניסיוני אוכל להצביע לכם על כמה  

הם,   הבל  כי  לדעת  שנוכחתי  דברים  וכמה 

שלא עלי  לסמוך    בהם, עסק  הת ל  כדאי  ותוכלו 

 וצריך כל אחד מאיתנו להתפלל לקב"ה, 

לבבי   יחד  באמתך,  אהלך  דרכך,  ה'  "הורני 

 .א("י   ו")תהילים פ ליראה שמך"

 מי ייתן ונזכה       

 שבת שלום 
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 "ואני תפילתי לך ..."      

   19:40 מנחה בימות החול בשעהתפילת                    

 קת חפר'  שבת

   ותלקת נרד ה - 19:27

 מנחה  –  19:42

 קבלת שבת, ערבית 

---- 
 מניין בבית הכנסת   –  08:30

 שיעור מפי אמנון וייסמן  -לאחר התפילה 

 גדולה  מנחה –  13:30

 קטנה מנחה  -  17:15

 בוחניק -סנדרין אפלבאום –  בביה"כ שיעור –  17:35

 השבת   אתצ  -  20:33

              

 

 

 

 

 ולכל המשפחה. ידידהולסבתא  עדי, לאמא מיכל קריקבת המצווה ל* 

 .והדר הבלעקי, בן לגיטי ודני, נכד להולדת הנין חנה שבטלסבתא רבתא  * 

 . למצוות ,גלעד ונועה פישביין בתם של ,עדי בהגיע הנכדה* לאפרת עפרוני 

  מצוות. ל  ,אייל וטוביבת   ,טל שושנה , בהגיע נכדתם לרבקית וצביקה שריד* 

 
 

 

 ! ! מזל טוב
 

 נושא השיעור של 

   בוחניק-אוםבלפסנדרין א

מנהלת בית הספר "פלך" על שם  

 בקרית עקרון:  רות קורמן

 התורהרחל , ברוריה ו

 פת חברים אס

 21:30בשעה 

 בזום בחדר האוכל ו 
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 תשבי שע  אלי /  ולטנעליו החמסלול הבינוי  מ  הלא לסטיי 

ב שהתקיים  לדיון  חוזר  האחרונה אסאני  פה 

בעקבות הגשת חתימות להעלות לסדר היום 

נוספים ממ"דים  אירועי   , בניית  בעקבות 

 מבצע "שומר החומות" בעזה.

הלכה   ,בהצעתה  ,שהמזכירות  פהאמרתי באס

ומעבר מעל  החותמים  בהסכמתה    ,לקראת 

בבקשתם  דיונים  מס  לשנות  לקיים  ל  ולאת 

 ה שהחלטנו עליו. בבניי קדמותההת

בנוש שלנו  היו ההחלטות  הבנייה  מסלול  אי 

חברתיים, כלכליים   -  קשות מהרבה היבטים

 בשימוש בכספים שלנו.  תוסדרי עדיפויו

זוכרים מקוו   ,כולנו  הדיונים   ,האני  את 

למסלול  הנוגע  בכל  והחריפים  הארוכים 

לא   מאד  הייתה  להסכמות  וההגעה  הבנייה, 

מתתומ  .שוטהפ משך  לן  רב  הגעה קל 

המסגר  הרחבנו  ,להסכמות היקף  ת  את 

הכספית כדי לתת יכולת רחבה יותר לבנייה,  

המיוחל  לבית  בהגעה  אופק  לחברים  ולתת 

 בשנים הקרובות.

חברים רבים מצפים להגיע לזכותם למימוש  

הפיננסי  כשהמודל  שלהם,  הבית  שיפור 

ליכולת   מסגרת  מתווה  הבנייה  את  שמלווה 

 ה.יהבני ולקצב התקדמותה

בחשבון  לקיש   איך ם  גחת  יודעים  שאנחנו 

היוםה עד  הכלכלית  היכולת   אני   ואין  ,ייתה 

בהמשך  םייכול היכולת  תהיה  מה    , לדעת 

ביכולות  שנים  ב לירידה  הקרובות. הסיכונים 

לזכור   ויש  וקיימים  עומדים  הפיננסיות שלנו 

 זאת בכל קבלת החלטות בנושא. 

ה על  וכעת לקחה  את    לבדוק עצמה  מזכירות 

ם. אינני מזלזל בתחושות של  בקשת החותמי

מו בחוסר  אך  המבצע,  בעת  נשמור וגנות  או 

פרופורציו משפחות  תעל  ואלפי  מאות   .

נמצאות באותו מצב של    ,ברדיוס שלנו מעזה

ולא רק באשדוד או באשקלון    ,חוסר מוגנות

וגם   במושבים  גם  אלא  מלאכי,  בקרית  או 

ב יש  מיגוןבקיבוצים  ללא  לא נו  נחא  .תים 

 יוצאים מהכלל.

באשדוד  למשל  מה משפחות    , עושות 

מוגנותשמ חוסר  עליה  ,רגישות   ןשהאיומים 

ממ"ד? מי   ןפי כמה יותר גדולים? מי יבנה לה

הרבה  לעשות  ביכולתן  אין  מיגון?  להן  יביא 

חי הן  זה  עם  שלהם.  המיגון    ותלשיפור 

 ןהיכולת שלה  אתז  .הגנהלומצפות מהמדינה  

 .  ותחי ןועם זה ה

לאס  ,נוואצל לבוא  לשנות  ניתן  ולבקש  פה 

למסלול והחלטות?  לא  ים  יתכן ידעתי 

באירוע  בטוחה  לא  שמרגישה  גיל  שקבוצת 

מרשה לעצמה להסיט את מסלול קבלת    ,כזה

שהתייחסת שלנו  בתחילת  א  יההחלטות  ליו 

בקשות   לבקש  בהחלט  יכולה  היא  מאמרי. 

  חרים, אך כמו הצבת מיגוניות או אמצעים א

שקלים    ית מסלול של מיליוניילהט  מכאן ועד

 ולא סביר. המרחק הוא גדול

את    ,יוםלס להוביל  מהמזכירות  מבקש  אני 

ולא   שקיבלנו  ההחלטות  פי  על  המערכת 

המוסכם   והמתווה  מהמסלול  לסטות 

 שקיבלנו בהרבה מאמץ חברתי.
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 ספראי דינה / בקיבוצך... נא  אעברה

  והכלות,   תניםהח  צלם  את  שראיינתי  אחרי

  אצל   מעורר  שהנושא  הבנתי  רים'(,'קצ  ר)במדו

  הבית   "זה  חינתבב  התנגדות,  מהחברים  חלק

   כחפצו". ולעשות   לבוא  יכול  אחד כל  ולא  שלנו

  לאחרונה   צץ  לקיבוצים  זרים"   "כניסת  נושא

  , דוד  בניר  האסי  על  המאבק   של  בהקשר

  לסגור   רשאי  קיבוץ  האם   המשפטית  והשאלה 

  קורונה.ה בתקופת שעריו  את

  פרופ'   של  בלוג  פי  על   שאהנו  סיכום  כאן  מובא

 משרד  של  במכת  על  המתבסס  .1  להבי  אמנון

  של   החוקי  התוקף  שללנ  ווב   ,בנושא  המשפטים

 . לקיבוץ  "זרים" של כניסה  מניעת

 זו:  לעמדה נימוקים ארבעה מצוינים במכתב

  )להבדיל   סטטוטורית  בדרך  שמדובר  ככל  .1

  הרי   פרטי(,  חבשט  העוברת  "חקלאית"   מדרך

 . מתאים היתר  ללא תהאו סוםלח יתןנ שלא

  בחוזה   לראות  תןני   לא  קניינית,  מבחינה  .2

  או   הקרקע   על  השיתופית  לאגודה  שיש   החכירה 

  כמאפשר   ,חקלאיים(  )ביישובים  ממנה  בחלק

  שהדרכים   משום  וזאת   –  כאמור  חסימה

  מחוזה   חלק   מהוות  אינן  הסטטוטוריות

 היישוב.  של המשבצת

  סמכות  מקור  אין  ות השיתופי  דות האגו  ני בדי  גם  . 3

  המצויים   ין למקרקע  כניסה  למנוע  המאפשר

  נועדו   אלה   דינים  "שכן  לאגודה,  שנמסר  טחבש

  לבין   החברים  בין  היחסים  מערכת  את  להסדיר

  כלפי   השלכות   לייצר  אמורים   ואינם  ,עצמם

  זהה   הזכויות  מערך  ,ולמעשה  שלישיים  צדדים

 אחר".   אגידת כל  לשטחי כניסה למנוע ליכולת

  הרי   המקומי,  השלטון  דיני  בחינתמ  גם  .4

  ברשויות   השמירה  את  להסדיר  שנועד וק  חהש

  תושבי   בטחון  על  שמירה  למטרות  מקומיות

  לוועד   סמכות  מעניק  אינו  ורכושם,  היישוב

  לשטחו   כניסה  לחסום  היישוב  של  המקומי

 .  ד.ס.( הקורונה. )בנסיבות 

  ה "שכונ ל   בכך  דומים  אינם  הקיבוץ   או  המושב

  כגון   ת",רטיפ  ניתעירו  "קהילה   או   ית" פרט

  יב, אב  תל   בצפון  אביב"  רמת   יוני"סב   פרויקט 

  מותרת   אליו  ושהכניסה  ,חומה  המוקף

  המתאר   כניתות  מבחינת   .בלבד  למורשים

  קניינית   ומבחינה  המתחם,  על  החלה  המקומית

  המשותף   מהרכוש  חלק   אלה  שטחים  מהווים   -

  ת בבעלו   שהם  או   במתחם,  הדירות  בעלי  של

  תחזוקה ל  יות שהאחר  כך  מטעמם,  תאגיד

  דיירי   על  חלה  אלה  שטחים  של  לתפעולו

  אינו   זהו   . המקומית  הרשות  על  ולא  המתחם

  שבהם   ובקיבוצים,   במושבים   הטיפוסי  המצב

  בנייני   של  ולתפעול  לתחזוקה  האחריות

  שאינם   הפתוחים  והשטחים  הכבישים  הציבור,

  "הוועד   על  מוטלת  -  הנחלות  בתחומי

  ועל הפ   י, מוניציפאל  גוף   שהוא   המקומי",

 .האזורית צהלמוע תחתמ

  המושבים   שטחי  של  יוחדהמ   דהמעמ

  הקהילתיים,   היישובים של  גם כמו  הקיבוצים,ו

  ב"מקרקעי   נמצאים  שהם  מהעובדה  גם  נובע

  בבעלות   שהם  בשטחים  כלומר  –  ישראל"

  הקרן   או  הפיתוח  רשות  ישראל,  מדינת

  ידי -על  מטעמם  ומנוהלים  לישראל,  הקיימת

  , שיתופית ה  ודההאג  .ישראל  מקרקעי  רשות

  הבאים   את  לברור  הרשאי   ,חרא  לתאגיד  בניגוד

  לגדר   יכולה  נהאי  הגבלה,   בלי  כמעט  בשורותיו

  של   המידה  מאמות  גורפת   התעלמות  תוך  עצמה

   המנהלי. המשפט

  גדרות   להקמת  מלאה  הצדקה  שיש  אף   ,לפיכך

  למנוע   כדי   ובקיבוצים  במושבים   ושערים 

  ת פעילו  או  גניבות  ינת,עו  חבלנית  פעילות

  איסור   להצדיק  בכך  אין  –  חרתא  ליתפלי

 . זרים על  גורף  כניסה

------- 

( " קיבוצים   להבי   "אמנון   במרשתת:   חפשו   למקור )  .1
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 ק. הילה
 

,  להביא אוכל לשבתיום חמישי, הציבור נוהר  

חתנים  השבילים.  את  לו'  ש'תפסו  ומגלה 

נרגשים עם מלווים    מרכז   גודשים את  וכלות 

ה ק'  פעם    אסההתבילה  הקיבוץ.  שלא  לא 

כתפאורה בה   בחרו 

לחתונה,  מושלמת 

סל בדרכה -כשבידיה  פן 

אבל  ,  ריםעפלסצנת השל 

הזוגות  למראה 

אותם   בירכה  הנרגשים 

ופירגנה   טוב,  במזל 

התפקיד   על  לקקטוסים 

היא   שקיבלו.  החדש 

עידן  הצלם,  את  איתרה 

 וערכה ראיון בזק: ,נהרי

הגעת  - לרעיון  איך 

ומה    לםלצ כאן, 

ההמק   ם מועדפיומות 

 עליך בקיבוץ?

שנתיי וחצילפני  -ם 

זוג  שלו לי  היה  ש 

ומאז    ,כאןוצילמתי    ,יבנה  -  מהקיבוץ שלכם

התאהבתי  יה הזה!  היפה  הקיבוץ  את  כרתי 

 במקום ויש לוקשיניים ממש יפים! 

 ?באיזו תדירות אתה מגיע לקיבוץ-

בא שמתחתנות  כלות  יש    , זוריאם 

בקיבוץשמתארגנות   על   ,להצטלם   הדרך  אז 

 כאן. עוצר ומצלם  ניא

צלמים  - חבר אהא  .יש כמה  חבר מביא  ו  ם 

 שאתם קבוצה מאורגנת? 

צלמים  - כמה   ,אנחנו 

קרובים  ,חברים 

על   לשני  אחד  שסיפרנו 

והתאהבנו  המיקום 

 .כולנו במקום הזה

בקיבוץ    - החברים  איך 

 לומים? ימגיבים על הצ

ה החברים   ,כלבסך 

אותנו בקיבוץ   מקבלים 

יפה ג  ,בצורה  ם וישנם 

 פחות.שקצת  

 מסר לסיום?  -

בצו אותנו  רה שיקבלו 

 בקיבוץ.  פית וזורמת יכי

להרוס  באים  לא  אנחנו 

פך הוא יהה  ,את הקיבוץ

מתפעלים    .הנכון אנחנו 

כיף   איזה  לזוגות  אומרים  אנחנו  מהקיבוץ, 

נפשי ואורח חיים  ושלווה פה! שיש פה שקט 

 פי!  ייכ

באים מהקיבוץטמצ  ,אנחנו  נהנים    ,למים, 

 ו ושומרים עליו! של ופימהי

 פעולה!תודה לחברי הקיבוץ על שיתוף 
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בות של בנות המצווה השנה המסי

  אתם יודעים.   ...  קורונהו שונות מתמיד.  הי

היא   המסיבה  הבת אבל  מתוכנית  חלק    רק 

מוכר  מצווה.   שפחות  פחות מה  ולא 

לאורך  שהכנה  ה  היאמשמעותי   נמשכת 

 השנה. 

ה,  הןשירה כשמענו מ תוכנית,  המלווה את 

הרבהעל   הקל  העשייה    :עיםמאחורי 

חגגו  ,נההש" בנות  מצווה,    חמש  בת 

של    בססתמת  התוכניתו מאפיינים  על 

הבנות   מהתוכניתהזו.  קבוצת  הוא   חלק 

ורלש  מפגשים וונטיים הצליחו בשנים עברו 

הזו. לקבוצ הבנות  שריד    ת    ערכה רבקית 

חלות  של  סדנה   עם יהתוך  אפיית  כרות 

חלהות  מצו שומ  הפרשת  מאחריהה    .עומד 

אלטמן   על  העבירהדוסי  טיפוח   מפגש 

עמי  מפגש  יםוצפוי   .הפנים אילה  על  עם  ר 

ההתבגרות,   בגיל  הגוף   מפגשוהתפתחות 

עופרן  ערכי   אביטל  המראה  בנושא  עם 

ה.  החיצוני התוכנית  החלק  את  של  שני 

האמהותמוביל נערך ב  .ות  התוכנית    גיבוש 

ציפיות  תיאו ובמשך השנה תעם האמהו ם   ,  

, עדי קריק  ביאה משהו מעולמה.מאחת  ל  כ

של בנשים    ,מיכל  אמא  מעוררות  עסקה 

יעיר, עם  הבנות  את  השראה והפגישה   חנה 

ברוכי  עם   חולדה   אמהעל    סיפרהששרה 

ויקמפני שנקר  עם  נו,  על    פרהשסירחלה 

וכלת פרס   ישראל, שרה שטרן  ח"כ לשעבר 

סופרמי  .קטן של  ברלב  כל  אמא    , אורי, 

הבנותה  מדלי ערב  הכ ל  את  ארוחת  ין 

ולבשלהן  .  משפחתית להכין  וגם    למדו 

אמא ,  שרית פישביין.  לקחת אחריות בבית

מפגש    הדס,  של חינוך  בנושא  העבירה 

חיסכון,  -   פיננסי תקציב,    מושגים   ניהול 

בנק,  בסיסיים   שכר,  פכמו  תלוש  ערי 

עצמורת,  משכ של  כלכלית.והחשיבות   אות 

כהןבת של    ,אל  בנושאע  ,ל יעאמא  :  סקה 

חברות ביצירה    הסתיים  והמפגש  ,מהי 

של   איתןחמוטל    הבנות.משותפת  ,  דברת 

מפגש בעזרת השם  תקיים    ,רותםאמא של  

וסבתות נכדות  באשת    ,בנוסף  .של  נעזרנו 

מגבשים  מפגשים  שערכה    מקצוע 

ת  פעילוגם    נת ומתוכנ  ,ומעצימים

את   .לקהילה  תרומההתנדבותית ברוח של  

מת  השנה לסייםונכואנחנו    ש פבחו  ות 

בחשבון  התוכנית  בטיול.    -  הגדול לוקחת 

האופי ואת של    את  הבנות  קבוצת 

שלהן,   והערכים  המשאלות  הזהות  גיבוש 

   ".לדרךלהן צידה  שיהיו

 

 

בנות של מפגש 
  עםהמצווה 

 .שרה ברוכי
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,  שסיימו  דיםתלמי  100מתוך    ידעתם?ה

שני  הם מהקיבוץ. בנות וחמישה בנים שש

בוכר  ,מחנכים גרונוב  יסיהל  הם  סיה   ,

כאן. אחרים,  תושבים  רותם    שניים 

טוויזר ומיכל  ים  יבנאהם    –  הקשר 

נוספת,  נכחמו  לשעבר רצבית  היא   יסמין 

 מניר גלים. 
 

בית ע ליד  חונות  מכוניות  שרות 

של כיתה    נוסףמחזור  ש  ספר, הזכירו למדורה

אחוי"ב   סגג  לשוחח  ניסיניום.  ירוע  לשווא  ו 

ף וח הזמנים הצפול בל  , אאחד התלמידיםעם  

את  השלים  וי לסליאיר   לנו. פשריאשלהם לא  

חלק "התמונה:   היתה  הסיום  מסיבת 

של   בשבת  שהתחילה  אירועים  מסדרת 

תודה   הכרת  ושל  החינוכי".  סיכומים  לצוות 

ני המסיבה  לפכל כיתה במקום אחר.  איפה? "

אה בין  יתקיים  מונחה  מפגש  של  כיתתי  רוע 

וה שוחח   כל  שבו  ,תלמידיםההורים  תלמיד 

על   הוריו  חוויית  עם  עליו  עברה  בית איך 

מה  מההורים  לשמוע  הזדמנות  זאת  הספר. 

מרגי כלפי  שהם  ואיזה תהליך  ים  הספר  בית 

על   התקיי  בנם/בתם.עבר  מכן  ם  לאחר 

בדבר שהחל  המרכזי  וב  יהאירוע    רכה תודה 

 

לי   "עוץ  בהצגה  מותאמת  והמשיך  לי"  גוץ 

ני הפנימי  חייל לאחר  למחרת,  יקוי ה. 

ה  ה,פנימייה קיתיצאו  לטיול  קים  א למידים 

והיום,  בצפו ב)ן,  חוזרים,   (רבערביעי  הם 

מתפזרים הוא    ."ומחר  הלימודים  רגע סיום 

בחיים אתכם,    !מרגש  ומאחלים  מתרגשים 

 .םכרך צלחה לכולד

 

 

 

 

 

 

 

 

ה התפילה  עם  לשיעורים שלאחר  גם  שבים  אנו  הכנסת,  לבית  ב חזרה  . וקרבבשבת 

נודה    בהזדמנות יחד עם    לדוד הראלזו  . דו עפרוניעאשר עמל על מציאת המרצים 

מחליף   דוד  כהןאת  ועאלי  לאלי  ובהצלחה  רבה  תודה  המרצי .  לכל  ותודה  ם דו, 

 ונים למשימה. שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה.והמרצות הנכ

 הציבור מוזמן בשמחה.שיעור.  סמןי אמנון וייתן יהשבת  כבר

 נסת כהועדת דת וועדת בית 

 

 שיעור בשבת בבוקר בבית הכנסת

 8:00בשעה החל מיום שני הקרוב ובמהלך החופש יתקיים מניין נוסף בבית הכנסת 

שסדר יומם מאפשר זאת, יצטרפו, תושבים וחברים שנשמח ו  לנוערגם ין מיועד המני

 .איתנו יחזקו ויתחזקו

 כנסת הבית  וועדת  חינוך , ועדת התודה

 

 הגדול  בחופש הוספת מניין שחרית
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 חדשה לקבוצת יבנה  צב מהצוות לקידום תב''ע מדו"ח  

 לום רב !לכל הציבור ש

פ הבחודש  המזכירות  ברואר  ע''י  תבקשתי 

תכנית בניין =)  ''עלקחת על עצמי לקדם תב

הדחוף   (ירע כשהצורך  לקיבוץ,  חדשה 

לערוך   הוא  למהלך  יוהטריגר  עוד ישינוי 

לשימוש   קרקעות  הן  שכיום  לקרקעות 

התהליך   למגורים.  שימוש  לטובת  חקלאי, 

לנו לצורך ביצוע תוכנית הבינוי עליה דרוש  

 . 2018החלטנו בשנת 

בכל  כמ טיפול  כוללת  תב''ע  שהכנת  ובן 

הקיבוץ שטחים    :מרחבי  מגורים, 

 ה.יושטחי תעשי ם, מבני משקיוריציב

לצורך   צוות  הקימה  ו  שבכך,  המזכירות 

 נח חיותמנהל המשק,    –  עמית חפץ  :חברים

לנגמזכיר,    – אשכול   –  סיון  מנהלת 

גלסרות,  יהש תוכנית   –  ניר  את  מנהל 

 .אלישע תשבי –הבינוי בפועל, ואנוכי 

להבנת  קיבוצים  במספר  ביקורים  לאחר 

החלטנו   ,הנושא  דרכי פעולה ולמידת היקף

התהליך  לניהול  מקצועי  פרויקטור  לגייס 

כ למהלך,  מול  הקשורים  הגורמים  ל 

למיניה  יועצים  מול  ם)אדריכל,  ועבודה   ,

שאמו התכנון(  את ועדות  לאשר  רים 

 בסופו של דבר.  ,התב''ע

)חבר קיבוץ    רן ורדוןעיסנו את  ילצורך כך ג

הנדרשים,   בנושאים  שבקיא  גוברין(,  בית 

בוד איתנו במסגרת חלקית  והוא התחיל לע

 בחודש אפריל.

פוש אדריכל שיתכנן  לאחר מכן התחלנו בחי

מכרז  הוצאנו  כך  לצורך  התב''ע.  את  ויגיש 

ולבסוף בחרנו את    בין אדריכלים מומלצים,

מבלהאדריכל   חתמנו  ערן  שבוע  ולפני   ,

התכנון הסכ עלויות  את  הכולל  עבודה  ם 

 ולוחות זמנים.

י וים  וועצים מלכעת, אנחנו נדרשים לבחור 

דעתם    ,לאדריכל חוות  את  לתת  שאמורים 

נושאים השונים המקיפים את  המקצועית ל

 ויש כאלה לא מעט. ,התכנון

שנדרש לקבל ישנן החלטות רבות ומגוונות  

מעורבות   התב"ע.  אישור  מתהליך  כחלק 

חש שניתן  והציבור  מנת  על  לתהליך  בה 

הנחיות  ולתת  החלטות  לקבל  יהיה 

 מתאימות למתכננים. 

מתחילים  קב ואנחנו  עבודה  ישיבות  ענו 

שהתהליך  .  לעבוד שיתוף כמובן  מחייב 

  , פההציבור, ובסופו של דבר גם אישור האס

שנ היכך  את  ללמוד  כולנו  נושאים  דרש 

 ולאשרם.

נעשה   ה'  שבעזרת  לפנינו  רבה  עבודה 

 ונצליח.

 אלישע תשבי                                  
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 סף בית אריה א / נו של מרכז החינוךחל משו

  חופש

. לחלקנו זה אולי נראה  החופש הגדול בפתח

ילדינו  סוף  שסוף  זה  לאור  ומיותר  מוזר 

בחודשים   לימודים  לשגרת  נכנסו 

חוסר    ,האחרונים של  וחצי  שנה  אחרי 

שיציבות.   מניח  לא  כלל  ב  זהילדים  לאני 

והם   צוותי לא  ממש  מוזר  כל  עצובים... 

רבה   ומאמץ החינוך שלנו השקיעו מחשבה 

עשי תוכניות  בהכנת  ומגוונות  רב  רות 

אות  ,לחופש להוציא  הזמן  מגיע    ןעכשיו 

תלויה   החופש  של  ההצלחה  במידה לפועל. 

  ,טובה בין ההורים לצוותיםבתקשורת    רבה

שהדברים   לוודא  משותפת  ואחריות 

קורים   אכן  לקרות  פעילות,   –שצריכים 

וכו'.   התנהגות  בטיחות,  עבודה,  תפילה, 

שהחופש לזכור  ה  חשוב  כל  שבו עם  טוב 

וסיכונים גם אתגרים  חווינו  מביא  לצערנו   .

אירועים  מספר  האחרונים  בשבועות  כבר 

וגם  אסורים  ראויים,  לא  טובים,  לא 

כ על  חובה  החבריםמסוכנים.  ,  ולנו, 

ו ההורים,  הצוותים  פעולה בעיקר  לשתף 

ניים למתרחש וערים להיות ערבעניין הזה,  

יכולתנו   ככל  ולעשות   לצמצםלסכנות 

    ולמנוע אותן. 

 

 פעלטון

,  בשבתות בצהרייםיפתח  טון  מהשבת הפעל

לא   שזה  מאוד  ארוכה  תקופה  לאחר 

לגבי  .  התאפשר שהתלבטנו  ומתוודה  מודה 

אחד   מצד  לרצון שמחזה.  מענה  לתת  ים 

פתיחת והצורך של הורים וילדים. מצד שני  

בבעבר  המקום   גם  ונזקיםלוותה  .  קשיים 

לה שנוכל  וכדי  זאת  מהמקום לאור  נות 

לאורך זמן אנו מבקשים מכולם להקפיד על  

אין ילדים באים רק עם מבוגר.    –הכללים  

הפתיחה  לשעות  מחוץ  למקום  להיכנס 

ניק14:30-13:00) על  לשמור  וסדר (,  יון 

 ולשתף פעולה עם התורן/ית. 

 

י  –  עבודת נוער -השבוע נפגשתי עם כיתות 

חובת   על  דעותיהם  את  לשמוע  שלנו,  י"א 

של בקיהעבודה  על בוץ.  הם  היתה  השיחה 

חינוך לפני   עדתרקע נוהל חדש שהוצע ע"י ו

הדיון בו נעצר לאחר שעבר   .מספר חודשים

ויסודית ארוכה  דרך  אז  ו  כברת  התחייבנו 

בנושאלה לעסוק  הנוער .  משיך  עבודת 

והיוותה במשך נהוגה אצלנו מימים ימימה  

משמעותי מרכיב  חינו  ,שנים  מבחינת  ך הן 

סיו מבחינת  הן  ומשמעותי  הנוער,  מעשי  ע 

להפעלת ענפים שונים, והן מבחינת החיבור  

הקיבוצית להוויה  הנוער  לחברי  של   ,

למסורות יחידה.  הקיבוץ,  לגאוות  וגם   ,

חלק מהמרכיבים הללו קצת  בחלוף השנים  

.  התעמעמו והם פחות נוכחים ומשמעותיים

ה עשתה  שיזמה ווטוב  הקודמת  ועדה 

מענ היה  בנושא.  דיון  וב וחשיין  והובילה 

קל(   תמיד  לא  כי  עמדתם  )אם  את  לשמוע 

 .  של חלק מבני הנוער

לציין   מה  חשוב  לכל  מודעים  שהחבר'ה 

מאוד  זאת  מעריכים  מקבלים,  שהם 

ש צרומבינים  ליכים  הם  ולגם  תת.  התאמץ 

שלנו,  הוא  האתגר  רבים  במקרים 
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העבודות    -  המבוגרים הנוער  היצע  עבור 

יכוליםקטן   שהענפים  האנרגיה   מבעבר. 

הרכב    להשקיע וגם  פחתה,  בי  שאמבנוער 

ב  האנוש השתנה.  מהענפים בענפים  חלק 

באמת  לא  שהם  מרגישים  החבר'ה 

ומחוברים   תורם  משמעותיים  לא  וזה 

שלה מקרים  למוטיבציה  גם  כמובן  יש  ם. 

ערך   שמרגישים  נערים.ות  של  אחרים 

ומשמעות בעבודה וגם עובדים הרבה מעבר 

בנושא   לעסוק  נמשיך  הנדרש.  למינימום 

צוא את המודל המתאים ביותר בתקווה למ

 לעת הזו. 
 

  ן"אילקייטנת 

תתקיים    לא  הרב  השנה לצערנו  אצלנו 

ן המסורתית שהיוותה לאורך "קייטנת איל

החופששנים   במהלך  משמעותי  עוגן    , רבות 

את  בו  ומשקיעים  לו  מחכים  שהחבר'ה 

כוחותי לאיהמיטב  הסיבה  קיום  -ם. 

גם התארגנות מאוחרת שלנו  הקייטנה היא  

ודאות לגבי הקייטנה עד לפני  ובגלל חוסר ה

בעיקר  פר  מס אבל  נמוך  שבועות.  רישום 

דווקא  לא  הארץ,  )בכל  ילדים  של  מאוד 

קיב שבעקבותיו  רבים  אצלנו(  נאלצו וצים 

לקראת   השנה.  הקייטנה  על  שנה  הלוותר 

את הבאה   לחדש  המאמצים  כל  את  נעשה 

הזו.   החשובה  ויהמסורת  שלא  תרנו  כמובן 

 ואנחנו מתכוונים להקדיש את השבוע שבו

נתינה  של  לפרוייקטים  הקייטנה  תוכננה 

אפשרויות   בוחנים  אנחנו  טוב.  ועשיית 

אלטרנטיבה שנמצא  בתקווה  הזה    בהקשר 

 מוצלחת ומשמעותית.  
 

 לפרידה ממיכ

נ שבועיים  לכנרת לפני  "הלימונים"  סעו 

מיכל  שליסלברג.  ממיכל  פרידה  לטיול 

"ה את  )התיכון  הובילה  למי    -לימונים" 

שנים  בארבע  מכיר(  לא  שבמקרה 

מרכזית   דמות  והיוותה  האחרונות 

החברתי   החינוך  במערכת  ומשמעותית 

ידיה שלנו.   תחת  עברו  מילדינו    עשרות 

גם   הדוק  קשר  על  איתה  שומרים  וחלקם 

התיכון סיום  לאחר  על    ,שנים  שמעיד  מה 

הנוכחות המשמעותית שלה בחייהם. מיכל 

למערכת  אנרגיה    הביאה  יוזמה,  המון 

שיזמה   מהפעילויות  וחלק    ך הפויצירתיות 

כבר למסורת במערכת החינוך שלנו. אנחנו 

בתפקידה   רבה  הצלחה  למיכל  מאחלים 

והמאתגר נזכה  וב  ,החדש  שעוד  טוחים 

נדיר    רבותלהיעזר   וניסיונה.  בכישרונה 

שתיקח למצוא חברת קיבוץ, אמא לילדים  

כזה תפקיד  עצמה  המ  .על  וספים והערכים 

אז   רבים.  הם  מישהולנוער  יש  .י  אם 

מתאים   עצמו.ה  שרואה  מהקוראים 

 אנחנו פה. ומעוניין בעבודה בחינוך,  

  בת שלום ש                                       

 
הבמיני  החל מיום ראשון נפעיל    .  עבור הענפים בלבד ֻקפָּ

שעות  ין הנציגי הענפים שבאים לקחת מזון מהמיני מתבקשים לעשות זאת ב

 .14:00-13:00-ו  08.00-07:00

 תודה

 אשכול השירותמנהלת  –ענף המזון, סיון לנג מנהל  –יאס גמליאל אט
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משון גוטליב שמשולחנה של הנהלת הקהילה / 

 בלי מסכותאספה  

לאספה   נחזור  שבת  במספר  במוצאי  ונדון 

לציבור נושאים  תוצג  האספה  במהלך   .

ההצעה   טיוטת  המזון  פ לה לראשונה  רטת 

נבנתהו  היא  לפיהן  הטיוטה העקרונות  את   .

ות החלטת האספה  בעקבהכין הצוות שהוקם  

הצעה    יםלהקחתימות(    30) שיביא  צוות 

 .להפרטת המזון

אני  שלפחות  השאלות  אחת  הדברים  מטבע 

ש מניח  ואני  עצמי  את  עוד  כמוני  שואל 

 ה בקיבוצים אחרים.ורהיא מה ק ,אחרים

החדשה  המייל  קבוצת  בעזרת  השבוע 

בעזרת  יבנה  קבוצת  לחברי  של    ם שפתחנו 

סולטניק   לנג ארי  קישור   וסיון  ים שלחנו 

מצולמ ילצפי  בחומרים  ניתן ה  שבהם  ים 

ממקור ראשון על תהליכי הפרטת להתרשם  

כמונו  חזקים  קיבוצים  שעברו  המזון 

כדי  תוך  להם  שהיו  לתובנות  ולהקשיב 

את  מאוד  מומלץ    התהליך.  לפתוח 

האספה. לפני  בשידורים  ולצפות   הקישורים 

שמציף  ב   מדובר  משמעותי  רקע  חומר 

לוודאי   שקרוב  רבות  גם  ולות  ע שאלות 

 ." בעד הנגד ונגד הבעד "   במסגרת:   אצלנו 

עוד  יצרנו  שפתחנו.  המייל  לקבוצת  נחזור 

חברים  ולשתף  להעביר  נוכל  שדרכו  כלי 

ונכון  יותר  גדול  שלהם  שההיקף  בחומרים 

טסאפ. במהלך  א לשלוח אותם במייל ולא בוו 

אלינו  שפנו  חברים  לקבוצה  הכנסנו  השבוע 

חברים ישנם  אם  בה.  רשומים  היו   ולא 

לקב  להצטרף  לא שמעוניינים  ועדיין  וצה 

או   , רשומים  לשמשון  יעבירו  אם  נשמח 

 לסיון את כתובת המייל שלהם. 

 קהילנט  –ועוד בנושא תקשורת  

שעומדת   חברתית  רשת  היא  קהילנט 

שתחזקה את    לדינה ספראי לרשותנו. תודה  

להמשיך   קהילנט  עצמי  על  לקחתי  כה.  עד 

כלי  ובימים אלה אני לומד כיצד להשתמש ב 

להפי  נוכל  עוד  הדברים ומה  אחד  ממנו.  ק 

בדיקה  הוא  עצמי  על  שלקחתי  הראשונים 

במקביל  והתקנונים.  הנהלים  עדכון  של 

הרחבות  סדרי  ,  נעשה  פרסום  לדוגמא  כמו 

לאתר  ועוד יום   ההרשמה  את  שלא  .  למי 

עם מצ  להסדיר  יש  אם    ליח  טסלר.  שמוליק 

לפנות  אבקש  משהו  שחסר  מרגישים  אתם 

בינתיי  ולהיות אליי.  להיכנס  מומלץ  "על   ם 

מההזמנות  גדול  חלק  להזכירכם,  האתר". 

בקהילנט  מתבצע  היום  כבר  )דירות   שלנו 

 .נופש, בריכה וכו'( 

בעמוד הראשי יש לוח מתחלף שבו פרסומים 

הכנסנו   לאחרונה  את לאתר  שונים.  גם 

האירועים   האזורית, פרסומי  המועצה  של 

לקהילנט  ועוד.  יום  סדר  שבת,  תורנויות 

הא  דרך  גם  להיכנס  אותה אפשר  פליקציה 

 מתקינים במכשיר הנייד.

 חזרנו לחדר האוכל  -ליל שבת  

ליל  לסעודת  האוכל  חדר  נפתח  שבוע  לפני 

ש שבת ו  ַקדֵּ הוסיף   , שאור פנין קרן מאוד   , ַהמְּ

שהחיינו וקיימנו " רכת  ב   את בסיום הקידוש  

הזה  לזמן  של " והיגענו  וחצי  שנה  לאחר   .

התרגשו  היתה  קרוב  נבצרות  אצל  רבה                  ת 
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הסועדים הראשונים שהפיחו בסעודה   130-ל 

 רוח חיים.

היה אקראי ב  התורנים  שיבוץ  הראשון  סבב 

לחלק   - שנגרמה   הנוחות  אי  אל  וסליחה 

להעביר  מוזמן  תורן  כל  מעתה  מהתורנים. 

לשיבוץ  תורנויות  לסדרן  בקשה  הודעת 

להיענות  מאמץ  כל  יעשה  והסדרן  לו    המתאים 

  דרושה.  תאמה ה את הה   בצע לבקשה ול 

 העצים וצל ארוך זוחל בין    יורד בוער הערב   ן בבוסת 

עובר  שלנו  הבוסתן  האחרונות  בשנתיים 

שם  מוביל  וסטרייך  מויש  פנים.  מתיחת 

לבדו  כמעט  רבה,  פיתוח  הוא   . עבודת 

הגן עצי  בין  הנושבת  והרוח  לדבר  . המשוגע 

חיים  שוקק  יהיה  שהמקום  למויש  חשוב 

בו  להתארח  זאת  ו   ,ומקום  לב עם  וסתן גם 

לעצמם   שמרשים  אורחים  לעיתים  מגיעים 

בעבודה  תמיד   לחבל  ולא  במקום  שנעשית 

רעה  כוונה  ז .  מתוך  משובת  ו  לפעמים  סתם 

 . וצהלת סוסים   נעורים 

. (  18:00)   לאור זאת הבוסתן יינעל לעת ערב 

שעת   לאחר  במקום  לשהות  שירצו  חברים 

מראש עם מויש ויקבלו זאת  הנעילה יתאמו  

ה  לשער  על .  בוסתן מפתח  למויש  תודה 

ואי''ה  במקום  שהוא ,  ההשקעה  המאמצים 

י  פר י משקיע  ו שאו  ישקו המפל  מי  י  השוצף 

 את ערוגות הפרחים.

 שבע כלות לשבעה דשאים

כלות  החול  ימות  בכל  אותנו  פוקדים  עדיין 

במרחבי  לצילומים  חופתם  ביום  וחתנים 

הרבה  שלנו  שהקיבוץ  כנראה  שלנו.  הנוי 

שיכולנ ממה  יפה  לש יותר  לפעמים ע ו  ר. 

זוגות מדובר   בו   לפחות   בחמישה  שמגיעים 

כ  אוסף  זמנית  עם  לסט  מגיע  אחד  שכל 

צלמים ,  מלווים  יוקרה   עדת  ורכבי 

את ים ט מקוש  בדקנו  ומבחינה   .  הנושא 

מהם  למנוע  דרך  כמעט  לנו  אין  משפטית 

הציבוריים להסתובב   עלינו בשטחים  חובה   .

עם להבטיח   יעלו  ולא  נזקים  יעשו  שלא 

כפי שקרה השבוע. וכד'  שאים  על הד רכבים  

ש  לדייק  למרחב יש  לפלוש  יכולים  הם  אין 

ק  אם  אלא  שלנו  הסכמה. י הפרטי  לכך  בלו 

יהיה  שלא   טוב.מזל  ב שיהיה    ,ומה 
 

 מתנ"ס חבל יבנה

המתנ''ס   מנהלת  עם  נפגשנו  ראשון   ביום 

במתנ"ס  ומנהלי המחלקות    נטע מגן החדשה  

עם   הקשרים  וחידּוש  חיזוק  את  לבחון  כדי 

גבוה   , ''ס המתנ  בהילוך  לפעילות  שנכנס 

דברים  קורים  נעצרה.  שהמגפה  לאחר 

מספר פעילויות במגוון תחומים במועצה ויש  

החשיפה  את  להגדיל  בכדי  בעשייה.  שכבר 

הפעיל את  לפרסם  גם   יות ו התחלנו 

 .בקהילנט 

הקיץ   מופעי לקראת  מאוד  הרבה  יתקיימו 

ופעיל הרחב. ו תרבות  לקהל  ספורט  יות 

כ  שם.  אנחנו  להתעדכן בר  הזמן   ,זה 

נכנסים לאתר המועצה  ולהירשם.  להתרשם 

ל  יבנה  חבל  ומחפשים   " אירועים " האזורית 

האירועים"  "כל  רחב!   . את  הוא  ההיצע 

מתנ"ס המועצה מצא לנכון לציין את שיתוף 

יבנה המצוין  הפעולה   קבוצת  עם  לו  שיש 

ויצמן   רחלי  עם  ועדת   –והרבה מזה   מרכזת 

ת אותנו לראו   ובכל זאת הוא רוצה   , בות תר ה 

יותר. י מעורב  במשפט אחרון אציין שלפני   ם 

בתשלום  לאירועים  למנוע שנרשמים  בכדי   ,

יש לברר אם התשלום הוא ע"ח   ת אי נעימויו 

 .עדות בקיבוץ ו החבר או ע"ח אחת הו
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 אטרון חוזרים לשגרה!יאוהבי ת

 לידיעתכם אפשר להזמין כרטיסים להצגות

 מנוי. בקאמרי, בית לסין והבימה במחיר 

 מוזמנים לפנות אלי. 

 עדנה תדהר

  לפניה   ועוד  הלידה  מאז        לדתה של כרם שלנוחודש וחצי עבר מאז הו

 ! באהבה אותנו עטפתם

המפ הארוחות  העזרה,  התמיכה,  על  גדולה  וההתעניינות  תודה  נקות 

 בשלומנו!

 ביתנו. בדשא מול ,תמוזמנים לקידוש אחרי תפילת שחרי

 משפחת חושן.                                                                                         

 בוצת יבנה ותושביה היקרים! לחברי ק

 ונשמרתם לנפשותיכם

 

 בשנה שעברה חידשנו את ציוד כיבוי האש במבצע מורכב ויקר. 

ת עמדות  בבדיקה  במספר  כי  גילינו  לאחרונה,   שנערכה  קופתית 

שהפך אותו ללא מתאים לתת מענה    ,וםרנעשה שימוש בציוד החי

 ונאלצנו לחדש אותו.   ,בחירום

הארו כי  לזכור  והציוד חשוב  אש    נות  לכיבוי  ורק  אך  מיועדים 

 לשעת חירום! 

מסוים לאירוע  מטף  או  צינורות  שצריך  אלי   ,מי  לפנות   מוזמן 

    רצון.וייענה ב

 מנון כ"ץא                                                                                 
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אב-מוזרועי הקיץ  ת יא – שולחן תרבות מ

   "מלכת היופי של ירושלים"  (22.6שלישי י"ב בתמוז, )  יום ❖

 , 17:00סיור בירושלים בעקבות הספר:בהדרכת גילה טל, יציאה בשעה 

 . 21:30-ב ה משוערתחזר

 "לילה של כוכבים"  18:00( משעה 24.6י"ד בתמוז, )   יום חמישי ❖

                      - הליםוארוחת ערב קלה, פעילות אסטרונומית לכל המשפחה ועיר א 

 נה בשטח.  לי

   – יץ בבריכה רוע פתיחת הקיא – (4.7) תמוז בד "יום ראשון כ ❖

 16.30-19.00בין השעות 

 סיור גרפיטי בתל אביב  – (6.7) תמוז ביום שלישי כ"ו  ❖

מה שנחשב    .גרפיטי ואומנות רחוב הם הז'אנר האומנותי המתפתח ביותר בעולם

 ... עולםתופס היום את הבמה המרכזית בערים מרכזיות ב ... בעבר לונדליזים

בה נמצא    ,ראליתונת ההיפסטרים היששכ  ,אביבי-ז הגרפיטי התלמעו  -  פלורנטין

 בעוניים ומסרים פוליטים וחברתיים. מגוון בלתי נלאה של ציורי קיר צ

 .רשם לסיור מרתק. }הרשמה מקוונת{י מוזמנים לה

 הקרנה על מסך גדול של חצי גמר היורו  - (7.7)תמוז ביום רביעי כ"ז  ❖

 פורטיבי עם בשר ובירה. ערב ס –זמנים כל חובבי הספורט מו

 ואושר חן גרוס  מושיק  - שךבהמ  פרטים על שעה ומקום )

   (7.22) אב ב י"ג    יום חמישי ❖

 . 5פ"ז   -  80-90-פתיחת שנת ה - רוע המרכזי של הקיץ יהא

   הקרנת סרט על מסך גדול, – (25.7) אב בט"ז  יום ראשון  ❖

 . 19.30בשעה  ,אוכלה בדשא חדר   ,בחסות המתנ"ס  ,עם פופקורן

 תרבות הועדת                                        ולנו.בטוח ובריא לכ ,קיץ מהנה

                                                                                       

  

 

 

   1221חוד הצלה  אי  050-6998317 /  4000אחות חירום   - "קתח"שבת פרשת 
המרפאה סגורה.  – 25/06 -ב אורית פרל. – 18/06  -היום שישי  הקרובים במרפאה:ימי שישי  

 סביון. בית לבד יש לפנות לאחות ב חירום במקרה
 צוות המרפאה.      בריאות טובה,            המרפאה. למו ,יש לתאם תורים מראש -בדיקות דם 
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 שיר היונה  

 שמרית אור  

 

 ָגבֹוהַ 

ים  ָדלִּ גְּ ַעל ַהמִּ  מֵּ

 ,ַהיֹוָנה ּפֹוֶרֶשת ָכָנף

ָחב   ַהיֹוָנה דֹוָאה ַבֶמרְּ

יָה ַכלֹות ינֵּ עֵּ  .וְּ

 

 ,ָגבֹוהַ 

ים כְּ  ָבלִּ נְּ  מֹו ָהעִּ

יא הֹוָמה ם ֲעלֹות ַהיֹום הִּ  עִּ

ם ֶרֶדת לַ  עִּ ָמָמהוְּ דְּ ל, בִּ  ,יִּ

רֹוֶתיַה ַקּלֹות  .ֶאבְּ

 

ָאה ָאה, ַהלְּ  ,ַהלְּ

ת  ַרֶחפֵּ ם מְּ  ַעל ַהַמיִּ

ַחָכהעֹו יא מְּ  .ד הִּ

 ָגבֹוהַ 

בֹועַ  לְּ י גִּ ַעל ָהרֵּ  מֵּ

ים  ַעל ָהֲעַננִּ  מֵּ

 .ַהֶדֶרְך ֲאֻרָכה

 

 

 על השירים: יצחק ברוכי
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mailto:bimkomon@gmail.com

