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 שבת פרשת שלח לך

 20:34 –השבת צאת   19:29 - תכניסת השב
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 .התאומות להולדת-לאלסה ומוטי אילה * 

 ה,  ינהנ /דת הנכדהל, להו שטיינר משה'לה וטובהל ,ורפי שרקי ללאה* 

 . ז"ל שטיינרלנגה  נינה, פלנזר לשירן וצביבת    

 

 

 לך  ואני תפילתי   

 

 19:45 – ל ובימי הח תפילת מנחה 

   שלח לך   שבת פרשת 

 הדלקת נרות  - 19:27

 ערבית  , קבלת שבת, מנחה - 19:42

 שחרית ומוסף  - 08:30   

 גדולה  מנחה - 13:30   

 קטנה מנחה  - 17:30   

 צאת השבת  – 20:32   

 

 

 

 

  

 פר' חוקת. ,בעוד שבועייםיחול  יואב זנהבר המצווה של שבת * 

 .(לבעלי השמחות עדיפות בקבלת דירות אירוח)   
 

 

 למעוניינים  

מתקיים מניין   בכל ימות השבוע

 08:00בשעה 

 הגבאיםאסף בית אריה ו

 

 מזל טוב ! 

 

 

 שיעור אחרי התפילה בבוקר מפי: 

 הרב שאול אלעזר שנלר

  :ושא. הנמישיבת כרם ביבנה

 ם"הפיהם לעיני"הקדימו 

לאחר תפילת  החל משבת זו תתקיים 

 סדרת שיעורים בערך(  17:45מנחה )

 מפי הרב אילעאי

 בנושא 

למה אנשים טובים עושים  

   )לפעמים( מעשים רעים

 אקטואליות  מבט תורני על סוגיות 

בשמחות   להתראות 
! 
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הרב אילעאי /  מים חמים  

מוגבלת התרגלנו ביבנה לצריכה קבועה ובלתי  

של מים חמים, לא רק בימות החול אלא גם  

בשבתות. המים המתחממים במכון הקיטור,  

מותרים מבחינה הלכתית לשימוש בשבת. עם  

ה והמעבר למערכות  יהתקדמות פרויקט הבני

מים ביתיות, כדאי להכיר את השינוי במערכת  

ואת ההיתר להשתמש במים החמים במערכת  

 החדשה.  

שמש,   דודי  מותקנים  החדשים  בבתים 

שיאפשרו צריכת מים חמים במשך רוב השנה.  

מים אלו מותרים לשימוש בשבת לדעת רבים  

מפוסקי ימינו שכן "בישול בחמה מותר", כך  

המים   זרם  את  פותחים  שכאשר  שלמרות 

החימום  לדוד  קרים  מים  נכנסים  החמים 

שמדובר   משום  מותר  הדבר  בו,  ומתבשלים 

הנע התירו  בבישול  אותו  השמש,  בחום  שה 

 חכמים. 

בהם אין מספיק שעות שמש    , עבור ימי החורף

בד"כ   מצוידים  המים,  את  לחמם  בכדי 

הדודים במנגנון חשמלי )בוילר(. אך מנגנון זה 

אסור לשימוש בשבת לאור בישולם של המים  

החדשים. האיסור חל גם כאשר הבוילר נדלק  

ה לפני  באופן אוטומטי ואפילו אם הבוילר כוב

 כניסת שבת.  

אחרת   חימום  מערכת  נצרכת  כן,  על  אשר 

המותרת לשימוש בשבת, עבור שבתות החורף 

בהם צפוי מחסור במים חמים. לאחר בחינה  

צד ההלכתי והן בצד  השל מספר מערכות הן מ

המכונה  מערכת  נבחרה  והתחזוקתי,  הטכני 

חיצוני".   חום  "מאיץ 

המערכת היא למעשה 

גוף   ובו  קטן  דוד 

על חימ המחובר  ום, 

לדוד   צינורות  ידי 

המים   הגדול.  המים 

כאשר   הפסקה.  ללא  במערכת  מסתחררים 

מים   יוצאים  החמים,  המים  ברז  נפתח 

רותחים מהדוד הגדול ונכנסים מים קרים אל  

לדוד   בהמשך  יעברו  אלו  מים  הגדול.  הדוד 

 הקטן, שם הם ירתחו ויחזרו לדוד הגדול. 

חדשי מים  כניסת  שבו  מצב  נוצר  היא כך  ם 

 –תמיד ל"כלי שני" ולעולם לא ל"כלי ראשון"  

הכלי שבו נמצא גוף החימום. הכלל התלמודי  

והפוסקים   מבשל"  אינו  שני  "כלי  כי  קובע 

סמכו על כלל זה, במיוחד כשמדובר בבישול  

של מים או בבישול שאינו על גבי אש גלויה. 

לכתחילה  מותר  בשבת  זו  במערכת  שימוש 

ו )למותר לציין שיש  לדעת רבים מפוסקי ימינ

 חולקים בדבר(. 

מערכות המים המותקנות    –קיצורו של עניין  

 בבתים החדשים מותרות לשימוש בשבת: 

שמש   מדוד    –דוד  חמים  מים  לצרוך  מותר 

 שכן מדובר בבישול בחמה.  ,שמש בשבת

מותר לצרוך מים מ"מאיץ חום    –מאיץ חום  

 שכן מדובר בבישול בכלי שני. ,חיצוני בשבת"

בין    –אסור לצרוך מים מבוילר בשבת    –ר  בויל

 אם הבוילר דלוק ובין אם הוא כבוי.  
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 ציפי חיות /  רוקמות
 שתי רוקמות.  

 בד מוחזק בידיים שיודעות. מחט ובה חוט צבעוני. דוגמה מרהיבה הולכת ומתמלאת.  

 שתי רוקמות.  

 יושבות בשקט ועובדות. בדייקנות, בזהירות, לפי תכנון, יוצרות יופי.  

 האחת כבר עברה את שנתה השמונים. סבלנית, מסבירה, מדגימה, מעודדת. 

השנייה בת שבע עשרה. המילים תקועות בגרונה. כשהיא רוצה לדבר היא אוספת כוח לדחוף אותן 

 החוצה.  

היה לי מזל. הייתה לי זכות, לראות משהו בידיה של התלמידה בה טיפלתי. בדרך שהחזיקה צבע. 

 היא לא דיברה הרבה. גם הבעות פניה לא ברורות. 

רה הרוקמת, שרה המורה, שרה עם רוחב ראייה ורוחב  חשבתי על רקמה וחשבתי על שרה ברוכי. ש

 לב. אז בקשתי ממנה והיא נענתה. 

כל שבוע לבית ספר תיכון באשדוד, כדי לשבת בשקט  בלפני חמש שנים התחילה שרה ברוכי להגיע  

היא    .עם נערה על הרצף האוטיסטי וללמד אותה לרקום. התברר שהנערה מוכשרת מאד ברקמה

וממש במהירות  אלהלמדה  ימים  עד  ממש  ללמוד  רקמה   ,יכה  כל  י"ב.  כתה  את  סיימה  בהם 

שהתחילו הייתה ממשיכה בבית ולא שוכחת להחזיר אותה למפגש הבא.  את הבדים הרקומים  

 והביאה אותם ליצירה מוגמרת.    ,שרה תפרה על כריות ומסגרות

ה לחיים. לפעמים הרקמה הפכה לעיסוק מרכזי בחיי הנערה, בדומה לשרה, אותה היא רואה מור 

 בכיתה המורות רואות אותה עוסקת במשהו מתחת לשולחן. היא יושבת ורוקמת.  

הפסקה, שרה חזרה    של  נאלצנו להפסיק את הפגישות. אחרי כמעט שנתיים  ,כשפרצה הקורונה

של שנתיים, הביאה התלמידה   ההפסקאחרי    ,לפגוש את תלמידתה הרוקמת. בפגישה הראשונה

 קו. כאילו כל הימים פשוט חיכתה להמשך. את העבודה בה הפסי

הנלהבת המחנכת  ארגנה  האחרון  שני  ליד   ,אבגי  ץבעדי    ,ביום  הספר.  בבית  עבודות  תערוכת 

 שחיוך גדול זורח על פניה.   ,השולחנות המקושטים עמדה לאורך כל המפגש נערה גאה

, מורות ואנשי תלמידי חמש כיתות תקשורת, תלמידים ממועצת התלמידים, מנהלת בית הספר 

 על מה להסתכל כשרואים רקמה.   ,נכחו בתערוכה ולמדו משרה ,צוות

מול הקהל הזה הדגימה שרה מגוון רקמות מרהיבות שנרקמו בדייקנות. שרה הפכה 

להראות כמה הצד האחורי נקי ומושלם. היו רקמות שסחטו מהקהל    כדי   הרקמות את  

 .  אנחת התפעלות 

שחיבקה את שרה מלאת    ,אישה אחת קטנה ודומעת. אמה של הנערה הרוקמת  ההייתבין הנוכחים  

 תודה והשתאות.  
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 נעמי ליבר /  זקניך ויאמרו לך

 לקיבוץ  80-פעילות משותפת עם סבים וסבתות לכבוד שנת ה 

לפני מספר שבועות הזמנו את הסבים והסבתות  

צבעוני   גן  ילדי  וקירוב  של  חיבור  של  לפעילות 

הקיבוץ   על  לספר  שמאפשרת  פעילות  לבבות, 

 בצורה חוויתית. ,שלנו בעבר

ומרחוק מקרוב  וסבתות  סבים  כאלה    -  הגיעו 

שנולדו ביבנה או גרים בה כבר שנים רבות, וגם  

כאלה שלא גרים כאן, אך מחוברים אליה דרך  

 הילדים והנכדים. 

ילד כל  המפגש  של  הראשון  ה  / בחלקו 

  סבתא יצאו לטיול משותף ברחבי הקיבוץ /באוס

לטייל  - לאן  בחר  אחד  אליו    -  כל  מקום 

מחוברים/הסבא סיפור    ,סבתא  להם  שיש  או 

ה אוהבים בקיבוץ.   / מיוחד סביבו, מקום שהילד 

הם התבקשו למלא יחד דף עם כמה שאלות על  

 המקום ולהצטלם. 

זוגות    יוצאים ומטיילים בנחת   המחזה של זוגות 

  -   בפינות שונות בקיבוץ, ברגל, באופניים ובקלנועיות 

סיפורים   עמוסי  חזרו  כולם  מאד.  מרגש  היה 

 וחוויות, אותם איגדנו לחוברת.

ב'בית   התכנסנו  המפגש  של  השני  בחלקו 

סבתא דפי  /ה וסבא/ שם קיבלו כל ילד  ,האדום'

לחפש חפצים שונים מהעבר ברחבי    -  משימות

   :ון. לדוגמאהמוזיא 

באיזה מכשיר השתמשו שומרי הלילה ששמרו    -

   בלילות? ,על הילדים בגנים

איך קראו לתלושי הכסף בהם השתמשו ביבנה    -

 בעבר?

את    - ושאלו  סודה  להכנת  המכשיר  את  מצאו 

  סבתא איך קוראים לו. /סבא

מצאו הזמנה לחתונה של סבא וסבתא רבא של    -

 אחד מחברי הגן.

הסתובבו בנחת ברחבי המוזיאון, ושמעו  כולם  

על   מרתקים  סיפורים  והסבתות  הסבים  מפי 

 החיים של פעם. 

סיפורים   סבתות  שתי  לנו  סיפרו  כך  אחר 

מעניינים. דינה ספראי סיפרה על חוויה מותחת  

ושרה   בגן,  המשותפת  מהלינה  במיוחד 

המיוחדת   המפה  את  לנו  הראתה  בלנקשטיין 

ג כשהיתה  הילדים  בגן  מפה    -   ננתשהכינו 

ילד לכל  ההורים  שרקמו  מרקמות    , המורכבת 

של  יום  ל שמות  למצוא  התרגשנו  הולדתו. 

 הורים, דודים וקרובי משפחה אחרים. 

על   האהוב  השיר  של  משותפת  בשירה  סיימנו 

ילדי הגן 'מראה מקום' וכמה שירי קבלת שבת,  

נכד העניק/ וכל  לסבא/ ה  שאפו  / ה  חלה  סבתא 

 לכבודם בגן. 

של  בוקר  היה  איכות    זה  זמן  רוח,  התרוממות 

ייחודי לסבים ולסבתות יחד עם נכדיהם וחיבור  

 חוויתי ומרגש בין הדורות. 

 

 

 

 

 

הבית  היה  מאחורנית  אופק?  רואה  אתה 

שלי. הבית שהורסים ממש עכשיו. מצד ימין 

שליה הילדים  בית  ועל    -  יה  עדנה".  "בית 

לרכ למדתי  כמוך,  אני  הזה,  על והשביל  ב 

 אופניים. 
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   הילהק'                                                              

 טיולי ענף בסימן פרידה 

ענף   טיולי  התקיימו    בסימןשני  פרידה 

הרך  .  לאחרונה הגיל  מנעמיענף  ,  ליבר  נפרד 

שנעמי   ותשאיר    תמשיךלמרות  ספטמבר  עד 

למחליפתה  מערכת  מוכנה  לשנה הבאה. לרגל  

כל   נתבקשה  מתכון  האירוע  לכתוב  עובדת 

המתכונים  וכל  עליה,  לחוברת    שאהוב  אוגדו 

אורן.    ,נאה מנור  של  מקבץ  בעיצובה 

כלל  לזניה    המתכונים  ומטבוחה,  קוסקוס 

ועוגת מייפל, הקולו ואינג'ירה, סושי וקרפים  

קיבוץ  שהיא    קדירה  –בקיצור    – תמצית 

אלוקים   בחלקת  האנושי  והמגוון  הגלויות 

 .גיל הרךב  עובדותינוהקטנה של 

השני   הבריאות  –הענף    13:00בשעה  ,  ענף 

ש  לתת  להספיק  ענף  י)כדי  יצא  לציבור(  רות 

תערוכה   לעבר  קאלושל  הבריאות   פרידה 

בחולוןאבפ פרס  ע"י  רק  שסוכם  ביקור   ,

כ" מומלצת  דבורית  נהדרת,    !" כולם לחוויה 

גלי תחנת  היתה  הבאה  ביפו  התחנה    , צה"ל 

להם   חיכה  ששוןשם  "הוא  מירון  דבורית:   .

וסבלנות רוח  אורך  רב,  זמן  לנו    , הקדיש 

. היה מאוד מוצלח". גם ענף  התעניינוואנשים  

מ משני  נפרד  תפקידיםמהבריאות    : לאי 

ברלב בנאמנות  שמחה  שמילא  שנים  ,  במשך 

תפ רבות   המרפאה.  את  לשירות  כנהג  קידו 

שמחה ביקש לסיים את עבודתו והעביר את  

שנקר ליוסי  גם    .ההגה  הודו  הענף  עובדי 

אניקסטר תפקידה    את  שסיימה  ,לשפרה 

" פרט.  לציפיות!!"   היהבצוות  ומעבר    מעל 
 סיכמה דבורית. 

 בדד יושבת ובלבה חומה     

?  מי אמר שקומה ב' היא לא אטרקטיבית  *  

אותה   להפוך  אפילו  תיירות  לאפשר  אתר 

אשר    ,59. כך הסיקה  ק' הילה, מבית  רווחי

חומה ובליבו  יושב  העליונה    ,בדד  ומקומתו 

לחומות.   מעבר  הנעשה  על  לתצפת  ניתן 

נראית   שג'ירפה  כבדים  כלים  האטרקציות: 

בנייה    פסולת  של  ערמות  נמלה,  כמו  לידם 

רעש גם  )יש  תנועה  אותו    , והמון    אפשר אבל 

עם  ל מוזמנים   מלמטה(.  טוב  יותר  שמוע 

והתעריף?   חינם,ילדיכם.  רק  ובאהבה,    הכל 

רצוי  רומזת שאני מאוד אוהבת שוקולד לילך.  

 לא בתא הדואר. 

התקופה  *   את  מתארים  היו  חוקרים  אילו 

פי נושאי השיחה בשולחן הבוקר,  להנוכחית  

ש עסק  סביר  שהקיבוץ  רושמים  היו  לא  הם 

חיסולים באירן    , ליחידות קרביות  גיוס בנות ב

נושאים כמו    , באוקראינה. לעומת זאת ומלחמה  

ואסלות   גבוה    – כיורים  ניקוד  מקבלים  היו 

חצי    מאוד. לך תספר  לחוקרים, שבעוד  להם, 

 .הדברים ייראו שוב אחרתשנה 

דורית  -ואם כבר בבנייה עסקינן, ידידות בין  *  

הקומ דיירי  בין  אלה  בימים  תיים  ונרקמת 

משפחות  שאו לבין  בתיהם,  את  יפנו  טוטו 

העתידיים   בדירתם.  לגור  שעתידות  צעירות 

אך   בחביבות  ובוחנים  לביקור,  באים 

תקעיו   אריחיו,  על  המטבח,  את  ביסודיות 

פנים  וקירותיו להם  מסבירים  הוותיקים   .

מ  בתרנגולת  להשכיר" ומתקנאים    " דירה 

 "הנאה המטבח בעיניך"?   -ששאלה בגלוי 
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 שייך גאה להיות  

וביקר   ,עם גדוד המילואים שזכה להצטיינות

נמנה גם חברנו עציון    –השבוע אצל הנשיא   

במחוז   926הראל. היחידה היא גדוד החילוץ  

הדרום של פיקוד העורף, ורס"ן עציון הראל 

אוכלוסיה  התנהגות  כקצין  בו  משמש 

 שאלנו את עציון: )הקה"א(.

 ? ן התנהגות אוכלוסיהזה קצימה 

על ,  "בתכל'ס מודיעין  לאסוף  הוא  התפקיד 

  12:00אם בשעה    ,אתר הרס. לצורך המחשה

שלי  התפקיד  מסעדה,  של  בניין  על  טיל  נפל 

הפגיעה,  בעת  במקום  היה  מי  לזהות  הוא 

  , לתשאל מי עבד שם, מי סעד, מה סדר היום

ולפי זה להניח מי עשוי היה להיות שם. האם  

לתשאל    –ילדים? יש טכניקות  היו משפחות?  

ניצולים מי היה לידם ומה הם זוכרים, לבדוק 

בחנ מי  ירכבים  המשטרה  בעזרת  ולזהות  יה 

   הבעלים, ועוד ועוד.

בתוך   עובד  העורף  שפיקוד  כיוון  מזה  חוץ 

בקשר   נמצא  שלנו  הגדוד  המקומית,  הרשות 

הקשר.   קצין  ועם  אשדוד  של  העיר  ראש  עם 

צ למשל,  חלונות,  נשברו  כוח  אם  להביא  ריך 

שידביק ניילונים על החלונות. או אם העיריה 

  אומרת שדוברי רוסית לא מבינים את ההוראות, 

ד מהיחידהואגייס  רוסית  שיתרגמו.   ,ברי 

העיר ראש  עם  קרובות  לעתים  בזמן    ,ישבנו 

 המבצעים השונים ובזמן הקורונה. 

במלון שהשתכנו בו    ,בקורונה הייתי באשקלון

לאנשים   לעזור  היה  שם  התפקיד  חולים. 

ומצאו את עצמם   שנעקרו ביום אחד מהבית 

עושה הרב אילעאי    ,אגב  בתנאים לא מוכרים.

  תפקיד דומה במקום אחר.

 

ששירתו   מילואים  חיילי  יש  פיקודי  תחת 

מחלצים כחובשים,  העורף  בפיקוד   ,בסדיר 

וכד' טיפ  הםו  ,נהגים  של  קורס  ול  עוברים 

 באוכלוסיה בעת משבר.  

 ביומיום?  ,כמה זה דורש ממך

יום בשנה רגועה.    20עד    15לא הרבה. בממוצע  

כל פעם  ב  ,בגלל שהגדוד שלי מצוות לאשדוד

 מיד מגייסים אותי.    -שיש סבב של טילים 

 ? איך הגעת לזה, בעצם

בשירותי הסדיר הייתי שריונר. בגלל הסכרת  

ולצערי החייל. עם   עזבתי  את  ,ירד הפרופיל 

מילואים  ,שחרורי לעשות  איך    , חיפשתי 

לשרת  יכול  אני  הסכרת  עם  שגם  ומצאתי 

מכיוון שלמדתי    בגדוד חילוץ בפיקוד העורף.

סוציאלית הזה  ,עבודה  לתפקיד   ,התקבלתי 

שנה   20כבר    ,שעוסק באנשים. מאז אני בגדוד

 ויותר.

 מילה לסיום? 

דבר של  לחימה  ,בסופו  סבב  כשאני   בכל  

  . , יעל נשארת לבד ומתפעלת את הביתמגויס

 ! רבהמגיעה לה הערכה 
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 "בית בקבוצה"   - עדכונים
 דליה ודפי  

מזה כשנה מתקיים אצלנו חוג "תיאטרלי".     •

ו שלנו  מהבית  נשים  של  של  מקבוצה  הבית 

יצחק עולמן    ,משואות  על  לעבודה  נפגשות 

וכלים   משחקים  באמצעות  והקבוצתי  האישי 

תיאטרוניים. הן מלוות ע"י אשת מקצוע. ביום 

בסיון כ"ז  באולם    18.00בשעה    26.6  ,ראשון 

כל    ,אירועיםה סיום.  פרויקט  מעלה  החוג 

 מוזמן. -  המעוניין

הקיץ   • תוכניות  לקראת  למחרת   .אנחנו 

נופש  ,ההופעה ימי  לשלושה  עמותת    נצא  של 

 שק"ל בתל אביב. 

השבוע     • ב.א  ,דליה)השתתפנו  ואסף    ( דפי 

"בתים   דיור  וצוותי  רכזי  עבור  שני  במפגש 

מדהים   הדתי.  מהקיבוץ  להיווכח לחיים" 

  שובים והצוותים העובדים בתחום.ימספר היב

בגוש עציון, ב נפגשנו  גבעות, אצל  יהפעם  ישוב 

נושא היום היה     .תמר הקשר ונעה מנדלבאום

וזוגיות" עצמאות  לחיי  תחומים    ,"הכנה 

שמעסיקים את כל מי שמקים "בתים לחיים"   

 בתוך קהילות.

 

  מזה   : עוד סיפור מרגש   

אדית    ,כחודש נפגשת 

דגני עם בת עמי קידר, 

תקופה   שכבר  לאחר 

ב היא  קשה יארוכה 

ואפי בישול  ה. יללמוד 

לבית   הולכת  עמי  בת 

  , שבועייםשל אדית כל  

למידה   של  למפגש 

 יה. תודה אדית!יועש

 

 "רקמה אנושית" 
 לעולמםערב לזכר חברינו וחברותינו, בנינו ובנותינו, שהלכו 

 ההזמנה בשער הגיליון 

 מיצג "רקמה אנושית"
 (25.6יוצג עד מוצ"ש, פר' קרח ) 
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 דינה ספראי הזמן נהיה פתאום שטוח / 
 מחקר מפולדה, גרמניההמשלחת על ביקור 

. לא  מעט פעמים גלגלנו השנה על לשוננו  רודגס

"היה היה פעם".    של את המילה הזו בהטעמה  

תזמנו   כאילו  מקום,  משום  פתאום,  ולפתע 

לשנת היובל, הופיעה אצלנו קבוצה של חוקרים  

שהיום   עיר  גרמניה,  כבר    "רודגס"מפולדה, 

 שלה.   לשכונהנחשבת 

. נביא רקע קצרצר –למי שהמילה רודגס זרה לו 

 ומי שמכיר מוזמן לדלג. 

 *** 

ב של  שם  רק  לא  הוא  שבגלל   ,סקוויט ירודגס 

פשטותו הוצמד לו המונח "עוגיות רודגס", אלא  

גם המקום בו נולד הקיבוץ הדתי, בו התעצבה  

התפיסה של תורה ועבודה כתנועת התיישבות  

מעורבת באופן פעיל בעשייה הלאומית, והיה לו  

עיצוב תנועת הנוער בני עקיבא  תפקיד מכריע ב

 בדור הקודם. 

מ חלוצים    1924-נתחיל  קבוצת  )תרפ"ד(. 

דתיים בגרמניה רכשה חווה קטנה בכפר בשם  

פולדה  העיר  ליד  בה    בנצנרוד  להכשיר  כדי 

צעירים דתיים לעלייה והגשמה בארץ ישראל.  

עד   אך  חלוצים.  מעט  לחווה  הגיעו  בתחילה 

עד   גרמניה  ערי  בכל  השמועה  נפוצה  מהרה 

כל החלוצים לשהחווה היתה צרה מ הכיל את 

וב גדולה    1927-הדתיים,  חווה  הושכרה 

היא   ,רודגס יותר, פולדה,  בגם  לעיר  סמוך 

  נים.בתנאי שכירות לארבע ש 

תפיסה   היסטוריות,  תנועות  בהרבה  כמו 

  מסוימת מגיעה לבשלות ומתפרצת בכמה דרכים. 

 

קבוצה    ,הראשון הוא מרד של "צעירי המזרחי"

המזרחי,   תנועת  של  בבורגנות  שמאסה 

הדוגלת   דתית  נוער  תנועת  להקים  והחליטה 

של ועבודה בעקרונות  ליישם   תורה  במטרה 

ויכוחי לאחר  ישראל.  בארץ  סוערים  אותם  ם 

נבחר שם לתנועת הנוער הציוני הדתי בגרמניה  

"בח"ד", ברית חלוצים דתיים. המילה "ברית"   -

התנועה   מהם  השונים  הזרמים  את  משקפת 

מורכבת ברוח    -  היתה  וזרם  יותר  חרדי  זרם 

תורה ועבודה. תנועת הבח"ד נוהלה ע"י אנשי  

רודגס, שהיו כבר מגובשים כקבוצה של חלוצים  

 ים.   דתיים ציוני

של   הראשונה  הקבוצה  לארץ  עלתה  במקביל 

חברים מרודגס. הם התיישבו במחנה ארעי    11

"אדמות   תקווה,  ליד פתח  פרטיות  אדמות  על 

  (. ובאופן " מוסד עלייה " סלוונדי" )היום המקום של  

 לא מקורי במיוחד קראו למקום על שם ההכשרה 

 ממנה באו: "רודגס". תחילה התנהלו כקואופרטיב

אך כעבור שנתיים באספה סוערת בחרו להפוך  

ומ  והקימו   לקיבוץ,  יצאו  להחלטה   שהתנגדו  י 

)על   אברהם"  "כפר  הדתי  המושב  את  בסמוך 

 שם תורם האדמות הרב אברהם סלוונדי(.  

שכאמור   בגרמניה  רודגס  בהנהלת  ובינתיים 

גם את הבח"ד, פעלו בתחושת דחיפות    הניהל

עליונה כדי להשפיע על עלייתו של הנוער הדתי  

שם  מפולין  בעיקר  אירופה,  ומכל    מגרמניה 

היתה תנועה משגשגת. הערוץ היחיד דרכו יכול  
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ולזוב   עליה  רישיונות  לקבל  הדתי  הנוער  היה 

תנועת   דרך  היתה  פורענות  טרם  אירופה  את 

רודי   של  ספרו  את  שקורא  מי  בח"ד.   הנוער, 

הרץ ז"ל, "נושא אלומותיו", יכול להבין את גודל  

וגודל המעשה, ה"סיעתא דשמיא" כפי   השעה 

רודי.   זאת  הבח"ד  שכינה  את  ריכז  הרץ  רודי 

אירופה   רחבי  בכל  נוסע  והיה  עת,  באותה 

באופנוע או בתחבורה ציבורית מארץ לארץ כדי  

ההנהגות   ואת  הנוער  את  ולשכנע  לעודד 

 המקומיות לצאת מבעוד מועד.  

הדתי   הנוער  של  במולדת"  הראשון  "הבית 

פ"ת   ברודגס  היה  הבח"ד,  דרך  לארץ  שהגיע 

מי   לדרכם,  המשיכו  קיבוצים  ומשם  להקמת 

דתיים חדשים )מהם קיימים עד היום טירת צבי  

ושדה אליהו(, מי לכפרי נוער דתיים )שגם הם  

נוהלו על ידי הקיבוץ הדתי( , ומי לדרך עצמאית.  

שנים ואז   10הגרעין המייסד נשאר ברודגס 

התיישב בקבוצת יבנה. מכאן הספירה הכפולה  

,  ומכאן הדיון הבלתי פוסק  70/80-של יובל ה

אם   מיהי  לפחות(  )בעיניי  משעשע  והקצת 

הקבוצות הדתיות, טירת צבי שהוקמה על ידי  

הקבוצה הראשונה שיצאה מרודגס, או קבוצת  

יבנה שמקימיה החזיקו את רודגס פ"ת כל עוד  

  . צת יבנה. קבו ב  המשיכוואז    ,התקיימה 

*** 

קדימה  פוץ  קנ שנים  יושבת  מאה  בזמן.  במסע 

לחקור   ומנסה  בפולדה  חוקרים  קבוצת  לה 

המקום תולדות  את  מאוד  ולתעד  ומתעניינת   ,

בחוות   שהיו  וביהודים  המקום  ביהודי 

 ההכשרה. 

שנים   מספר  כבר  נמצא  הזו  הקבוצה  מרכז 

בקשר עם חוקרת ישראלית, עדה גבל, שעוסקת  

ומרצה   הגרמנית  האורתודוכסיה  בשורשי 

באנגלית רהוטה בעיקר על תולדות פועלי אגודת  

ישראל, נושא  הדוקטורט שלה. הקבוצה הגיעה  

 1927רודגס סוכות 

   משה אונא,בצד שמאל למעלה 
   רודי )אברהם( הרץ. – עם המקטרת  

בית אריהבמרכז   ה מנהיגים  ש. שלודוד 
ממייסדי הקיבוץ הדתי. שלושתם ניהלו  
ההכשרה   חוות  את  שונות  בתקופות 

ין מייסדי הבח"ד ומייסדי  בברודגס, היו  
 כפר הנוער הדתי בכפר חסידים. 

רודי היה במשך שנים רבות מרכז המשק  
ממייסדי   היה  אונא  משה  יבנה.  בקב' 

איש בנסיבות  עבר  אך  צבי,  יות  טירת 
כסגן   כנסת,  כחבר  שימש  אליהו.  לשדה 
ועוד   החמ"ד  כראש  החינוך,  שר 

אריה   בית  דוד  רבים.  היה    – תפקידים 
חבר קבוצת יבנה. עמד במשך שנים רבות  
בראש המחלקה לחינוך ולתרבות תורנית  
 בגולה ובראש הועדה עליית הנוער הדתי.
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השבוע לכינוס מחקרי בארץ, ובמסגרתו הגיעו  

 לביקור בחפץ חיים וביבנה.  

ברור   עקד,  בבית  הקבוצה  עם  קצר  זמן  אחרי 

שמי ששולט ביד רמה בסדר היום ובתכנים היא  

נולדה   איך  עדה  את  שואלים  אנחנו  עדה. 

גרמניה שמע   יהדות  של  "חוקר  הזו.  המשלחת 

אותי מרצה וסיפר לי שקבוצת המחקר בפולדה  

והוא   בעיר,  הבדולח  ליל  לציון  אירוע  מארגנת 

הקבוצ מההכנות  שכחלק  לארץ.  רוצה  תגיע  ה 

בארץ   לקיים  תוכנית  להירקם  התחילה  מכאן 

קולגות.   עם  ומפגש  ארכיוני  כדי  סיור  תוך 

בחפץ   הסיור  את  לעשות  הרעיון  עלה  ההכנות 

ויבנה המייצגים  חיים  קיבוצים  שני  ,  את 

שהתחברו   במסגרת  הזרמים  ברית  בעבר 

ואחר דתיים,  בארץ    כך    חלוצים  התפצלו 

שונות אידיאולוגיות  רצינו    .לקבוצות  בביקור 

שנוצרו   הקיבוצים  איך  להראות 

 .  "מהאידאולוגיות האלה נראים בשטח

היה   פא"י  למחקר  עדה  של  מוכר  הקשר 

ר שלה  ש, אבל החברים לא ידעו על הקלקבוצה

אחיינית של שרה ברוכי, בתם    עדה היא  ליבנה.

קמפניינו.    וחנה  ראובן  שלא  של  או  במקרה 

במקרה סבה מצד 

פריץ   הוא  אמה 

מי  גולד שמידט, 

המנהל   שהיה 

בית   של  הראשון 

בשדה   הספר 

ובילדותו   אליהו, 

עדה  ב  רג פולדה. 

שכאשר  מספרת 

לחדר   נכנסה 

לה  ה חיכתה  אוכל 

מבני   פנים  קבלת 

משפחתה. גם לחברי המשלחת האירו פנים וזה  

התפעלו   הם  חזק.  מאוד  רושם  עליהם  עשה 

מחדר האוכל, מהקיבוץ המטופח, ממראה בית  

דשא החתונות שהפיק הצגת  הכנסת מבחוץ, ומ

חבילות   כמה  עם  חתונה,  בערב  ראויה  תכלית 

"צירוף   לו  הזדמן  ושוב,  מקושט.  ודשא  קש 

בעקבות   המשלחת  ביקור  קוסמי":   מקרים 

ביום חתונתה   וכלה  וחוות ההכשרה,    הבח"ד 

דרכם   את  שהחלו  למייסדים  רביעי  דור  שהיא 

בצרפת, בהולנד ובגרמניה, חלקם היו    -בבח"ד  

נהיה  בהכשר והזמן  גרינגסהוף.  או  ברודגס  ות 

 פתאום שטוח...  

ל היה  קבוצהנחזור  בין חבריה  מנהל    מפולדה. 

פולדה   העיר  של  תיק  במחזיק  שגם  הארכיון 

בעיר.   שהתרבות  מי  על  וכן  הקהילה  אחראית 

בעיר. כשעדה סיפרה לה שהסבא שלה    תהיהודי

פולדה, אותה חוקרת שאלה ה  איז  :היה תושב 

היה,  ד גולדשמי  פריץ זה  שתי  ט  בין  שניים  היו 

רמת הבקיאות שלה  . בקיצור  המלחמות בעיר"

של   פרטים  לפרטי  מגיעה  העיר  ביהודי 

האנשים. כל  של  סיפרה    שמותיהם  היא 

יש   בפולדה  התרבותית  הפעילות  שבמסגרת 

את  תוכנית   לשקם 

 בית הכנסת של העיר.  

המפגש   על  וקצת 

התיאומים  עצמו.  

החומר   והכנת 

הארכיוני הופקו בזמן  

בשן   הדר  ידי  על  קצר 

ארכיון   מנהלת 

הדתי.   הקיבוץ 

המבקרים הביעו עניין  

הארכיוני   בחומר  רב 

בפניהם. נחמיה    שהוצג 

 בגרינגסהוף החווה בית

 אותה דוגרת בשינוי אדרת
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כולל   מהבוקר  לקבוצה  התלווה  ביקור  ברפל 

של   להבנתם  ותרם  חיים,  חפץ  של  בארכיון 

 מחלוקת בין שני הזרמים.   נקודות ה

מצגת מאוד    הראהדני הרץ    בבית עקדבמפגש  

באנגלית.   והרצה  והבח"ד,  רודגס  על  מושקעת 

אמנם איש לא חשד בו שזו שפת האם שלו, אבל  

ההרצאה היתה בנויה היטב וכמו שאמרה עדה,  

אינה   שהשפה  לכך  מודעת  מאוד  הקבוצה 

מביתשגורה אנגלית  דוברי  ממש  לא  הם  גם   ,  .

סימולטני(  ארי )בתרגום  בראיון  סיפר  ה הקהל 

גרמניה  את  שעזבו  הוריו  הרצה  ו  ,על  חיות  נח 

  ברהיטות על ההבדלים בין פא"י לקיבוץ הדתי. 

לא   שאותה  שוטפת  בגרמנית  דיבר  הראל  דוד 

  היטב בחומר.   הבנתי, אבל ניכר היה שהוא מצוי

עדה מספרת שהקבוצה התרגשה מהמפגש עם  

ם  ורודגס. כי  על  אנשים שמספרים בגוף ראשון

עם   הוא  בפולדה  יהודים  עם  שלהם  המפגש 

ולא מרוסיה,  שם    עם   מהגרים  שגרו  אנשים 

   עברו. בדורות 

הזה?   לביקור  המשך  יהיה  מניחה  האם  עדה 

כא שהארכיון  ששכעת,  למשלחת  הראינו  ר 

 . "איתם יכול להיות פורה
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עם ארוחת ארבע    16.30בשעה    (30.6)ביום חמישי, א' בתמוז    -  פתיחת הקיץ בבריכה ❖

 בתוספת ארוחת ערב חלבית קלה.  ,ומתנפחים

תתקיים ההצגה "חצאית כאן   (,13.7)יום רביעי, י"ד בתמוז  ב  -)לא לילדים(    הצגה ❖

ובועט  -  קודקוד" סוחף   סאטירי  מזמורי    ,קברט  מאחורי  המטרידה  האמת  את  חושף  אשר 

אישיות חוויות  דרך  והנוסטלגיים,  העכשוויים  ובשיתוף   ,המורל  הומור  בהרבה 

  כל השירים והטקסטים במופע מתבססים על שירי הלהקות הצבאיות. הקהל.

 לאחר ההצגה תתקיים שיחה עם הבימאית.  .במשטח 20.30בשעה 

 ( 19.7)ביום שלישי, כ' בתמוז,    ( י"ב   מבוגרי   -   )השתתפות   ערב "על האש" ❖

בשר על האש, בירות, פירות, רחצה לילית    –מוזמנים לערב קיץ מהנה    -  בבריכה  20:30משעה  

 את הערב תנעים לנו להקת "החלוצים" עם מיטב השירים הישראליים.  ועוד הפתעות.

תמוז  בכ"ד  –כ"ג   -  . בשבת מברכים פרשת מטותשבת של חיבורים  -  שבת קהילתית ❖

קידוש, שיעור וסעודה    –   בשבת רצאה וקבלת שבת עם אביחי ברג.  ה   -   ביום שישי      .(22-23/7)

 . שלישית משותפת 

 (26.7)ביום שלישי, כ"ז בתמוז  -  בת"א טיול למתחם שרונה ורחוב נווה שאנן  ❖

יציאה בשעה    – נוספים    -  . משך הסיור16.00סיור מרתק עם טלי חמיאל.  כשעתיים. פרטים 

 על לוח המודעות. ,והרשמה

  -   "מאויב למשתף פעולה"  –  (2.8)באב    ביום שלישי, ה'  -  סיפור אישי  ,הרצאה ❖

המרתק ויוצא הדופן   ,סיפורו האישי  כנגד כל הסיכויים.  ,אומנות השכנוע והנעת אנשים

 אירועים.הבאולם  20.30 -בלשעבר רכז שב"כ בלב הטרור הפלסטיני.   ,של גיא חן

 . 80- במסגרת חגיגות ה   –   11.8    ביום חמישי, י"ד באב     שירת המונים   - חגיגת ט"ו באב   ❖

 סוף הקיץ ... שבוע מעברים ושבוע עם נכדים  ❖

   סרט על   ,19:30בשעה    –  (21.8)ביום ראשון, כ"ד באב,   

 לכל המשפחה. ,מסך גדול

באב    כ"ו  שלישי,  יציאה   ,18:00בשעה    -  (23.8)ביום 

 לטיול לילי לנחל חווארים,  

 מתאים החל מכיתה א' . בהדרכת עינת לוי.     

  –מופע קרקס גדול  –  (24.8)ביום רביעי, כ"ז באב  

 באולם הספורט. ,17:00"בין שמים לארץ" בשעה            

 . 13:00עד    10:00- מ   , פעילות אירובית רטובה בבריכה   –   ( 25.8) ביום חמישי, כ"ח באב   

באלול    א'  ראשון,  במתחם    , 13:00עד    10:00- מ גלגיליות בכיף.    –  (28.8)ביום 

 .חד"א

 בריא ובטוח!   ,מאחלים לכולנו קיץ מהנה

בחסות: מערכת  

החינוך, הגיל השלישי  

 תרבותהוועדת 
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 שבוע שעבר תאומות  בתודה לאל נולדו לנו 

 בריאות ואנרגטיות 

   שליוותה אותנו במשך ההריון ועד הימים של התאוששות ,רצינו להודות על המעטפת של הקיבוץ

 שאלות,  המצוות המרפאה המשפחתי, דרך החכמות שמפנקות בעצות ו-

 שסייע בניידות. ועד לנחום 

 מחייכים ומסייעים. ,תודה גם לכל האנשים שמברכים

 .ואתם עוזרים לנו לגדול כדי לקבל אותו קיבלנו שפע ענק

 ! ה ל ו ד ג ה  ד ו  ת

 והקטנות בן יוסף  תחיה, עוז, נעם 
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 לבית קבוצת יבנה 

בני   , כדי לא שושןעם בחירת ליבו    שיזףרוצה להודות לכל מי שלקח חלק קטן או גדול בחתונת 

 להחסיר אף אחת ואחד ומכיוון שאני לא מכירה את כולם בשמות קבלו זאת כתודה אישית ממני. 

ההתגייסות הקיבוצית לקיים את החתונה בצורה כל כך    ,כפי שאמרתי בברכה שלי בערב החתונה

וההרגשה הביתית    ,ההתגייסות החברית לתורנויות השונות  , נעימה, מאורגנת מהפרט הקטן לגדול

   ומאוד מודה אני לכולכם על כך.   . היא לא מובנת מאליה  , שנתתם לנו לאורך כל ההכנות וערב החתונה 

 זכרונות.  כמי שחיה בקיבוץ מתחדש זה מעלה 

 תודה על קבלתו של שיזף וההרגשה הביתית שכולנו מקבלים מכם. 

בכל    -חדרי האירוח    על  ,אחת  ספציפיתתודה   והנעימות שאני מקבלת  הנקיות  הדירות  על  תודה 

ביקור שלי ביבנה, נראה לי שכבר ביקרתי ברובן ותמיד מופתעת שיש עוד אחת שלא הכרתי, דרך  

 נפלאה להכיר את יבנה.  

 רת השם נתראה בהרבה  שמחות שבעז

 .סיגל שושני והמשפחה, דגניה א'

 –  וגם מאיתנו

 שוב עטופים... שוב מבורכים... 

טוב  " ורב  ה',  גמלנו  אשר  כל  כעל  ה'  תהילות  אזכיר,  ה'  חסדי 

 )ישעיהו ס"ג) "אשר גמלם כרחמיו וכרוב חסדיולבית ישראל 

נפלאה שכזו, ובתודה ענקית לקהילת קבוצת   חתונהבשבח והודיה לקב"ה שזיכנו לחגוג 

אותנו בעזרה, אהבה,    עטפתםללא הבדל סטטוס קיבוצי. כולכם  - חברים וחברות -יבנה 

שלוחותיו, .  מחמאותופירגון,   כל  על  המזון  לענף  למעצבות.ים,  לתורנים,  רבה  תודה 

לנותני   התפקידים,  שכחתי  לבעלי  )ואם  ולמברכים.  הפנים  למאירי  הטובות,  העצות 

 ישהו הרי זה בתום לב, ועמו הסליחה.(מ

  .משפחה תומכת כשלנו-להיות חלק מקהילה טובבזמנים כאלה מרגישים כמה 

 !והרבה  -שנזכה להחזיר לכולכם, בעיקר בשמחות 

 אנשים טובים באמצע הדרך

 ... אנשים טובים מאד

   לצעוד.)וכדאי!!!(   ואיתם אפשר

 משפחת איתי וסמדר נחליאל 
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 מיכל סופר ברלב/  משולחנה של מנהלת אשכול השירות 

שלי הקודמות  לכתבות  חזרתי    ,בהמשך  בהן 

פניות   ובעקבות  התורנות,  נושא  על  וכתבתי 

לנכון   ראיתי  בנושא,  וחברות  חברים  של 

להזכיר את הנוהל לגבי הגיל בו לוקחים חלק  

 במערך התורנויות בקיבוץ. 

 2005מתוך נוהל תורנויות 

גיל    שבתות: עד  גיל    ,65גברים  עד    . 60נשים 

תשיעי בחודש  בהריון  אימהות    ,)נשים  וכן 

שנתיים  גיל  עד    אימהות לתאומים/ות   , לילדים 

 פטורות מהתורנות(.    - עד גיל שנתיים וחצי

: חגי חודש תשרי, פסח ושבועות: עד גיל  חגים

וכן אימהות    ,)נשים בהריון בחודש תשיעי  65

וחצי שנה  גיל  עד  ואימהות    ,לילדים 

שנתיים  לתאומים/ות  גיל  פטורות    -   עד 

 מהתורנויות(. 

העצמאות ויום  גיל  פורים  עד  )נשים    65: 

וכן אימהות לילדים עד    ,בהריון בחודש תשיעי

 פטורות מתורנות זו(.   - לגן

גיל    חתונות: בחודש    65עד  בהריון  )נשים 

   ,וכן אימהות לילדים עד גיל שנה וחצי  ,תשיעי

שנתיים   גיל  עד  לתאומים/ות  -   ואימהות 

 פטורות מהתורנויות(. 

ולכולנו   חיינו  ממרקם  חלק  היא  התורנות 

 חלק בה! 

 מקווה: 

כבלנית   תפקידה  את  מסיימת  פלק  חנה 

גינוסר   צילה  שלנו,  המקווה  של  הראשית 

נענתה לפנייתי למלא תפקיד זה. המון תודה  

  ,על מסירות של שנים בעבודת קודש זו  חנהל

 .  לצילהוהמון הצלחה 

 :בריכה

טובה עונת    ,בשעה  נפתחה  כחודש  לפני 

דף   הדואר  בתאי  נשלח  אלו  בימים  הרחצה. 

אירועים   ו"קיום  בבריכה"  התנהגות  "כללי 

בשתי   נתקלים  אנו  לאחרונה  בבריכה". 

האחת של אורחים שמגיעים לשטח    -תופעות  

המלו  ללא  והשני הבריכה  מהקיבוץ,    - ה  יוה 

המותר לגיל  מתחת  ללא  ש  , ילדים  מגיעים 

מלווה.  אני מנצלת במה זו ומבקשת לשמור  

במלואם בבריכה  ההתנהגות  כללי  למען    ,על 

 ה נעימה ובטוחה של כולנו. י קיום עונת שחי

 

 

 

 

 

 :עגינהלידיעת כל מי שקיבל זימון לקורס 

יתקיי וכ"ט בסיון,  הקורס  ושלישי, כ"ז  ם בימים ראשון 
 .  יוניל 28 -ו 26

  !אלו התאריכים האחרונים

 תעדכנו אותי אם אתם משתתפים. חשוב ש

 

 תודה

 שמוליק ליברמן  

 

 בקשה מענף הרכב 
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שמשון גוטליב/  משולחנה של קהילה

 רקמה אנושית 

הברושים   "בין  בסימן  הקרוב,  רביעי  ביום 

האוכל   בחדר  נתכנס  נעבור"  שנית  והכרם 

נו וחברותינו, בנינו ובנותינו  ילערב לזכר חבר 

למסורת   שהפך  ערב  זהו  לעולמם.  שהלכו 

ערב התייחדות שהוא מסע   בחגיגות העשור. 

אל העבר, מסע שמתחיל בתלם ראשון. הערב  

מיום   וכבר  הצפוני  האוכל  בחדר  יתקיים 

הכנות.   של  ערה  תנועה  תורגש  ביום  שלישי 

יופנה    , בוקר וצוהריים,ציבור הסועדיםרביעי  

שדרכה   מיצג  שדרת  תוקם  בלובי  למשטח. 

יעברו בדרך לטקס עצמו. מפיקת הערב היא  

שושי זלקינד ואוצרת המיצג היא דגנית גלס.  

רבים   חברים  חלק  בו  שלוקחים  ערב  זהו 

משלב התכנון וההיגוי ועד אחרוני התורנים.  

ערב של פעם    ,אנחנו מחכים לערב משמעותי

ובנותינו מאז   בנינו  כל  בעשור שאליו הוזמנו 

 ועד היום. 

 יתד -תוכנית תל"ם 

מורן הרווחה  ,סיגל  משרד  הגיעה    ,מנכ"לית 

עם הצוות שלה ועם מנהלי התוכנית מהתנועה  

שלנו.   תל"ם  מחניכי  להתרשם  הקיבוצית 

בשנתיים   אוחדה  הוותיקה  תל"ם  תוכנית 

תוכנית   עם  דת  שמיוע  "יתד" האחרונות 

סיכון במצבי  וצעירות  את    ,לצעירים  ופתחה 

ליוצאי    ,שעריה רק  בעבר  מיועדים  שהיו 

האתיופית הצעירים    ,הקהילה  לכלל 

את   ריגשו  שלנו  תל"ם  חניכי  המתאימים. 

אישיים   בסיפורים  ואותנו  האורחים 

מילדותם ובחוויות אותן חוו בתוכנית ביבנה.  

שלנו   חברים  הביאו  לדיון  חשובה  תרומה 

את החניכים בעבודה והביעו את    שמעסיקים

התרשמותם מהתהליך המשמעותי שעוברים  

המנכ"לית השנה.  לאורך    ,החניכים 

מהתוכנית מאוד  מהי    ,שהתרשמה  תהתה 

הנפילה   את  מונעים  וכיצד  ההמשך  תוכנית 

סיומה תשובות    , לאחר  לכך  גם  וקיבלה 

חלקיות. גם ההדים מצוות התוכנית בתק"ץ  

ג תודה  ונרגשים.  טובים  לרבקית  היו  דולה 

הביקור   את  שארגנו  אריכא  ואיילת  שריד 

 ומלוות את החניכים לאורך השנה.       

 קלנועיות ואופניים חשמליים

, כמה שנראה כמשובת נעורים,  במוצאי שבת

מבתי  נלקחו   קלנועיות  שלוש  לילה  באישון 

שלנו  חברים הבטחון  צוות  איש  של  ערנות   .

העניין בעלי  של  לתפיסתם     .הביאה 

לבעליה הוחזרו  לסלויןוהקלנועיות  יאיר   . ,  

הספר בית  באירוע    ,מנהל  אישית  טיפל 

החומרה. מה שאנחנו צריכים לשים  ובמלוא  

קלות שבה הקלנועיות נלקחו  ה  אליו הואלב  

שהמפתח נשאר בסוויצ'. אנחנו    מכיווןוזאת  

ואופניים   קלנועיות  לבעלי  מכאן  קוראים 

.  חשמליים לא להשאיר מפתחות בכלי הרכב

המפתחות   לבסוויצ'  השארת  דגדג  עלולה 

באצבעות לאותם, בד"כ בני נוער, שרק רוצים  

סיבוב. התופעה    לעשות  את  מכירים  אנחנו 

בעבר גם  כאלה  אירועים  הגילוי    .והיו  ולמען 

   הפעם לא מדובר ביבנאים.  ,הנאות

 קיץ קבוצות

נמסרו   ההנהלה  בישיבת  נעמה  השבוע  ע"י 

קבוצות  טסלר   על  שיתארחו  פרטים  הקיץ 

 ה   .אצלנו במהלך הקיץ

מ"השומר   קבוצה  היא  הראשונה  קבוצה 

 החדש" שתגיע לכאן לשלושה ימים לעבודה 
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במטע האבוקדו. לאחריה לקראת סוף חודש  

אורד   מימין  הנוער  קבוצת  לכאן  תגיע  יולי 

שאותה מלווה כבר שנים רבות מיודענו שמיל.  

השונים   בענפים  בעבודות  תשתלב  הקבוצה 

 כאן גם את השבת. ותעשה 

לב  ייג  8.8-ב חניכי  המסורת  כמיטב  לכאן  עו 

ימים ובשבוע שלאחר    ארבעהבנימין למשך 

הנוער   ימים  שלושה  למשך  כאן  יתארח  מכן 

של קיבוץ סאסא, פרי שיתוף פעולה של כמה  

 שנים.  

מתאפשר   אלינו  המגיעות  הקבוצות  אירוח 

הרבה מאוד בזכות הפנימיות של התיכון בהם  

לאירוח משתמשים  המזון  ו  , אנחנו  ענף  כן 

 .שנכון לעזור. ברוכים הבאים 

 

 

 מפגש של חברים 

 שבתות הארוכות של הקיץ  ה

 היפגש. הן הזדמנות ל

 ,גילאיםיים מפגשים עם חברים וצעירים ממגוון ברצוננו לק

 שונות לשיחה, שירה וביחד! אנו מזמינים קבוצות גיל  כל מפגשבכש

אנו מזמינים אתכם להצטרף למפגש בבית סביון בשבת הקרובה, פר' "שלח  

 .פגש על הדשא(ינ  ,ויר יאפשרו במידה מזג הא)  17:45(, בשעה 18.6לך", י"ט בסיוון )

 נשמח לראותכם 

 .עדנה וצוות בית סביון

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

  "אבות כותבים על בניהם  

 ובנים על אבותם"

 מוזמנים לערב ספרות במסגרת "שבוע  הספר העברי"  

 ,גרשוביץ  יהודית בר יש"ע עם   שמתקיים החודש

 סביון. בית בממ"ד ,18:00( בשעה  20.6ביום שני, כ"א בסיוון, )

 הערב  מיועד למגוון הגילאים 

 בשמחה! הציבור מוזמן  
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  של הקיבוץ הדתי: דף השבועישל הנביא רק את תמצית הנושאים  , וצר היריעהקשוב, מפאת 

מדרשות  "של  השנהסיום  לרגל  ,משתתפות -רבפותה של המזכ"לית בטקס תהשת •

מדרשת   הן: ינו לדרךותשותפהמדרשות שהן  מידותיהן משרתות בצבא.ל", שתמשרתות

ית תמר ביטון( נ, מדרשת באר )בראשות הרב (באום )בראשות הרב אוהד טהרלבנלינד

במפגש השתתפו גם בנות רוני ונטע ב )בראשות הרבנית אסתר  פישר(. "ומדרשת עין הנצי 

 . ( ב")שלוחות של צהלי ומדרשת עין הנצי

מכיל תכנים הספר למידיו ומשפחתו ת מוציאים ,יוסק'ה אחיטוב במלאת עשור לפטירתו •

 ,ומאמרים שכתבו תלמידים וחברים, המנהלים דיאלוג עם תורתו ודרכו של יוסקה

לקחת חלק   הקבה"דאת אנשי הרלוונטיות כל כך לימינו. משפחת אחיטוב מזמינה 

 .ולהשתתף במיזם

 . טקס הסמכה של ארבע רבניות שסיימו מסלול במדרשת עין הנצי"ב •

ביוזמת מתנדבים   ,דורית-ןבישיפוץ מועדון לפעילות  –הסתיים מיזם חברתי בשלוחות  •

במסגרת קול קורא למיזמים  ,צעירים. השיפוץ נעשה בתמיכת התנועה

   .חברתיים. והיא תוצאה של הפעלת "בנק זמן" בקיבוץ

   לעיון בבגיליון בשלמותו סרקו את הברקוד.

 mrkyavne@clalit.org.il    - 1221, איחוד הצלה  6998317-050/   4000אחות חירום, טל.   :  מרפאה 

בתקופה הקרובה המרפאה מתמודדת עם אילוצי כח אדם ואנו נמצאים  
 בעניין זה בקשר מתמיד עם קופת חולים כללית. 

 אנו מבקשים את הבנתכם ושיתוף הפעולה שלכם.
  

 המרפאה תהיה סגורה עקב היעדרות הצוות. ( 26/6ביום ראשון כ"ז בסיון )
, או לפנות  2700ן *ליי ונביום זה, במקרים דחופים, ניתן להתקשר לרופא א

 לטרם אשדוד. 
טל בגלייבטר תיעדר מעבודתה  כחודש ימים, מסיבות    26/6/22 -מתאריך ה

 רפואיות. 
 נהלות ייעשו דרך גלית, במרפאה. י מ

 במקרה הצורך ניתן כמובן לפנות לדבורית. 
 

 בתיאום מוקדם.-בדיקות דם 

 שבת שלום, צוות המרפאה                                                   

mailto:mrkyavne@clalit.org.il
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 אהרון בס   /  אני משתדל

 

ל דֵּ תַּ  ֲאִני ִמשְׁ

ּנֹות ֶאת פַּ  לְׁ

תֹוָדָעה ֶשִלי  ן הַּ חַּ לְׁ  שֻׁ

י ֶשֲאִני  נֵּ  מֹוִשיב ִלפְׁ

ִביבֹו  י סְׁ ָלדַּ  ֶאת יְׁ

 

ֲחִליף ֶאת הַּ  לְׁ

מֹות  ִטיגְׁ סְׁ ת הַּ פַּ  מַּ

ּכּו"ם ֶאת סַּ  וְׁ

ִליִלּיֹות  שְׁ  ָהֱאמּונֹות הַּ

ָפה ֲחָלָקה מַּ  בְׁ

 לֹא שֹוֶפֶטת

ִריק  בְׁ ּכּו"ם מַּ סַּ  ּובְׁ

ִחּיּוִבּיּות  מֵּ

 

ֹעד ִחילּו ִלסְׁ  ֶשּיַּתְׁ

 ֶאת ִלָבם

ִאּיַּת טֹוב  ִברְׁ

ָלה  ֶחמְׁ ֲהָבָנה וְׁ  בַּ

עּושֶ  בְׁ עֹוָלם לֹא ִישְׁ  לְׁ

ם עֹוד דֵּ קַּ ִהתְׁ  ִמלְׁ

ּטֹוב תֹוְך הַּ  בְׁ

 

 

ָבל תֻׁ ֹּכל מְׁ  הַּ

ִדבּור  ָכבֹוד, בְׁ  בְׁ

ִים ינַּ ּה ָהעֵּ ֹגבַּ  בְׁ

ָבָניו  ת ָאב לְׁ ֲהבַּ אַּ  ּובְׁ

אי נַּ לֹא תְׁ  לְׁ

 

ִקּנּוחַּ   לְׁ

ק ָלֶהם לֵּ חַּ  ֲאִני מְׁ

ִתיקּות ֶהָעָמל,   ִממְׁ

ָריּות  חְׁ ָּיבּות ָהאַּ חֻׁ מְׁ הַּ  וְׁ

 

ם טֹוֲעִנים  הֵּ

ִריָרה   ֶשָהֲעִטיָפה מְׁ

ִביר ָלֶהם  סְׁ  ֲאִני מַּ

ָחָלה  תְׁ הַּ ק ָּכְך בַּ  ֶשֶזה רַּ

ִתיקּות  מְׁ ִנים, הַּ  ִבפְׁ

אֹוד ֶזֶקת מְׁ חַּ  מְׁ

ִמי צְׁ  ֶאת ָהעַּ

 

ת ֶנֶפש עּודַּ  ִּכי סְׁ

 ֶבֱאֶמת טֹוָבה

ִזיָנה  ִהיא מְׁ

ב ת לֵּ ִביעַּ שְׁ  ּומַּ

ִנֶתֶנת ק  וְׁ רַּ ְך וְׁ  אַּ

ֲהָבה אַּ  בְׁ

 

 

 על השירים: יצחק ברוכי

 bimkomon@gmail.comהכתובת למשלוח מאמרים למערכת: 

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