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 הרב אילעאי  /  נפלה נא ביד ה' 

החולף,  בשבוע  הסליחות  מערבי  באחד 

צמרמורת   בי  אחזה  התפילה,  באמצע 

הפיוטים   אחד  של  החוזר  הפזמון  משתקת. 

"נפלה נא ביד ה' כי רבים    –הרטיט את לבי  

 .  רחמיו"

לגד  המלך  דוד  אומר  הללו  המילים  את 

גד   ה'.  דבר  על  ועבר  שחטא  לאחר  הנביא, 

מ מבקש  עונהנביא  את  לבחור  מבין  דוד  שו 

עו אפשריים  שלושה  עקובה   –נשים  מלחמה 

מג  או  מצמית  רעב  דוד  מדם,  קטלנית.  פה 

את   ומעדיף  השלישית  באפשרות  בוחר 

 פה על שתי האפשרויות האחרות. המג

מסבירימג כך  את  פה,  מביאה  המפרשים,  ם 

בקב"ה.  המוחלטת  התלות  את  לחוש  האדם 

הצ בכוחו  תלויה  במלחמה  של  הצלחה  באי 

וביכו האויב,  יו  לותדוד  בעת של  והישרדות 

שאגורה  התבואה  בכמות  תלויה  רעב 

חדשה  במחסני תבואה  לקנות  וביכולת  ם, 

פת  ולשמור על התבואה הקיימת. אך כנגד מג

יועיל הכוח הצבאי, הכ סף הרב או הדבר לא 

המג נוכח  המלוכה.  פה  משמר 

את   ישראל  מלך  דוד  אפילו  חש  המשתוללת, 

כו ויכולתו.  מגבלות  באוזני מכרי  הואחו  ז 

במג בוחר  הוא  כי  מגמה  הנביא  מתוך  פה 

 "ליפול ביד ה'", ולהכיר במלכותו וגדולתו.  

דוד המלך היא תמצית תהליך  זו של  בחירה 

חטאי כמו  דוד,  של  חטאיו  שלו.  ם התשובה 

של   תוצאה  הם  האדם,  בני  כל  של  רבים 

וש ה'. הבחירה במגישכרון כוח  פה היא כחת 

 לו. ים האתיקון לשני העיווחלק מהת

יחד   וקראנו  הסליחות  בעת  אמש  כשעמדנו 

פה "נפלה נא ביד ה'", כשבחוץ משתוללת מג

מצערת, תחושה של מחנק טיפסה לה במעלה 

מסו תחושה  אונים יהגרון.  חוסר  של  ימת 

א אינו  נוכח  הרב  שכוחנו  והבנה  הטבע  יתני 

שכאלו   רגעים  גאוותנית.  אשליה  אלא 

לתשוב פתח  לשינפותחים  לתיקון,  י וה, 

אויאמ ולעתיד  ותפילה, תי  בתקווה  פטימי. 

המ דוד  של  סיפור  באותו  נזכה שכמו  לך, 

השמימית   לתשובה  ה'   –במהרה  "ויעתר 

 לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל".  

 .  שנה טובה וגמר חתימה טובה

 

 

 

 

 
 

 עם.ונו לנועה בתר וורד, ליאי נכדה  ,נינהלהולדת ה ע וצילה אניקסטרליהוש טוב מזל 

 . דיע "לחעם ביוחאי   שואי הבן/הנכדלרגל ניטור  אריאל ורותי דילורה גליק ווליא  דדיל מזל טוב
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 הרב אילעאי /  מהלכות החג
 הכנת אוכל:

רכי סעודת ליל  ודבר מצ ןין להכאישל רה"ש, ולכן    'ליום ב  'מיום א אסורה כל הכנה .א

 .(19:14) הכוכבים צאת יכת השולחן( לפני)כולל חימום האוכל וערהחג השני 

ת האיסור הנ"ל, יש פוסקים שהתירו להוציא אוכל מהמקפיא ביום א' של רה"ש רולמ .ב

 ויש שאסרו. ,ב' של רה"שעל מנת שיפשיר לסעודת הערב של יום 

  

 הדלקת נרות

  שיוכל להעביר אש  צריך להשאיר נר נשמה דולק ע"מ דבר שלבל נןגם מי שאינו מתכ  . ג

 .נרות בליל החג השני תלהדלק    

  .19:14לא לפני  –העברת אש!( בליל החג השני  "י)עזמן הדלקת הנרות   .ד

   "להדליק נר  רק וביום השני  יום טוב"וביום הראשון יש לברך "להדליק נר של שבת   .ה

   .ינו"יהח"ש לברך ". בשני הימים ישטוביום  של    

 

 שונות

 בליל החג השני מוסיפים בתפילה "ותודיענו".   .ו

קידהב  רדס  .ז )יין,  "יקנה"ז"  השני  החג  בליל  הנוסח רכות  פי  על  זמן(  הבדלה,  נר,    וש, 

 שבמחזורים. 

 השנה תקיעת השופר רק ביום השני.   .תקיעת שופר היא מצוות היום  .ח

ב  –  םוג  .ט או  בחברו  שפגע  אדם  על  וחובה  על   ,סליחה  קשלברובו  ק מצווה  מצווה   וכן 

 אין התשובה מועילה.  זהסלוח. לימדונו חז"ל שבלא התאמץ ולהנפגע ל
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 תפילות החג 

על פי החלטת צוות צח"י, המזכירות וועדת בית הכנסת, ומתוך רצון לשמור על בריאות הציבור,  

 . בחוץ נקיים את התפילות כולן  

 פטור מכך.    -  חושש להגיע   ו א   וד יד , בב ן ו סיכ חובה, ומי שנמצא ב התפילה בציבור אינה  

תקיעות    30מעיקר הדין, די בשמיעת  חד מהמניינים יפורסמו בנפרד.  שעות תקיעת השופר בכל א 

 כדי לצאת ידי חובה.  

להג  ולמתקשים/ות  למבודדים/ות  שופר  המניינים  תקיעת  אחראי  דרך  לתאם  ניתן  למניינים  יע 

 השכונתיים.  

 ה ננהג כדלהלן: כ י מס   עם ך  מוש מ   ן מ ום והקושי לשהות ז מפאת הח 

 מניין בהתאם לשעה שהוגדרה(.  התפילות יחלו בשעה מוקדמת )כל    . א 

     -  )אפשרות   לומר בבית, התפילה תתחיל מ"נשמת כל חי"   את ברכות השחר ופסוקי דזמרא יש   . ב 

 .  בהתאם להחלטת כל מניין( 

     צות ע ובהתיי ציבור  ה   ול דעת של שליחי )על פי שיק   שירה   חלק מהפיוטים ייאמרו בלחישה ללא   . ג 

 .  עם הרב(      

 .  ררים ופינת שתיית מים. מותר לשתות מים בלא קידוש בכל המניינים יוצבו רשתות צל, מאוו   . ד 
 

 זמני תפילות ראש השנה תשפ"א 

 "פעוטונים"  מרכזי  קשתות  צפוני 

רדי ספמניין 
נא   )פרגולה(

  להירשם אצל
 אליקים איטלי 

 אלי כהן צביקי  עדו  רון  נחמיה

תפילת ערבית  
 שבת וחג 

  רבע שעה
אחרי  

 ניסת החג כ

רבע שעה  
אחרי כניסת  

 החג 

רבע שעה  
אחרי כניסת  

 החג 

רבע שעה  
אחרי כניסת  

 החג 

רבע שעה אחרי  
 כניסת החג 

 07:00 07:00 07:30 07:00 07:00 שחרית

זמן )משוער( 
 תקיעת שופר

08:45 08:45 09:15 08:30 09:00 

לפני תפילת   18:00 18:00 17:45 17:30 תפילת מנחה 
 ערבית 

 
                  18:59  סיום הצום       04:57  וםת הצתחיל  - ני( ם ש)יו יה צום גדל  

 



 

6 

 

 נו בפייסבוקא צמ          

 

Cobi Stein  
 חבר 

 שעות  17  
 

                     
                         

של  אצל התפילות  את  בקיבוץ,  יעשו נו  השנה  ראש 

בח שלפי בשכונות,  למרות  וזה  קטנות.  בקבוצות  וץ, 

לבית   להכניס  לנו  "מותר"  המסובכים,  החישובים 

ראה את  בלי לחרוג. מי שלא  איש    120-150-הכנסת כ

עופרן בעת קבלת ההחלטה הזו, לא ראה הרב אילעאי  

מגז )אני  מימיו  מיוסר  הבפרצוף  אבל  את  ים,  נתם 

קשה   החלטה  זו  בכובד   מאוד,העניין(.  שהתקבלה 

ראש ובלב כבד. והיא נובעת מתוך תפיסת עולם שלא  

מה שמותר  שואלת בכל הזדמנות "איך אני מגביר את  

 זה, שואלת "איך אניד זה, לא פעם לפני  לי?" אלא לצ

עושה את מה שנכון ואחראי?". או כמו שהרב אילעאי 

מעריך, אני  זאת,  מנסח  להחמיר   היה  ההעדפה 

. על  דמת לרצון העז להתפלל ברוב עם בפיקוח נפש קו 

הרב  אל  הערכתי  אחרים(  דברים  הרבה  )בין  כך 

 אילעאי.

תהיינה השנה  ר  התפילות  מבימי  מאוד  ש  אשונות 

נוי, מעבר השי אני מאמין ומקווה שהשנה שעברו. אבל  

לכך שיש בו כדי להציל נפשות, הוא לטובה. שינוי הוא 

ש השנה.  ל, וטלטול הוא תופעה רצויה בראדבר מטלט

ו אומרים בתפילה, אבל אני ממש  "מי ינוח ומי ינוע" אנ

חפצי  אנו  אמנם  עדיף.  השתיים  מבין  מה  בטוח  לא 

 שלא בתנועה, מת.  מנוחה, אבל כידוע, מי 

 

 שיתופים  2         )נכון לכתיבת הגיליון(   36 
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 ושוב נתחיל מהתחלה 

  

 

 חדש לשחר ברכות

ְכִוי ב    ֶּׂ ֹוֵתן ַלש   ְך ַהנ  ה ְלַהבְ   רו  ינ  ין יֹום ב ִ ה ִלש ְ   ִחין ב ֵ ְזכ ֶּׂ נ ִ ֶּׂ ה, ש  ְיל  ֵבין ל  ת קֹול ו  מֹוַע אֶּׂ

ין טֹוב וְ  ְכִוי ְוַנְבִחין ב ֵ ֶּׂ ֶּׂ  ַרע,ַהש   ת ְלש  ין ֱאמֶּׂ יב ֵ ר, ב ֵ ֹוםן אֹור קֶּׂ כ ִ  ַהי  ַ  ים. ְלַמְחש 

ו ת ַהק ִ  ְבִריִרי  ַ ת ֵעיֵנינו  ְלש  ַקְחת   אֶּׂ פ   ֶּׂ ִרים, ש  ֹוֵקַח ִעו ְ ְך פ  רו  נב   ל   ֶּׂ ו ם ש  . י   ו 

ְדת   אוֹ  ַ ימ  ל ִ ֶּׂ ִרים, ש  יר ֲאסו  ְך ַמת ִ רו  ה. ב   ע  נו  ש  ַהת ְ ת חֹופֶּׂ נו  ְלַהֲעִריְך אֶּׂ  ת 

רו   זוֹ ב   פו  ְך  כ ְ הֵ   ִפים,ֵקף  ֶּׂ ת  ַרְמת   ש  אֶּׂ נ  ֵ יר  ֹראש  ִ ש  ב ְ ו  ו   ה  ב ִ ה  ְיִציר  יֹוְזמֹות  ב ְ ה,  ְתִפיל  

ִדית.  ה ֲהד  ְזר  ְבעֶּׂ  ו 

יש  ֲערו   ְך ַמְלב ִ רו  נ ִ ב   ֶּׂ מֹור ַעל ִמים, ש  ְ ִביבֵ   ש  ס ְ מ ִ ֶּׂ ה ש  ע  ש    נו  ב ַ ֵ ש  ה. ְלבו  ְרמ  ב ְוע  ז   נו  ֵיש  ֲאִוויַרת כ  

ַהנ   ְך   רו  לַ ב   כ ֹ עֵַ י ַ  ֹוֵתן  ֶּׂ ף  ש  קְ תִ וְ ַתת    נ   ַח,  נ ִ ֶּׂ ש  ִמי  ל  ְלכ  ן  ֵ לֹא  ת  ִצים  ְלח  ת  כֶּׂ ְלַמֲערֶּׂ ַלע 

ֹ ת ַהכ  ת אֶּׂ רֶּׂ ֹא ְלהִ חַ ֻמכ ֶּׂ ל  ֶּׂ ֵחק.  י ש   ש   

ךְ  רו  א    ב   ץ ַעל הַ רֹוַקע ה  ֵדינו  ִלרְ רֶּׂ י  יַע ב ְ ַסי ֵ ְ ת  ֶּׂ ִים, ש  ת   ַעְולֹות קֹוַע ַעל  מ   ְלַהֲחִזיר אֶּׂ ו 

ה וְ  ר  ְ ש  יַהי   ִ ש   .לֹות ְלַאְרצֵ ַהמ   נו 

ְך   רו  ר  ין כִ ַהמ ֵ ב   בֶּׂ ג ֶּׂ ְוִנְצַעד  ִמְצֲעֵדי  ִנים,  כ  מו  ְהיֶּׂה  נ ִ ֶּׂ ש  ה  ,  נ  בו  ת ְ בֹוד,  כ  ב ְ ְמִתינו ת,  ב ִ

ו   י  ִ ֱאנֹוש  ל מִ  ,תוֶּׂ ר כ ְ כ   תֹו.ְגד   ל  י זו  ֵ  ַלפ 

ה ִלי ש   ע  ֶּׂ ְך ש  רו  ֹ   ב   ל  ֶּׂ י, ש  ְרכ ִ ל צ  ֹוף ַאחֲ כ   ְרד  וה ְואֶּׂ ְתַאו ֶּׂ ֶּׂ א אֶּׂ ה ש  וֹ ֵאין ִלי  ֵרי מ  ְך ב  , צֹורֶּׂ

יר ְלַעְצמִ דַ אֵ וְ  ֹו. ע ְלַהְגד ִ ְך ב  י ֵש  ִלי צֹורֶּׂ ֶּׂ ה ש  ת מ  ק אֶּׂ ֵ ְלַספ   י ו 

ר  ֵ ה, ַעט  ר  ְגבו  נו  ב ִ נו   ֱאזֹור אֹות  ִתפְ אֹות  יח   ב ְ ֲחך  ב ִ ת רו  ֵלינו  אֶּׂ ֵרה ע  ְ ה. ַהש  ר  ֹוִנים, א    ֵסינו  ַלש  

ל   ֶּׂ ש  ם  ְרֵכיהֶּׂ צ  ו ק  ִסיפ  ִייםב ְ לו  ,    ַהת ְ נו  קו ם  ְוִנְזכ ֶּׂ ב   ל  ִממ ִ ב ְ ה  ים  ְמֻרצ ִ ר  ֹוקֶּׂ ב  ל  י  כ  

. ֲאַנְחנו  ֶּׂ ֵמן                                   ש                                                              א 

 ת.  התחלושל הוא גיליון גיליון ראש השנה 

 . קופהתשנה ו תחילתל  גם כות השחרבברתחילים את היום, נפתח כמו שמ

 י: דינה ספראהכתב

7 
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 ושוב נתחיל מהתחלה 

 רעות בית אריה  /  "ששנה מתחילה לה כלא זה נפ"

 

חדשלהתחיל   בפעוטוןשנה  להיפרד    ה  זה 

מקום בלב    ם אהובים ולפנותמקבוצת ילדי

ניקיל חשבנו    נוחדשים.  ,  ותכננווסידרנו, 

 הפעוטון מוכן ומזמין. 

ח שנה  בפעוטוןדלהתחיל   פרפרים זה    שה 

רגשותבב שמחה    טן,  של  מעורבים 

אצ כמו  חששות.  לצד  הילדים  והתרגשות  ל 

 .צוותהכך גם אצל נשות  ,והוריהם

בפעוטוןהל חדשה  שנה  תהליך   זהו  תחיל 

הד וסבלנות.הסתגלות  זמן  אחד  ורש    כל 

 שונה ובקצב אחר. פןאותו באווה חו

 

אלו ימים של    להתחיל שנה חדשה בפעוטון

לוהיכרו הילדים  הדדית,  להכיר מדית  ם 

שטח את  היום   אותנו,  סדר  את  הפעוטון, 

לווהכללים.   אחת ואנחנו  כל  להכיר  מדות 

ה מה  מהם.  מרגיז ואחד  מה  אוהב?  וא 

 ...  אותו? איך אפשר להרגיע?

חדש שנה  בפעוטוןלהתחיל  יחס  ם  ע  ה 

סבלנות  ,  וחם  אישי והרבהרבה  ה  וגמישות 

והוריהם  הילדים  של  ביכולת  אמון 

   עם המעבר. התמודדל

  עוד שנה שבה  -  א ששנה מתחילה להנפלזה  

ונתפתח, נחקונחווה  נגדל  ונגלה  ,  נשאל  ר, 

, נתאמן  את השפהנשכלל    את פלאי העולם.

 הנה!בתקשורת בין אישית וכמובן גם נ

  רה.וחזרה לשיגה ריאות טובבתפילה לב

 אדשנה טובה מ                                       

 
     

 

 

 

 

 

 

 בשיר וברוח טובה, "

 תחילה בסימן שאלהכל שנה מ

   ואנחנו נמצא לה תשובה"

 ן פרידמן( )ניס
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 ושוב נתחיל מהתחלה 

   ... בשירות הלאומי מתחילים

שנה  ח  שוב  , והנה והתחלנו  שנה  לה  לפה 

  ף תש"  . בנות השירות הלאומי של שנתחדשה

והנה הגדול,  החופש  בסוף  סיימו  כבר    רק 

רעננה,   חדשה,  קבוצה  לה  מלאת הגיעה 

   ת של נתינה.כוחו

שונה  ההתחלה   הבנות  מאתגרת.  ו השנה 

מגיעות  הח בתקופיבלקדשות  ונה, ורהקת  וץ 

. בעבר, הבנות יכלו  תקופה עם הרבה הגבלות

ולהיפגש  הל הקיבוץ  ברחבי  חברי    עםסתובב 

עורכים   אנו  כרגע  בחופשיות,  יותר  הקיבוץ 

הכרחיים. מפגשים  חברי   רק  עם  סדנאות 

נפגשים שהיו  ותו  קיבוץ  להן  עימן  רמים 

ח  דיכ  ,כרגענדחו  שרונם  ימכ שיפה למנוע 

 ת. שאינה הכרחי

חשוב   ,יחסית  ,ותדדמבות  ונבה אך  בדירתן, 

ל התנדבות  מעורבות בפרויקטים ששיהיו  לנו  

  דיירת מבנות שק"ל, פרויקט כמו: אימוץ של  

למידה"  "מרכז  עירית",  "חסדי   "אתגרים", 

בשוהשתת "אורייתא"פות  לאט יעורי  לאט   .  

התנדב  לילו  תחוילתלם    כנסוייהבנות  

ן בזמנ  ,תחומי ענייןי  לפ  ,תבויות השונובהתנד

 פשי. והח

תומךהליו ליווי  בעצם  הוא  שלנו  אנו    .וי 

צ לכל  ובכלל.    ,ןהירכודואגות  לכל בדירה 

, ואנו מקום השירותהאחראי שלה בת יש  אח

 מעטפת.   מעניקות

לתפקידי  בנות  ה כרגע מסי  חינוךשבאו  יעות 

עק הל  -  בבקרים  ,דבבית  ודי יסתלמידי 

,  כןולאחר משר כח!  יי  –וק"  ים מרחש"לומד

 ם.בבתי הילדיממשיכות 

  קצת   השנה,  חששות  נםיש  ,להכמו בכל התח

ב..  יותר. רואים  אתם  אם  חורות  אז 

בשבי להאירמקסימות  מוזמנים  להן   לים, 

 פנים. 

 

בקיבוץ,  לאומי  שירות  בנות  חמש  יש  כרגע 

 ואלו הן:   .בחינוךבדירת שק"ל ושלוש  שתיים

שבשירא צוריםמ  טל  שנייה,  שנה    ,ראש 

 "ל. ת בדירת שק מתנדב

 

 . וורד גרוס קימוש משפחה מאמצת:

ורהפטיג ראשונה, מתנדבת  שנה    ,ניצןמ  רוני 

 בדירת שק"ל. 

 . שרי שטייןי וקוב משפחה מאמצת:

מרדכי אצלנו  שנה    ,קדומיםמ  איילת  שנייה 

 .ו' -ה'בקיבוץ, מתנדבת בזוגון 

 . לויעינת ורן מצת: משפחה מא 

ראשונה, שנה  ,  קנעםמי    לביץטנכיה  שר

 .משק ילדים ב' + -ן א'נדבת בזוגומת

 מיכל ואלי ברלב. משפחה מאמצת:

צחי  מתנדשעלביםמ  יעל  ראשונה,  שנה  בת  , 

 משק ילדים.  ד' + -בזוגון ג' 

 שמעון ותמר בזק.  משפחה מאמצת:

המאמצות  למשפחות  להודות  המקום    זה 

על   שלקחו  לביהיקרות  להיות  עבור   תעצמן 

 רות. השי בנות

לששנזכ הרבה  ה  עם  טובנה  ות, בשורות 

 ורק טוב, תכרמבובריאות, שגרה 

בטר ואבי'ה  כהן    -  דבורה 

 מקשרות שירות לאומי 
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 ושוב נתחיל מהתחלה 

   אות שינינו מציו  ש"ף נולדנו בת 
  שלומי ומעיין זלקינדשל בכורה  ה ם תב ,זלקינד  ִמיָּה -  נולדתי בתש"ף

יבנ  ,זלקינד  הִמיָּ אני   בקבוצת  רביעי   ,הדור 

 . נולדתי בתש"ף

שליבס רבא  אריה  ,א  ממקימי   ,משה   היה 

משה  רבא  של סבא  הקיבוץ ואני גרה בביתם  

זכות    לז"  עליזה  רבתאוסבתא    הארי וזו 

 גדולה עבורי. 

חנוכה   בערב  יקרותתי  כנסוה  נולדתי   אור 

הורי ומעיין  ,לבית  משפחת    ,שלומי  ולכל 

 זלקינד.

הוא   בשבילי  יום  "צכל  בעולם  עוד  קטן  עד" 

יש לי משפחה הולכת.     עדיין לא  מרות שאניל

 מרת.  אוהבת ותומכת וכלבה ששו

החייכנית" כ"מיה  לי  קוראים  כך  ולם.  , 

המצב, ו  ,ובאמת לי  למרות  טוב  כך    ,ממש 

 ות ולשמחה. ימיפטולאת  יש לי סיבות טובוש

נ שלי  התינוקות  פתחהבוקר  שם    ,בבית 

חלקם   עם  טובים,  חברים  אני מצאתי 

 ות. צ ובשבת"שחקת אחהמ

 פה ושווה. ענחה משפב אני מוקפת 

דודהדודים דודים,  בני  וסבתא  וסבא    , 

סבא    .שושיוסבתא    ישראלאהובים, 

תי לבלות בבריכה ולשמוע סיפורים על פקהס

כורהימ היה  סבא  בהם  עים  בע  רכיו  ל 

 ריחיה.ומצחצח את א

הקיץ יצאתי לראשונה בחיי לטיול משפחתי,  

ונהנ רא  אוד.מ  תייחמולתי,  ממבט  שון  כבר 

אומ שאני  ולי    לנויש  רת  נהדרת  יש ארץ 

 ה משפחה.אחל

שנה הבאה תהיה שנה  לכולם שה  אני מאחלת

נוכל   והטיליםשבה  הקורונה  מאימת    .לנוח 

לשוב   המרפס פגש  יולהשנוכל  י  לבת"  "על 

,  שדרך אגב ממש לא מפחידות אותי  ,תכומס

רק  ולא  חיוך  לפגוש  שמחה  הייתי  אבל 

 . עיניים

כולםשנזכה   שוב  אח  לשבת  כשבט  ים ביחד 

מאחלת    יחד.  גם טובה  אני  משפחתי  לשנה 

לחברלהאהובה,   התינוקות,  י  צוות לבית 

ויה והקר  יבנה.לאהוב  קבוצת  בית 

ככש  ",מבית"בהבולטים  ם  המדורי  חדא אותו  קורא  ם לורובם  רב יבעניים  מדור    ,ן  הוא 

טוב מכל  יםהמזל  בחרנו  שניים  יםהמז"ט.  שבלטו.  שניים  שנייםמציאו  ינושש  הרבים   ת. 

, לידה ראשונה ונכד  תחבווהתר  פריצת דרך של התחדשות  .פחותיהםשמליו כפורצי דרך  שה

 : ראשון. הנה סיפורם
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 ושוב נתחיל מהתחלה 

 . יליהב ורחלבן ראשון ו ,רמי טסלנכד ראשון לשמוליק ונע  -גלי  –נולדתי בתש"ף  

  : שמוליק ,סבהשל קולו 

ת ב  התפרקתי!   ,זהו סוף נ  ףש"שנת  הפכתי 

 סבבהיה ב  התרחישסבא מפורק.    -ף לסב  סו

כל    ,בשעת בוקר מוקדמת  .של הקורונה  ף"אל

 ,י עטוף בטליתישק עטוף בקורי שינה, אנהמ

ל  השחרמנסה  ברכות  יוצא    מלמל  אך 

אני    כיצד  מפנטז   ודשים אנימפוקוס. תשעה ח

לב בהתרגשות  הכנסתצועד  בית  מנשק    ,ימת 

ושבור ל חבקו  ומברך   את אותיות התורה   זק 

המבורמהתרגשות ה'  "ברכו את  הגבאי   ."ך: 

ג כל הציבור שוא  ... "שברךמי  "מזכני בברכת  

מהלב.  ,  אמן  :אחריו היוצאת  בשירה  ופורץ 

עזרת    מעבר לא    ,נשיםהלסורגי  סבתא 

להסתי דמעומצליחה  את  השמחה. ר  ת 

עפותהסו על    כריות  מתחרים  והזאטוטים 

אני  ענקית  בגאווה  תפיסתם. 

הכנסתת  יממב  יורד   , בית 

מ את  חברים  עלי  קשים 

ללחוץ   , ההליכה רוצים  כולם 

ידי להםו  את  נענה  יודע   ,אני 

סוף מחה אמיתיתש ם  יבבלש  .

מו למקום  מגיע  אני  שבי. סוף 

אז   לרק  לעצמי  הוציא מרשה 

  יניי את ע סות  כול  ,בדממחטת  

במה מבחין  אני  עורפל לחות. 

  צר לשיעור ק  ,ברב של הקיבוץ שעולה לבימה

  של הרב   תופיחטלא מרוכז, רק  ני  . ארכהבלו

ומאחל    נערת אותי.על שכמי מ ידי  לוחץ את 

  א לכל זה    .אני מפורק  "ה...לחופ  לגדלו"  :לי

לא היה ,  את  ובכל  .ותו הרגעמי באחש  ,יקרה

ני  אשונה שם הראזו הפע  .יסבא מאושר ממנ

ולא ישירו "  מי שברך"אז לא יהיה  נו,    .סבא

   ..ניי ניי ניי.  יל

יברך את  א  גם הרב ל  .יותפו סוכרלא יעו  ,ולא

 אז מה?   .הרך הנולד

 ?!למה – יתחלוחלאז למה שוב 

ח הסיפורשבתם  ואם  הסתיים   ,שבזה 

 טעיתם. 

בב שבת  הבאותה  במניין  ללא  וקר  שכונתי, 

תורה אבל  ספר    ה מל)  לפתע,  ענק  ל קה  לומ, 

  צביקי   של  קולו  ( לפתע  לי  בא  הכל  תמיד

 אהו  יעקבו  יצחק  אברהם   שברך  ״מי:  הרעים

  נתן   בת  רחל  לדתהיו  האישה  את  יברך

 הפך  ,בשגרה  טריוויאלי  כך  שכל  מה  ״...ורות

 ,תגשםהש ענק    וםלח  להיות

 , למעלה  ,שם  .לרדת  החל  וגשם

  עיני   ,גדולה  התרגשות  ההיית

 . ות יבש נשארו לא המלאכים

 , תורה  ספר  היה  אשל  נכון  אז

  שלא   ונכון  מש()קראו מתוך חו

  לחצו   שלא  ונכון ,  זאטוטים  והי

 ענקה   הלהק  רוב  וגם  ,ידיים  לי

 הרב   וגם  ,פוריםציבעצם    היו

  , ניין מ   וק בדי   היה   , היי   אבל .  מעורב  היה  לא

  שמר   ,שבת  ירתואו  על  שמר  , רווחים  על   ששמר 

 רק   אני.  ותומכת  רגישות  תמלא  קהילה

ת נששנולד ב  חדש  במסתם ס,  תודה  ...  ייתצר

 . ףתש"
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 גיל השלישי התחילה בתפקיד: מ

 ים יקרים, רבח

לתפקיל נכנסתי  כחודש  הגידי  פני  כמנהלת  ההחדש  השלישי.  עצמל  על  לקחת  את  החלטה  י 

ו הרצון  מתוך  נבעה  להיהתפקיד  יהבחירה  "קבוצת  מבית  חלק  בנטל נבות  כתף  ולהטות    ה" 

 היקר. בות לקיבוץיהאחריות והמחוי

 התפקיד, היו חשובים לי מספר דברים:כשהחלטתי לקחת את 

 .וציתוחבר, בתוך המערכת הקיבהרווחה האישית של כל חבר  ➢

 קיבוץ.הגיל השלישי לשכבות גיל נוספות ב ברי חהקשר בין  ➢

 ם. לומות שלהחווכלוסיה זו, לפעילות סיוע ביוזמות של חברים פרטיים בא ➢

 

התחלתי להכיר את המערכת    (,בהם אני בתפקיד זהשוחמישי    בחודש האחרון, )בימים שלישי

 קיבוץ(. תי "על השבילים", כחברת והחברים היקרים בה )מעבר להיכרו

כמן, תמר מרוז, יעל גדסי ונח  ו  ר, יעקבדבורית אדם צוות הגיל השלישי המונה את  תי ענפגש

התעדכנתי  ותחי בפגישה  בז לגבי  .  שנעשו  הבניהדברים  הקורונה,  בקיבוץה  ימן    , והשינויים 

תן ליצור מפגשים הם על החברים המבוגרים. התחלנו לחשוב על רעיונות כיצד ניוההשפעה של

 . הקורונהבתקופת 

 ד:ועו

 פגש ואכילה משותפת  מל )לצערי רק לכשבועיים(פתחנו את חדר האוכל  ➢

 ם בחדר האוכל.לאנשים המבוגרי    

 השונים )צמיחה, חן ואפייה(. פגשים"ת כוסית לשנה החדשה למתנדבי ה"מהרמ וקיימנ ➢

 ת החגים בחדר האוכל., לקרא)נתן גדסי( גציו מכירה של התכשיטים של קיימנ ➢

 .רחלי ויצמןת פרחים לחג, בהדרכתה של  שזיר קיימה סדנתהת ➢

 . ת הקורונה והחגיםנו נכנסים שוב לתקופה לא פשוטה בעקבו נו אלצער

 ת פיזית ונפשית.מתפללת כי נצלח אותה בשלום ובבריאואני 

 אצלנו. הקשורים לגיל השלישי אותם כדאי לפתחאשמח לשמוע מחשבות ורעיונות נוספים 
 

יעל עופר הראל  - שנה טובה                                                                            



 

13 

 

 משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים 

 אסיפת חברים 

שעברה  באסיפה   השבת  במוצאי  שהתקיימה 

את   להעלות  עדנה  של  הצעתה  התקבלה 

ב  החצרנות  למוצרי  המוצע    . 25%-התקציב 

מ  את  להפריט  ההצעה  החצרנות  עצם  וצרי 

בקלפי  תו  להצבעה  היא    לשם ו בא  אישורה 

המצביעים.  וזקוקה   מקולות  שליש  לשני 

על   נדחתה  זה  שבוע  לסוף  שיועדה  ההצבעה 

למועד   הגדול  המבודדים  מספר  מתאים  רקע 

אולם   של  לגורלו  הוקדש  השני  הסעיף  יותר. 

אחד   מצד  הישן.  השימורים  במפעל  הייצור 

ב  המבנים  מדובר  ברשימת  שנמצא  בניין 

ומצד ל  יקר    שימור  שטח  על  עומד  המבנה  שני 

את   מאפשר  ואינו  לתעשייה  שמיועד  מאוד 

לא    ו של השכרת  כל שטח המפעל הישן. הדיון 

ים  הסתיים ונדחה לאסיפה אחרת. ככלל, עומד 

לפנינו שורה ארוכה של נושאים לדיון, משקיים  

במוצאי  נוספת  אסיפה  נקיים  אנו    וחברתיים. 

לא  האסיפות  את  ונחדש  "שובה"  חר  שבת 

 ות, במוצאי שבת נח.  סוכ 

 קורונה 

נקיים  לאחר   כמעט  היינו  בהם  רבים  חודשים 

הן   עוצמתה,  בכל  למחננו  הקורונה  הגיעה 

במספר החולים והן במספר המבודדים. הסגר  

הזדמנות   עבורנו  מהווה  המדינה  הכריזה  עליו 

להתכנס, לצמצם פעילות להכרחי בלבד ולעבור  

מספר  את התקופה בשלום. ההדבקה הגיעה מ 

מקומות  יוונים והייתה צפויה כפי שנצפתה ב כ 

הגדולה   המבודדים  כמות  בארץ.  אחרים 

והתהליכים   ההנחיות  של  לימוד  מצריכה 

שהנהגנו לעצמנו כאן ביבנה במטרה לשפר את  

ההנחיות ולמנוע עד כמה שניתן מקרים כאלה  

הג  בין  ישיר  יחס  שיש  לזכור  יש  בלות  בעתיד. 

מתגלה  כאשר    והיתרים לבין מספר המבודדים 

מבקשים   אנו  הזה  בשלב  להתכנס  חולה. 

עד   שבוע  ולחכות  פעילות  לצמצם  בבתים, 

החלטה   התקבלה  כך  זעם.  יעבור  עד  שבועיים 

על מנייני החג בדשאים, מחוץ לבית כנסת ועל  

סגירת החינוך החברתי. וברוח זו נמשיך ונקבל  

הס  הקרובים.  בימים  "לעצור  החלטות  יסמה 

הי  ההדבקה"  שרשרת  עכשי את  חיים  א  סם  ו 

שש  מאמינים  אנו  ההנחיות  עבורנו.  על  מירה 

חברתי   ריחוק  על  לנשום    יאפשרו והקפדה  לנו 

חג   עד  לפחות  או  "שובה"  בשבת  כבר  לרווחה 

 הסוכות.     

 תורנויות 

נושא חלוקת הנטל בתורנויות השונות שב ועלה  

היה   , קורונה לדיון. עוד בימים כתיקונם, לפני ה 

ב  ה פער  מתורנ ין  שנדרש  ל מאמץ  הרפת  בין  י 

הקורונה  שהחלה  מאז  התורנים.  ובטלו    שאר 

תורנויות רבות הפער התעצם מאוד. המזכירות  

מבקשת מכל אחד או אחת שלא עושים תורנות  

על   ברפת  לתורנות  זמן  לתקופת  לעבור  ברפת 

התורנויות,   סדרן  הרפת.  תורני  על  להקל  מנת 

אניקסטר  הת   , שלמה  אל  בבקשה  ו יפנה  רנים 

בתורנויו  הרפת להשתבץ  חליבה,    ת  השונות: 

תחשוב על פתרונות    הגמעה, קירוב. המזכירות 

 נוספות לחלוקת הנטל בצורה שווה יותר.  

קבוצת   אנשי  לנו,  טוב  שנה  בברכת  נסיים 

יבנה, לכל עם ישראל ולעולם כולו: שנה טובה  

ומבורכת, שנת בריאות, שלום ואהבה בין איש  

 הו.    לרע 
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 ף אסתר ויהודה )צ'ף( יוסמה קורא בספרייה? / 
 איחוד ספריות

לאיחוד  בימ שנה  מציינים  אנו  אלה  ים 

החב לטובת  שפועל  איחוד  ים רהספריות, 

הספרים כל  ספרי    -  כאשר  העיון,  ספרי 

ו הרךספריההקריאה  לגיל   מרוכזים   -  ם 

 במבנה אחד.

הקורונה  בגלל  בגלל    ,אולי    ,נוחותהאולי 

ס לקבל  בוחרים  רבים  בתאי חברים  פרים 

לבוא  ,הדואר לפני ש  תבשעו  לספרייה  או 

מקובל   זה  הצהריים. זה  וגם 

או   להתקשר  ניתן  עלינו. 

כמובן   מסרון.  נו שאלשלוח 

לספרייה להגיע    , ממליצים 

ולבחור   מהספרים  להתרשם 

 פר כלבבכם. ס

הגבירה הקורונה  את    תקופת 

מספר הקוראים שלנו, והביאה יותר קוראים  

 כולל ילדים ונוער. ,לספרייה

הקיץ,   ערכבמהלך  הילדים  קום במ  החברת 

 תיות, הקרנת סרטים וכו'. פעילויות חבר

י  במקום,התקיים    כמו כן, ,  מיםבמשך שבוע 

בהדרכת   אנגלית  ללימוד  אדריאן  מרתון 

 . באוסי ג'וליואסולין 

יולי חודשי  של  הארוכות  אוגוסט, -בשבתות 

הי עקד  בית  אחה"צתה  יספריית  , פתוחה 

ש  חברים  להיכנס,לטובת  להציץ    שמחו 

וס מחסה  או לתפ פור לילד, לספר סי בספרים,

 זמני מהחום במהלך טיול השבת.  

 רייה לקהל.פבתשעה באב פתחנו את הסגם 

את   מארחים  ואנו  החלה,  הלימודים  שנת 

ה'   יילד בבית ו'  -כיתות  מרחוק  הלומדים 

הם. זאת בנוסף לתלמידי יבליווי מדריכ  ,עקד

 הפנימיה והתיכון. 

 טוב להודות... 

ל סולטניקתודה  התקנ  ארי  האינטרנט  על  ת 

זו(,  WI-FI)  טיהאלחו למידה   המאפשרת 

לסטודנטים  תשו גם  בבית לומדים  העזור 

  גם   תודהו  לתלמידי התיכון ומוריו.  כןעקד, ו

אסוליןאהל ויצמןו  רון  שירותי   לאברהם  על 

 השנה.כל התמיכה המקצועיים לאורך 

מהספרים מ  ועכשיו, מבחר 

 : החדשים שעל המדף

 ספרי קריאה: 

ממלון   מלאני /    'ריץהגברת 

סוחף,   -  'מיןבנג היסטורי  רומן 

ומתח אווירה  על   .מלא  מבוסס 

בני האמי  דמויותיהם של  תיות 

ריץאוזלוהזוג   מלון  את  שניהלו  בפריז,    ', 

 בתקופת מלחמת העולם השנייה. 

אלטו פאלו  את  עוזב  לא  אחד  יניב /    אף 

חוקרת   -  'איצקוביץ עם  ישראלי,  רומן 

מ  ,משטרה שבורח  טובים  בן    , משפחתונער 

 .וגם בנו שיוצא לטיול אחרי צבא  ,פקיד בנק

הגעגוע,   משותף  לולכולם  חופש השאיפה 

 בלתי מושג.  

לינדה הול  סימנים קטנים של אושר   -  מס/ 

אחד   וגבר  אחת  אישה  על  וחכם  חם  רומן 

ועל  החיים  באמצע  זה  את  זה  שמגלים 

  .היכולת להתחיל מחדש

  :רנוע ספר

/ עמלה עינת לנוער   –  פחד בין הגבעות  ספר 

למיד ישיבה ומנהיג חבורת נערים פורעי תעל  
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בשומר ההתנחלויות  באחת  חודר  הון,  חוק 

הפועלת  נוער  בני  לקבוצת  ריגול  במשימת 

פעולהלקי שיתוף  של  מהלכים  בין    דום 

מעבר  החיים  ופלסטינים  יהודים  תושבים 

הירוק. כך  לקו  לב    ,ובתוך  ִקרבת  מתפתחת 

 ... אפנלבין תלמידת אול בינו ,עמוקה

  :ספרי עיון

מרתקת    –  איתן  רפי/    הסוד  איש ביוגרפיה 

 כשאהיה"ר:  ר הצהיבן עש  של מי שעוד כילד

-ארץ  לטובת  מרגל  להיות  רוצה  אני,  גדול

ובמהלך "ישראל רחוק,  והגיע  גדל  הילד   .  

  בכירים   תפקידים  מילא,  הבאים  העשורים

ולעתובמוסד  כ"בשב  ביותר גם  ,   זקנה 

 .וליטיקהפב

  רוני אלשיך /    ערכים במבחן,  בחזיתמפכ"ל  

הערכית,  המחבר    – משנתו  את  פורש 

והמנהיגותית בביוגרפיה    וגהרהא,  הניהולית 

ו בצה"ל  שנים  שמונה  ששירת  מי  כמעט של 

שלושה עשורים בשב"כ, ומשובצת באירועים  

 .שטרהמשליוו את כהונתו ב

בם בן  לדבר  יוסי   / מצוא  לעת  תורה  דברי   ,

תורה   -  טולילה דברי  לאירועים    מחפשים 

ית מילה, פדיון בכור, בר מצווה, שבת כמו בר

בצ המביא  זה,  ספר  ועוד?  עוררת  מורה  חתן 

שעניין מגוון  לכל,  המובנת  ברורה  ובשפה  ל  , 

המענה  הוא  שונים,  בתחומים  תורה  דברי 

 לכך.

עומדים לרשותכם בספריית בית , אנו  לסיום

ספרנות,   מידענות,  לשירותי  תמיכה, עקד, 

ותרבות לכם   ואנ  .לימוד  בריאות    מאחלים 

 !מבורכת ומחכימה! ,שנה טובה ,חג שמחו

 

  

 

 

 בית מדרש של תשובה 
 (. "םזו"רש )בנקיים שיעורים במתכונת של בית מד ותהסליח מי אמירתבי

                                         .20:30בשעה  יים בשבוע, בימים שני ורביעיעמיפעל פ המדרשבית 

 .ישלח מקורות לימוד הרב אילעאי

 .ימודרות הללאור מקו מסכםהשיעור היתקיים  21:30בשעה 

 ם.ניובה שויפורי תשהשיעורים יעסקו בס

 .יום כיפורעד לימשיך ( ו13.9) אלולב כ"ד ב התחילבית המדרש 

 . ב"ידיעות יבנה" שלחניינים מוזמנים להצטרף לקבוצה באמצעות קישור שהמעונ

  דתהועדת הרב אילעאי ו                                                                                             
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 כספים. להעברת  BIT לא להשתמש באפליקציה אנו חוזרים ומבקשים

אפשרות לאתר ולזכות את   יבוץ כספים שאין לנוהק ן שללחשבו ברוהוע אחרוניםבחודשים ה

לשימוש   הקלקציה י, אפלתלהעברו PAYBOX ם להשתמש באפליקצייתאנו כן ממליצי  החבר.

 . הויעיל

 "חהנה – הפעולה ףשיתו לעתודה                                                                                             

 

BIT 

  על הראש. אתלי  בה""יששיציקה שבוע שעבר כתבתי לכם שהיתה ב

               ,תייםוומק לראות כבר במספר בתייציקה ניתן  של אותהצאה תוה

 ,רוביםבר בימים הקכ ,נערכיםכעת ם יצקו את הקומה הראשונה וש

  ודהעברה ה נגמ ,מקביל. ביהיקומה השנלהשלים את יציקת ה

 בתשתיות.  

ובצד   ,החדשה היכשרת השטח לבניבה ממשיכים  בצד המזרחי

תיים,  וממערב לקומ תהעובר רךצב הדמ  את מנסים לשפרהמערבי 

 נתמצייזו הדרך הנועה נוחה יותר ולצמצם את האבק. ע"מ לאפשר ת

  הגבול בין הישן לחדש. וקאת  

  נראה בימים הקרוביםבבתים החדשים בצד מערב מקווים שכבר 

 קלונסאות. השל קידוחי   םאת תחילת

 . אליםו? טוב שאתם שגרמה יהיה בס

 ניר גלס     . גרבסכו גם ין יימשיהבנ  ע זה עבודותלרגכון נ
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   ם חייבצרור ה  

  א' בתשרי ''סתש תראס הור

  ד' בתשרי תשס''ב שרה קטן-שטרן

  ו' בתשרי תשע''ז שולמית שלום-בר

  ז' בתשרי תשנ''ט מרדכי הורן

  ז' בתשרי תשנ''ח הציל קהתי

  ז' בתשרי תשע"ד אשר עמנואל ברוכי

  י' בתשרי תשל''ד יר נתןיא אדר

  י' בתשרי תשל''ד אבישי יעקב שוולב

  י' בתשרי שע''ות חנה שרא

  י"ג בתשרי תשס"ז שמעון תדהר

  ט''ו בתשרי לתש'' )גרטה( -בת שבע היכנברג

  י''ח בתשרי תשל''ד צוריאל אדמנית

  חי'' בתשרי תשל''ג לזהאי הרץ

  י''ט בתשרי תשל''ד בנימין יעקב פרלמן

  כ' בתשרי תשל''ג בנימין ימיני

  כ''ב בתשרי תשל''ד מאיר ימיני

  כ''ב בתשרי תשנ''ג מרים רטוב()בכץ 

  'הכ' בתשרי תש''ל גד הרטום

  כ''ז בתשרי 'דתשכ' רינה לוי

  כ''ח בתשרי תשמ''ט אלקנה יצחק הישראלי

  כ''ח בתשרי שנ''זת בנימין רפאל נחליאל

  ל' תשריב תשס''א אלימלך אביטל

  ל' בתשרי תשל''ד עלי הרטום
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 ית פרל אור –ה ש השנרא  גבת וחשבאחות כוננת 

 : קרובבשבוע ה עבודה ד"ר דונסקיהימי ושעות  

 13:00-09:30יום שלישי         15:30-14:00יום שני  

 15:30-14:30 -ו    09:00-08:00יום חמישי  

 :שבוע הקרובב עבודה ד"ר דריה שפובלובהימי ושעות  

 13:00-09:30יום שלישי  

 ליזט  – 25.9        וריתא  – 18.9 : ימי שישי הקרובים במרפאה 

 כן לקראת כל הגעה למרפאה.  אה וכמואם תור מראש מול המרפאנו מזכירים כי לבדיקות דם יש לת

 . גיינה הנדרשותיידו על הוראות ההל הזולת והקפתזכורת !!! נא שמרו על עצמכם וע 

 

 ברכת שנה טובה ובריאות טובה 

 –  שלוחה מאיתנו לכל בית קבוצת יבנה 

 אה ת המרפ צוו 

 

 MRKYAVNE@clalit.org.il 

 בשבת שובה  תתקיים לוי יוגב בר המצווה של  שבת
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 m.cobimkomon@gmail :הכתובת שלנו

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bimkomon@gmail.com


 

20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


