
"ָקֹטְנִּתי 

ִמֹּכל ַהֲחָסִדים

 ּוִמָּכל ָהֱאֶמת 

 ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶּד

ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה 

ְוַעָּתה ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות.

ַהִּציֵלִני ָנא.." 

9 . 12 . 2022  , ג ו תשפ" בכסל ו  ט"

  
הדלקת נרות - 16:22 צאת השבת - 17:17

גיליון 1539

ח ל ש י ו ת  ש ר פ ת  ב ש

חג המשק

(בראשית לב יא)



ב!
טו

ל 
מז למרים ויעקב וכמן 

עם נישואי נבדתם הבכורה

 מוריה

בתם של שושה והלל טואיטו

לאחר תפילת מוסף שיעור מפי 

זאב ספראי

לאחר תפילת ערבית ילמד: 

אסף כהן

16:15- הדלקת נרות

16:30- מנחה קבלת שבת וערבית

 תפילת מנחה בימי החול 16:35

שבת פרשת וישלח

 

13:00- מנחה גדולה

16:15- מנחה קטנה

17:17-צאת השבת

שבת:

08:00 - שחרית ומוסף
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שבת בר מצווה למור שליסלברג תחול בשבת חנוכה, פרשת

מקץ כ"ט-ל' בכסלו (24-23.12)

חגיגת בת-המצווה של אילת ברטוב תתקיים אי"ה ביום רביעי,

ד' בטבת (28.12)

להתראות בשמחות

לבעלי השמחות עדיפות בקבלת דירות אירוח



התזכורת של נח הרץ

"ונתן לנו את תורתו"
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נשיקות רבות ישנן בתנ"ך,

אבל אם הייתם שואלים אותי מהי הנשיקה הגדולה

מכולן? הייתי מצטט מיד את הנשיקה: "ַוָּיָרץ ֵעָׂשו

ִלְקָראתֹו ַוְיַחְּבֵקהּו ַוִּיֹּפל ַעל ַצָּואָרו ַוִּיָּׁשֵקהּו ַוִּיְבּכו"

(בראשית לג, ד).

מתח, איבה, פחד, רגשות נקם של 20 שנה מקבלים

השתנות כל-כך חמה, אנושית, משפחתית.

 

אבל אותנו, כבר בגן הילדים, ניסו ללמד משהו אחר

- "שלא בא לנשקו – אלא לנשכו...", חז"ל, ואם

נדייק: דעה מסויימת מתוכם, ניסו להתמודד גם עם

הסיפור המקראי ובמיוחד עם מסורת הכתיב של

ספרי התורה ("המסורה"), שבחרה לעטר/לסמן את

מילת "וישקהו" בשש נקודות קטנות, אחת מעל כל

אות.

 

ואני, מיום עומדי על דעתי, מבקש לזעוק את

הנשיקה הזו:

למה? איך?

כיצד יכולים הייתם לגזול מאיתנו את הקריאה

הפשוטה, האותנטית, של הנשיקה הנפלאה הזו

כסימן המובהק של ההתפייסות הגדולה שבין עשו

ליעקב? כיצד, אולי מתוך חוויות קשות של נסיון

היסטורי מאוחר בין צאצאי שני האחים, ביקשתם

למחוק את "האפשרות האחרת", את האיחוי

והאחווה הללו?

 

ואולי, הנקודות המעטרות את הנשיקה הזו באו

להרקיד את הפסוק הנדיר הזה, "למרקר" את

הנשיקה הזו מבין כל שטפי המילים הנהדרות,

שהנה, נשים על-לב, הפיוס הזה הוא אפשרי?

מאת: דינה ספראי

משהו מהפרשה בגלל אילוצים לא ראיינו השבוע אף אחד.

אך בעודי מעיינת ברשימת אלו שבר/בת המצווה

שלהם חל בפרשת וישלח, נצבט לבי. 

בכל שנה, כשמגיעה שבת פרשת וישלח, נוהג נח

הרץ להזכיר לי שזו פרשת בר המצווה של עלי וגדי. 

שני אחיי נולדו בהפרש של שנה ויומיים, והלכו

לעולמם בהפרש של ארבע שנים וארבעה ימים.

פרטים שנתקעים בראש לנצח. 

מצרף המקרים הושיב אותי למחרת בבוקר בחדר

האוכל בשולחן עם חברה טובה. 

החברה מספרת לי לתומה שהיום יתקיים מפגש לו

מייחלים אביבה ונח הרבה זמן. נח יגיע לשעה ליבנה

ויחזור. 

לא הייתי שם, אבל אם הייתי, בטוח, נח, שהיית

מזכיר לי: "פרשת וישלח".

מאחלת לכם, נח ואביבה, עוד הזמנויות של חסד. 

 

(מתוך 929, אליעז כהן) 

 



ירקונים  1
 

יבנה וצפונותיה
 

בעיר השכנה נערכות חפירות ארכיאולוגיות בקנה מידה

רחב ביותר, המעלים ממצאים עשירים ומגוונים.

צוות החופרים מטעם רשות העתיקות, יחשוף בפני

הציבור את הממצא במספר הרצאות שתתקיימנה בהיכל

התרבות בעיר.
 

יום שלישי, י"ט בכסלו תשפ"ג, 13.12.2022

יציאה: 18:30 חזרה משוערת: 21:30
 

למגיעים עצמאית: היכל התרבות יבנה.
 

קפה ועוגה - עליכם. במקום פועל בית קפה.
 

א-א-א
 

שערי ירקונים פתוחים לכל 
 

חברים המעוניינים להיכנס לרשימת התפוצה

בוואטסאפ – יפנו לאריה ברנע.  
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שעות קבלה ד"ר מיטל:  יום א' (11/12) 09:00-07:30.  יום ב' (12/12)  08:00-07:00, יום ה' (15/12)  13:00-09:00
 

חיסוני שפעת ! חיסוני שפעת !
אנחנו מזמינות את החברים להגיע להתחסן לשפעת בשעות הקבלה במרפאה .

עד כאן להפעם, חורף חמים ובריא
צוות המרפאה

 

 

מרפאה

mrkyavne@clalit.org.il :טל. 08-8548300, אחות חירום 050-6998317, איחוד הצלה – 1221, דואל

מה בתרבות

סדנה  -  ''המטבח המתוק הלבנוני''–  עם

אדית דגני.  ביום  רביעי,  כ' בכסלו

14/12. הרשמה מקוונת.

אירוע ספורט – גמר המונדיאל, על מסך

גדול, בחסות ועדת ספורט – ביום ראשון,

כ"ד בכסלו (18/12) במשטח, פרטים

נוספים על לוח המודעות.

מופע אורות מיוחד לכל המשפחה עם

סופגניות – לחג החנוכה – ביום רביעי, כ"ז

בכסלו (21/12) בשעה 17:45 במשטח.

 

 

 

 

מוזמנים לבוא להשתתף ליהנות ולחגוג ביחד
                                                                                                              

                                           ועדת התרבות
 



מפעל מאושר

עם: צביה בן אהרון
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ימים דחוסים עברו על מפעל השימורים לקראת

ביקורת של נציג ה-FDA במפעל השימורים. 

על ביקורת ה-FDA במפעל השימורים

ברור. אנחנו עוברים מבדקי הסמכה בינלאומיים קשים

כל שנה או שנתיים, ובהם נכנסים הרבה יותר עמוק

לתוך המערכת ואנחנו חייבים לעמוד בהמון

קריטריונים. ה-FDA הוא לא גורם שנותן רישיון או

הסמכה אלא רק בודק שמה שאנחנו מוכרים זה בסדר.

היתה לנו יועצת שהכינה מראש את רשימת הנושאים

הנדרשים ובהתאם לכך יכולנו להראות לו כל תעודה,

מסמך או יומן כדי להוכיח שהכול מתנהל כשורה.

אין שום ספק שלא היינו יכולים לעבור מבדק כזה

במפעל הקודם. כל מבדק שאנחנו עוברים היום הוא

על רקע התנאים המשופרים של המפעל מאחזקת

הבנין, תפעול המערכות, ויכולת להקפיד על נהלים.

כשיש תנאים טובים אפשר לקיים את הנהלים. 

משרד הבריאות האמריקאי מפקח גם על תרופות וגם

על מזון ושולח לכל העולם מפקחים להשגיח על

הנעשה במפעלים שמשווקים את המוצרים לארה"ב.

מאחר ואנחנו משווקים שנים רבות מוצרים לארה"ב,

הם ביקשו לערוך מבדק במפעל. המבדק האחרון

שנערך במפעל היה לפני כ 20 שנה. אנחנו היינו

המפעל הראשון מתוך חמישה שנבדקים בביקור

הנוכחי.

המבדק עבר בהצלחה רבה. לא היתה לבודק אף הערה

בנושא בטיחות המזון ובנושא תהליך הייצור. והוא

קבע שאין לו שום ספק בנושא בטיחות המוצר או

לגבי היכולת שלנו לשווק מזון בטוח לארה"ב.

המחמאה הגדולה ביותר שקיבלנו ממנו היתה: "אני

מרגיש שלעובדים אכפת מהמפעל".  

צביה מסבירה:

ומה היו התוצאות?

היה לחץ?

לכולם. יש מה להתגאות בעובדים ברצפת הייצור.

"ירשנו" מהמפעל בבני דרום כמה עובדים טובים,

וביניהם עירית בכר (מחותנת של בנצי טסלר)

שהרימה  את  נהלי  האיכות.  אני  עוזרת  לה,  אבל 

-למי תודה ולמי ברכה?

תמיד מעניין לשמוע מישהו

מבחוץ, שלא דרך מעולם

במפעל בארץ. הוא כתב

עבודה אקדמאית על יוגורטים

בכל העולם. נתתי לו לטעום

מהיוגורט שלנו, והוא הצהיר

שזה דומה ליוגורט היווני.

לסיכום: לעבור מבדק של

FDA ללא שום הערת ביקורת
- זה וי גדול!

- קוריוז?

ובאמת, כולם עזרו ופעלו

כדי שכל המערכות יעבדו

וכל המסמכים הנדרשים

יהיו מסודרים. כשהמפעל

עובד בסדר כל השנה אז

מרגישים בזה. אי אפשר

לעשות "הצגה ליום אחד"

לגבי תהליכים ונהלים

שמוטמעים בעובדים במשך

כל השנה, והוא הרגיש

בזה. הביקור היה קצר

מהמתוכנן,  כי גמרנו כל

מה שצריך. 

בלעדיה לא הייתי מצליחה

להגיע לרמה הקיימת.

תמונה עדכנית מקיר הפייסבוק של המפעל



אריה הקהל

פרשה עלומה
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עם הקמת המדינה עלו ארצה רבבות עולים חדשים

מאירן ואסיה. בן-גוריון, שהיה ראש הממשלה ושר

הבטחון, פנה בקריאה נרגשת לנוער הקיבוצים

והמושבים, להיחלץ לעזרה בקליטת העלייה

הגדולה, שהצריכה מאוד מדריכים, מדריכות,

מורים, מורות, אחיות וכו', לכל תחומי החיים

החדשים והבלתי מוכרים במדינה ישראל שזה עתה

הוקמה.

 

  לצורך מילוי השורות והתפקידים הרבים, החליט

בן-גוריון להיעזר בנוער הקיבוצים והמושבים.

לצורך כך הוא גם קיצר את שירותם הצבאי המקובל

והם השלימו את שירותם במחנות העולים במסגרת

של"ת  (שירות ללא תשלום). מרשימה העובדה

שניתן היה לגייס את כל מי שנדרש למשימה

ציונית-חברתית, אפילו בעת מלחמה או מתיחות

ביטחונית.

 

  מטרת גיוס נוער המושבים והקיבוצים היתה לסייע

במעבר של העולים מהחיים הקשים במעברות

ליישובים זמניים, לצורך פרנסה. יחד, עם חברים

וחברות, אנחנו, חברת-ביכורים (בני המחזור 

על התגייסותם של  בני ובנות המחזור הראשון
בקיבוץ,  להקמת חבל לכיש (1956-1955) 

הראשון של הקיבוץ), הקמנו את היישוב הזמני

במיקום של "מצפה משואה" כיום. העולים שוכנו

בצריפים והחלו לעבוד בחקלאות – גידול הטבק,

קטיף העלים וייבושם כדי לספק את חומר הגלם

לתעשיית הסיגריות והטבק, שאת סכנותיה טרם

הכירו במדינה ובעולם. לתעשיית הסיגריות והטבק,

שאת סכנותיה טרם הכירו במדינה ובעולם. לאחר

מספר חודשים עברנו יחד עם העולים לשטח של

המושבים החדשים שעמדו לקום בחבל לכיש,

שעיקרו היה בדרום ומרכזו בעיר קרית גת.
 

  אנחנו, בוגרי "ביכורים", הקמנו את החלק הצפוני

של חבל לכיש, מזרחית לכפר מנחם וצפונית למרכז

החבל. הבנות עבדו עם הנשים והילדים והדריכו

אותן בהגיינה, בריאות, טיפול בילדים וכו' והבנים

עסקו בהדרכה חקלאית, בביטחון ובהוראה.
 

  אני קיבלתי את תפקיד "המדריך החברתי", מעין

מזכיר פנים. עסקתי רבות בענייני שכנים, סכסוכים

וכו'. הרב המקומי שהיה הסמכות העליונה בחו"ל,

פגש בי כבעל סמכות וחשש לתפקידו למעמדו

בקהילה, אך למזלנו תוך זמן קצר מצאנו שפה

משותפת לטובת הקהילה כולה. העבודה העיקרית

התחלקה בין סולל בונה שעסק בבניית בתי

התושבים לבין הקרן הקיימת שהעסיקה את העולים

בנטיעות בהרי יהודה.
 

 כולם העדיפו לעבוד עם סולל בונה שחילק

משכורות גבוהות יותר מאלו של  הקרן הקיימת. את

המשכורות בסכום של אלפי שקלים הייתי מביא

בתיק עור, מבלי להבין עדיין את הסיכון שבכך,

לעצמי ולכסף. בימים גשומים הבאנו את הלחם

ברכיבה על זוג פרדות. בשקים התלויים בצידן

מקיבוץ כפר מנחם שעד אליו הגיע הכביש התנאים

היו קשים מאוד. לא היתה תחבורה למקום, וטנדר

אחד בלבד שימש לאספקת מוצרים, להסעת יולדות

וכד'.

   

לפני מספר שנים נקלע אריה הקהל להרצאה
במרכז יעקב הרצוג בנושא הקמת חבל לכיש.
ההרצאה לוותה בשקופיות. בשלב מסוים
אריה, בעדינות אופיינית, אמר למרצה: "אתה
יודע מי זה הבחור במרכז התמונה?". "לא"
השיב המרצה. "זה אני!" השיב אריה. המרצה
ביקש ממנו לספר לכיתה מכלי ראשון על

תפקידו בחבל לכיש.  וזה הסיפור :
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נללימודים של שנה וחצי כאחות מעשית, ולאחר

שירותה הצבאי החליטה גם היא להתנדב לעזרת

העולים. 

 

נחמה כותבת: "הייתי אחראית על מרפאות

טיפת-חלב בארבעה מושבים: שיבולים, מלילות,

גבעולים ושרשרת. גרתי לבדי בבית קיצוני במושב

שרשרת. הייתה זו תקופה הפדאיונים. המא"ז

(מפקד האזור) התנה שאישן עם נשק דרוך.

...כולם היו עולים חדשים, חלקם מתוניס ואחרים

מכורדיסטן. עליי לציין את הקשר המיוחד שהיה לי

עם תושבי המקום. זה לא היה מובן מאליו. בימים

הללו, העולים, שלא דיברו עברית ולא הכירו את

המנטליות הישראלית, היו אבודים מול הממסד. אני

החלטתי ללוות כל מי שצריך להגיע לבית חולים

ולתמוך בו, מאחר שבבית החולים בבאר שבע לא

קיבלו כל תשומת לב...".

 

זכור לי שבימי הגשם הסוערים לא התאפשרה

העבודה בייעור והתושבים לא קיבלו את משכורתם.

כשהסברתי לעובדים שאין עבודה עקב מזג האוויר

הגרוע, הקיפו אותי כ-30 גברים ובידיהם מקלות

שהורידו מהטוריות, סגרו אותי במעגל ואיימו

לעשות בי שפטים. למזלי היה במקום עובד מדינה

ששלף את אקדחו, ירה באוויר ואיים לירות במי

שיפגע בי. האיום עזר והאנשים התפזרו, והתקרית

הסתיימה בסולחה רבתי. 

  כעבור שנה התחתנתי עם שושנה ז"ל ועברנו

להוראה במושב תירוש שבחבל לכיש, תחום שבו

עסקתי שנים רבות לאחר מכן.

---

 

כדי להשלים את התמונה נצטט קטע מהספר "זאת

נחמתי", זכרונות של נחמה פרבר, גם היא מחברת

ביכורים, (גרה היום באלעזר). נחמה יצאה בגיל 16 

מתוך הויקיפדיה. לובה אליאב מציג בפני בן-גוריון ולוי אשכול את

חזונו ליישוב חבל לכיש, 1954
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מפתיע שאת שואלת על המונדיאל! בדיוק עכשיו הוא
יושב בצוות שמתכנן  את הצפייה  בגמר המונדיאל.

תראי. מאז המונדיאל צצות תופעות שונות,  
בתקופה הזו בעלי היקר מגיע לבית מוקדם, הוא יושב
מול הטלויזיה בסלון ולכולנו ברור שמעתה ועד הגמר

הטלוויזיה היא רק שלו. 
 

כשאני שואלת על תופעת הצעקות לעבר הטלוויזיה
מיד נטע מזדהה ומבינה במה מדובר. 

כן כן! גם הוא עושה את זה! 
יושב וצועק על הטלוויזיה, על המאמן,  על השחקנים
על השיפוט… ובמיוחד על ה-VAR* (במשחק

יפן-ספרד הוא לא נרגע).

ה פ ס ה י  נ ל ג ר ו ד כ ל  ש ם  ה י ת ו ש נ

ר י מ ע ע  ט נ לכתבה הזו לא היה קל למצוא מרואיינות. 

אך שלוש נשים אמיצות נאותו לחשוף את האמת על

חייהן של נשות כדורגלני הספה. 
אז איך עוברים אצלכם בבית ימי המונדיאל? 

האמת שלא כל כך, מה גם שאף אחד לא מכין אותך
לכך שזה הולך ומתגבר עם השנים אבל אני, יש לי
שקט. מזל שיש עוד טלוויזיות, ולצעקות האושר

התרגלנו. זה עדיף בהרבה על תלונות האכזבה.
ולפחות שקצת יהנה כי קבוצתו האהובה, הפועל

ת"א, שוברת את ליבו בשנים האחרונות.

החיבה לסצנת הכדורגל הייתה מוכרת לך לפני
הנישואין?

יום שלישי, 20:00 בערב, הטלוויזיה פתוחה על כאן

11 בעל כורחי אני צופה במשחק בין פורטוגל

לשוויץ. 

כמה חבר׳ה רצים אחרי כדור, 

השדרן אומר שפפה (זה שחקן, כן?) הוא זקן. 

עושה ּגּוֶגל. (אסור לשאול את שותפי לצפייה

שאלות בזמן משחק). 

פפה בן 39. בכדורגל זה זקן. אני לא אוהבת

כדורגל. 

לפתע נשמעת לה צעקת אושר (או שמא אכזבה?).

אלו אינם ילדי שכבר נמים את שנת הלילה, גם לא

שכניי החביבים מהקומה למטה.

אני מביטה בו. במאושר.

באדם הבוגר לו בחרתי להינשא, ומבינה שזה הוא.

אחד מיני רבים, לא שונה מכל מהשאר… כן כן,

מכה בי התובנה. 

הגם אתה? ממלמלת לעצמי.

בשבועיים האחרונים זה תמיד רק לעצמי. 

אחת לארבע שנים הופך אישי היקר לאדם אחר. כזה

שלא פוחד להעיר שלושה ילדים קטנים שזה עתה

נרדמו. אך אני יודעת שאיני לבד. יש שם עוד כמוני

שעושות ּגּוֶגל על שמות לא ברורים וסופרות לאחור. 

 

י נ ג ד ר  מ ת

שוחחה: תמר דגני

 VAR = שופט וידאו הסוקר החלטות שנעשו על ידי
השופט הראשי עפ"י צילום הוידאו. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98_%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9C


ס ו ר ג ד  ר ו
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יש נוכחות בלתי פוסקת של חבורת בנים בביתי.  אין
בפנימייה טלוויזיה, אז כל פעם כשיש משחק חשוב
החבר'ה מהפנימייה מתיישבים לראות אצלנו. אתמול
בבוקר היה לי יום הפנאי ועשיתי סדר במזווה,
וגיליתי שאין אף פירור לאכול! אספקת המזון - בלתי

נגמרת. 
גם אני נכנסתי קצת לעניינים של המונדיאל. אני כבר
קולטת איזה קבוצות משחקות, ואת השמות שעפים
באוויר: ניימר, מסי רונלדו, ואפילו מכירה שמות
חדשים. אתמול היה קטע מצחיק. שמעתי את השם
"טרנר" ואמרתי: "אני לא מבינה איך זה שאתם
רואים משחק של הפועל באר שבע באצטדיון טרנר!".
הם התגלגלו מצחוק, "מה. את לא יודעת שטרנר זה

שם של שחקן?".
 

איך עובר עלייך המונדיאל?

בטח. הוא המרעיל הראשי.
 

סלחי לי על השאלה האישית, אבל גם מושיק
משתגע על המונדיאל?

לפני כל משחק יש "הימור". כל אחד אומר מי לדעתו
ינצח ומה תהיה התוצאה הסופית. זה מוסיף למתח:

כל תוצאה מדויקת מסעירה ויוצרת לחץ.
האווירה מכניסה גם את הילדים הקטנים לעניינים.
יאיר (בן 8) יודע שמות שחקנים וקבוצות. ארבל (בן

4) ביקש ממני ללבוש את החולצה של ניימר לשבת.
מחכה בכיליון עיניים לאחרי הגמר, בעוד שבועיים.

 

עוד תופעות מיוחדות לעונה?

יצאתי להשתלמות בשבוע שעבר. היינו קבוצת גננות
מנותקות מהאקשן. ואני פתאום מגלה שאני במתח
אם הקבוצה של מסי עלתה או לא, למרות שאני

שונאת כדורגל בדמי.

 

 

 

 

צאתכם לשלום ובואכם בשלום ! 



מרוקו פותחת שעריה

שוחחה: דינה ספראי

מבית לא פתח סידרה של סקירות על טיולים בחו"ל,

אבל לאחר הקורונה ופתיחת הקשרים הדיפלומטיים

עם ארץ זו – יצאו כמה חברים לטיולים פרטיים

במרוקו, וחזרו עם חוויה תרבותית מיוחדת ועם

תחושת חיבה והערכה לארץ זו. 

רחלי ויצמן יצאה לפני שבוע לטיול עם קבוצה קטנה

של חברות, כהכנה לקראת התמקצעותה בהדרכה

במרוקו. 

 

שיחה עם רחלי וייצמן

בטיול הזה היה חשוב לנו להתמקד באמנות. פסיפס

וקרמיקה הן אבני דרך באמנות המרוקאית. כל

המלונות, הארמונות והאתרים מקושטים בקרמיקה

ובפסיפס. רצינו להכיר את הנישה הזאת. היינו בשתי

ערים: מרקש ופז, וראינו את האמנות בתפארתה.

היינו בשווקים וגם פגשנו אמנים רבים. היינו בבתי

מלאכה של פסיפס, נחושת, בדים, עורות, וכמובן

קדרות. בקדרות - התנסינו באופן אישי, והתחקינו

אחרי תהליכי הצביעה ועיבוד החומר. אין שם עדיין

טכנולוגיה חדשנית, העבודה ידנית, ועדיין יש תנורי

קרמיקה בתוך הבתים. 

באופן כללי - מרוקו מציעה חוויה של כל החושים.

אפשר למצוא בה הכל: ארכיאולוגיה, גיאולוגיה,

היסטוריה, אמנות, ויש בה מענה למי שמתעניין

בדתות, או בתהליכים חברתיים. בטיול הזה, למשל,

העסיק אותנו גם הנושא של מעמד האישה והעיסוק

בלבוש ואמנות. מרוקו מתאימה לסוגי תיירות

מגוונים, אם זה אקסטרים כמו טיולי ג'יפים בסהרה,

ואם זה טיולים לשוחרי היסטוריה או גיאגורפיה. היא

מתאימה לכל שכבות הגיל. כל עיר במרוקו שתהיו בה

יש לה סיפור משלה. אני מאוד אוהבת לטייל בה.

רחלי:

אלי עזר לי להשיג נהג. הוא גם עזר לי במהלך הטיול

בתקשורת עם הנהג. והחלטנו לקפוץ למים. עד לפני

הקורונה אי אפשר היה להיכנס לבד.  כיום מספיק

להוציא ויזה ולטייל. זה פתח לי את הדלת להעז לטייל

בה, ולהדריך בה. 

לי באופן אישי זאת היתה חויה מדהימה. למדתי

הרבה, החכמתי ונהניתי מכל רגע.

איך התארגנתם?

לא הרגשנו פחד ממדינה מוסלמית. מרוקו מאוד

ידידותית לתיירים יש שם משטרת תיירות. אחרי

ולפני כל מונית או אוטובוס יש ליווי. הם מתעניינים

אם יש בעיות ועוזרים לפתור, לכן הרגשנו מאוד

בטוחות.

המרוקאים מאוד נחמדים, אדיבים וחמים. הם אוהבים

את התייר הישראלי ולמדו הרבה מילים משמעותיות

כדי לתקשר איתו. הם קיבלו אותנו בסבר פנים יפות,

בחיוך וב"ברוכים הבאים!" "אוהבים אתכם ושמחים

אתכם".

לא פחדתן?

מרוקו מדברת אל הלב היהודי ואל החוכמה היהודית.

גרעין של חכמים ורבנים גדולים צמח שם. ההיסטוריה

היהודית שם מתחילה מגירוש ספרד ועד העלייה

הגדולה  של שנות החמישים.

התרשמנו מההתמודדות של יהודים כמיעוט בתוך

אוכלוסייה מוסלמית גדולה. ביקרנו במלאח (השכונות

שהיהודים חיו בהם, ושם ניהלו אורח חיים דתי

 מסורתי למרות כל המגבלות) וגם ראינו בערים

הגדולות את הפריחה הכלכלית והרוחנית של

היהודים. 

ביקרנו במרכזים היהודיים במרקש ופז. התרשמנו

מאוד מבתי הכנסת הפעילים והמטופחים, נפגשנו עם

אנשי הקהילה, אנשים מעניינים ומרתקים שעשו לנו

את החוויה לגדולה. היינו בכמה קברים של רבנים

 

איך היתה החוויה היהודית?

בחשיבה ובתכנון נעזרתי הרבה באלי כהן "המאסטר".  
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גדולים שעד היום הם אבן דרך ליהודי מרוקו.

בשבת פגשנו קהילה מרשימה במרקש בבית כנסת

בית-אל. התפללנו עם עשרות יהודים, חלקם

מהקהילה ורובם מטיילים במסגרת מאורגנת. ישנם

ישראלים שעברו לגור במרוקו, וחלקם מבוססים מאוד

מבחינה כלכלית. יצא לנו להיפגש עם צעירים

ישראלים שגרים במרוקו - זה קטע מעניין שצריך עוד

לנתח אותו.

 

גדלתי בשכונת שייח ג'ארח, והתושבים הערבים היו

חברים שלנו. אמא שלי ידעה ערבית על בוריה, כולל

קריאה, כתיבה ודיבור, וגם אנחנו דיברנו ערבית טוב.

כיום אני יכולה להבין ערבית, אבל קשה לי עדיין

לנהל שיחה שוטפת. ברחוב אפשר לתקשר בצרפתית

ואנגלית וברוב האתרים המוכרים אין בעיה לתקשר.

הנהג שלנו ידע רק ערבית וזה היה מאתגר אבל בעזרת

google translate  ואלי כהן הסתדרנו. בסוף
הטיול כבר הבנתי הכל.

את מדברת את השפה? 

שלחה לאמא את התמונה והיתה התרגשות מאוד

גדולה במשפחתה של עדנה שהחימשית (הבת של

הנינה) הגיעה לגלות את קברו של הסבא. 

הייתה חוויה מיוחדת לראות שבתי הכנסת לא

מוזנחים אלא מטופחים ומוחזקים ומוארים. אפילו

במלאח שבו הרחובות צרים וחשוכים – בית הכנסת

מטופח, ואין הזנחה ואין עליבות. מרוקו היא מדינה

דתית ולראות את בתי הכנסת פעילים ועובדים – היה

מאוד מרגש. בתי הכנסת מספרים על כל העולם

היהודי. מי ששומר על בתי הקברות הם מוסלמים. יש

להם כבוד לדת שלנו; לאדם המת; לבתי תפילה. ראש

ממשלת מרוקו החליט לתת תקציבים לשיפוץ בתי

הכנסת במרוקו. הם רואים בשימור המקומות

הקדושים ערך חשוב. בניגוד לסלובקיה למשל שם

ראינו בתי כנסת שהפכו אותם לבניין אופרה

ולתיאטרון, במרוקו - הם עומדים על תילם.

סיפורים אישיים?

דיברתי המון על העלייה של יהודי מרוקו וההשתלבות

שלהם בארץ. רויה סיפרה על סבא שלה, משה תשבי

ז"ל ואיך הוא הגיע לשליחות במרוקו ולהקמת הכשרה

במרסיי. 

סיפרתי גם על אח של טובה וייצמן שהיה נציג

המקומי של המחתרת  שהעלתה את היהודים לארץ

ושנים רבות נאסר עליו לבקר במרוקו בגלל פעילותו

המחתרתית.

דיברתן על השליחות של משה תשבי למרוקו? *

אני דיברתי על חותני, יעקב ויצמן ז"ל, והלכנו לרחוב

שלו ולבית הכנסת. 

חיפשנו את הקבר של סבא רבה של עדנה תדהר. היה

לנו צילום של המצבה, והגענו לחיפוש בהתרגשות

רבה. יש קבוצה של צעירים יהודים שעברו לגור

במרקש ובקזבלנקה והקימו עמותה לניקוי וחידוש בתי

קברות במרוקו. הם עשו מהפכה בבית העלמין והכינו

מפה מאוד מסודרת של המקום. ברגע שביקשנו

למצוא את הקבר כיוונו אותנו בדיוק למקום. מור 
משה, אביהם של אלישע ושל יהודית עוזרי ז"ל היה בשליחות במרוקו

בשנות החמישים.

זאת היתה  חווייה טובה. מקווה להמשיך להתמקצע

ולהוציא עוד טיולים. ממליצה בחום.

ומה הלאה?

תמונות מהמסע
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פוסט של איתמר חייקין

הצלה זמנית

-12-

כשקראתי את הפוסט הבא, של הרב איתמר חייקין,
לא עלה בדעתי שבסופו הוא יתחבר לסיפור יבנאי,  

הפוסט כותב על שני חסידי אומות העולם שהצילו
ילדים מבית היתומים בפרנקפורט. 

נזכרתי פתאום ששניים מחברי הקיבוץ היו בבית
היתומים הזה: צבי ורדי ואברהם קורטי מאיר*. רצה

הגורל ושניהם נפלו במלחמת השחרור. 
מוזמנים לקרוא את הפוסט של הרב איתמר:

הזוג הזה שבתמונה למטה, איזידור ורוזה מרקס ז"ל

מנהלי בית היתומים בפרנקפורט הצילו בתקופת

השואה כ1000 ילדים יהודים !!

כיצד התוודעתי אל מעשה ההצלה הכביר שלהם?

להלן השתלשלות הדברים בקיצור האומר.

בשבת האחרונה של אבא ז"ל בחיק כל בני המשפחה,

העברתי שיעור שעסק בענייני חינוך. כאשר פנינו

לאבא הוא העלה את שמו של מורה אהוב מבי"ס

תחכמוני ברחובות. שמו של המורה נפתלי שטרן. כבר

למחרת השבת הצלחנו ליצור קשר עם נפתלי. סיפרנו

לו על המצב של אבא והוא הגיע לשלוחות לפגוש את

תלמידו משכבר הימים.

מאז נפתלי שומר על קשר ומתקשר מפעם לפעם

לאימא. גם אתמול הוא התקשר לאימא לאחל לה מזל

טוב לרגל יום הולדתה. כך נחשפתי לסיפור הצלתו

המופלא מציפורני הנאצים כחלק מילדי בית היתומים.

לאחר פרעות 'ליל הבדולח' הלך והתחוור ליהודי

גרמניה גורלם הצפוי ורבים מהם חיפשו דרך להימלט

מגרמניה. אולם זו הייתה משימה קשה, כי רוב מדינות

העולם סגרו את שעריהן בפני היהודים והתירו רק

כניסה מוגבלת מאוד. הזוג מרקס רב התושייה,

הפעילו קשרים (וגם נעזרו בתמיכה כספית של

משפחת רוטשילד מצרפת) והתחילו לארגן הוצאה של

קבוצות מילדי בית היתומים מגרמניה לארצות

בטוחות יותר (ארץ ישראל שתחת המנדט, אנגליה,

שווייץ וכו').

אביו של נפתלי צפה את הנולד וקרא לכל קרוביו

וחבריו לעזוב את גרמניה. אולם מכיוון שלמשפחה

היה בן משותק מלידה, אותו אף מדינה לא הסכימה

לקבל אל שטחה, גם לא תמורת סכום כסף גבוה

('יהודי לא פרודוקטיבי' זה כבר היה גדול מדי על

מצפון העולם...) ההורים החליטו להישאר לצידו של

בנם ונשארו בגרמניה.

איזידור מרקס הכיר את אביו של נפתלי. באחד הימים

של שנת 1939 נכנס לביתם ואמר להם שיש בידו

פספורט בריטי שהתפנה לארץ ישראל ובשינויים

קלים הוא יכול לרשום את שמו של נפתלי. אמו של

נפתלי קפצה על המציאה. הם קראו לנפתלי בן ה-13

ושאלו לרצונו והוא נענה בחיוב. ההורים רשמו את

נפתלי לבית היתומים. כאשר הגיע לבר מצווה הגיע

האישור המיוחל. הילד נפרד מהוריו בתחנת הרכבת

במינכן ומאז לא זכה לראותם עוד. נפתלי עלה לארץ

במסגרת הקבוצה מבית היתומים והם נשלחו לכפר

הנוער הדתי שבכפר חסידים. גם אחיו מאיר ניצל

באופן דומה.

סופה של שאר המשפחה היה מר. האח המשותק נפטר

במיטתו. ההורים ואח נוסף נרצחו על ידי הנאצים

בשנת 1942.

מעט מאוד ילדים נותרו מאותו בית יתומים

בפרנקפורט. נפתלי הוא אולי האחרון, שעוד זכרונו

צלול, דיבורו רהוט והוא עצמאי וקל תנועה. כעת

מתארגנת הפקת סרט דוקומנטרי שיספר על מפעל

ההצלה הגדול של איזידור ורוזה מרקס ובמסגרתו

נפתלי וצוות צילום יצאו לפרנקפורט. מכיוון

שעלויות הפרויקט גבוהות אני רואה חובה לעצמי

ליידע את הציבור בגיוס ההמונים (לפוסט צורף

קישור).

אברהם קורטי מאיר - סבא של מתי אלטמן מצד אמו, נהרג
בקבוצת יבנה מפצצה שהושלכה ממטוס. צבי ורדי התגייס
לפלי"ם (פלוגת ים), ונפל בקרב על בית דרס. שניהם היו
בכפר הנוער הדתי לפני בואם לקיבוץ. פרטים בדפי

ההנצחה באינטרנט, באתר מורשת קבוצת יבנה

איזידור ודורה מרקס

הקדמה:  דינה



משולחנה של מזכלי''ת | חודש של סיכומים והתחלות,
שרה עברון

החודש האחרון של השנה האזרחית מספק הזדמנויות
(וכנסים לרוב...) בהם המגזר הכלכלי והעסקי מסכמים
את השנה החולפת, ונערכים לשנה הבאה עם שפע

תחזיות. 
  בכינוס השנתי של "ברית פיקוח" קיבלנו מבט על
התמונה העולמית והארצית של המרחב בו אנו, יישובי
המרחב הכפרי והחקלאי, פועלים. האתגרים הם רבים:
שינוי אקלים, גידול אוכלוסייה, אינפלציה, אי וודאות
כלכלית ופוליטית ועוד. לנוכח תחזיות כאלה, אפשר
להתכנס למגננה משתקת, ולחשוש מפני מדיניות לא
אוהדת או חלילה עוינת לחקלאות, דחיקת המרחבים
הירוקים, ועתיד מצטמצם והולך לחקלאות ולמרחב
הכפרי. שתי תפיסות עולם התעמתו על במת הכנס
השבוע, זו הבאה מבית המדרש של פורום קהלת,
המחזיקה בעמדה של שווקים פתוחים, ביטול מכסים
מוחלט, והורדת מחירים באמצעות ייבוא נרחב, וזו
הבאה מבית המדרש של יסודות, המביאה תפיסת עולם
של סולידריות חברתית ומעורבות המדינה במשק.
עמית בן צור, מנהל מכון "יסודות", הציג תפיסת עולם
סדורה, ההולכת ומתבססת במחקר, על החשיבות של
שימור וטיפוח המרחב הכפרי, עם חזון שרואה
בחקלאות המקומית הזדמנות לייצר פתרונות שיסייעו
בהתמודדות עם אתגרי המחר בארץ ובעולם, ועם הרבה

אופטימיות. 
  בברכתי לבאי הכנס --- שאבתי השראה מסיפורו של
יעקב אותו אנו קוראים בפרשות השבוע בימים אלה, גם
אם דרכו ארוכה ומפותלת, ואף אם הוא מתמודד עם
כוחות חזקים וגדולים, הוא מלא אמונה, ואומץ, ובסופו
של מסע, הוא זוכה לשוב הביתה לארץ ישראל ולקבל

את ברכת אברהם.
  בעת כתיבת שורות אלה אני כבר מתחילה להתרגש,
להכין מחשבות ורעיונות, לארוז את התיקים ולחשוב
על החברות והחברים שאפגוש השבת - שבת הרוח
הראשונה שלנו לחורף זה, מבית היוצר של ריבה
ושלמה. מבטיחה לשתף בטור של השבוע הבא בכל

החוויות והחיבורים, או לפחות בחלקם.

חקלאות על הבמה| ניצן אבירן
בחודש הבא יתקיים לראשונה כנס בן יומיים של חקלאי
הקיבוצים ביוזמת אגף הכלכלה בשתי התנועות
הקיבוציות. אנו מקווים להפוך את הכנס המשותף

למסורת שנתית.
  בחרנו להתמקד בכנס במנהלי ובעובדי ענפי החקלאות
השונים שאינם שותפים ע"פ רוב בכנסי תוכן מקצועיים
ובאירועי החקלאות השונים במהלך השנה כגון כנס

החלב שיתקיים בשבוע הבא בירושלים. 
אנחנו מבקשים בכנס הזה, שיתקיים ב- 11-12 בינואר
בים המלח, לשתף את מנהלי ועובדי ענפי החקלאות
השונים, ענפי הצומח וענפי בע"ח, באתגרי השעה
הנוגעים להם באופן ישיר. מצאנו שמנהלי ועובדי
החקלאות אינם מעורבים דיים בשיח הציבורי אודות
האתגרים הללו. דווקא בעת הזו, כאשר החקלאות
בפרט והמרחב הכפרי בכלל הופכים, בידי
הפוליטיקאים, לשק חבטות של יוקר המחיה, חשוב לנו
להעלות את גאוות היחידה ולשאת על כפיים את

החקלאים והחקלאות במגזר הקיבוצי. 
  לצד השמחה שבמפגש רעים ובחברותא משותפת, אנו
מזמינים את אנשי השטח לדיונים בנושאים הבוערים
ביותר כמו הדרכים למיגור הפשיעה החקלאית, עתיד
החקלאות, התארגנות לשיווק משותף, בניית דור
ממשיך לחקלאות הקיבוצית המפוארת ומעל הכל –
עיבוד המשמעויות של גזרות ליברמן&פורר שלמרות
פרידתם בימים אלו מהמרחב הממשלתי, גלי ההדף
שלהם ממשיכים להכות וביתר שאת בקיום שלנו

כחברה חקלאית. 
  העליה הצפויה של מחירי המים לחקלאות, גם היא
תקבל במה והתייחסות כמו גם נושאים נוספים. אנו
רואים חשיבות יתרה גם בצד החוויתי שיבוא לידי ביטוי
בכנס דרך הרצאות והופעות שישאירו טעם של עוד

וציפיה לשנים הבאות.
  חשוב לנו שכמה שיותר חקלאים מכמה שיותר
קיבוצים יבואו לכנס, ייהנו וייצאו ממנו מעודכנים
ובתחושה שהם חלק מענף מפואר, ערכי, יצרני ומועיל.

 
  אנו קוראים להנהגות הכלכליות במשקים לעודד 
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ולהזמין את מנהלי הפעילויות השונות ועובדיהם,
 למהר ולהירשם לכנס דרך הקישור או הברקוד

המצורפים.
https://eur05.safelinks.protection.outlook.

 com
 

===
מהנעשה באגף חברה | בת עמי זיידל

תהליך חידוש הברית והשליחות - צוות העבודה
שהתמנה על מנת לבנות ולהוביל את תהליך הבירור,

נפגש השבוע לסדנת עבודה נוספת – שניה בסדרה. 
בסדנא הוגדרו מדדי ההצלחה לעבודתו של הצוות וכן
הוגדר טווח הזמן הקצר עד לסיום עבודתו – כלומר, עד

להגשת מסמך המלצות למזכירות הפעילה שעליה ועל

  התהליך תבנה תכנית העבודה לשנת
2023. לצורך קידום מהלך הבירור
מצורף כאן ברקוד לקול קורא להזמנת
מנחים ומנחות בתנועה לבוא
ולהשתתף בתהליך - מחכים לפניות! 
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 פורום מנהלי הקהילה התארח השבוע במגדל עוז ושמע
על קיבוץ הנמצא בעיצומם של תהליכי השינוי
וההפרטה, והתוודע לאתגרים ולהזדמנויות הגדולות
הנעוצות בתהליך. הפורום התרשם מהקהילה המיוחדת
במינה, מגובשת ואמיצה שחיה במגדל עוז ועל ממלאי
התפקידים שמובילים אותה במסירות, בנחישות

ובהתמדה גדולה. היה מפגש מעורר השראה. תודה!
 

שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה



שמשון גוטליב

משולחנה של הקהילה
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דף המרפאה בעמ' 4

הערב שהיה
  ביום שלישי התקיים ערב הסברה של צוות הבנייה

בנושא דרכי הגישה ממערב למרכז הקיבוץ בזמן

הבנייה של אבן הדרך 2ב. זו היא רצועת הבנייה

המשתרעת ממגרש החניה של בית סביון ועד "החומה

הדרומית" של תוואי הבנייה הנוכחי.

  המשמעות היא חסימתן בלב הקיבוץ של הדרכים
היורדות ממזרח למערב. כתוצאה מחסימת דרכים
אלה הגישה לדירות הקומתיים תהיה בדרכים עוקפות,
מה שייצור מציאות חדשה ומורכבת, ובטוח שנוכל
לה. חסימת הדרכים תהיה בהדרגה. במקביל יש כוונה
להתחיל כבר בקרוב בטיפול בתשתיות החשמל והמים

שגם הן יעברו שינויים עקב פרויקט הבנייה.
  לערב ההסברה לא הגיעו רבים ואנחנו בודקים כרגע

"דרכים" נוספות שבהן נוכל להעביר את המידע

החשוב הזה לחברים.

הערב שיהיה
  ביוזמת אשכול חברה ופרט, הנהלת הקהילה מבקשת
לקראת דיוני התקציב, בטרם נסגרו הרשומות, לקיים
ביום שלישי בשעה 20:30 באולם אירועים ערב פתוח
ולשמוע התייחסויות לגבי תקציבי הקהילה, תקציבים
ציבוריים ותקציבים אישיים. בפתח הערב נסביר את
מבנה התקציב, נסביר אשכול וענף אחד (או שניים),

ולאחר מכן נפתח את הדיון. הציבור יותר ממוזמן.

דיור בר השגה

יוחלט להמשיך לבנות ברצועה המערבית, וזה כרגע
הכיוון.

ככלל, מלאי הדירות הולך ומצטמצם ולראשונה אנחנו
בודקים אפשרויות, לבד מביטול דירות אירוח
והפיכתן למגורי צעירים, גם שימוש בדירות פנויות
בבתי הקומתיים. בהזדמנות זו אנחנו חוזרים ומבקשים
מדיירי הקוטג׳ העוברים לקומתיים להשאיר את
הדירות ריקות, נקיות ומסודרות ובכדי שלא נעכב את
הבאים בתור. אנחנו בלוח זמנים צפוף והכשרתה
למגורים של כל יחידת דיור דורשת בדיקה יסודית
ותיקון ליקויים, דבר שגם הוא לוקח מספר ימים.
אנחנו מקווים שנוכל להעביר את הצעירים במועד

ולמסור את השטח לקבלן בתחילת פברואר. 
  אנחנו עומדים בפני החלטה לגבי שלב ג' של אבן
הדרך השנייה מתוך כוונה לשמור על המומנטום של
רצף הבנייה. השלב השלישי יעמיד בפנינו אתגר גדול

עוד יותר בתחום הדיור אך על כך בפעם אחרת.

  בימים אלה אנחנו בעיצומה של התארגנות לפינוי
חדרי הצעירים מאזור הבנייה "החדש". זהו מעבר
מורכב מכיוון ש"הא בהא תליא", פינוי דירות קוטג'
ואכלוס אותן הדירות במפוני אזור בנייה שלב ב'.
אנחנו מלאי הערכה לצורי אריאל ונעמה סולטניק
המנסים למצוא כל פתרון אפשרי בשיבוץ הדירות
לצעירים שתנאי המגורים שלהם יעברו שינוי
משמעותי - מיחידת דיור פרטית לדירת שותפים.
אנחנו מודים לצעירים על שיתוף הפעולה ועל
ההסתגלות המהירה למצב החדש. לצערנו חלקם
יישארו עם הקיטבג ארוז מתחת למיטה כיוון שייתכן
שבסוף  השנה  (2023)  הם  שוב יצטרכו  לנדוד  אם 

אספת החברים
  במוצאי שבת לאחר דיון ארוך בנושא בחירת פרויקט
חברתי במקום גרעין צב"ר החליטה האספה לפתוח
בשנה"ל הקרובה, בקבוצת יבנה, שלוחה של מכינת
צהלי. הדבר ידרוש התארגנות, כולל חתימה על הסכם
מסודר מול צהלי וכבר עובדים על כך. במהלך הדיון
עלתה השאלה האם זה הפרויקט החברתי לו אנחנו
מייחלים. אין ספק שנושא הדיור הכריע את הכף לעת
הזאת לטובת השלוחה של צהלי. אי"ה בעתיד, ברגע
שנוכל להקצות דיור לפרויקטים חברתיים נוספים
נעשה זאת לצד בית בקבוצה ותל"מ שהפכו להיות
חלק בלתי נפרד מהפסיפס האנושי ממנו מורכבת

הקהילה.
  בהזדמנות זו - ברכות לוועדת מתאר הנבחרת
בהרכב: נדב עמיר (מרכז), שלומי זלקינד, שמרית
גדיש, ישראל זלקינד (נוי), דני הרץ (ו' מורשת),
מנהל המשק ומיכל ברלב סופר (מנהלת אשכול

שירותים)
ברכות למצטרפים לוועדת חינוך: ניר גלס ומיכל

שליסלברג.
                                              שבת שלום



על השירים: יצחק ברוכי

bimkomon@gmail.com :הכתובת לשלוח מאמרים למערכת
המערכת: דינה ספראי, טליה גולדנברג, תמר דגני, ניר יעקבי ושרית פישביין

יומן השבוע
ערב הסברה ושיח לקראת דיוני התקציב הקהילתי - יום שלישי ב-20:30 

סדנה עם אדית דגני: ''המטבח המתוק הלבנוני''– ביום רביעי, עפ"י הרשמה מקוונת.

      באולם האירועים.

 

 

כדורגל

יוסי שריד

 ִמַּכּדּוֶרֶגל לֹוְמִדים ֲהמֹון ְּדָבִרים. ְּכֶיֶלד

ָלַמְדִּתי ֵׁשמֹות ֶׁשל ְמִדינֹות ְוֶׁשל ָעִרים

ֶׁשֵּמעֹוָלם א ָׁשַמְעִּתי. 

 

ְּבָׁשָלב יֹוֵתר ְמֻאָחר ָלַמְדִּתי 

 

ָלֶׁשֶבת ַעל ַהַּסְפָסל, 

ְלַהְחִמיץ ִהְזַּדְּמנּויֹות ֶׁשל ֵמָאה ָאחּוז, 

ְלַהְפִסיד - ַלְמרֹות ֶׁשָהִייִתי יֹוֵתר טֹוב -

ְלִהְתאֹוֵׁשׁש


