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   "וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת                     

 אמנון ויסמן   /     ( , ט כח     ' ברא )   " בת ישמעאל                 

"מגלה  בעל  מקרקוב  שפירא  נטע  נתן  רבי 

מדוע   שואל:  הולך עמוקות"  הרשע  עשו 

לאחר   מיד  ישמעאל,  של  בתו  עם  להתחתן 

 ? שיעקב אבינו קיבל את הברכות

רת של  תפאה  תדמי  ,והוא משיב: יעקב אבינו

הן  הכוללת    ,קדושהה מידת בתוכה  את 

אבינו מאברהם  שקיבל  הקדושה  של   , החסד 

הקדושההן  ו של  הגבורה  מידת  שקיבל   את 

 מיצחק אבינו. 

הרשע עשו  רק  ש  ,ואילו  בו  מידת  יש  את 

חשב בליבו כי לא קיבל  ,הגבורה של הטומאה

הברכות   אבינואת  ש  מיצחק  לא  הוא  בגלל 

עם    להתחתן  הלך  ןלכהיה במידת התפארת,  

להתחבר למידת  על מנת  ,  בת ישמעאלמחלת  

הטומאה של  בהחסד  לזכות  כדי  מידת  , 

   ל הטומאה.התפארת ש

לבן  לאחר    ,וכעת לבית  הלך  אבינו  שיעקב 

הרשעהארמי,   ש  עשו  אבינו  קיווה  יעקב 

  ו בואז יתקיים    ,בבית לבן הארמי  "יתקלקל"

עו ופרקת  תריד  "וכאשר  זכה וי,  לו"הכתוב 

 .תבברכו

אוהלים  ,אבינו  יעקבאבל   יושב  תם  , ""איש 

באוהלו גם  ו  ישב ולמד תורה באוהלו של שם

אשר ו  ,ברע  של הקדושה  התורה  של  מכוחה 

ועסק של  בה  למד  תפארת  במידת  נשאר   ,

 . לא זכה בברכותעשו ו ,הקדושה

צמסכת  ב  ראגמה   מספרת   ע"א  ח"סנהדרין 

המשיח ש מלך  את  שאל  לוי  בן  יהושע  רבי 

מתי יבוא אדוני?   , ביאנו הליהל אבנוכחותו ש

 ענה לו מלך המשיח: היום!! 

שכ   ,למחרת המשיח,  מלך  הגיע  רבי  שלא  אל 

מדוע לא בא    :ת אליהו הנביאיהושע בן לוי א

אליהומלך   לו  ענה    , 'היום'הנביא:    המשיח? 

שיבוא   המשיח  מלך  אליו    ,ויתגלהשהתכוון 

 .אם בקולו תשמעו" ,היום" :הוא

בעל "האור החי  על בפירו ש  הקדו   ים" ואומר    שו 

הראשון   תצווה הפסוק  ראשון :  בפרשת    "גלות 

ב ע"ה,  אבינו  אברהם  בזכות  נגאלו נגאלו   '

אבינו  יצחק  יעק   , בזכות  בזכות  אבינו ג'    והד'   ב 

ולזה נתארך הגלות כי כל   תלוי בזכות משה, 

אין משה  עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות,  

 ."נו חפץ לגאול עם של בטלנים מהתורהירב

שלום                                                     ! שבת 
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ו  ו " ל ל י פ ת ת ז  ב ש ב ת 

 .נרותהרבע שעה לאחר הדלקת   ,המנייניםכל במנחה בליל שבת,                

 מנחה ערבית שחרית מיקום   מניין 

  -צפוני 
 נחמיה 

 שבת 
ת יבהמקורה חצר ב

 תיכון ספר 
8:30       

16:35 

 16:40   ל חו

 קיצבי

קבלת  
 ת  שב

   16:30  ביוןת סיבב

       8:30 כנסת הבית ב שחרית

 16.15  כנסת הבית ב מנחה

ערבית 
 והבדלה 

   בית סביוןב

 )בשבוע הבא(  16:35     07:00 בבית הכנסת  חול 

  -צעירים 
 אחיעד

 8:30 נעורים החברת ב 
 

 -מערבי 
 קשתות 

 16:20      8:15 משטח פרגולהב שבת 

 16:35   חול 

 16:15      8:30 צפוני הל אוכה בחדר שבת  עדו -מרכזי 

בתיאום מוקדם    13:00     6:30 בבית הכנסת   שבת  יעקב וכמן
 עם יעקב וכמן 

 

מניין  )  צפוניה אוכל ה בחדר  יתקיים  ,ערבית חר תפילת א ל  דקות 10, שבת בליל
 .נח חיות של ושיעור (מרכזי

 

     
    !! ב ל טוזמ   

המצווה  * ומתי,    ריםלהו  ,טמןאל  ליאור  לבר  וסבתאאילה  ו 'רוחל  לסבא   )יצחק(  ג'ינג'יה 
 . ולכל החמולה

  ,ולכל המשפחה  ושעיה צילה ו ארב א וסב לסבתא, אניקסטר רחל סבתאל *

 . ז"ל ןדלנכד  ,למנור ושחר ןב ,הנין-דכהנ תדלהול   

 .עם ותמרנללהולדת הנכדה, בת  יבללשמשון ועפרה גוט *

 .ניאלליהודית ודבת  ,אלמיכולענת ה נכד ינה, דת הנלהול ברטוב להלו  רהלש* 

.םאליסף מנח"ל , עבעזרא ומנוחה בת ,עדן לנישואי הנכדהלחנה שבט *      
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 אפרת ויואב בית אריה /    א', חיפה   21דרך הים           

המזכ"פים שב של  בשולחנם  שעבר,  בוע 

הד על  ידיעה  שאינה  הופיעה  בחיפה,  ירה 

 פש. ירת נום כדחבריעומדת עוד לרשות ה

 של הדירה.  הנה סיפורה

בלוךבר,  סבתי של  בראון)לבית    טה  אימא   ,)

כוכבאאימי,   עלתה לארץ באמצע    חנה  ע"ה, 

ורכשה בעלה,  מות  לאחר  החמישים   ,שנות 

אחותה עם  דירו  ,יחד  במרכז    תשתי  שכנות 

 הכרמל, בחיפה. 

מ פחות  בדירה  גרה  באה    10-היא  ואז  שנים 

יא ביקשה לגור ה  . חתנוליד משפ  ,לגור ביבנה

שהיותהובשיכון   הבתים  נקראים  יקים,  ום 

חד של  שיכון  היו  ואז  לא קוטג'ים,  וחצי.  ר 

ייתה דירה כזו פנויה בקיבוץ, וגם היה תור  ה

הציעה  היא  ואז  הבאה.  לבנייה  ממתינים 

לא  מן  למ )שכלל  הבא  הבית  בניית  את 

לבנות(, מדירותיו.   התכוונו  באחת  ולגור 

 וכך היה.   ,ודחו מאמכמובן ש בקיבוץ

הזה מסשהורח  ,בבית  ושופץ  ים,  מפע  פרב 

  ושפרה   , שלמהנחליאל  חנה ויובלגרים היום  

 . ציפי ליברמןו ,רחל אניקסטר אניקסטר,

סבתא   השתמשה  כאן,  לשהותה  במקביל 

בש מותה  אחרי  לעת.  מעת  בחיפה  נת  בדירה 

כוכבא, (1972)תשל"ב   חנה  אימי,  העמידה   ,

 ה.צקבוהדירה על תכולתה, לרשות ה את

הייתהשנ  49במשך   הים   ים  "דרך  הכתובת 

המבשר  "21 יבנאי  לצעירים    מותג  נופש 

לזוגות, למשפחות ב  וזקנים,  ין  ולסטודנטים, 

גלגלים  לנופש על  אם לחופשה בחיפה, בסיס 

 או למנוחה בין ימי השתלמות.  ,בצפון

שהייתה קיבוצניקית בלב ונפש, כאבה א,  מ א

נים את  ינויים המתרגשים ובאים ומשאת הש

 קבוצה. האופי 

כמ לפני  להצבעה,  עמדו  שנים,  כאשר  ה 

שו היא הפרטות  ועוד(,  עיתון  )חצרנות,  נות 

)היא   להתרהתרגזה  ואמרה  ידעה  גז( 

היא לא רוצה לתת דירה. חכי    כזהשלקיבוץ  

ק הצעה. ו ראימא, אמרנו, עוד לא הצביעו, ז

ואימא גדול  ברוב  נדחתה אז  נרגעה,   ההצעה 

 -  צרנותחיפריטו את ה  אבל, היא אמרה, אם

 אני לוקחת את הדירה. 

 וואה, וכך עשינו. מירה הזו כצאת הא  קיבלנו

כל   על  תודה  להגיד  שבאו  החברים  לכל 

הקבוצה  ה ברשות  הייתה  שהדירה   –שנים 

כ זמן    .חיישר  כל  בשמחה,  זאת  עשינו 

 היות כזה. ה לשהקיבוץ רצ

 

   הסעה  היהת .17:30  - 16:00 תעוהש  בין צ"אחה פתוח יהיה הילדים משק ראשון בימי       

   .16:00 בשעה מהשדרה בטרקטור       

 .שעה למשך 13:00 בשעה בשבתות פתוח הילדים משק       

 .  16:00-ב שני בימי  ,תדהר סמי בהדרכת כלבנות חוג ייפתח  בקרוב       

                                 אים(. נפריד לקבוצות לפי גיל  ,גדולה תהיה  הנרשמים תכמו אם)  .6-15 לגילאי  מיועד החוג       

 .יקיר ששוןהרשמה אצל                                       

 דיםיל שקמ
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  .1945-מחוברת על יירוט מטוסים  מתוך  צילום
 .ב' יבנהארכיון קבנמצא 

דינה ספראי /    נים ל ידי אנשים שו ע   , ים פעמ   4שהופל    המטוס 

על  ב היינו  האחרונים   מפתשבועיים 

  שם אדם ב  סיפורנו,    כוכבובגדול.    , תקשורתה

בגיל    הלך לעולמו מקורונהש,  אברהם גרוסמן

 צוין  בהספד   ."הארץ"עיתון  ב  להספדזכה  ,  95

לכי   השחרור,  מצרי במלחמת  שמטוס  אחר 

הפצצה  ה את  יבנהטיל  גרוסמן   ,בקבוצת 

לעמדהיחזור  שהמטוסהעריך   עלה  י,  רה  , 

  במטוס והפילו.

  את   יירטהקבוצת הפייסבוק "עוגיות רודגס"  

יבהסיפור,   ותפוצתותושבי  החלו   הנה 

  דמיון. וה  הזיכרוןד  כי  השערותבובניחושים  

ההספדותכ אד,  "הארץ"ב  ב  עקב   רת,עופר 

ה ו אחרי  שהבידיון  רבן  שלל  לידיו  הוא  .  פל 

 תחקיר   יבנה לערוך  ויצא לקבוצת   לא התעצל 

שנים  כמש נערך  לא  . בקבוצתנורבות  ותו 

התחקיר נוספת  שה  התגל  במהלך  אישה 

המט "מפילת  לתואר    יתונאי עה  וס".טוענת 

שרון הסבתא  כי    סיפר  רועי  זו  שלו  יא 

בוודאות  שהפילה המטוס.   לדבריו,    !את 

מסנברג,  אהסבת עדות   ירההשא,  לבנה 

בה   נופלו  רא"  : סיפרהמצולמת  ואני  מטוס   ,

ם מעל,  וסים שחגילירות למט   בלתי הוראהקי

הח צ'כי.  זואפילו  רובה  לי  היה  נשק,  קתי 

  18לדה בת  י  לש ת  חוהכו  לובכ  ,זקתי חזקהח

 . "יריתי

ם על התחקירן שמע גים,  יור  יואם לא די בשנ

  הגיבור שירה. הוא    גדליה דיטורש האפשרות  

החר או  וץ  כתבנו  המקור,  אל  נכון הלך    יותר 

לא   אריאל"מרו המורחב:  יין במאבנו, וצאל  

 ' הוא אומר". להיות ליכו' א מכחיש.מאשר ול

לא. אז  נגמר?  שזה  הרד  חשבתם  יו תוכנית 

וליברמן"   (  44דקה  ב  16/11)ב"כאן"  "קלמן 

גםדיהק היורים. ל  ם""אייטהיא    שה    כיתת 

ציין  ש  ,אריהאסף בית   המרואיין הראשי היה

מתיימר  ביושר   לא  שקרה ור  לזכשהוא  מה 

א שנולד,  לפני  ציטט  הרבה  ,  כהמי  מפיבל 

  , אברהם גרוסמן הוא    היורה ש סביר  אכן  אביו, ש 

  סמן.שמוכר היה דווקא בשם אלי גרו

תם לא  מתחיל.  סיפורנו  רק  הוא  לקראת  , 

היס לש   כתבהום  עועלתה  אישה, ידור  ד 

גברעם,   קיבוץ  שהפש  שסיפרה  חברת   ילמי 

היאת   אחרהמטוס  לא  , שלה  אבאמאשר    ה 

לוי הכתב  .אליעזר  היא   ,לשאלת  האם 

ע שבטוחה,  שלה בשאבטוחה    היאנתה  א 

איזה באזור  סמטו  ליפה בטוחה  לא  אבל   ,

 .  מטוס

יסכהבארכיון    קורבבי את    כוכבא   מצאתי 

תי  שאל   ? מה לארכיון וללחץ .  בקדחתנות עמלה  

מכין  יזיה  והטלאחד מערוצי  מתברר ש   . אותה 

 !! דחוף .וצריך חומר ,על הנושא כתבה

אלא   נותר  אסף,    דבריו  את   לצטטולא  של 

המטוסש  סבירש א  הפלת  היתה  כל  ילא  רוע 

בו  הקודם,  ביום  ההלם  לעומת  מרגש,   כך 

רות,  מאיר  אברהם  פצצהבה  הרגונ  , בתו 

 לברכה. זכרם   והדסה וולף
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טליב שמשון גו     /   שותפת שיטה של הלנה מ              

שבתב מאוחרת  מוצאי  הטלפון.    ,בשעה  צלצל 

ה ימים  כמה  מיד    יינומזה  ולכן  לידה  בכוננות 

י של הטלפון  מהצד השנ  .עאת גודל האירו  הבנו

נעם " בנ  ,היה  שלנו:  הריונה   מר תכלתכם    ימי 

  לעלות   . האם אחד מכם יוכלה גברויצירו  תמו

ולשמור על הילה ואלומה הנמות את    ירושליםל

   . "?שנתן

האסלתחת  מ של  נוקב  קיימנופה  אפה  :  דיון 

או " הצדעתי ראש  כנתיהרבסיומו    אני?"   את   ,  

בלי  והכרזתי לדרך  יצאתי  נכון".  "הנני   :

ללידה  שעברתי הכנה  שך  המבש  מה  ,קורס 

תי  הגעתי לדירה, החלפ.  כטעותתברר  ההלילה  

עם   סיטמשמרת  לשר  הבייבי  נת  והתארגנתי 

הבנו  שנת  ,מהואלו  הילה  ,תלילה.  את    ן נמו 

לא   טובה  מספיק  בה  סי  ההייתולכאורה 

   שיתעוררו בהמשך.

נבהוראות   להיות  ההפעלה  "יכול  כתב: 

מעט מים    תן לה בקבוק עם תתעורר.  שאלומה  

וו ישוב  וכך    נחלתיהשקט  תוכל  בחלומות. 

עלות ולהמשיך   עד  לישון 

 . "השחר

משכונתהמואז צפפה ב  ין  ית 

ב  עלה וממש  אותו  לשידור 

התן  זמן בהתחלה   .""יילל 

חרי מלמול  רק  היה  שי  הוא 

שח הוא  וככל  הזמן  הפך לף 

. חשבתי  ליביקרע את  לבכי ש

הכ ראיתי  נכון  שכבר  וזה  ל. 

הכ הבעי  , לשראיתי  ה י אבל 

מה    ההיית  בדברי  עושי ששכחתי  ניסיתי  ם. 

הבכי    ,כיבושין והגיאך  טגבר  לכדי    ונים ע 

ער  בצצורמים.   אלומה  את  הרמתי  ידיילי  ,  ל 

אותהשענ גבהתי  על  ודפקתי  כתפי  על  אך    .ה 

שדפ יש    -  קתיככל  )בעצם, עפגר  -בכי  אין  ס 

 כאן?(לס שייך עפגרמה  הרהרתי,

, לשיר  לשמי הליבלה כוכבים    להראות ניסיתי  

המציא סיפור ולספר  י לבת שח  ואפיל ו  , לה שיר

  א ראה שלכנ  -מסקנה  .  שום דבר לא עזר.  אותו

 תי מספיק מוכן. געה

 שים? הייתם עואתם  ה מ אז

למקורות חזרתי  עשיתי?  אני  י לתכסיס  ,ומה 

 שומרי הלילה בהלנה המשותפת.

א הילדה  השכבתי  ההורים  ת  של...  במיטה 

רגע לחשוב  במיטתו    ,וניסיתי  הבוכה  כילד 

הוריו את  היטב  חוויה    ,ומבקש  לי  הזכורה 

את  גם אני רציתי  מתקופת ההלנה המשותפת.  

אבא  אמיא גם  עמדת .  (?! )אפשר  אני  מול  גם  י 

להיות    . "!שומר  ! שומראתי "מרטף וקרהש )יכול 

 זה המצאתי?!(  שאת

בדברי    ומנסה להרגיע   או אז היה מגיע השומר

היו  כיבושין שיטותלשומרים  .  ולא    ,כמה 

מהן:   בשתיים  אתמקד  שאימול ארחיב.  מא  ר 

בבוקר בדיוק תבוא  לא   ,

למשכנע.   מתוחכם   היותאו 

לךול ר  יות שהוא   הבטיח 

לא  הולך ולא ..ימאלקרוא   .

ואז  לךהו רגע, .   מחרחרים 

הבוקר עד  ם ג  כךו  ,נרגעים 

של   לא ההורים  מנוחתם 

 . הופרה

זה   2020גם בשלהי  ברר שתמ

את עדיין   שאלתי  עובד. 

והיא   לאבא  שאקרא  רוצה  היא  אם  הילדה 

יצאתי מהחדר ו"הלכתי לקרוא  .  בחיובהשיבה  

כאילו לא  ו  ,יתרזחבור כמה דקות  עכ.  "...לאבא

א  .ברים מעולםהיו ד הגיע  עם חיוך  בבוקר  בא 

  ."הבת נולדובפיו בשורה: "  ל פניוע
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  שולחן תרבותמ                   

 

 

 

 

 

 

 

 פעילות יצירה למשפחות לקראת  – ( 7.12)סלו כב א "כ , ום שנייב❖

 יצירה. הרכז מב  16:30בשעה  –חג החנוכה 

 של  רקפות מכירת ,יצירההכז ת מרתתקיים ברחבזה ביום  ,בנוסף

 .16:30-18:00בין השעות  ,רורימשק ד

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

 תשפ"א    רועי חג החנוכהיא

  (13.12, ) כסלובז "כ ,ביום ראשון❖

 בשעות אחר הצהריים והערב. מדליקים רוע בתיםיא

  (14.12)כסלו בח "כ ,ביום שני❖

   יבנאי חוחבני   ראקטיבי לחנוכהטמשחק אינ   

 . וצפייה בערוץ הפנימי וםבז  20:30  עהשב       

   (15.12)כסלו  בט "כ ,ביום שלישי❖

  ,אחר הצהרייםבשעות  לכל המשפחה  רוץ הלפידימ

הכל כמובן כפוף ו סופגניות ועוד...  ,הדלקת נרות מוזיקאלית

 הקורונה. נחיותוהם לחוקי

 ודש טוב מלא באור  ח
 . תרבות קורונה צוות

 ערב לזכר בנינו וחברינו 

 גבורה מהי? 

 אור"  שך יש"גם בחו 

 תובנות ושיתוף במסע האישי בתוך מסע השכול. 

 אוחנה מורנו, אלמנתו של עמנואל מורנו. המפגש עם מאיה 

 בערוץ הפנימי. 1.002, בשעה (1125.), לוביום רביעי ט' בכס

 

 גורדון(ם בחושך עלינו להגביר את האור." )א.ד  "במקום להלח 
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 רן ליבר   /    סיכום קדנציה   -  דת   עדת ו 

ככלל,   היא,  דת  לא וועדת  שהעבודה  עדה 

אלא אליה",  לייצ  "מגיעה  צריכה  ר  היא 

יום"  לעצמה ני.  "סדר  זו   סתה במסגרת 

לשמור על   ,מחד  בשנתיים האחרונותועדה  הו

ולמצוא    ,ומאידך  ,הקיים ניתן  לחפש  היכן 

ה החיים  אורח  את  ולחזק  י  תורנלהוסיף 

 בקיבוץ. 

הבולטים  הנושבין     דההווע  קהעסבהם  אים 

 :אלההיו 

קבוצה   -  929בפרויקט  הקמת קבוצת לימוד  

זו מתמידה ללמוד כבר למעלה משנתיים בכל  

שישי   של    שיעור  ,8:00בשעה  יום  נח  מפיו 

של  )בגיבו  חיות אילעאיי   העוסק(  הרב 

 קראו בשבוע שחלף.נש  בחמשת פרקי התנ"ך

פג  פילוא לא  בהקורונה  וקבעה  ם יוהוצה 

לבחירת    ,"זום"ל גם בהשיעור מועבר במקבי

לאחרונה   .הלומדים לארח  זכינו  זו  במסגרת 

 .  הרב בני לאו ,גם את מייסד הפרויקט

דנציה  ה במהלך הקהוועדה יזמ  -  ליל ט' באב

בנ שיח  ערבי  שוניםשלושה  לאחר    ,ושאים 

הערבים  בשני  איכה.  מגילת  קריאת 

  ף השתת  ח,במשטשהתקיימו    ,הראשונים

ר וציבור  האחרון,ב,    לות מגב  בשל  בערב 

ו את השיח בארבעה מוקדים  ננה, קיימורוקה

מקווה   אני  שכן  זו  שפעילות  שונים.  תימשך, 

 חשובים. לו תכנים לצקת שניתן בערב מדובר 

החל בי  –צהריים  מנחה   הוועדה  וזמת 

מניין   גדולה'להתקיים  אח"ם  'מנחה   ,בחדר 

המניין  בצהריים קופבאעל  פ.  סדיר  ב  רון 

בלשנה   הקורונהונפסק  וסגירת    עקבות 

הא  ותחוארה אני מקווה שבעתיד וכלבחדר   .

לפעול המניין  מענה,   ,יחזור  נתן  הוא  שכן 

לע המסיימים  לאנשים  בחורף,    בוד בעיקר 

השקיעה מנח  לאחר  להתפלל  ה ומעוניינים 

 במניין.  

הקצרים  בצומות  דנה    -  חד"א  הוועדה 

האוכל שחדר  בכך  שקיימת  ,  בבעייתיות 

הצומהו  ינשה הקיבוץסד  של  פתוח יבורי   ,

בימכרגיל   הקצרים. )כמעט(  הצומות  י 

בעניין    ועדהצת הוהמזכירות קיבלה את המל 

של   ,זה בבקרים  גם  האוכל  חדר  את  לסגור 

ל  שאר בדומה  הקצרים,  עשרה צום  הצומות 

זו  בטבת.   כי עמדה  לציין  את    גםתואמת  יש 

האידיאולוגית חלק   התפיסה  אחזו  בה 

הקי לצויפל  בוץ,מחברי  יש  אלו ה  בצומות    ם 

 יים.  עד הצהר

העסיק את הוועדה בשל    א זהנוש  -  המקווה

להסדרת    ,דרישות שהגיעו מהמועצה הדתית

ישיבו נערכו מספר  בעניין רישום השימוש.  ת 

פתרונות.   ונמצאו  זזה  אודה  בהזדמנות  ו 

 ,על המקווהאחראית  כ  פועלה  על  חנה פלקל

 . שנים רבות

בחול  מיי על   עדהווה  -  המועד  עיון  שמרה 

בחולירעמסורת   עיון  ימי  סוכו  כת  ת המועד 

כ ב  מביניהם  האחרוןשופסח,  אופן  התקיים 

ן תישמע הרצאה ושבימי העי  . הקפדנומקוון

 י הרצאות בעלות אופי תורניאחת כללית ושת

סבויותר אני  מוצלחים  .  היו  העיון  שימי  ר 

המשתתפים   רבבומספר  היה  באופן    ,הם 

 יחסי. 
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דברתשל    תהובלהב  -  תשבועו   תן אי-חמוטל 

  תיקונילקיים  זכינו    , כוכבא   יסכה ובעזרתה של  

שבועות.   פורההליל  היה  שנשאר   לימוד  ומי 

   נות של הלילה, הרוויח.   טעד השעות הק

  האחרונות קיימנו בשנתיים    -  לימוד משניות

ש ספירת  לימוד  בימי  קהילתי  משניות  "ס 

הראשונההעומר.   הציבור   השתתפות  בשנה 

המשניות    ודמה והרשימות ללימשירה מהיית

קבוצה מ במהרה.    התקיימה יוחדת  התמלאו 

ל   ,פ"טסאב"ווא אילעאי יבמסגרתה  הרב  מד 

ביצה.   מסכת  ירדה  האחרונה  בשנה  את 

אולי  ההשתת הקורונה.  פות,  בשל  גם 

חברים.    מסכתות  וםבשבועות שמענו סי מפי 

ויופי   חשיבות  רואה  זה  ב אני  ומקווה  מנהג 

במתכונת   ישנן   אוו  כזשיימשך  אחרת. 

ו  ותותחבר לאחר שנוצרו  גם  ללמוד    המשיכו 

 . סיום הלימוד הקהילתי

בכל שנה    -  מועדהחול  ימי  תפילת שחרית ב

לה זו. אישית  עולה התלבטות לגבי קיום תפי

ר חשיבות  רואה  וסבור  אני  בתפילה  שיש  בה 

)והיה    מהלקיי גם ברוב עם, בשיתוף הילדים 

שהציע נגינה(.    -  מי  כלי  ,  תש"ף  כותבסועם 

הטרו זה  פעלנו    ה,קורונם  בשיתוף  בעניין 

הג  פעולה והחינוך  אבעם  היתה  ים  והתוצאה 

 מוצלחת. 

תשובה  של  מדרש  אמירת    -  בית  בימי 

במתכונת    קיימו  ,השנההסליחות   שיעורים 

)בזום(.  מדרש  בית  המד  של  פעל  רש  בית 

ה  , פעמיים בשבוע למדו  במסגרתו  משתתפים 

שנשלחו   המקורות  ואת  וף סבאליהם 

 .  עור מסכםישם תקייה

ו  מנ יי ק   , שמען בזק בהובלתו של   -  מלווה מלכה 

 יפה.  וצלח ומלווי מלכה בבית סביון. היה מ

והל  בהתאם ל"נ  -המשך כהונת הרב אילעאי  

הקיבוץ    כהונת רב  באסיפה,  שהתקבל  הרב" 

שנים שבסופה ממליצה   5יה בת  נבחר לקדנצ

ברב  לבחור  האם  הציבור  בפני  דת  ועדת 

לעדהוו  נוספת.לכהונה   נדרשה  נושא ה 

סיולקרא  הרב דהק  םת  של  השנייה  נציה 

א  שהרב  לאחר  כי אילעאי.  הודיע  ילעאי 

לקברצונו   שלישיתדלהמשיך  המלצנו   ,נציה 

המשך   עלעל  ושמחנו  האישור   כהונתו 

גדול.  ,בקלפילכך  שהתקבל   ספק     ברוב  אין 

כי התברכנו ברב אילעאי ואנחנו גאים בו גם  

השוני עיסוקיו  לעל  מחוץ    ובעובדה ץ  קיבום 

תורתו.  שרבים   את  לשמוע  שנות  במבקשים 

שינכהונ חל  תורה  תו  ללימוד  ביחס  גדול  וי 

ובתחומים נוספים רואים ומרגישים   ,בקיבוץ

 ביעת אצבעותיו. את ט

הקדנציה    -  תקציב  קיצוץ    נעשה במהלך 

  בעקבות כך ביצענו ותי בתקציב הוועדה.  משמע 

  הקבועות   להפחית בהוצאות נאלצנו  התאמות ו 

 נותני שיעורים(.  בגיןבעיקר )וועדה ל ושהי

גורליקרול  תודה  –  תודות לנו   יה  שסייעה 

מעוצבות הודעות  בפרסום  לציבור.   רבות 

גם   בתודה  דרומאלמרים  אחריותה ,  ר  על 

 במשך שנים רבות על בית המדרש.  

לחברי   ,וםלסי לב  מקרב  להודות  מבקש  אני 

לה, עדה  יוסי בן טולי  ,הרב אילעאי  הוועדה:

חיות  פלך  לילך  ,יךריסטו האווירה  .  ונח 

נ תמיד  היתה  לשבוועדה  וזכיתי  יתוף  עימה 

  ם.כפעולה מלא וענייני מצד

 צלחה לוועדה הנכנסת! הב                              
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 הרב שלמה קרליבך( )   " כל ילד צריך אדם מבוגר אחד שיאמין בו           

 ץ הר   דני   /   ה כמרכז חינוך י צ סיכום קדנ                       

 כאן זה בית, כאן זה לב 

 ְואֹוָתְך אנ'לא עוזב 

 ורשיםש -  נו אבותי 

  הפרחים, המנגינות ְחנּווֲַאנַ 

ֶבט אַ   .ֹותָחי ִחים וַאֲ שֵׁ

 , לחן: עידן רייכל( )מילים: דורון מדלי

 

השנה את  סיימתי  מרכז    זהו!  הייתי  שבה 

לפי המסורת   .על תקן של ממלא מקום ,חינוך

דיצר כמה  למסור  סיך  עלברי  התקופה.   כום 

 אנסה לסכם בקצרה. 

הכל מערכת   בסך  יפהבדת  שעו  מצאתי   ,די 

מ ההחל  של  הגיל  בניהולה  ליבררך,   ,נעמי 

חבר'ו-'א  הזוגונים  רךד הנעורים  ,  ת 

שעושים    ,ונים. יש מסורת, ויש צוותיםוהלימ

ובהתאם ללוח השנה.   את העבודה במסירות 

היתה רגילה:  ת  ההתנהלו  עד ראש חודש אדר

בטבת עם המיצג המרשים של   עשירי  חנוכה, 

אחריו  החברת   ית היבנאהשבת    -נעורים. 

ועוד  יד  ומ  ,היפה צדקה  שוק  מכן  לאחר 

 ת על הדרך.פעילויו

ה"קורונה" עלינו  נפלה  לציין ואז  יש    .

הה כל  הסגרים    גבלות,שלמרות  הבידודים, 

הילדים   בתי  החינוך    –וסגירת  גילו  צוותי 

המערכות את  עיל יפה  והצליחו להפ  יצירתיות

של   היפה  שעתם  היתה  גם  זו  בני    השונות. 

שלנו  ובנות ונרתמו  שה  ,הנוער  תגייסו 

 בכל מה שנדרש. עבודה לתנדבויות ולה

ללא הי  משק כ"עדר  עת  באותה  לדים, שהיה 

מכיתהעה"רו נער  ע"י  וטופל  שוקם  י',    , 

מכיתות   נערים  קבוצת  והפעיל  יוזמה  שתפס 

משכישה  ,'ח-'ז-'ו בוקמו  את  להאכיר  די  ל 

לכם! מצדיע  המוזנח.  במשק  ולטפל   החיות 

עמדה בכל , שלמור וולףכאן המקום להודות  

פתרונות    ידעה   ,והלחציםהמצבים   למצוא 

למצבים  יחלופ ויצירתיים  המשתנים  ים 

 בקרים.  חדשות ל

ה  צוותי  לכל  גדולה  את תודה  שעשו  חינוך, 

 המיטב. נהניתי לעבוד איתכם ומולכם.  

, עסקה גלי כוכבא  ה שלהול יבנ   ךחינוה  דתוע

.  פההשנה בפתיחת החינוך. הנושא הגיע לאס

הזכות של לבחור את    אושרה  וסד  מההורים 

ילדיהם, עבור  הנכון  התאם  ב  החינוכי 

 מים. ילכללים מסוי

נוסף סיימנו,  נו  שד  נושא  לא  ועדיין  רבות  בו 

עבודת נערים תמורת שכר. הנושא מאד    הוא

וקשה השויש    ,מורכב  מלכולו  רבות.  ר  דובת 

התמודדות עם מציאות שקיימת בשטח ולא  ב

להעלים העדיפו  היום  ועד   נהממ  מאתמול, 

 עין. 

דילמה: להמשיך להתעלם,  נו בפני  בעצם עמד

קיימת לא  שהתופעה  להתמודד.  כאילו  או   , 

היאאו השאלה  להתמודד,   איך?  :  ם 

עושים  "ישה של:  הג  !אסורזה    –מה שאתם 

ייענ שיעשה,  ת  -  "שומי  ל   ,עבודלא    א וזו 
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שהנוער   להבין  צריך  שלנו.  החינוכית  הגישה 

 של היום, זה לא מה שאנחנו היינו. 

מודעי המסכיםכולנו  ל"דור  ה"ם  דור   ,"Z "

כיו"ב.   מנסים  ושאר  שאנחנו  בנוהל   ,מה 

יאות כמו שהיא ל על המצזה להסתכהחדש,  

להתמודד עם הדברים    ת זאולנסות במסגרת  

לנו ע  ,שחשובים  ותרומה כמו:  העבודה  רך 

אחד לחבר כל  בה  ילדים  חברת  יצירת  ה, 

אלא רואה ועושה גם   ,רואה לא רק את עצמו

 קהילה.אחר ולמען הלמען ה

ב משקף  זה  ומשליך נושא  בחיינו  יסוד  עיות 

באיזה   גדולה:  אחת  שאלה  או קעל  יבוץ, 

רוצים למצוא את עצמנו בעוד קהילה, אנחנו  

 עשר שנים? 

זה את  לפרוט  ה  אם  כדאי  לגבי  אז  חינוך, 

 ול את עצמנו:לשא

ומשקיעים  - מכוונים  אנחנו  כמה  בחינוך   עד 

ועבודה"?"  לדרך הקי  –  תורה  של  בוץ  דרכו 

 הדתי.

)שרובם תושבים( מקבלים  האם המדריכים   -

 הדרכה וכיווני דרך?

מע - כמה  קבוד  חלק ורשת  היא  יבנה  צת 

 תכנים? מה

לכך - מודעים  אנחנו  כמה  שיצירת    ,עד 

, בעבודה  ת יבנה, לאנשי יבנהלמורש  םחיבורי

שיצמיח   חיבור  יוצרים  אחרים,  ובמפגשים 

 ? אולי את דור העתיד שלנו

אנחנ  ...ואולי כגם  קצת  ו,  צריכים  ולנו, 

כדי  להש למקורות,  אחורה  לחזור  תנות, 

" יב  ביתלהיות  מושך    –"  נה קבוצת  מקום 

 ומאתגר עבור בנינו. 

ם ואם נחזור לשיר שבכותרת, אם אנחנו רוצי

זה  ישילד ש"כאן  יחושו  לב"   ,ביתנו  זה    כאן 

צריך   לחבר    קצתלתת  אז  ולנסות  הלב  את 

 רשים".ואת ה"פרחים" ל"ש

  אגדה.  ן זואי –רצו תם וא

מא הלבחל  ולסיום:  אר  לאסף  מכל  , יהבית 

   !בהצלחה שיהיה  ,החינוך הנכנס מנהל

        

 רכות חמות ב

ומיועדת לתפקיד  פרי ברוכילע   שהתגייסה השבוע 

 ! "מאבחנת ביטחונית" 

 . מאחלים לך  הצלחה רבה

 צעירים ה חברי ועדת  ,, אוהבים וגאיםכאן בשבילך
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 חינוך ה דת  וע   /   פה לקראת דיון באסי   , דת נוער בשכר עבו           

הה  בתחיליביום  שקיימנו  הקדנצערכות  יה,  ת 

  אסטרטגיים   -  ם נושאים חינוכיי טנו על מספר  החל 

הנושאים   בהם. אחד  לטפל  בעדיפות  שברצוננו 

"  בוהה ג בשכרהיה  נוער  עבודת    , "תופעת 

חלק    ,שנים  10-15ואנחנו מתכוונים לכך שכבר  

בח והנערות  עובדים  מהנערים  ובתיכון  טיבה 

בעיקר מחוץ ליבנה, אך גם בתוך    ,שכרת  תמור

ל  דוגמא  ניקיון  שמרטפו  עבודות:יבנה.  ת, 

חקלאיות  בת עבודות  והסעדה,  מלצרות  ים, 

הרבה  הן  ב   שכבות גיליודעים שיש  וכד'. אנחנו  

מהחבר'ה עובדים ויש כאלה שפחות. יש הורים  

שאוסרים הורים  יש  לילדיהם,  ויש    ,שמרשים 

ובדים  יהם ע לדנראה אינם יודעים שיהורים שכ

 תמורת כסף.  

ב חינוכית  חשיבות  רואים  נאנחנו    . וערעבודת 

העבודהבא כמו:  מ   מצעות  ערכים  וקנים 

בזמנים,  עמידה  מחוייבות,  יוזמה,    אחריות, 

מ שונות  ללימוד  בענפי  ועודאכות  בעבודה   .

חברי   עם  הבינאישי  הקשר  מתחזק  הקיבוץ 

תחושת ומתחזקת  הקיבוץ  השייכות    וחברות 

בנ  אנלקיבוץ.  רבה  וסף,  חשיבות  מייחסים  חנו 

החינוכי לעבודת   העיוובת  הצוות    בודה ך 

השונים, חובת    בענפים  את  להשלים  בעידוד 

 קושי. יש ו במידה  ,העבודה ובתמיכה

נוערעבו שאינו  ת   דת  נושא  הוא  כסף  מורת 

"לעיכול" בו   . פשוט  לנו  לקח  ה עדת  ו גם  חינוך 

במציאות   להכיר  עם  זמן  ולהתמודד  זו, 

הערקונפליק שנוט  והפכנו  כים  בה  הפכנו  צר. 

די אחרים,  מקיבוצים  למדנו  עם בה,    ברנו 

חינ  הנוער, אנשי  נוהל  עם  וגיבשנו  שונים  וך 

  , והלנשאנחנו חושבים שיתאים לקבוצת יבנה.  

אחד עומד ביתר שאת על חובת העבודה  מצד  ש

להת מנסה  השני  ומהצד  הנוער,  עם של  מודד 

 המציאות בשטח. 

שהתקיי החברים  לפבשיחת  שבועמה  יים,  ני 

הקבוצות.   בכל  עלה  הקיבוץ  עתיד  של  הנושא 

היו:  האמירו  לה"ת  בדרך  שלב  עוד  פרטת  זה 

את   להגדיל  ירצו  חברים  "גם  הקיבוץ", 

"נוער   ירצה  בשכ  שעובדהכנסותיהם",  לא  ר 

. התחושות  לחזור לחיות בקיבוץ שיתופי" וכד'

זאת הסיבה    .ועדה בכל דיוןואת ההללו מלוות  

לנו   רב  שלקח  אתזמן  ועדת  הנוהל.    לגבש 

מנסים  ה אנחנו  חינוך,  בגיל  עוסקת  חינוך 

כים שעוברים  אמה לשינויים ולתהליעשות התל

ה  לנוער  על  שיאפשר  כיוון  מציע  הנוהל  נוער. 

כאן בבית, זאת לצד חיזוק    ,שיכסף אייח  להרוו 

הנוער    חובת העבודה בענפים. חשוב שנפריד בין

חבר    .קיבוץובין הבחירה להיות בהמשך חברי  

שבוחריםאו   בקיבוץ חברה  מבצעים    ,לחיות 

לנהוג   מושכלת  אורהחלטה    הקיבוץ חות  לפי 

 .  ותקנוניו

באסלסיכום הנוהל  יוצג  בקרוב  החברים  ,  פת 

להצבעה.   שנכתזויעמוד  נוהל  מתוך  ה  ב 

לנו   ברור  כואבת.  היא  שלחלקנו  מציאות 

פוט אינו  החדש  אותנושהנוהל  צוותי    -  ר 

ההורים לחנך  להמשימ  -  והקהילה  החינוך,  ך 

כמו: משק   ,את ילדינו לעבודה בדרכים נוספות

כפרק  ה עם  יחווי-חינוכיילדים  עבודה  תי, 

וחברות  מנ חברים  ועם  ענפים  ומנהלות  הלי 

י חינוך"  תפקידם כ"תומכ  על  ,םשעובדים בענפי

 יצירת קשר מחבק עם הנוער שמגיע לעבוד.  ו

ועדת   ינוך )היוצא(, וחבריחה מרכז    -  דני הרץ

איתיחינוה הקשר,    ך:  דליה  וולף, בנדב,  מור 

 . יוסי צנחניו נעמי ליבר ,גלי כוכבא
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 כר ש תמורת  עבודת נוער  ם שיחת חברים בנושא נוהל  כו סי 

  שיחת חברים   ן, התקיימה ו בחש יום ראשון, י"ד  ב 

ועדת  בז הצעת  בנושא  חדש  ה ום  לנוהל  חינוך 

נוער עבודת  כללי  של  בהסבר  נפתחה  השיחה   .

הנו של  .הלעל  המוצע  השתתףא  למי  הנוהל   ,

 שני שינויים עיקריים מהמצב כיום:  כולל

נשא  .1 העבודה  היוחובת  שהיא  כפי    . םרת 

זו   החידוש: חובה  במילוי  עמד/ה  שלא    , מי 

מימו  יקבל  "זכלא  של  מלא  כמון    : ויות" 

 . שיון נהיגהיפולין ורל מסע ה

שסייל  .2 השנתית,    מ/המי  העבודה  חובת  את 

אפשרות  בע להמ  תהיה  לעבוד  נפי  שיך 

 . ולקבל שכר תמורת העבודהבוץ, הקי

ל"חדרים"תה  ההסבר,לאחר   לשיחה    ,חלקנו 

ק השיח    טנות.בקבוצות  למשתתפי  הבטחנו 

 לפרסם סיכום. 

 נות. השו לו בקבוצותהדברים שע עיקרילהלן 

 :יח כסףוך של ילדים להרוהתייחסות לצור

כסף?  ה למה    • צריכים  מקבלים  ילדים  הם 

 הכל!   מיבנה

בשכ  • אינה  עבודה  גנאיר  ילדים    .מילת 

מוטיבציה מחוייבות,  אחריות,  ,  מפתחים 

   .ניהול עצמי, ניהול כלכלי

 :חששות

החברים  השפעה   • הקיבוץ    על  ועתיד 

שלב   הז  :השיתופי להפרטת    עוד  בדרך 

ירצ  .ץקיבו ה חברים  את    וגם  להגדיל 

 כנסותיהם.  ה

ש • הילדיםו חוסר  בין  בין    :ויון  לפערים  חשש 

לעבודה בשכר  זדמנות  היה להם הת ים שילד

נוער  יעדיף  )הענף  שלא  כאלה  ובין    בענפים, 

ירצה  לא  הענף  פניהם,  על    אחר 

 .בכלל להעסיק נוער(

לחהפרנ  • קודמת  לא   ינוך:סה  הענפים    מרכזי 

 . נוערה  ירצו להעסיק את

שוויו  • משפחות  חוסר  משפחות:  בין  ן 

 . "הכנסה צדדית"  מייצריםשילדיהן 

קשה  • ה"סנקצילא  יהיה  את  של  כוף  אי  ות" 

עמידה בשעות החובה )למשל, להודיע לנערה  

שומכיש  והוריה שעות  את    השלימהלא  ון 

 .נהיגה( שיוןימתקזז לה מימון של ר  ,בההחו

 :ומאפשר חותפשהנוהל  תהזדמנויו

מוטיבצהזדמנו  תהיה   • לעורר  לעבודה.  ת  יה 

בענפים עצמם  את  להוכיח  יצטרכו  .  ילדים 

לעבודת  ולה להוות תמריץ  יכ העבודה בשכר  

 . נוער אצלנו

להיות   ,זה המקום לתת לרוח הנעורים ליצור  •

)  יצירתיים התעסוקה    טוב ובתחום 

כלכליותשי בעיות  עם  חישובי  כמו    תמודדו 

 הוצאות(. הכנסות ו

של    ל בחובת העבודהנה לטיפוהנוהל נותן מע   •

 . הנוער

אחר.    • הוא  היום  הילדים  של  הצרכים  עולם 

  ם הצורך מסגרת שמתמודדת עהנוהל מציב  

 הזה. 

תגובות  לסיכום:   הרבה  קיבלנו  כללי,  באופן 

הזה  הרגיש  הנושא  הבאת  עצם  על    חיוביות 

מודים לכל החברים  . אנחנו  ציבורי פתוחלדיון  

בשיח וה  .השהשתתפו  הערות  רות  אמספר 

 . של הנוהללדיוק נוסף   יסייעו לנו

 וך חינ הועדת                                                      
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 נשאל את פי הנוער                                

שניים   של  דעתם  את  לשמוע  ביקשנו 

  תודה לכם אמיר ונצר  תלמידי כיתה י"א.מ

 הנכונות!! על  -

 

 ה י"א( )כית    כיאמיר ברו

לי  ש:   להצ  אתתסביר  שהביא  ה  עהתהליך 

 .כר לנוערלאפשר עבודה בש

 כמה סיבות:  ת:

בחושעמהתיכון  ה  'חבר  עובדה.  .1 ץ  בדו 

 .שכרב

ה שלא מסיימים  'חברה  כלפי   טענההיתה    .2

 .את חובות העבודה שלהם

כסף.  .3 שחסר  היא    הרגשה  הסיבות  אחת 

מקיבוצים   ,ספרהבית  ב  ,פעםש באו   כולם 

דומים.   היו  והציפיות    באים היום  והסגנון 

ביגוד  ,אחריםות  מממקוילדים    עם 

אחרת   יםותכשיט לא  ,  ברמה  והתקציב 

 . מספיק

רו  ה'חבר  .4 בקיבוץ,לעב  ציםלא   ונמאס   וד 

אחרי מכסת  יש  ,הםלרדוף  את  מלאו 

    .העבודה

 מכמה סיבות:  תקנון המוצעאני מתנגד ל

רואה    - לא  כך.אני  כל  רחבה    שהתופעה 

בשכרה  יהבעי נוער  עבודת  התחילה   של  לא 

והיא   מל  קיימת היום  לא    .שנה  15-מעלה  לי 

חברע  הפרי כמה  קטן'שיש  כסף  שעושים   , ה 

  .עהודה קבוכעבלא  פה ושם,

חבר'ה  - עבודה  בעניין  ימי  להם  , שחסרים 

מעבר   ,לא עונה על מה שהם צריכים  תקנוןה

ש בקיבוץ  לזה  בשכר  משתל עבודה    מת לא 

יעדיפו לעבוד בחוץ  בחוץ.השכר    לעומת   , הם 

הוא  בחוץ  לעבוד  הרצון  להרוויח  לא    כי  רק 

חוויה אלא  שלט  כסף,  עם  '  ובה  לעבוד 

  '.החברים שלך

בין מבוגרים  ר שוויון  יה של חוסי עבגם    יש  -

לילדים   .לנוער שנותנים  זה  איך  מבין  לא 

זה עלול להרוס   .ולמבוגרים לא  'עשות כסף'ל

הקיבוצי החינוך  י  .את  בבוקר  יקומו  לדים 

כסף' לעבודהו  לעשות  יקומו  זה כסף    .לא 

אהב    'אני.  וןפיתיבעצם   שלא  אחד  בתור 

 הכיתוב  ,השתניתיעם השנים    ומרדתי,עבוד  ל

הייתי    י' משק  כבר  על  ועל האחראי  ילדים 

את    ,חדשהאבוקדו  ה   מטע אוהב  מאוד  אני 

ילדים כאלה  ,בעתיד  .העבודה יהיו  יהיו    . לא 

וג  התנדבויות  פחות  של הרבה  הנושא  כל  ם 

ל  ייפגע.החינוך   יחכה  ילד  כסף'כל    ' עשות 

יתחיל .  וץמהקיבשכח  וי לא  ילד  שום 

כסףולהרו יישאר  יח  כך  בקיבוץ   ואחר 

  .עשות כסף 'יפסיק לום אופת

 . אני מאמין שהסיבה היא כסףו  ,אני במיעוט

איך אפשר להגיד 'לא'    .ףה אוהבים כס'החבר

לך  יכולת   ,אני  ?כשמציעים  לו  שיש    כאדם 

הכסף אם  במרכזיה  לעבוד,  הייתי   -  ה 

כך   כל  זה  אבל  נהדר,  ה מל  מנוגדמסתדר 

 י מאמין בו. שאנ

עב ימי  צרובנושא  פידה,  למצוא    לזה ון  רתיך 

חבר של  למיעוט  להיכנע  ולומר:   'ה,ולא 

  ".בקיבוץ עשות כסף'ניצחתם, אפשר ל"
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 ה י"א( )כית  נצר חפץ

תהליך  ש:   לצוראיזה  את הביא  ליצור  ך 

 כר? עבודת הנוער בש תקנון

לפחו הפכה  הנוער  אפקטיבית.  עבודת  ת 

פעמים   עייפיםהיו  ה  החבר'הרבה    ,מגיעים 

  בו תייצה  לאו  , לקיבוץ  חוץמבודה  מע

שבמתכונת  ו  ,כאןעבודות  ל אי הבינו    הזו 

להאפ גם    משיך.שר  על עלו  מהנוער  קולות 

עבודה  לבצע  יכולים  לא  עצמאות.  חוסר 

    וויח עליה כסף.רולה

היש:   עבמה  באיזה  התופעה?  ודות  קף 

    מדובר?

בקצת   מהילדים פמדובר  מחצי  חות 

קבוע ה  שעובדים. במקום  עובדים  לא  רוב 

מ ב אלא   מלצרות.  בו  ותטפשמר ב   ,זדמןאופן 

קבוצה של  ן  זמימ  ינגטריאולם קי  ,ך כללבדר

מורכבה'חבר זה  ל  ,.  צריך  הסעה כי  מצוא 

   .הלוך וחזור

   ף?ממלא הכס חסריזה א

ה עולכ  .קדםתהעולם  מצרך  וכל  בילוי   יםל 

ויש צורך ביותר   כל דבר נעשה יותר יקרכסף,  

לעבוד  'חבר  אם  כסף. יוצאים  מבית הספר  ה 

להם  בלות  לם  עינוסהם  ים,  מרוויחו ויש 

דברים לקנות  .  בחירה  תיוואפשרו  אפשרויות 

ילדי הקיבוץ לאחרי בין  פער  ולנוםנוצר  יש    , 

   כסף.פחות 

טוב  הוא  , ו ה את התקנון בעין חיוביתאאני רו

ול העולם  נוערלקיבוץ  שהיה.  כמו  .  לא 

צו יש  התפתחו.  והנוער   רךהקיבוץ 

י  התקנון  .עצמאות  רתביו לעבוד   לדיםיעודד 

זה ימנע את    .ל המחויבויותכת  אולבצע  ר  יות

שחברה בעבודהמה  'מצב  ואומרים   תבטלים 

, Vאתן את השעות שלי ויסמנו לי  "  ם: מלעצ

לזהאבל   אין  אם  להתאמץ  ורה תמ  למה 

זה   ,ה שעשינומל. אם נקבל תמורה  "אמיתית

איכותית  עודדי מא  .לעבודה  וד העולם 

 ה. מוסר העבודה יורד.השתנ

בקיבו  דהעבו לנוער  תהץ  בשכר  טובה  יה 

  , יםירשכ  עובדים  יחסוךזה    קיבוץל.  ץולקיבו

זה   הנסיעות  חסוך  יולנו  וחזור  את  הלוך 

יכולה  אני    בקיבוץ  גם אם   לעבודה במלצרות.  

פ בקיפול    ,מעבודהכסף  חות  לקבל  למשל 

עדיין  כבי לי  סה,  בקעדיף  זה  יבוץ  לעבוד  כי 

  ת מאמץ והכסף של נסיעות לעבוד את ה  סךחו

   מלצרות.

ת למשתב אם  אחרי   ,לקשו  אולם  לסדר 

 שכר? ל תצפומסיבה, 

מתוך רצון לעזרה. אבל    ,תתנדבוהב  יהיהזה  

ה כצרישאני    אם אדע  ,דהבמסגרת שעות עבו

כך שעות  לעבוד  במסגרת   ,וכך  יהיה  זה 

  .מוגדרת

ה במלוא  עובדים  שלך    , מוטיבציהההורים 

לשכר.   קשר  שלך  מה  ללא  הדור  בין  השבר 

   שלהם?ר לבין הדו

  יבוץ ולא לקבל משכורת. בחרו לגור בק ם  ההורי 

 . הזאת הילדים פשוט נולדו למציאות
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 אביתר רובין   /     מהנעשה בשבט מידב                  

וחצי,ל כחודש  האפשרות    שניתנה  לאחר  פני 

  לקיים מפגשים פנים אל פנים, החלטנו לחזור 

בשבט   מיד פעולות  של  מבורכת    לשגרה 

 הצופים. 

  נפגשים   ם השוניםודי ד הג   ,בהובלת המדריכים 

 ועוברים פעילות חינוכית בנושאים שונים. 

הפעולות בצופים מהוות דווקא בימים כאלו,  

והן  המדריכים  עבור  הן  וייחודי  חיוני    מפגש 

החניכים המדריכים  .עבור  שנדרשים    ,עבור 

החינוכית,   האחריות  את  ולממש  להמשיך 

השגרה   את  החניכים  לזהות  ולחזק  אצל 

ה  .קשיים חשוב  חנעבור  מפגש  גם  זהו  יכים 

יחד,   וחיוני מבלים  לגדוד,  חבריהם  עם 

  ועושים זאת סביב נושא ערכי כזה או אחר.

ש כאן  רשמתי  הקודם  מיישום  בדיווח  כחלק 

פעולות  הערכ מערכי  במסגרת  שנלמדים  ים 

של  ההד במתכונת  נוער'רכה,  מדריך    , 'נוער 

ח לקחת  דרכים  מחפשים  בתהליך אנחנו  לק 

מעורבו ביושל  בקיבוץ ות  שונות  זמת 

  .ובקהילה

 יקטים: הפרו  מקצתשמח לעדכן על  אני

העולמית  . א הצופים  תנועת  כשבועיים,  לפני 

ה  ניקיון  יום  במסגרת  חופים  השתתפה 

במ ניקיון  ערנהלכו  הבינלאומי,  מבצע  ך 

גלובלי ברחבי העולם. כאן, בארץ, קיבלנו 

לגזרות.  מחוזית  חלוקה  במסגרת  שיבוץ 

ואספנו  באשדוד  הקשתות  לחוף  יצאנו 

ר כלכלוך  קינחנו  בארטיק  ב.  מובן 

 דבקים היו טובים מאד. הפיהמסורתי. 

מפעילה    .ב הצופים  הארץ תנועת  ברחבי 

ח הנקראת  צמי"ד  תוכנית    מערך   –ניכי 

",  וחדיםמי  צופים"

בעלת    האוכלוסיי  במסגרתו

צופיות   פעולות  עוברת  מיוחדים  צרכים 

על  לומדים  התנועה,  חניכי  עם  בשילוב 

ועניבה. חאקי  מורל,  שירי  את    צופיות, 

ים בשלב זה  יילוט אצלנו אנחנו מעוניינהפ

בקטן העברת   ,לעשות  של  שילוב  ע"י 

כיתה   ע"י  שק"ל  לבנות  הלוא פעולות  ט', 

ק חניכי  והמדריכים הדהורס  הם  רכה 

עם   בתיאום  ודליה  לעתיד.  ליבר  דפי 

המתאים  ,  הקשר המודל  את  עבורן  נבנה 

 . ולנו להן

פעולה  .ג עם  נוסף    שיתוף  דת יחד    ועדת 

של   זלקינדיובסיועו    יתקיים   ,שראל 

ב המגורים במבצע  בבתי  מזוזות  דיקת 

 :בקיבוץ

דה  והעוב, השיפוצים  חילופי הדירותלאור  

ר זמן  מבלים  ישאנו  מבעבר    ותר ב  בבית 

הקורונה) לחברים   ,(השפעות  נעזור 

מזוז  בדיקת  לבצע  בכך    , ות המעוניינים 

להחלי  ובמידת  גם  המשך פןהצורך   .

יהיו זה  בנושא  ספציפיים    מול  עדכונים 

שבהן   השכונות  את  תושבי  נתחיל 

 הפרויקט.

לשכבה  פעולות  לקיים  התחלנו  במקביל, 

וה  הבוגרת בהובלה  פעילים()המדריכים   ,

 .נצר חפץ ,המרכזת ת של יאיש

אלו,   השכבות  בבפעולות  לגיבוש  נוסף 

הפרי  ,השונות מייצרים  הדדיתי אנחנו   ה 

החינוכית  מהעשייה  וחוויות  לקחים  ושיתוף 

 של המדריכים.
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נתינה בכך, השכבה הבוגרת חווה תהליך של  

המדריך    דמותובונים בעוד נדבך את    ,וקבלה

 .כמחנך

מ מבקשים  לפעואנחנו  שמגיע  מי    , לותכל 

 –הקפיד על הגעה עם מדי הפעילות ל

חולצת  /מכנס  בשלישי:  + חאקי  חצאית 

 . חאקי ועניבה

לבנה  /מכנס  בשבת: חולצה   + חאקי  חצאית 

 . ועניבה

הליווי הרץ    דנילתודה  מילת  לסיום,   על 

הלא   המשימה  ועל  האחרונה  השנה  במהלך 

  , . על ההבנה והתמיכהפשוטה שלקח על עצמו

שאי שפת  למרות  דובר  "צופנו  ניקית"  פיאם 

 שוטפת.  

את    בנוסף, ומזמינים  שעדיין חוזרים  מי  כל 

לצופים   הצטרף  לכם!    –לא  מחכים  אנחנו 

מידב!   לשבט  לכםמבטיחהצטרפו  שלא   ים 

 תתאכזבו.

 ,חורף בריא וגשוםכת חזק ואמץ ובבר

 שבת שלום!

 יתר אב                                                          

 

 

   

 

ת התחילו לצקת קורו  -  ונה המערביתבשכהחדשים    בבתים

סאות. כפי נוהתחילו בקדיחת הכל  ובשכונה המזרחיתוד,  יס

 בגלל עבודות תשתית, ואנו משובשת  שם  שהבחנתם התנועה  

 . תהיה שוב פתוחה הדרךמקווים כי בימים הקרובים 

הראשונים  בבתי הצפוניתם  סיום   בשכונה  לקראת  נערכים 

 .ץעבודות השיפו

   אנו חוזרים על בקשתנו הקבועה, ,כמובן           

 המשיכו להיזהר והימנעו מכניסה לאתרים.            

 זהירות, בונים כאן !  
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 כסלו חודש    -  בצרור החיים 

 

 בסקיינו ישראל ד "תשמ  א "כ    גוטמן  שושנה ז "תשמ  ' א

 רון  אלדד ד "תשמ  א "כ     גרוס  לאה ו"תשס  'ה

 הישראלי  דוד א " תשע א "כ      תשבי  משה ס " תש ' ה

 אדר  חיים-יעקב תשמט  ב"כ      פלק  משה ז "תשנ ' ז

 כהנא  זראליע ג"תשי ב"כ      שוולב מרים ף "תש 'ז

 קהתי  ברהםא ד "תשע ב"כ      טובים-בן יהח ט "תשס  ' ט

 וייסמן יהודה ח"תשנ ג"כ      אשר מרים ד "תשע ' ט

 לנג רחל ג"תשס  ג"כ      אדרומ-בר רות ו"תשס  א"י

 שפירא  מיכל ד "תשס  ג"כ      גינסברג יוחנן ז "יתש ' י

 הורן  תמר ז "תשמ  ד"כ      הרטום  דוד ' תש א"י

    טסלר חנה ח "תשע א"י

 סולברג()

 כהן עליזה ו"תשס  ה"כ     

 אייזנר  חוה ו"תשס  ו"כ      טפל לנהאי ב "תשע י"ד

 שילוח  פרחיה א " תשע ז "כ     נחליאל הלנה ג"שס ת ז "ט

     לנג יגזל-אשר ד "תשמ  ט"י

 

                            
 

 תורים לפדיקורסידור 

כוכבא את  תחלי  יסכה  מיכל ף 

ברלב תורים בקביעת    סופר 

 לפדיקור.

 למיכלתודה גדולה                      

 !! כהליסובהצלחה                      
                                                                                         

 סיון                                             

 

 נהג קטר   

נות "נהג קטר" לא  רכה תומזה תקופה ארו

 קורונה. בגלל ה פועלת 

 תורנות זו. אנו בודקים את הצורך להחזיר

רך בחידושה של  ם יש צוא נשמח לשמוע ה

 התורנות.

 מש"א מנהלת   – לדוסי פנו ,אנא
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 אורית פרל – שבתבת כוננאחות 

 ה: במרפא בירם דונסקיא "רדשל ודה עבהשעות וימי 

 15:30-14:00       יום שני        16:45-15:30יום ראשון 

 15:30-14:30-ו   09:00-08:00חמישי  יום         13:00-09:30 יום שלישי

 :  במרפאה דריה שפובלובבודה של ד"ר עהשעות וימי 

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

 . גלית – 4.12-הפאה סגורה, המר 27.11-ה  ,וריתא – 20.11-השישי  םוי :שישי במרפאהימי 

 

 המרפאה. יש לתאם תור מראש מול  דםלבדיקות  -!  רתתזכו *

   .איחוד הצלה  – 1221  ,יתת תורנאחו - 4000 :ירוםעת חורת לטלפונים בשתזכ  *

 ! מרפאהה  צוות - ק בריאותר                                           mrkyavne@clalit.org.ilל "דוא 

 

 

 ר הדף היומי יעו ש 

 סכת עירובין ולהתחיל למחרתלסיים מ אי"ה  רים  אנחנו אמו  ,ום ראשון הקרוביב

 .מסכת פסחים   - ם שניביו -

 .קרוא להצטרף לחבורת לומדי הדף היומיהזדמנות טובה ל

עה לפני  ש  ,ובשבת בבוקר   21:00עה  בש  ,בבית המדרשמדי יום  מתקיים  השיעור  

 .התפילה

אנו א עפ"י התכ  אגב,( לסנון  לפני פסח,ימורים  ספורים  ימים    ים מסכת פסחים 

 .בכורות(פש פטור מתענית  מי שמחל

  !בשמחהמוזמנים                                       

 היומיבשם חבורת לומדי הדף , אייל זנה           
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ַע  בָ  ֹּא נֹוג   ך ל

 דן תורן  

 

דֹוִלים    ַבַיַער  י ש ֻדִבים ג 

ָגש    ּוַפַחד ֻמר 

ש ִרּקּוִדי    י ש  -ם מּול ָהא 

ָנָחש   שּוִפים ו   ַינ 

 

ֶלצֶ  תֹוךי ש ִמפ   ַהָנָהר   ת ב 

ָרה   ע  ָבה ו  ע   ר 

ָנִעים    ֲאָבל ַהֶחֶדר ָחִמים ו 

ָנה   ש  ַאת  י   ו 

 

 ִמים  ֶהֶבל ִפיך ַהתָ 

ַע   רֹוג  ט ו   ָשק 

ִחיד   ֹּא ַמפ   שּום ָדָבר ל

ַע  בָ  ֹּא נֹוג   ך ל

 

אֶ  ָחָמה ב  ירֹוָפה  י ש ִמל  ַצע א   מ 

חִֹּרים  הַ   ָיִמים ש 

ִלי בַ ַשָיָרה בֹוַרַחת   ִית  ב 

י ָהָרִעים   נ   ִמפ 

 

ַע   ֻשָגע ֶשפֹוג  ַדק מ   י ש ַחי 

ָחָנה    ֲחַסר ַהב 

ָנִעים  ֲאָבל ַהֶחֶדר ָחִמ   ים ו 

ָנה   ש  ַאת  י   ו 

 

 ים  ֶהֶבל ִפיך ַהָתִמ 

ַע   רֹוג  ט ו   ָשק 

ֹּא ִחיד   שּום ָדָבר ל  ַמפ 

 ֹּ ַע  ָבך ל  א נֹוג 

 

 (רוכיביצחק  –על השירים )                                                                      

 

 

 bimkomon@gmail.comהכתובת למשלוח מאמרים למערכת: 
 


