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 לקיבוץ    80  בסימן     ת    ע   ק   ש   ו   מ     סיבת פורים  מ ב   ים' נ ה'לימו   –תיבת נח  

  . אריה הקהל   -רני גורליק   , ברנע אריה    -  רועי גדיש   : אריות   : . מימין חיות   נח   –  ברוכי אמיר  :  קדימה 
                 ,  דבורה כהן   -  גלס יהב    : ם דבורי   .  רוני פ ע יונה    –  פרתי נופר א ,  רטוב יונת ב   –  רז ריין יונים:  

   . ון. סימ גדי    -  יונתן נחליאל,  סטר עוז אניק   -  עמיר   רעות :  עזים   ת אדר י דבור   -  תמר נחליאל  

 
 תצוה  'פורים, פרחג 

 14:81 –בת שהצאת         14:71  - תשבהכניסת 

1446   
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 אייל זנה ה / פרשת תצו                     

 

ה , עמוסה פרשת תצווכשאר פרשיות המשכן 

 פרטים ופרטי פרטים.  ב

מה בשאלה  רבות  עסקו  ר  פש  הפרשנים 

עלה בפסוקים  הרב  ותפירה,    פירוט  גזירה 

ועיטור ורקמה  ,צביעה  פשר   .שיבוץ  מה 

הכהן   בגדי  הכנת  של  פרטים  לפרטי  הירידה 

ואפוד  השונים: ומכנסיים  ,חושן    , מעיל 

אבנט ואפילו  וכתפיות  ,מצנפת    , משבצות 

ונים: תכלת  ל צבעים וגואבנים. שלאבזמים ו

   תולעת שני ושש. ,וארגמן

שגרת   והפרטנית, הדקדקיה  עשיהבתוך  נית 

פי  "והיה  במעיל:  שנאמר  אחד,  חריג  בולט 

מעשה   סביב  לפיו  יהיה  שפה  בתוכו,  ראשו 

ל יהיה  תחרא  כפי  )כאורג,  יקרע"  לא  ח, "ו, 

של  "ל המסובכת  העשייה  לדרך  מעבר  א(. 

ההשוואה שעשה כאן  "כפי תחרא" )ומרתקת  

לבגדי בהרש להבדיל,  לפירושו,   כמרים!(  "ם 

כאן לצוות   הרא  מה  לה:שא  נשאלת  הכתוב 

דווקא במעיל ש"לא יקרע"? האם מדובר רק  

עשייתו של כ  בהוראות  כפירושו  טובה,  עצה 

יקרע" שלא  ]"כדי  ממשי  רש"י  באיסור  או   ,]

 שמאחוריו מסתתר מסר מסוים? 

ע )יומא  הגמרא  בדברי  מלמד  ע"אב,  "עיון   )

מדובר   אלא שלא  בעלמא,  טובה  בעצה    רק 

וכך ענישה.  בר  "המקרע  ם:  ר שנאמ  באיסור 

   -   והדבר תמוה ביותר    לוקה".  -  בגדי כהונה

ואם  כהונה?  בגדי  לקרוע  ישראל  נחשדו  וכי 

 כך?  לקו עלימדוע שיעשו כן בשוגג, 

בעל   ביקש  טעם    לתתהחינוך"  ספר  "כדרכו, 

באימ שילבשנו  "כדי  וביראה, בדבר:  ה, 

ודרך מלקורעו    ובנחת,  ויירא  כבוד. 

ומסר   דבר".  בו  יומלהשחית  כגדול  הן    אן,ש 

הן   המקדש,  עבודת  של  הפנימי,  במישור 

"עבודת   של  יותר,  הרבה  רחב  במישור 

 הקודש".

עשוי  דקדושה,  התלהבות  מחמת  אחת,  לא 

דם להתלהב ומתוך כך לעשות מעשיו מתוך  א

התחאקסט  כל  איבוד  תוך  דתית,  ושות  זה 

יב. על כן מצווה אותנו לגבי מה שקורה מסב

ודו שרוי  בע  דש,הקושגם בעת עבודת    תורהה

העשייה גם  בלהט  דעתו  לתת  הכהן  חייב   ,

רק   לא  ללבוש את המעיל  עליו  לסובב אותו. 

תוך  מתוך "אימה וביראה" אלא גם "בנחת",  

ושמירה על כך שעבודתו תיעשה  שיקול דעת 

 ה.ומבז יההתורה מתמכב"דרך כבוד", ולא 

ת, דתית או אחרת,  מרוב התלהבויתר על כן:  

ף של השגת  טורץ מרויס למעשוי אדם להיכנ

ל שייתן  מבלי  למטרה,  חתירה  של  בו  יהיעד, 

גובה.  ל"קרעי זו  שהתלהבות  ולמחיר  ם" 

החתיר בשעת  גם  עלינו,  מצווה  ה התורה 

ונעלה  למטרה,   ככל שתהיה, להיזהר חשובה 

שעלו ה"קרעים"  מפני  לבוא  ולהישמר  לים 

 בעקבותיה.
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 "... ואני תפילתי לך"

   (וריםן פשוש )  תצוה שת פר תשב

 . רבע שעה אחרי הדלקת נרות -תפילת מנחה  .הדלקת נרות -- 17:14

 :אום עם אחראי המנייניםילו"ז בת 

 סת הכנבבית   - פלר נחמיה     -      צפוני

 בשכונה - רון ברטוב     -     מערבי

 בשכונה  - ינעפרו דויע     -     מרכזי

 הכנסת.  תיבבוקר בבן, ויבבבית סבערב  -  טסלר צביקי     -     רחיזמ

 בשכונה  - ץשובימוב אחיעד     -    צעירים

 

   18:14 השבת: יאתצי

                                                           ! שלוםשבת 

 

 

 
 ! ולכל המשפחהג'ולי ושחר  הוריםל, סימיכאל באו-אסף בר המצווהל* 

 .אפרת ואורי בנם שלנעמי ושי,  נכדם של, יוסף ,ניןשל הוה ו מצהבר למלכה הקשר ל* 

 . מה ויעלשל בנם הבכור שלשיב, אלי נכדשל הבר מצוה לוכמן  למרים ויעקב* 

 , יאיר וורד בנם של , הלללחתונת הנכד ולכל החמולה,  לצילה ויהושע אניקסטר * 

   .יהאֹור  עם בח"ל    

 

 

 

 !! בזל טו מ

 

 שא,  ת   כי שבת פרשת  תתקיים אי"ה ב   חסד זלקינד המצווה של  בת בר  ש *  

 . ( 6.3)   "ב באדר כ     

 . ( דירות האירוח בלת  זכורת: לבעלי השמחות עדיפות בק ת )                            
 

 

 רק בשמחות 

 השיבנו ה' אליך ונשובה" "

  ,בבית הכנסתהשבת הרב ילמד 

 . תפילת מוסף לאחר

 גבאי בית הכנסת
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 נחמה יהושע /  יצא לי בית מהמםבסוף 

דרמטיוע  אירב ,  חדשיםשבעה  כלפני   ,  די 

חפציי את  קרטוניס.  ארזתי    -  1:  יםמנתי 

ובלי    ,נשאר בחדר המערבי  -  2     'קוטגעובר ל

 לא ירצו כשאגיע  לדיישיכל מה  - מוןיס

כל   -  אבל כמובן,  זה נשמע פשוט   לפח.,  120-ל

צ  ,ספר בגד  ,לוםיכל  החלטה     -  כל  מביא 

שסיימתי לפני  עוד  ונפשית.  הגיע    מעשית 

נוער ה    ,המתוקים  'מוניםיל'היום המכריע.  ה

 ומושיקהראל    עציון  ,ריםמבוגמובילים    ושני

כולם ביחד   –  יכלתי ונכדיו  וכמובן בני  ,גרוס

שהיה   מה  כל  את והעביר  םעדי בבוהורידו  ו 

הבית  כל מ  ,תכולת    כולל   '2מון  יס'חוץ 

הקיצי,  הרהיטים החום  של    'לקוטג  ,בשיא 

מבצע מרשים    דרים.נהה  חן ובלנקשטיין  ,ץ"כ

מהרמאד ומאד  ,  דרמסו  ,.  פיזית  קשה 

נכנ  .מקצועי גדול  המערביחלק  לחדר  של    ס 

המקורבית כל  יי  כמובן   ריק.  -  הבית    יתר. 

ההעברהה כל  על    מרוז   תמר  –  מנצחים 

ביום    , םהיקריאיטלי  ואליקים   שהתחילו 

בל  יום  יום  והמשיכו  יום שישייההוא  עד    ווי 

  ההעברה  למחרת   שחזרתי הביתה. כ  ,האחרון

קירות  והתחיל לשבור  ר והשא,  כבר 

הה  ,מובןכסטוריה.  יה כל  של יעל  סטוריה 

הא מנצחת  החודשים    יד שר  חנהרוכים 

שהיא   ,נשואה לבנציה,  בת שבע  ,תה כלתייוא

פני החם    מקצועה.ב  ם מעצבת  חורף בובקיץ 

של קה המסורים  הפועלים  עובדים  ר 

יום אני צועדת מהקוטג  ,נפלדנבי   לבית   'וכל 

ההתקדמותל את  בונים  ראות  לאט  לאט   .

התוספת לחדר הקיים  , את  תמבנה מחוץ לבי

את ה  וגם  את  ,  נוסףהחדר  פותחים  הממ"ד. 

החדר בו  ,  המערבי  גג  נוגעים  , כביכולשלא 

החדש  הגג  את  לבנות  !   טפוןיש  -  ואז  .כדי 

המערבי  התקרה החדר  מפלי   של  מעבירה 

, ער שלנווטובי הנ  ,ושוב,  מים. אני לא ביבנה

עבירים את  מ  ,שליסלברגמיכל  עם    מוניםיהל

רבאל  ל-כ-ה הנזק  הסלון.  כמו  ,  מצע  אבל 

כשפתחת:  אומרים ש רק  כסף.  רק  את  זה  י 

חודשים,  הקרטונים כמה  את  ,  אחרי  ראיתי 

 . העובשמנזק ה

זהו ימות  כבהתקדמות.    -  וימעכש.  אבל  ל 

קרובות,  השבוע לעתים  שישי  בימי  ,  גם 

כ העבירו את  עובדים.  ל הקרטונים הפועלים 

עוד   רצפותפעמים     שלושהאלו  להכין  .  כדי 

לים  מתחי  המטבחו הפרוזדור    ,ד"הממ,  ביתה

  . תכל שלב מביא התפעלו  ,לקבל צורה. מכאן

לתת  ומנסה  הכל  על  שולטת  היקרה  חנה 

הבקשות לכל  מיני ים  ששעומאלו  ,  מענה  כל 

ממופוצים   יש הוסיפו  שרק  כמובן ד.  "לאלו 

ההחלטו  גלס  נירש בכל  פחות  ,  תנוכח  אבל 

ל  דרכה ש  אבל זאת,  יש תקלותמגיע לשטח.  

הד גם  עהבנייה.  אני ים  שויירים  טעויות. 

הטוב   מהרצון  שנדהמתי  כל ל  והסבלנות 

    ישלם שכרם. 'הוש  ,בורירכי צוהעוסקים בצ

יצא לי בית מהמם. אני מאד    בסופו של דבר 

הק למוסדות  כמעט  ימודה  שעבדו    10בוץ 

ל להחלטה  להגיע  בכדי  ממשנים   ים ד"בנות 

הקייםשול את  את    ,פץ  הרמה  ולהעלות 

בוץ.  יקב  שנותיי  52  ךמשבבה  ו  שהסתפקנ

סבלנ,  הגרעיןחברי  ,  אנחנו פעם  לא  אף  ו 

שהי נהנינמהתנאים  שלבו.  מכל  לפני  ו   .22  

מייקל  שנה עם  בסלון  התיישבתי   ז"ל 

לפני    ."יש לנו בית ממש  .מןיא"לא י:  ואמרנו

ע,  שבוע הלימונים  של  בעזרתם  ם שוב 
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לעזורומדריכם   שחזרו  ועציון  מושיק    , עם 

בנבו של  המקסיעזרתם   , והשכניםימים  י 

בנ ותמר  םצוחיוכמובן  אליקים  חזרתי  ,  של 

 הביתה.  

בלי מייקל    .ד בסלוןישבתי הפעם לב  לדאבוני

של   תאבל בנוכחותם הרוחני,  ז"ל  ובלי מרים

יבנהעשרות   לי  יעכש  :וחשבתי,  אנשי  יש  ו 

יי  ארמון שהקב"ה  בריאות  מושלם.  לנו  תן  

בה הצלחה ראני מאחלת  .  הנות מזהישלום לו

כמו כן    ע התהליך.ין באמצלו שעדילכל אגם  

 ,שהחזיקו את הבית  ,לשכניי השנקרים  תודה

העצי המדרגות  ציםאת  חדר  כל ב  ואת 

ה בשביל   ,זאתהתקופה  הרעש  את  וסבלו 

 כולם.

אם   מראש  וסליחה   לכולכם.  מודה  אני 

בור יצלהזמין את ה. אני רוצה  שכחתי מישהו

  שת פר ,  להצצה על מה שמדובר. בשבת הבאה

או אחה"צ   14:00עד    12:30  -,  6.3  -  כי תשא

מוזמנים.  18:00ל    17.00בין   נשמור  ו  כולכם 

        ה.רונועל חוקי הק

 ץ "נון כמא /  פות בזוםאס
שהקור שנה  לריחוק וכבר  לנו  גורמת  נה 

שבחברתי שנה  למצוא   ה.  מעט   נאלצנו    לא 

ל ת או פשפתרונו זה  ם  וקירות  דבר  מפגשים. 

הק ממהות  בחלק  על    ,יבוץפוגע  המושתת 

 י והעשייה המשותפת.  המפגש החברת

שנוצרו א בפתרונות  טובים  דברים  גם  יש  ך 

לחשוב ולש  ובצורך  לקופסה  בה מחוץ  גרה 

רגיה "אסלים  יינו  את  החברים"לחיות.   ,פת 

 ,התאספות של חברי הקבוצה  ,כשמה כן היא

להעבינ למדיהאלצנו  חשוב  ר  חלק   .

ר אני  אך  השתנה.  הקהילה  ואה בהתנהלות 

ח בצורה  לקיבוץזאת  שהגענו  מאז    , יובית. 

באס נוכח  להיות  חשוב  לי  פות  היה 

 ,ותרצתה להיגם עדי    .ןבהוהשתדלתי להיות  

מהאס בחלק  יכלפחות  לא  אך  ולתי פות. 

שנינו יכולים  . עכשיו יחד עם עדיאליהן ללכת  

ר ולהצביע. אני  דבל  ,פהישותפים לאסלהיות  

ל שעברנו  שמאז  נ   -ZOOMחושב  וכחות  יש 

באסגדולה   אנשים  של  יותר    , פותיותר  אך 

שאני    .מזה הפעילה השתתפות  ה  גםחש 

 גדולה יותר.

  יצא לי מעט לדבר   -צמי  ע  עלאת  זמרגיש  אני   

עושה אני  אך    פותבאס הייתי  שלא  משער 

  ת בחדר האוכל. ישנם דיונים מכובדים עם זא 

  יותר רב  וגם מגוון    , ברים יותר של דו מספר גדול  

שהייתי לשמוע  ממה  בחדר באס  רגיל  פה 

על   ברורה  יותר  הדברים  הצגת  גם  האוכל. 

   באותיות קטנות.   , מסך בבית מאשר על המקרן 

רגע   נחזעוד  לי  בע"ה  נראה  אך  לשגרה  ור 

האסש את  לשמר  יהיה  או  נכון  במדיה  פות 

. יש לא מעט  למי שרוצה  זאת  לאפשרחות  לפ

האוכל  שלא    חברים לחדר  להגיע  יכולים 

צ  למשל ) דעתם  ,  עירים(זוגות  את  להביע  לא 

המשך  ללהצביע ולקבל יחד את החלטות  ולא  

שיש  לי  ברור  שלנו.  הקהילה  של  הדרך 

את צריכים  ואנחנו    , חסרונות לנצל  לדעת 

טובה בצורה  לדעתי   , יותר   המדיה    אך 

יכול היתרו עולים בהרבה על החסרונות.  נות 

שצ יותר לקבוריך  להיות  ברורים  כללים  ע 

בסוג  ,בהתנהלות ההצבוגם  אני   ,עותיית 

החשש   על  אבלזיופים משומע  מניח    ,  אני 

שנקבל  העיקר  פיתרון.  ברי  שהדברים 

 החלטות טובות. 
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 . הילה ק

זה   איך  אז 

בשירות להיות  

בתקופת  צבאי 

ועוד   ,הקורונה

  הורים? מה   רחוק 

הש את  קדוש  הלאהפנינו  מגרעין    לשני 

ב  ,"רצב ת"ש  כמשקית   .7בה"ד  המשרתת 

שני מספרת:   .לוי(עינת ורן    אצל)'מאומצת'  

יודעים" שאתם  לקיבוץ   , כמו  הגיע    הגרעין 

. אבל אני זוכרת  והיה מרגש וכיףבאוגוסט  

עוד  חגיםבר  הסגתקופת  את    גם שהיינו  כ, 

ה  'הרבה חברהיו    .'פרק הקליטה 'בבקיבוץ  

להתחרפןשמהגרעין   היינו    כי  התחילו 

לטייל לא יכולנו    בועה ומתמשכת,ק  בשגרה

את ירץהא  ולראות  ולא  ל,  צאת כולנו 

באופן   לי  כי בשבתות.  קל  יותר  היה  אישי 

במשק   שני  .ילדיםהעבדתי    העובדה   ,מצד 

ביחד שבת  כל  ללנ  העזר  ,שהיינו  תגבש הו 

שונה ממה שבדרך   החווי  ,כגרעין  ,לנו  נהנתו

היינו בשבתות  עשינו     .כלל שלא  דברים 

מהקיבוץ ם  יוצאי  נוהיי  אילועושים  

 ש טוב. ממ היה סך הכל הלשבתות. 

הראשונהא הודיעו    ני  שהתגייסתי.  בגרעין 

פתאומי  לי   לבאופן  הולכת  ייס  התגשאני 

  מהיר. מאוד  ימים' והכל היה    עוד שלושהב'

היו מקרים של    ,11  בבה"די בקורס  תיכשהי

   .'21לת השירות 'סגרתי  יתחומיד ב  ,קורונה

בגרע היחידה  שחוותהייתי  כי ה  ין  זה  את 

לא    היה קשה..  התגייסולא    עדייןאחרים  ה

לצאת    יתהה אפשרויות  גרעין ללי  שבת 

מכריזים הגרעין  על   שבה  ולא  שם   ,

   ."סתי דבריםספיפ טיול הגיוס. השתתפתי ב

החוויה" של    ואיך  הגרעין  הכללית  חברי 

   "בתקופה הנוכחית?

ש" לאן  אחד.    בצויתלוי   חבר'היש  כל 

של    ."יםבידוד בגלל    '28סוגרים  'ש העברית 

בטבעיות,   קולחת  שישני  רקע  ונראה  לה  ש 

האמנם שני: ישראלי.  נולדתי  אכן.  "  ? 

  שגרו   םישראלי  הם  הוריי  ."בתי בארהלוגד

ואח לכ  "בחדרה  וושינגטוןעברו  שם   ,גבעת 

לי במאמא  עברה  .כללהמדה   המשפחה 

אבא.    לארה"ב של  עבודתו  האחים  עקב 

נולדו בארץ ו  ,הגדולים  קטנה  אחותי הואני 

לי    כרגע   "ב.  רהבא  –   אחיות   שלושיש 

 ". ץארב

  אתן נפגשות?""

את אחותי    ה.בגלל הקורונבעיקר    בקושי."

פגשתי לא  זמן  המון  כבר   היא   .הצעירה 

ומחמירים  במדרשה לומדת   שם    בירושלים 

בענמא המגפה".  וד  מסיימת  וייני  שני 

את   שמסמל  לחזרה  במשפט  התקווה 

"לנורמליות אחותי סוף  סוף    ,השבת: 

תוכ אותי    לבוא ל  הקטנה    , כאןלבקר 

 . ץ!"בקיבו
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( הסערה  ביום  רביעי ב הרגשתם  יום 

, ומיד  רגע קצר של חושךלפני שבוע וקצת(  

 ההפסקכך חזר האור?  אחר  

היחיד  הרמז  היה  הזה 

ה מאחורי לדרמה שהתרחש

 כוכבא  חזקיהקלעים.   

הפסקת  "הייתה  מספר: 

א )חשמל  קבוצת זורית 

ישיבה הגבעה,  ה ,יבנה

הסביבהיוי משך ל  (  שובי 

מובן שעות.  תשע  

התקלה ינו  הזיכשש שמקור 

דיווחנו   ,חשמלהבחברת  

התקלה?  היתה  מה  להם". 

כעבור  רק  אמרו.  לא  "הם 

הם  מהקריאה  שעות  שבע 

לא  אך  לתקן,  הגיעו 

ולכן חשמל   הצליחו,  סיפקו 

אחר. בגלל   –לטענתם    מקו 

הסערה.  ליל  של  העומס 

  והתיקון   16:00התקלה התרחשה בסביבות  

רק   חויבהסתיים  בוקר. ם  לפנות  מישי 

)ברבמט אריה    יתביואב    ,חמצון( הכות  י"ש 

שהתקלה   התיקון  גילה  ושם  ממשיכה, 

 הצהרים!  הסתיים רק ביום חמישי אחרי 

הגנרטורים   שלפני  בסד  –בימים  ר  תקלה 

וללחץ לנזק  גורמת  היתה  כזה  גדול,   גודל 

למעט  הרגישו,  בקושי  החברים  כאן  אבל 

סביון  בית  באזור  תקלות 

א יותשפתרנו  על  חיבור ן  די 

דוד   ,קבילרטור אחר. במלגנ

האוכל  חדר  של  הקיטור 

בעקבות  כנראה  נפגע 

)קשה  החשמל,  הפסקת 

תקלות  כי  בוודאות,  לומר 

נפוץ(".   דבר  הם  בקיטור 

כשי תקלה"חזקי,   אתה  ,ש 

בפניות?" חזקי:   מוצף 

אם זאת תקלה בבית   ."תלוי

לי  -  פרטי אין קוראים  . אם 

ומזהים מי חמים  ם 

חשמלהייה  ישהבע  –ית  א 

ואם   נחליאל  בליו לי.  קורא 

זו תקלה כללית, כמו הפעם, 

ואני   13יש   חשמל  מרכזיות 

ב התראה  על   SMS  -מקבל 

שלה.   המדויק  המיקום  בציון  תקלה  כל 

אנ כזה  בגנרטורים במקרה  קודם  מטפל  י 

לחברת   פונה  ואז  . חשמל"המקומיים 

שקטו לאנשים  ולגנרטורתודה  שהפכו    ,ים 

 מעט.זניח כ פור יסלהסוער את האירוע 

 

 ! ברוכים הבאים 

 יהב תינוקם ו   מנור )אניקסטר( ושחר אורן

 ונמצאים במסגרת עצמאות כלכלית.   ,גיעו אלינו ה 

   ! שמחים בבואכם 

 ! נו טובה ומהירה בתוכלכם התאקלמות    ומאחלים 

 בית קבוצת יבנה 
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אידינה ספר /ותכללא מס סבתא          

 ?בסדר כלשהו()מ.ס.כ   מופיעות האותיותכמה מלים בקטע זה  : אתגר            

 . מקרי בלבדשר למציאות כל ק :חשובה מאוד הערה
 

הסג  והנכד  נגמר  עובדים,  ההורים  ה ר.  אושר,  סבתא.    אצל מתארח    7-בן  א  סבת איזה 

 בבוקר.   07.00עה  ש ה .  10+    פעמיים   סנת מחו 

  נה. ש   30-באופן פתאומי ב גדלה  ש   , בתי   ו ל " אומרת  כה מס   תלבש רון, כשאתה אצל סבתא,  " 

אנחנו נעשה  " ,  לה   אומרת אני    " אל תדאגי "   !" שעות ביום   4רק עד    אייפד "ותזכור, מותר לך  

מה  ישכח  הוא  משחקים,  נשחק  מאוד".    ם מסכי ספורט,  לדלת אומרת  היא  כש מהר    סמוך 

   .  " 10.30בבוקר ובשעה    08.30  בשעה זום  לו    ש י תשכחי,  אל  " היא מוסיפה:  

 " למתי הגלידה? אפשר עכשיו?   , סבתא . " מקפיא מושיט יד ל   ילד ה יוצאת,    טיפוחיי בת  ש איך  

היא ביקשה  , "לא,  רומזת   אני   "שאתקשר אליה?" ".  ימה מסכ "אל תדאגי, אמא    " ? ו י ש כ ע " 

בוקר יהיה לנו  ת  ארוח אחרי  רונוש.  "אוקיי,    . " ה לא דחוף עבודה אם ז ל אליה    התקשר לא ל 

  לא צריך" .  " סכו"ם את ה אני שמה צלחות ואתה    ? חן אתה בא לערוך שול קינוח של גלידה.  

אוכל  אני  שוקו   סכו"ם.  צ'יפס עוגיות  בדיו   א!! ת ב ס     . לד  עושה  את  עושה  " ק??" מה  אני 

   שיעור התעמלות בזום".יש   לי   . "לא  " ? בא גם   ה אתל.  אוכ לפני ה   . קצת כושר סמיכה שכיבות 

סיי  הגלידה   מת "רונוש,  על הנכד  ".  מוכן   הזום ?  את    , המחשב מסך  מול    הספה,   משתרע 

תראו  .  ! איזה מאמי הנכד שלי נבחר   " "מי חזן היום?   לדבר עם הריבועים:   המורה מתחילה ו 

אני    " ני אישה? עש א  ל ש "   רגע, הם אומרים במהירות האור.  שולף את ברכות השחר  איך הוא  

הנותן  שם  ת כ בו   בגאון "בוכתשם שעשני כרצונו... ע  את הקט   ח א צול הו למזלו      . לפתע   נחרדת 

 ...".    פים נופלים וזוקף כפו   סומך כתשם  בו   . . ח. ליעף כ 

עוד רגע יש לו  אוף,  ,  שחקים הגדול, אבל המ תו למגרש  י א   לצאת רוצה  . אני  תיים ס מ השיעור  

  חשב. מול המ   לומד   וכבר   ' רק בכיתה א   . , אני חושבת בלבי " מסכן בזום. "איזה    חשבון שיעור  

לתוך  מ   די עו ב  יפת   שפמי -אין מלמלת  שלא  שוב  "רק  וברו ",  מסך ח  צלול  קול  ר:  נשמע 

אפשר   אומרת ק שחק  ל   רוצה " ?".  אייפד "סבתא,  אני  שאנ   , טאן?"  מאמינה  בשע ולא  ה  י 

, ואנחנו  מהזום   מתפנה סוף סוף  עסוק שלי  ה   11.30-ב משחקת קטאן עם ילד.    , בבוקר   09.00

  יזה פעוטא מולו  כש ות,  מרץ ומתגלש במהיר מקבל עזוז  א  הצאצ   הולכים למגרש המשחקים. 

ש בדיוק   למעלה מחליט  מלמטה  הוא  המגלשה  "תיזהר כיוון  קול .  לי  יוצא  משהו   "    צווחני 

 סבתא.   טוב שאפשר לסמוך על   !!!" מסוכן זה  " 

ה ה .  16.00 ל זה הר חוזרת לקחת את המאמי.    שלי   חיונית עובדת  "איך היה סכם גע  היא  .   "?

לאם  כה  ו ז ו   , רונוש   זורח   " ! נהדר " שואלת.   ה מסבתא  המון   , חיבוקים כל  כשאוהבים  , כמו 

    מתאפקים המון. כש כמו  
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 אגף התקשורת של  רקטוריוןדיה  נהלת מיו"ר  של  ה משולחנ

 

פרס ל   כמועמדוב הבנאי  ב  יוחס הוחלט להציע אתב מחשאית וברו  ההצבעב

הקצרה    יאתמצ על    נובל ארגוהדרך  לדירות.  העוקף  מהכביש  מגדלי  ביותר  ן 

 .  שמי שנובל זה דווקא הםם מוחה בטענה הדשאי

 

נדון בהאסב היועץ הארגוני מק צעפה הקרובה  לספור  שיתוף  -עין יבוץ  תו של 

שנייה,  הגי  את שנה  בכל  רק  שגיל    ל  בעיית החדש.    30ה  יהי  60כך  תיפתר    בכך 

 . " take "לא-ה  בענפי סרונם של צעיריםח

 

המסוגלת להבחין    ,נט-כביסה   תוכנתרכישת    בישיבת ועדת השירותים נדונה

עלויות גם    ומחשבת,  שקילה מרחוק  מבצעת,  באיזה ענף לבשו את הבגדלפי הריח  

גודל הכתמים.   ועדה לאיתורלפי  נ   נקבעה  דע להפעיל את  ייש   ,וסף למכבסהעובד 

   ה.נוכ הת

 

, לאחר  ילדיהם לקבל מרשמלו בבוקר  ם שלתחנוני  עלמדווחים  הורים רבים    

מחבריהםש לגןמלו  מרש  לליםזו  אחדים  אך    ההורים  רוב  .בכניסה  מסרבים, 

ימים איש,  נו מאש אין א מעכבים את הגעתם לעבודה.  ויכוחים מתישים אותם ווה

מבט  אך   להישיר  היש  הרך  מציאות.  נוכח  הגיל  הקשר    רואהצוות  בחיזוק 

עד    המגיע  כל ילדלפיכך  .  חשובערך  בודה  ולעלגן    והוריהםשל הילדים  והמחויבות  

מרשמלושל  מהצוותיקבל    08.00שעה   הקהילה   .ושה  מתקציב  בגין    שניים  ואחד 

 . ההורים

מתוך  
"פנימי 

 בהחלט"
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 תוכן: 
חברי  

 המערכת 
עיצוב:  

רני  
 בי יעק
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   רמי עפרוני   / הדתי"   שומר ה השומר", "השומר הצעיר", "השומר החדש", " " 

קורא  חידה,  לכם  מה  יאחודה  הנאמנים:  י 

 רפל? משותף לחברינו  ז"ל  שרה שטרן ודב 

כבר   קלה  אני  "חידה  עונים:  אתכם  שומע 

 שבקלות". 

פ אדמת  על  נולדו  היא-ו שניהם  בעיר   -  לין, 

 ורשה. בבירתה  - ואם בישראל, לודז' והוא

המאה   .1 של  השני  בעשור  נולדו  שניהם 

 רים.העש

שניהם הגיעו אלינו לקבוצת יבנה ובה בנו    .2

 את ביתם. 

 ,עשירה ומגוונת  2  לשניהם היתה קריירה  .3

 .איש בתחומויש א

שטרן יו"ר    קטן -שרה  ציבור:  אשת  היתה 

הדתיתנועת   לאומית,האישה  תנועת   ת  יו"ר 

פרס   כלת  התשיעית,  הכנסת  חברת  אמונה, 

 ישראל למפעל חיים ועוד כהנה וכהנה. 

בבית    רפל  דבואילו   עוד  לרבנות  הוסמך 

המדרש "תחכמוני" בוורשה, למד בהצטיינות 

מטיקה  מת באוניברסיטה העברית בירושלים  

שונים  ופיסי חינוך  במוסדות  לימד  קה, 

הפעי  ,בירושלים בין  המרכזיוהיה  ים  לים 

בעיר  מצוקה  ילדי  של  והדרכה  בטיפול 

העתיקה במסגרת ברית הסטודנטים הדתיים  

עם   יחד  מרדכי  "יבנה",  כמו  נוספים  חברים 

יהושע מרקוביץ'.   ,חיות, דוד גפנר )הישראלי(

נשי ע"י  העתיקה  לעיר  נשלחו  א  אלה 

מאגנס  ,העברית  ברסיטההאוני כדי   ,ד"ר 

הם לארגן ולטפל בנוער המוזנח. מכאן היה ל

ל שבט  חיבור  את  שהקים  מידב  עמנואל 

ונפל על    ,משואות של תנועת הצופים הדתיים

ברובע שהגיעה   ,משמרתו  נוער  לקבוצת  וכן 

לקבוצת   לעלייה  ההכנות  בתקופת  לרודגס 

סאלד,   להנרייטה  ורוויבנה,  ציבור  ח לאנשי 

 רבים אחרים.

פרופ היה  ואמריטוס   סורדב  המניין    מן 

היה   שנה.  30-אילן במשך כ-בר  ברטיסתבאוני

מ והמכללה  בין  דיבנה  כרם  ישיבת  ייסדי 

וושינגטון בגבעת  ניהל   ,למורים  אף  אותה 

כשנ פירסם  רבות.  ולמעלה    20-ים  ספרים 

ממאתיים מאמרים בתחומי הפילוסופיה של 

ישראל, תולדו ישראל  החינוך, מחשבת  ת עם 

 נות.ופרש

חשבתם על   ,קוראי  ,ואם  ענינו  שבזאת 

שלילית בהחלט  תשובתי  תו הסכי  .חידתי, 

 ראו.יוק

בימים אלה ראה אור עוד ספר מפרי עטו של  

ון ומיוזמי העלייה  יוחנן בן יעקב, בן כפר עצי

לשעבר,  עקיבא  בני  מזכ"ל  לכפר,  המחודשת 

חינוך  מערך  ומקים  החינוך  במשרד  פעיל 

כנית "נעלה", ווזם תברית המועצות, י יהודי ב

בהתנדבות  לבנות  הלאומי  השירות  מקים 

 יון.  וחוקר תולדות כפר עצ

  שיצא במהדורה אלבומית מפוארת ומלווה ספר  

ועדויות  צילומים  בפני חוש   , בעשרות  הקורא    ף 

בתולדות   את  עלומה  פרשיה  של    תולדותיה 

במשך    . 1950-1920  ם יהודי מזרח אירופה בשני 

שני אתעשרות  יוחנן  חקר  של    ם  תולדותיה 

בשנים  בפולין  הדתי"  "השומר  הנוער  תנועת 

הוק  אלה. אף  שנים  ביוזמתו  באותן  של  ם 

ביה"ס  בוקר,  משדה  המיתולוגי  כהן  יהושע 

מורש  ,שדה חקירת  עציון והחלה  כפר  ת 

 והנחלתה לדור הבא.
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יתומי   של  המסורתיים  מהמפגשים  באחד 

אח הפטיר  הגוש,  שוחרר  בטרם  עציון  ד  כפר 

את הקרב האחרון   קים ששרדהחברים הוותי

תרצו  אם  "והיה  יעקב:  בן  יוחנן  של  לעברו 

סעו    ,קיבוץ שהקימוריכם ואת הלהבין את הו

עובדיהיק'ל בפולין".   'בוץ  אשר  בסלבקוב 

בה  יוחנ  החווה  את  ואיתר  לסלבקוב  נסע  ן 

השתתפותו   כדי  תוך  עובדיה.  קיבוץ  שכן 

הסתב בפולין,  קבוצות  למדריכי  לו בקורס  ר 

הנוער להפתעתו   תנועת  של  סיפורה  כי 

נעלמה   הדתי"  "השומר  דתית  הציונית 

מוזכ  ,מהתודעה בואינה  אפילו  רסומים  פרת 

ם על יהדות פולין. מתוך כך לא באה ומחקרי

ביט בני   ,וילידי  אלפי  עשרות  של  במסעות 

 נוער, בהם רבים מהחינוך הממלכתי דתי. 

דוקטור לעבודת  הנושא  הפך  שכתב    ט כך 

הספר   ,אילן וברבות השניםבר    'סגרת אונבמ

המונח בידינו. ספר זה הופק ע"י ביה"ס שדה 

ונער עציון  בכשרונ כפר  חנה  ך  של  הרב  ה 

)פרוינד(   דוד  מיודענו  של  אלמנתו  עמית, 

 עמית. 

 

של   לפתרונה  סוף  כל  סוף  מגיעים  אנו  כאן 

תנועת   מפעילות  היתה  שטרן  שרה  החידה: 

עקיבא "בני  והנוער  הד"  בעירה "השומר  תי" 

זכו    ,ז'לוד לה  להכרה  הלוחמות  בין  והיתה 

היא יזמה הקמת  בקרב רבנים ואנשי ציבור.  

 יים ובתי ילדים בשולי הגטו.ים תנועתקיבוצ

המדריכים בקן  חברינו דב היה חניך ומבכירי  

ריכז מושבות קיץ, כתב    ,שבעירו ורשה. הוא 

הדרכה   וחומר  תנועתיים  פרסומים  וערך 

 תי.נועת השומר הדשהופץ בכל סניפי ת

את   הגשימו  אלה  נוער  תנועות  מחניכי  רבים 

לבניינה.   ונרתמו  ארצה  עלו  שטופח,  החזון 

ביניהם בוגרים שנקלטו בקבוצת שח"ל בלטו  

בק הוכשרו  וי ביברחובות,  רודגס  את יוץ  סדו 

)מוקפת  במר כז 
  –בן(  לעיגול  ב

 קטן-רןשטשרה 
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אברהם קבוצת  ואת  צבי  עלו   ,טירת  ממנה 

 לכפר עציון בחודש ניסן של שנת תש"ג.

נ  35 ובשמהבוגרים  בקרבות  לכפר  פלו  יירות 

הנצור וממנו, אך אין ספק שמורשתם תעבור  

של  החשוב  ספרו  בעזרת  גם  הבאים  לדורות 

הספר  יו שם  פה!  בכל  המומלץ  יעקב,  בן  חנן 

ְתַחּיּות שהוה  נפשי  ,  מצב  ואינטימי מיוחד  א 

בחסידות תנועת    ,שמקורו  ידי  על  אומץ  אך 

אותו   שהרחיבה  )החילונית(  הצעיר  השומר 

חברים, אחווה, רעות, עות של "דיבוק  מלמש 

ללא  והזדהות  עמוקה  אישית  בין  קרבה 

 גבול..." 

רשימ לסיים  יותר  הולם  בקטע  ואין  זו  ה 

הי"ד   )קרניאל(  מתוך שירו של שלום טרללר 

תפילה". שלום היה ראש הנהגת "השומר  "  –

הנהיג    ,בקרקוב  הדתי" ארצה  וכשעלה 

חבר   היה  עציון.  לכפר  העלייה  את  והוביל 

בנ"עה הקומזכ  נהגת  ועורך  יירות  הדתי  בוץ 

בשיירת  נפל  תנועתנו.  בטאון  "עלונים", 

בחנוכה    העשרה בדרך מירושלים לכפר עציון

 תש"ח. 

 

 שמשון גוטליב   / קהילהמנהל ה  של ונשולחמ

 ה נמשכת יבניה

ברכות   הכל  ולפני  יהושע ראשית    לנחמה 

השבוע   בתחילת    צת המשופ  לדירתהשחזרה 

הי נחמה  שחוזבקומתיים.  הראשונה  רת  א 

לחזור    רתהלדי יתחילו  ובקרוב  השיפוץ  לאחר 

יסיימו   הקרובים  בימים  נוספות.  משפחות 

החדשים  בבתים  להתקין   התקשורת  קווי  את 

 ואז הבית יהיה מושלם. 

,  1  דרך   אבןפרויקט    את  קיבל על עצמו   נח חיות

  , שכתבנו בעבר   כפי.  יותר זמןלו  ומעתה יקדיש  

בניה   אזור  בלב  רבה  שבו החיים  מהומה  ,  יש 

ושבנוסף על כך    וץ הדירה הנוכחיתדי שיפ תוך כ

רב  מחשבה  להשקיע  צריך   הבית  וזמן  בתכנון 

ה  היא  ,החדש מורכבת  אצל  מציאות  יוצרת 

מעט   לא  חשבנו  לכן    .קשייםחלק מהמשפחות 

הזו,  נכון  ש בעת  בכדי    נח את  להכניס  יהיה, 

הביצוע  שיסייע   בצדדים  בעיקר  לצוות 

גם  ב ש  מקום   , ים החברתי  חשנו,  בעקבות  ו 

  שיש קושי ולכן נכון   שפחות רבות,ת עם משיחו

 לתגבר אותו.  

 מתוך השיר "תפילה" 

ִני ָנא כ   ֵא נְ ָמְל ץ א  ַח ִל ָעָפר ת   ת ָהַרע ל 

ַע ַרק טֹוב.  ר  ִלְז  ְו

 ְועֹוד... 

יָׁשָ ָפׁשּוט   ִני ֱהיֹות. לּו ִתְת   ר ְו  ֵנ

ֵתן   ַרע ֲחִריְׁשך ְו ח ַהְז  ִלי ַהכ 

ּנּו,   ּוְלהֹוִציא ְתנּובֹות מ 

 

ַגג ֵמַעל ָהר אׁש  י ְבֵאר, ְו ה ִל י  ְה ִי  ׁש 

ִנים  ִיים   ְוַכָמה ֵרִעים, ֵרִעים ֵכ ָח  ִני, ִני אֲ ָכמֹו   ׁש 

י,  ִדי ּוְבתֹוִכ יָ ָחִיים ְל  ׁש 

בִ  יָ ִביֵנם ְוׁש  ֲא  ת ז ה, ינּו ז ה א  ֵרִעים ׁש 

ִיְראּו אֹו   ִתי ַעְצִמי, ׁש 

ְתרֹונֹוַתי,  ת ִי ְסרֹונֹוַתי ְוא  ת ח  ְדעּו א  יֵ  ׁש 

י אֲהבּונִ ֵרִעים    ָכמֹוִני אֹוָתם   י ׁש 

 ל א ָפחֹות ְול א יֹוֵתר 
 

הבנות גאולה,   קבוצת ומןיקרניאל, -שלום טרללר
רז וראובן   לשאו  :תמפולני ה.קרקוב, תרצ" קן

 . אבינעם

. 
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דרך   במקביל    –  2אבן  בעבר,  שפרסמנו  כפי 

" )הוספת  1לקידום הבנייה במסגרת "אבן דרך  

ובניית   הקומתיים  בבתי  דירות    26הממ"דים 

בהיערכות   הזמן  כל  עוסקים  אנו  חדשות( 

נעשתה  ".   2להמשך הבנייה במסגרת "אבן דרך  

ור הוביל את מינהלת  , שכזכלנחמיה רפל  פניה 

הבנייה וריכז את הכנתן וקבלתן של ההחלטות  

", בבקשה שייקח על עצמו  1לקראת "אבן דרך  

להיות ראש המינהלת לקראת ביצוע "אבן דרך  

 ", ואנחנו מודים לו על הסכמתו.  2

חמיה יתחיל בימים הקרובים לשקוד על ריכוז  נ

קב המחייבים  והנושאים  החלטות  על  לת 

צו עבהקמת  וחלקם  ותי  חדשים  )חלקם  ודה 

גיבוש   לאחר  השונות.  למשימות  מחודשים( 

הבנייה   "מינהלת  של  העבודה  תוכנית 

 המחודשת" היא תוצג באספת החברים. 

 התחסנו או היבדקו 

פרסמנו  בתחילת השבוע, לפי הנחיות המדינה,  

לא   ירוק  תו  לו  מי שאין  את הכללים שלפיהם 

הכנסת,    להשתתףיוכל   בבית  בתפילות 

שמתקיימים  באירוע  ובחוגים  ציבוריים  ים 

 .במקומות סגורים

ב בישיבות   סוף השבוע, לאחר  הנהלת הקהילה 

שעיבדנו את נתוני הסקר שנשלח לחברים, דנו  

כיצד   לחברים  עלינו  בשאלה  להתייחס 

  יש לנו האם  שכירים שלא התחסנו.  נו הולעובדי

ועובדים  קיבוץ, תושבים    לחייב חברי  אפשרות

הקורונהכנגד    להתחסןרים  ישכ בימים  נגיף   ?

התפרסמו   כך  האחרונים  דעת  על  חוות  מספר 

תשובה  משפטיות   לתת  לומדים  שמנסות  ואנו 

. לשמחתנו חברי יבנה ותושביה מחוסנים  אותן

באחוזים גבוהים מאוד ועם זאת עדיין עומדת  

 מה עושים?   :בפנינו השאלה

לא השבוע,  נוסף,  בתחילת  דיון  את  חר  נגבש 

הסופית   הלא    וה וובתקעמדתנו  שרשימת 

השכירים  ומחוסנים מקרב החברים, התושבים  

  תצטמק. 

   התיכוניסטים חוזרים

מחדש.   נפתחת  התיכון  פנימיית  הבא  בשבוע 

ההתרגשות היא גדולה. הפנימיה היתה סגורה  

ומ חנוכה  זמן  מאז  היתה  אותו  שלה  הפתיחה 

הספר בית  חלום.  מהחזרה  ,  בגדר  כחלק 

אליה  כניסה  והאת הפנימיה    יפתח   ורמליות,לנ

מי שלא התחסן  .  לבעלי תוו ירוקתהיה מותרת  

קורונה  להציגמחויב  יהיה     ת שלילית   בדיקת 

לא   חבריו    -ואם  עם  להתגורר  זכותו  תישלל 

יהיה    . הבפנימיי התלמידים  על  שבוע  בכל 

 לחזור לבית הספר ע"פ אותם כללים. 

התיכון    את תלמידי  הצוה  יאכלו  ריים  ארוחת 

הדרומי האוכל  לצורך  בחדר  התק .  יימה  כך 

  ת עם ענף המזון ועם צח"י אום ציפיות  ית   שיחת

בית הספר   והכללים שבהם  בה חודדו הנהלים 

האם זה    צריך לעמוד בכדי לקבל את השירות.

כולנו   יגידו.  ימים  ארוך  או  קצר  זמן  לפרק 

 ה שנשיב ימינו כקדם.  ותקו

 נוהל עבודת נוער 

ת פר'  שבת  החברים  במוצאי  אספת  דנה  רומה 

 י"ב.  -נוער בכיתות י'  לעבודתבנוהל המוצע 

הדיון   במהלך  יהיה  המשך  הבאה.  באספה 

משקל   כבדות  שאלות  עלו  עבודת  הדיון  בדבר 

בשכר   הנוער  עבודת  אם  והשאלה  בשכר  נוער 

שיכול   שוויון  שובר  מהווה  המוסדות  ובאישור 

שעלולות  ות  בהמשך לגעת בנקודות מאוד רגיש

  ן הסכמות, שבתפיסה הקיבוצית שלנו הלערער  

 רגלינו. נר ל

דווקא   היא  הנוהל  מאחורי    לשמר החשיבה 

ערכי את  בקיבוץ ולחזק  הנוער    מחד .  עבודת 

למציאות    לחזק מענה  לתת    הקיימת ומאידך 

שכר.   תמורת  נוער  של  עבודה    בסופו   ולאפשר 

  של דבר היו שיצאו מהאספה ברגשות מעורבים 

נ ח  , תוחוובאי  שמעורר  נוספמה  . תשיבה 

 מחים שורפ
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! 

 #3נפגשים בשישי 

, נתכנס לעוד בוקר משלנו, חברי וחברות הקיבוצים הדתיים,  5.3ביום שישי הבא )לא הקרוב(,  
לראות את הפנים ולשמוע את הקולות והלבבות הפועמים של שכיננו מרחוק ומקרוב. והפעם יהיו  

ארגונית ומנחת פורום מנהלי    יועצת  ויפעת ניימן,  צהלי,  ראשת מכינת   הרבנית מיכל נגן,איתנו  
 . יהיה מצוין. עוד פרטים וקישור לזום יפורסמו בקרוב –ת ומזכירים בתנועה. אל תחמיצו קהילו

  

 . אוריה–" שושן פורים -תצוה"  חות כוננת בשבת פרא

 ד"ר מיטל דיטש תעבוד אצלנו כרופאה  בתקופה הקרובה 

 לתיאום תורים וכל נושא אחר יש לפנות דרך המרפאה.  מחליפה.

ולכן המרפאה    08:00-09:30יום שלישי בין  מידי    ישיבת הצוות במרפאה תמשיך להתקיים

 תהיה סגורה בזמן זה.

ש דיטש  לגבי  מיטל  ד"ר  של  קבלה  בקבוצת  –עות  ראשון  יום  מידי  לחברים  יעודכן  המידע 

 ידיעות יבנה"." הוואטסאפ

  .גלית   – 05/03/21 -ב .פורים המרפאה סגורהב – 26/02/21-ב :ימי שישי במרפאה

    אם תור מראש מול המרפאה.יש לת  לבדיקות דם -! תזכורת* 

שמרגיש לא    מי על אחת כמה וכמה,  , ו מול המרפאה יש להתקשר ולתאם    , לפני כל הגעה למרפאה 

קשר   ליצור  אלא  למרפאה  להגיע  לו  אסור  חברי    טלפוני. טוב,  בהתחסנות  ההתקדמות  אף  על 

   !   הקיבוץ, אנחנו מבקשים לחזור ולהדגיש שיש עדיין להקפיד ביותר על הכללים 

 ות בקשר עם שמחה. לגבי שעות חזרה יש להי .  09:50  ו   07:15  -ב לרמז/קפלן    שמחה   של   סיעות הנ 

 1221  -  לה איחוד הצ ,  4000  -  אחת בכוננות טלפון חירום:  

 חיסון למחלימים?            

כי    ד"ר מוסרת  משמעותית  מיטל  חוזרת  להדבקה  עדויות  כעת  קיימות  לא 

 ניות לטווח של לפחות מספר חודשים. וחיסו במחוסנים וכן יש נתונים על נוגדנים

 חלימים או לבדוק את רמת הנוגדנים בדם. לכן אין המלצה בשלב זה לחסן מ

ייתכן ובשבועות הקרובים תתגבש הנחיה לחיסון מנה בודדת למחלימים שעברה  

 שנה ממחלתם. מעל חצי 

  נעדכן את הציבור . ,כאשר יהיה מידע מהימן
 

 בריאות צוות המרפאה רק                                                                                         

 

                                  

 

 ות  בשע תוריםל ליפעת הדיאטניתם! תהיה אפשרות להגיע לידיעת החברי
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  יֹום ֹחֶפׁש
 

 לאה גולדברג 

 

 ,לֹוַקַחת יֹום ֹחֶפׁש ִמַגְעגּוַעי  ֲאִני

ִרים י ּוִמכ  ִמִגיִלי, ִמְזַמנִ   ל ַהְספ 

ִנים ׁשּו ְלַלְמֵדִניִבְק ׁשֶ  ם ִבְלׁשֹון ַקְפד   .עֹול 

 

 ְוטֹוב ִלי 

ה ַלְחֹׁשב ְוִלְׁשֹאל   .ְולֹא ְלַחכֹות ִלְתׁשּוב 

 

ֵעץ ַהֶזה? ְוֵאיך  ַמה ֵׁשם  ה 

 ִצפֹור? ּוֵמַאִין ְמַזְמִרים ֶאת ְׁשִתיַקת הַ 

ב ַהזֶ  רּוַח ֶאת ַהכֹוכ  א ה  ש   ?הנ 

 

ה ְוה    ִאם ֲאִני ֲאבּוד 

ִרים ְיֵפי ִק  ֵבין הְדב   ? ְרב 

 אֹו אּוַלי 

חֹוק ְביֹוֵתר  ר   ה 

י  ? ֵמִׁשיב ַנְפִׁשי ֵאל 

 


