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 משאירה לנו קצת טעם רע בפה.   " א ו כי תב " פרשת  

ל הפרשה,  מעבר  בתחילת  נחמדות  מצוות  כמה 

מעשרות, רוב הפרשה מלאה בקללות  ו  ביכורים 

של   תוצאה  כמובן  שהן  ונוראיות  איומות 

 המעשים הרעים של עם ישראל.

בספר המופיעות  לקללות  ויקרא,    בניגוד 

ישכח  ה לא  ה'  הכל,  שלמרות  בכך  מסתיימות 

אותנו ויגאל  בפרשה  ,אותנו  תקומה    ,כאן  אין 

לאחר הקללות, וזה בעיקר מה שמשאיר אותנו  

 בחוסר נוחות גם בסוף הפרשה.

את   קצת  לנו  להמתיק  כדי  מתגייס  רש"י 

כ"ג פסוק  כ"ח  ובפרק  המרה"    , "הגלולה 

ֶמיָך  ְוָהיּו שָ "בקללה שמזהירה מעצירת הגשם:  

ַעלֲאשֶ  ֲאֶשר-ר  ְוָהָאֶרץ  ְנֹחֶשת  ַתְחֶתיָך  -רֹאְשָך 

אותה  ַבְרֶזל ויקרא  שבספר  לב  שם  רש"י   ,"

בצורה   כתובה  ֶאת:  הפוכהקללה  י  -"ָנַתתִּ

 ."ַאְרְצֶכם ַכְנֻחָשה-ְשֵמיֶכם ַכַבְרֶזל, ְוֶאת

כתובה    מסביררש"י   קללה  שאותה  שהסיבה 

שונה  ו  , היא  בצורה  זרקישבספר  הוא  ה'  ה  א 

ונותן   השמדבר  יותר    עונשאת  העונש  כן  ועל 

יהיו  שהוא    "ויקרא"בפירוש  הקשה.   השמיים 

רד  תולכן לא    ,שהברזל לא מזיע כלל,  כמו ברזל

מהשמיים שום   כמו    , לחות  תהיה  הארץ  ואילו 

ל פירות  וזה יגרום לרקב ש  , שהיא לחה  נחושת 

 הארץ. 

ה הדובר  דברים  בספר  זאת,  משה,  לעומת  וא 

מעוה יהיו  וא  שהשמיים  ואומר  הקללה  את  דן 

כלומרכ מהשמיים,    ,נחושת,  לחות  קצת  תהיה 

והארץ תהיה יבשה כברזל והפירות לא ירקיבו,  

 ובעצם לא יהיה רעב מוחלט. 

פניו ראשוני  ,על  קללה    ,במבט  לקחת  המאמץ 

ל וקלה  רכה  ליותר  אותה  נראה    עיכולולהפוך 

בעזרת    משונה. זאת    ם וחכמת   פירושוכל 

הלמילי של  נשאלתרהתום  ובנוסף  השאלה,    . 

הפירוש  לקללה   המעודן   האם  נתן    שרש"י 

   באמת ישפיע במציאות לעונש מעודן יותר?  

פירוש   עניין  את  שלוקח  חסידי  סיפור  יש 

 הקללות בתורה למקום יותר קיצוני:

פעם    מסופר שבימיו של הבעל שם טוב היתה 

הבעש"ט  ראה  הימים  באותם  קשה.  בצורת 

: "ְוָעַצר  ק את הפסוקתפלל וצעדם פשוט שהא

ְהֶיה ָמָטר" )דברים יא, יז( ם ְולֹא־יִּ  .ֶאת־ַהָשַמיִּ

זה מבקש    התפלא הבעש"ט עצירת  על שאדם 

של  שתפילתו  שראה  כיוון  אך  האיש    גשמים, 

בו גער  לא  בשמים,  ורצויה   .מתקבלת 

  אז קרא הבעש"ט   .לא עבר זמן רב וירדו גשמים 

היית "מה  ושאל:  כוונתך  לאיש  קראת  ש כ ה 

ְהֶיה ָמָטר ָעַצר ֶא 'וְ  ם ְולֹא־יִּ  "?'ת־ַהָשַמיִּ

המלים   את  לך  "אפרש  האיש:  'ְוָעַצר'   –ענה 

את   יסחט  הוא  ברוך  הקדוש  'וסחט'.  פירושו 

  השמים ויוציא מהם גשם רב כל כך, עד ש'לֹא־ 

ְהֶיה ָמָטר' עוד בשמים, רק ירד הכל אל הארץ   ".יִּ

צעדי כמה  הלך  החסידי  קדימה  הסיפור  ם 

ם הפך פסוק של קללה לפסוק של  ש"י ובעצמר

גם  ברכה אלא  השתנה,  הפירוש  רק  ולא   ,

 וירד גשם. ,המציאות השתנתה

שמה שניתן ללמוד מכך הוא שיש לנו  אני חושב  

לפרש   איך  הבחירה  את  ומסרים  תמיד  מילים 

יום ואירועים שעוברים   שאנחנו מקבלים ביום 

החיים במהלך  להגי.  עלינו  יכול  לי  אדם  ד 

בסמסו משפט   שים,  זה  אני  אותו  י וף  פרש 

לי תחושה טובה,   ותיתן  בצורה שתעצים אותי 

שתוריד   הפוך,  בדיוק  אותי. או  ותעציב    אותי 

ש היא  זה  המשמעות  את  לקחת  היכולת  בידיי 

 לכיוון שלילי. ו אלכיוון חיובי 

לקראת סוף השנה שלנו, זה זמן    ,ואולי עכשיו

פעם מדי  לחשוב  לרגע,  לעצור  על   טוב 

לנהאירוע שקרו  בעיקר  ים  השנה,  במהלך  ו 

להם   לתת  ולנסות  טובים,  הפחות  האירועים 

יאיר שאולי  שונה  קצת  השנה    פירוש  את  לנו 

 יתן כוחות לשנה החדשה. י ו   אחר החולפת באור  

 ... שבת שלום

 ס ובניה גרקללה מפורשת/  
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 לך ..." "ואני תפילתי
          

   19:00תפילת מנחה בימות החול בשעה 

 

 תבוא כי  פר'  שבת

  ותנרהדלקת  - 18:49

  מנחה, קבלת שבת. - 19:05

---- 

 שחרית. - 08:30

   ראובן קמפניינו שלשיעורו  - לאחר התפילה

 גדולה  מנחה - 13:30

 קטנה מנחה  - 17:15

 ראובן קמפניינו ,לימוד - 17:35

   ה ש ב ת  צ א ת  - 19:48

 צפוניהאוכל  הבחדר  –נערים ולא מחוסנים  ,מניין לילדים

 

 שבת שלום!! 

 

 סבים לתות וסבלנטע ונועם עמיר,  להורים, לנישואיכם ןלשי וגיא ליאו  *

 .מןר, שושי ואורי אלטעמייוסקה ו עפרה    

 .  דהן מיכאללדפנה ו בתעומר,  ליב להולדת הנכדהרה ושמשון גוטלעפ* 

  ,רקפת ויובל תלם,  בת תאירלבת המצווה של הנכדה  לדוד הראל* 

 . ףניסן קזיוליפעת ו, נכדה נטעולהולדת הנינה,    

  ,מורדי ואלונהשל  נכדתם, אירתהנינה  לבת המצווה של לחנה שבט* 

 . ויוסף פדות בתם של   

 

 מזל טוב 

 רי השבת יעמדו בסימן ו שיע 

 ירושלמי"   "שבת 

                   במסגרת  יוזמה ארצית של  

 שלמי. מכון אורות הירו 

 ר מיודענו שיעורים יעבי ה את  

 ראובן קמפניינו 

המעמיקים   ספרים  סדרת  של  מחברה 

 . ירושלמי ה   בלימוד התלמוד 

   )ראובן הוא בן הקיבוץ. אחיה של שרה ברוכי(. 
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  ים הנוראיםקראת הימות ליחסל

 
הקרובה שבת  בשעה  ,  במוצאי  נתכנס  תבוא,  כי  לאמירות    23:00פרשת 

 אשונות לקראת הימים הנוראים תשפ"ב  בשני מניינים: סליחות ר

 . לבעלי תו ירוק  - *בבית הכנסת

 .למחוסרי תו ירוק והוריהם -*בחדר האוכל הצפוני  

 

עד   בבוקר  שנאמרות  הסליחות  השנהבימי  ר)  ראש  לערב  השנפרט  ה(  אש 

ואחריהן    05:45ובעשרת ימי תשובה, אמירת הסליחות בבית הכנסת בשעה  

 . תפילת שחרית

 קבל ברחמים וברצון את תפילותינו" "ו

 הגבאים 

 

 ..."  "בן אדם מה לך נרדם

 

 הציבור מוזמן 

 * לאמירת סליחות בנוסח משולב

 בבית המדרש 22:30מדי ערב בשעה 

 

תהיה גם לנשים   תרת הסליחו* במהלך אמי

מתוך   ,שרות להשתתף בהובלת פסוקיםאפ

 .ם בהם ההובלה מתחלפתהמזמורי

 קובי שטיין וועדת דת

 

 אשר יחדיו נמתיק סוד

 בבית אלוקים נהלך ברגש

 את  סליחות  להובלת  גם השנה נארח  

 יצחק מאיר  

 )השנה בדשא המיפקד(  

 ג' בתשרי מוצאי צום גדליה יום ה' ב

 האירוע  ה בהפקתרים לעזמתנדב

 יתקבלו בשמחה 

 עדו עפרוני 
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 , בור מתפללים יקריצ
 . לתפילות הימים הנוראיםלהלן המתווה המתוכנן  

 מותאם להנחיות הקורונה הנוכחיות 

 ת תו ירוק.גבלובבית הכנסת במ

 א תו ירוק.ים ללהורים וילד  דרומי/ פרגולה מניין שטח/במ

 . ירוקהתו  הגבלות  מניין ספרדי במ -צפוני   "אחדב

 צוות גבאי ביהכנ"ס 

 

 
 רוצה לומר תודה על תקופה מדהימה בקיבוץ! 

 כבר כמעט שלוש שנים שאני גר בקיבוץ ומשרת בפלמחים. 

 ים השתחררתי והחלטתי לעבור לשלב הבא.שבועילפני 

 רך  העזרה כשהיה צו   רות, על לכולם על החב אני רוצה לומר תודה  

 בשבילי הקיבוץ.   " שלום " או על סתם  

 בהמשך הדרך.ובטוח שעוד נפגש  ולהכיר ורתי לגינהנ

 תודה מיוחדת לנדב ואיילה עמיר שהיו המשפחה המאמצת שלי ולכל המשפחה  

 כיתי להכיר! המורחבת והחברים שז

 שכטרר אד                                                      
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 פראי ס דינה/   פתיחת שנת לימודים רגע לפני   

 י"היסודי עמיח הל ביה"ס  מנ יחה עם יניב ערקי, ש

נמצא  עמיחי,  הספר  בית  מנהל  ערקי,  יניב 

שנה החדשה, השנה  בשיא ההכנות לקראת ה

אם חשבנו   .השלישית שלו כמנהל בית הספר

מאתגרת במיוחד בגלל   נה שעברה היתהשהש

תחת בלא פחות  נה זו נפמתברר שש,  הקורונה

בכל זאת, יניב מצא    אתגרים וסימני שאלה.  

 שם קרוב לחצות הליל. יתנו, אי ח אזמן לשוח

אותך  מעסיקים  שהכי  הדברים  מה  יניב, 

 ? פתיחת שנת הלימודיםבשבוע שלפני 

וכיניב קורה,  מה  יודע  לא  אחד  אף  פעם  :  ל 

נם כבר מתורגלים  צץ מתווה חדש. אנחנו אמ

ודאות כאב  ,באי  הימים  ל  שעוברים  -איכל 

א של  רים נוספים. הנושוודאות מציבה אתגה

תח מר לוצמצום  היה   שעברה,    כזיאה  בשנה 

ת תחום  יובעקבותיו  את  האלה  בימים  גברנו 

אחת  במ  .גיינהיהה מנקה  שתי   ינההיתקום 

שיות לכמה  נערכנו  מלאה.  במשרה  ר מנקות 

שעברה נפרדים  מתחמים   בשנה  בהפסקות. 

הנחייה ש לומדים    כיווןמהיתה  שהתלמידים 

הלימודים לא יעלה על חמש עם מסכות, יום  

ות, וצוידנו  התנהלו בקפסול  ודיםשעות, הלימ

ואין    .באלכוג'ל שעות  מגבלת  אין  השנה 

ל  ,קפסולות תקצוב  ועדיין  על  הוחלט  א 

גבי  של האלכוג'ל. בגלל חוסר הוודאות ל ומימון  

באיחור  קיבלנו    , פתיחת שנת הלימודים   תאריך 

לימוד,  גבל  אישור  ספרי  לרכישת  כספים  יית 

את  וב ורכש  מראש  נערך  ספר  בית  זאת  כל 

ב  ,םפריסה נעמוד  שלא  ובתי כדי  מחסור 

את   יסיימו  האחרים  אלו  ההספר  כל  מלאי. 

תוך שעולים  הזה.   דברים  בשבוע  תנועה  כדי 

האתגרים לכל    ,ולמרות  נערכים  אנחנו 

מתווים  תר המורים  בצוות  ויוצרים  חיש 

 ת.לאפשרויות השונו

 .. .נה בוא נעשה קצת סדר בהנחיות הקורו

ות חיות ברורנין הין איעד  ,נכון לרגע זה:  יניב

בל ננסה לעשות סדר בעניין מבלי וסופיות, א

 להתחייב.  

וצו הורים  הספרכניסת  לבית  הוראה    -  ותי 

שאינם   מורים  ירוק.  תו  בהצגת  ורק  אך 

וסנים או מחלימים )אותם ניתן לספור על  מח

אחת( יד  לרג  -  כף  להציג    ,זה  ענכון  יצטרכו 

תלמידבדיקת   שלילית.  שיעשו  קורונה  ים 

סרובדיק נוגה  עם  ויצאו  לנגילוגית    -  ףדנים 

יצטרכו   בנוסף י לה לא  לבידוד.  יחולקו    , כנס 

לילדים  יצטרכו לבצע  ש   , קה בדי   ערכות להורים  

. ןתיהתוצאוהשנה ולהציג את    סמוך לפתיחת 

  לבית ס  כנ י יוכל לה   נה ו תלמיד שיצא שלילי לקור 

שיצא   להיי  -  חיובי הספר. תלמיד  שאר יאלץ 

נה עם חבריו.  ת השולצערנו לא יפתח א  ,בבית

הכ בקשרמחנכות  יהיו  אותם    יתה  עם 

 ויחד נצלח את תקופת הבידוד.  ,תלמידים

מהקורו מתרחשים  חוץ  תהליכים  איזה  נה, 

 בבית הספר? 

ש מיקוד  קבוצות  ומורים  יצרנו  תלמידים  ל 

הצרכיושא מה  אותם  הם לנו  ומה  שלהם  ם 

בעקבות  רוצים    היו הספר.  בבית  לקדם 

א   , השיחות איתם שא המצוינות ונת  מיקמנו 

גב חשיבות  בדרגת  ובלימודים  הנושא והה 

תלמידים  המורים.  בקרב  פדגוגי  כיעד  הוצב 

שב גדולאמרו  הספר  להם   ,ית  שיהיו  וחשוב 
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בהפסקו ותעסוקה  משחקים  אז  מספיק  ת. 

קופסה משחקי  קי  , פיזרנו  בלו  וילדים 

המשחקים.   אחריות "סיירת  קמה  על  נו 

לשותפות   להביא  במטרה  חברתית" 

 ת של תלמידים באקלים החברתי.רבוומעו

מתיח  אנחנו  ,בנוסף לביה"ס.  עושים  פנים  ת 

ה למאה  ם את  ומשקפי  21-הקירות תואמים 

לכיתות.   שמתאימים  הלמידה  נושאי 

ב של  המשותפים  הספר  במרחבים  נוספו ית 

 זמינים. מתחמי למידה נאים ומ

שאנחנו   יעד  השנעוד  אליו  הואחותרים   , ה 

ניי  יקבל מחשב  מורה    יעבור השתלמות   , ד שכל 

הטכנולוגית   הרמה  את    . ביה"סך  בתווירים 

כורחנו  בעל  אותנו,  לימדה  את  הקורונה   ,

היה  החשיבות   הספר  בית  הטכנולוגיה.  של 

מצוין ל  ,במצב  למה  יש  תמיד   שאוף אבל 

המלהתקדם של  מאצ'ינג  בעזרת  עם   ,ועצה.. 

בית  של  ליעד  ,הספר  השקעה  והגענו  בקרוב , 

מח הענקת  של  טקס  ניידים  שבינקיים  ם 

 בית ספרית.   למורים ונערוך השתלמות

ערכית לנער   ,מבחינה  "חנוך  הוא  שלי  החזון 

יזקין לא יסור ממנה". אני   כיעל פי דרכו גם   

כר שכאשר אני זו  ,רואה בזה ערך גדול. כילד

חשנו פחד. אני מאמין    ,ראינו מורה או מנהל

ואהבהצריך להש חום  הרבה  לי    .רעיף  חשוב 

מאוימילא  שילדים    ,גם לבית יהיו  ויגיעו  ם 

ור אהבה  של  ממקום  וכמובןהספר    , צון. 

הגבולות     ,במקביל את  לנו    -להציב  חשוב 

הגנה זה.    לתת  על  מקפידים  ואנחנו  לילדים 

ואהבה מרצון  בא  כשילד  למידה  ה  ,אבל 

אפקטיבית יותר  בא    הרבה  לא  הוא  כי 

  , ש לטעותילא מתבי  הוא  ,של חרדות  ממקום

חושב. ממקום שיש  הוא  ולא חושש לומר מה  

י, יש מורה מצד אחד ותלמיד מצד שנהבנה ש

 לתלמיד מרחב התפתחות אישית. עדיין יש 

גבוה בסדר  הנושא של הקשר לסב יבה נמצא 

ולמדתי  ראם  בני  במושב  גדלתי    העדיפויות. 

)היום הוא בבי"ס ברויאר שהיה בחפ ץ חיים 

ועבוב בנימין(,  קיבוץ   רייד  בתוך  הלמידה 

משמעותי הספרת.  היתה  המחנכות    ,בבית 

את   מאוד  מפתחים  החינוכי   הזיקה  והצוות 

המורות  בהובלת  סביבתיים,  למשאבים 

רואה   אני  גדול. מהקיבוץ.   מאוד  ערך  בכך 

רבי   בבניינים  ולא  פתוח  במרחב  החיים 

מוסףקומ ערך  מעניקים  מנסים   ,ות  ואנחנו 

לומדים אותיות  מכך את המיטב.  כש  להפיק

לח  ,באנגלית הקיבוץ האוכל  דר  הולכים  של 

האותיות  לאפות בראשי  .  את  כשהולכים 

ל חודש  בקיבוץ ים  הכנסת  מקפידים   , בית    אנחנו 

  . כי שומרים על הסביבה   , ל הדשאים לא לדרוך ע 

קריא  ,בנוסף פרויקט  בעברית מתקיים  ה 

 בים מהקיבוץ. מתנד ותפיםובאנגלית אליו ש

ההוראה  עבודת  את  לייקר  הוא  שלי  החלום 

הצעירים   של  בכלבקרב  עתודה  וליצור  ל 

המדו המדעים  בתחום  צעירים  ם  יקימורים 

ידוע יש  ,קיבוץמה הספר.  בבית  ילמדו 

לא מבוק  רק בגלל התגמול  שהמקצוע  ולא  ש 

אני  הנמוך, אלא משום שזו עבודה תובענית.  

פעם  אומר   נמצאים   וריםשהמ  ,להוריםלא 

של   יהםילדעם   אנרגטיות  הכי  היום  בשעות 

תלמידים ביחד, עם    30הילדים, בלי הפוגות,  

ורגשית. לימודית  פדגוגית  זה    אחריות  מורה 

   .ותקיד עם שליחתפ

ך לתוך  , ויניב בוודאי ממשיהחצות הגיעשעת  

ההיערכות.   את  לצוות  נאחל  הלילה  ליניב, 

ולתלמדים בא  המורים  פורה  רה ויולימוד 

 ת.ובה, בבריאות וברציפוט
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   :בנים                             בנות                 

 נעם בן יוסף 

 דורון ברלב 

 אריה אליה בית 

 יעל וגנר 

 אליענה זלקינד 

 נטע לב  

 שיר לנג 

 גפן עדיקה 

 טל רדר 

 ברג עופר שליסל 

 לב דניאל בר 

 רותם ברלב 

 יאיר גרוס 

 נווה דיטש 

 

 נווה כהן 

   לביא עופרן 

 אביתר פלק 

 אמיתי שטיין 

 

ה  ח ל צ ה  !   ב

 
 

 חגי תשרי יריד     

 לימים צבעים מש בסטודיו  

 

 כלי קרמיקה,  מגוון של מתנות לבית,

תינוקות, מנדלות לחגים, ועוד מוצרים  ה, טקסטיל כיסויי פלט

 לקישוט הבית. 

 מיוחדות וגוונים שונים.   התחדשנו במפות לשולחן החג, במידות 

 ( 2/9-29/8ה באלול )כ" -א" היריד יתקיים בין התאריכים כ

 בימים ראשון עד חמישי 

 ום  מראשים ובתיאבשעות הבוקר והצהרי

 מוזמנים 

 בברכת שנה טובה ומתוקה 

 , דגנית ונטעומית , שלרחלי 

 

 מתנות  

  לקראת ראש השנה 

 מכירה של  

ג   צי  תכשיטי 

 ביום חמישי  

    2/9כ"ה באלול  

  ת ו בין השע   , אוכל ה בחדר  

   13:00עד    11:30

 נשמח בבואכם  

 צוות הגיל השלישי ו    גצי 
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 פתיחת שנת הלימודים בבית  הספר העל-יסודי /  יאיר לסלוי 

עם  ע  שבוב הלימודים  שנת  את  נפתח  הבא 

פר העל יסודי. מצפה לנו  תלמידי בית הס  650

עושים את  ואנחנו    ,קורונהשנה נוספת בצל ה

להתכונן המאמצים  שהמס  ,מירב  ת  ר גכדי 

  דית והחברתית תישמר.הלימו

שנה ובפנימיה   ,כבכל  הספר  בבית    קלטנו 

צו חדשים  אנשי  איתנושות  גרים    , חלקם 

לשמחתי ל  ,ביבנה.  חינוך  הצלחנו  אנשי  גייס 

יסיון ורוח חדשה.  מצוינים שמביאים איתם נ 

  , ית הספרחשוב לי להזכיר בשמם את עובדי ב

העושים עבודה חינוכית    ,ותושבי יבנהחברים  

 - ל הנשמהכמ

  , אייל זנה)רכז שכבה ומחנך י"ב(  איתי בנדב

מערכת   ומ)רכז  לתושב"ע(  השעות  תמר  ורה 

י"ב(  בזק אסולין  ,)מחנכת    )אחראי   אהרון 

שריד  ,תקשוב( לח  ניר  גופני )מורה    ינוך 

טיולים( גרוס  ,ואחראי  י'(  בניה    , )מחנך 

כהן הפ)  איציק  )  נימיה(,מנהל    ף( צ'יהודה 

,  )מחנכת י'(  יהל מימון  ,יוסף )מנהל בית עקד(

גדסי לימוד(,  יעל  ספרי  מושיק   )אחראית 

וני  ר  ,ב("ך י'(, הראל ממן )מדרי)מחנך ט  גרוס

חברתית(  יעקבי )מחנכת    יה סקליב א  ,)רכזת 

מובחר   ,א("י בן  טל  ז'(,  )מחנך  לב  גיורא 

י י")מדריכת  )מדריך  פז  יה  א(, צופ"א(, עמרי 

יניר   י")מדריכת  )מדריכת  רידר  גל   ,(א"ב(, 

לילה(, )מדריך  רצבי  גאליהו    אפיק  בתצי 

 . ספייס(ויקר)רכזת מרחב מ

ב הספר  תלמידי  ברובם  ית  מחוסנים  והצוות 

החדשי  ,(85%) לכללים   ,םובהתאם 

הלימודים ימשיכו כסדרם לבעלי תו ירוק, גם  

מאו תלמיד  יתגלה  בתקווה כאשר  מת. 

 דה.רצף למישנצליח לשמר 

י לתלמידי  כס" י-א"הפנימיה  תפעל  .  הדרב 

מהדבקה והחששות  הקורונה  רוב   ,למרות 

 .התלמידים נרשמו לפנימיה

רתי שמייחד את בית  ימייתי החבוך הפנינ הח

 הקיבוץמבוסס על הנכונות של חברי    ,הספר

במשך   תלמידים  הקיבוצי  בביתנו  לארח 

והלילה היום  הגיל    .  שעות  והתהליך  מכורח 

נמצ  החינוכי התלבו  האירוח   ,מידיםאים 

נוחות יכח  מיםלפעיוצר   וחוסר  רעש  וך, 

תודה    ךאורים  דורשש מכולנו.  וסבלנות  רוח 

לחבר והע יום רכה  בכך  שנושאים  הקיבוץ  י 

רבות  ,יום אלינושנים  להעביר  מוזמנים   ., 

החינוכי הערה  ,לצוות  של    כל  חריגה  או 

 תלמידים שמצריכה את התערבותנו.

המגוון    ,רהר מרחיב השנה את הבחיבית הספ

 ימודים.ית הל תוכנ והרלוונטיות של

מרחב   הוקם  הספר  ספייס"  ויקרמ"בבית 

ל לתלמידים  תהלשיאפשר  תכנון עבור  יכי 

מגוון.    ,ובנייה טכנולוגי  ובידע  בחומרים 

לי לחזור  אביטלבניסיון  אלקה  הקמנו   ,מי 

נייד קונדיטוריה  במגוון   , מרחב  להתנסות 

 יה. יתהליכי אפ

נוספו  למ השיעורים  חדשיםערכת   , תחומים 

ערבית דבורה, אנגלית    -  נטייםורלוו  מגוונים

תדהר(,  )סמי  כלבנות  דיבייט,  דבורה, 

 ויזמות. ובוטיקה ר

בכך שיבחרו  אפשרות    , לתלמידים  ניתנת 

ילמד שבו  מרחוק  למידה  קורסים  ליום  ו 
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כגון    שם    -מגוונים  אנשי  הרפואה,  מדעי 

 בהיסטוריה העולמית.

שינו  ,אלוחידושים   בית כחלק מתהליך  פני  י 

יכולות הכולך  חנל  ,הספר עם  תלמידים  שיר 

 וידע רלוונטי לעולם המתחדש.

תקציב   ממבעזרת  החינוך,  שיפוץ  שרד 

חדר המוריםהרחבנו א לכל   , ת  בכדי לאפשר 

ישיבה מסודר   ומרחב לישיבות הצוות מקום 

 צוות.

עמותת   עם  פעולה  שיתוף  של  שנתיים  לאחר 

לנזקקים   יששכר""יעזרה  בית   ,ד  במבנה 

על  הספר חנ  נארזות  ובסיוע   יכיידי  הפנימיה 

הביניים   חטיבת  כל    250תלמידי  מזון  מנות 

מה העמותה על  חרונים, חתם האימי. בשבוע

הספר בית  מול  משפטי  את    ,הסכם  שמסדיר 

בית בחצר  להציב   הפעלתה  ומאפשר  הספר 

ומרכז   כמחסן  שישמש  טרומי  מבנה 

 הפעילות. 

קים  יד יששכר" לעזרה לנזקפעילות עמותת "

על   מתננתמכת  יבנה ידי  מקבוצת  דבים 

 ועל כך הערכה רבה.  ,והפנימיה

לה בינה  בליבנו  ולה"ותן  לשמע    ,שכילבין 

וללמד כל    ,ללמד  את  ולקיים  ולעשות  לשמר 

 . "באהבהדברי תורתך 

  

 

 ערב קליטה  -שיחת חברים 

בשעה   הקרוב,  שלישי  חברים   20:30ביום  לשיחת  האוכל  חדר  במתחם  נתכנס 

יוזמה   הוא  וצמיחה דמוגרפית. הערב  ששמה   , הנהלת הקהילהשל  בנושא קליטה 

 .  ובשיתוף ועדת קליטה ,ית העבודה שלהנכאת נושא הקליטה במרכז תו

יבנה   . בכמה שקפים 2021נפתח את הערב ב"תמונת מצב דמוגרפית" של קבוצת 

היישובי  למגזר  הנתונים  את  ונשווה  ביבנה  האוכלוסייה  התפלגות  את  נראה 

ומנהלת  נירים  קיבוץ  חברת  חפץ,  מרלא  ענת  תהיה  השנייה  הדוברת  בישראל. 

ותדגים   . ענת תדבר על "קהילה קולטת"ציתה הקיבותחום צמיחה וקהילה בתנוע

ובשותפות   באחריות  כולה  הקהילה  את  לשלב  ניתן  הצמיחה בכיצד  אתגר 

ארגוני הדמוגרפית.   יועץ  כ"ץ,  מני  מיודענו  ינחה  הערב  של  העיקרי  החלק  את 

כ לאחר  דמוגרפית.  בצמיחה  משותףמשמתמחה  שיח  יוביל  הוא  פתיחה  דקות   ה 

עגולי שולחנות  הקב  , םסביב  את  דמוגרפית.  וצמיחה  קליטה  ינחו בנושא  וצות 

וזוגות  ותיקים  נקלטים  גם  מוזמנים  לערב  מני.  עם  הכנה  סדנת  שעברו  חברינו 

לדיונים מנקודת מבט אישית. הצלחה יצע לתרום  שיוכלו  כלכלית  בעצמאות  רים 

כל   ולקחת חלק פעיל בדיון, בכולנו,  של ערב מעין זה תלויה קודם  בנכונות לבוא 

 לשמירה מפני הקורונה.  מוע ולהשמיע. לקראת הערב נפרסם הנחיות לש

 נח חיות                                                                                                             
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 הילה  .ק

 

עוגות. סליחות. בת מלך  איך   –  בגדים. 

ביקשנו   אלינו?  קשור  עופזה    רןמאביטל 

 .זה ועבשלוכנן לספר על הערב המיוחד שמת

ומה אביטל:   הקלעים,  מאחורי  על  קצת  אז 

 שלנו... 2 הרעיון שעומד מאחורי יריד יד

מתעתעת,   קורונה  עולמי,  משבר  של  בימים 

ומשבר    חזרה "ביתי"  יותר  אקלים  למקום 

ושינוי, חשבנו איך שמצריך מא יתנו מחשבה 

שלנו   לקהילה  וטוב  אור  קצת  להוסיף 

 לם.עוול

אמית אוצר  בכל  מצאנוכמו  שהוא  י,  ממש  ו 

מאיתנו   אחת  כל  של  בבית  ליתר   -כאן,  או 

 איתנו.דיוק, בארון של כל אחת מ 

יש חפצים,  ש, היא  בעולם השפע  התופעה ידוע

ששוכמוצר ובגדים  בים  שם  אי  ולא  בים  בית 

טובים  נעש במוצרים  מדובר  שימוש.  בהם  ה 

מה להיפרד  קשה  שקצת  כאלו  ממש,  ם,  של 

יו בל עא באמת    דעות שלאמוק בפנים, אנחנו 

 לענוד אותם. וב ללבוש אונש

ש של  תנועה  ליצור  מבקשות  חרור אנחנו 

אותם    ,הללו  ים/תכשיטיםמהבגד ולתרום 

וכב אצלך בארון,  לטובת המכירה. כי מה שש 

 יהיה חידוש מרענן.  לאחרת הוא

שהתגייסו נ נשים  של  מגוון  צוות  פגשנו, 

 לטובת הרעיון.

חשמפגיש מהויבה  ת  את  רקמנו  ת  משותפת 

 עולה. תוכנית פהערב ו

עשרות   קיבלנו  שפרסמנו,  הודעה  לאחר 

רבו מנשים  ותכשיטים  ויקרות.  בגדים  ת 

 ניגשנו למלאכת המיון, הכיבוס והגיהוץ. 

יהבג  מחיר תעריפי  לפי  יהיה  זול  2ד  דים   ,

 :(ושפוי

ועוגיות עוגות  גם  ימכרו  ידיים    ,ביריד  מעשה 

מתנדבו חברות  קפ של  מפנת,  ועציצים  ה  ק 

 השנה. לקראת ראשמשמחים 

חתם בתפילת סליחות בהובלת קמה  י היריד י

 גניות. בליווי נ  ,מרמור ואושר כהן

 

נתינה  אז מה קיבלנו כאן? מעגל של  קבלה, 

 בתוך הבית הקהילתי שלנו, ותרומה

  ומתוך מחשבה על המושג "בית", כל כספי היריד 

  נפשי   וע סי תרמו לעמותת "בת מלך", המעניקה י י 

ה לנשים  אלימומשפטי  במשחוות  פחה  ות 

 )מוזמנות לקרוא על העמותה באינטרנט(.

 .בואו בשמחה

 . 20.00-ה בביעי הזביום ר    תי?מ  

 במרכז יום   איפה?  

 

תליון "אנא בכח 

גדולת ימינך תתיר  

מתוך  צרורה".

"אושר   אתר

 עיצובים" 
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סלרצביקי ט /  של הנהלת המשק דיווח על פעילותה

ענפי הקיבוץ לאחר החלטת האס  על הסדרת    פה 

אגפ ומוסדותיו   שני  של  משק   ,יםבמסגרת 

הנ   ,וקהילה משק.נבחרה  החלה    הלת  ההנהלה 

   לפני כחצי שנה, בחודש מרץ השנה. ה את פעילות 

הזדמנות הערכה    טובה  זאת  ולהביע  להודות 

ועדת   פעילותם  הלחברי  את  שסיימו  משק 

הקודמתה ועדת  בו ה  ,משק    , עדה וו וליו"ר 

תם ומסירותם  פעילו  על עבודתם, , אלישע תשבי

 ו.לכל הצדדים המשקיים שלנ 

ה כ חברי  הנוכחית  את  הנהלה  הח"מ  וללים 

 עמית חפץ;   –מנהל המשק ואת   יו"רכ

יוס   :  ועדהוה את חברי   י צנחני,  שלמה נחליאל, 

, נעם עמיר, אור אריכא, נטע אלטמן,  שרית חפץ 

 גדיש;    עדי כ"ץ, אהוד איתן, יניביוחנן מאלי, 

משקיפים במעמד  הקבועים  המשתתפים  :  את 

ב  –חשבונות  המנהל   מנ תולי  הלת  גלייבטר, 

  –קודם  המשק  המנהל    י אלטמן,דוס  –א  מש"

 יאיר אלשיך.  –כספים המישאל חיות, מנהל 

ההנ עבודת  כחצי  לאחר  במשך  זאת  הלה  שנה, 

פעילותה על  קצר  דיווח  למסור  הזדמנות    , גם 

 קה. לנושאים המרכזיים בהן עס  בחלוקה

 תוכנית עבודה:

לצד   הראשונות,  ההנהלה  ישיבות  במהלך 

ב קידוהעיסוק  והמשך  ששוטף  נ ם  ושאים  ל 

ועדה הקודמת, גיבשה ההנהלה את  וה שהחלה  

העבודה   וקבעה    21/22לשנים    למשקתוכנית 

פנימילע עבודה  נהלי  העבודה  צמה  תוכנית  ים. 

כפרק   הע  "המשק "נכתבה  תוכנית  בודה  בתוך 

שהו המזכ הכוללת  המתא בילה  מת.  ירות 

מש"א עם  בשיתוף  המשך  עד    ,כפעילות  נפעל 

השנה ביחד לסוף  ה  ,  מנהלי  לגיבוש    ,ענפיםעם 

עבות ענפיתוכנית  מתוך    ,דה  נגזרת  שהיא 

 תוכנית העבודה הכוללת של המשק.

 ות תקציב והקדמות תקציב:ת, הסטהלוואו

מוקדשים   ההנהלה  מדיוני  ניכר  חלק 

ת  אשר מחייב  ,להתנהלות השוטפת של הענפים

בתחו החלטות  נדרשת  קבלת  בהם  מים 

חברים. בתוך  ה  פתמעורבות הנהלת המשק ואס 

ה דיונים  כך,  מקיימת  המשק  שוטפים  נהלת 

של   והקדמות  ובהסטות  ללקוחות,  בהלוואות 

תקציב לאישור  ני  לפ  ,סעיפי  כהמלצה  הבאתם 

 ם. פת החבריאס

 המדגרה:

  , הנהלת הענף והנהלת המשק מסתכלים לעתיד

לתרום   ימשיך  שהענף  לוודא  מטרה  מתוך 

לוודא   צריך  לפרנסתנו.  משמעותי    שאנו באופן 

א ומפתחים  ישומרים  של  ת  הייצור  כולות 

ההתחייבויות    ,המדגרה לכלל  מענה  לתת  כדי 

מ מאותו  כחלק  הלקוחות.  הובאה    , ענהכלפי 

לאס  להפת  לאחרונה  הצעה  של  חברים  שיפוץ  

הי מ ליכולת  כתגבור  אביב,  של  ידגרת  צור 

ובשאיפה שיפור  ב  גם כסיוע   , המדגרה הקיימת 

נ נוספים  מהלכים  האפרוח.  בדקים  איכות 

יובאו לדיון    ,ותם להתקדמבימים אלה ובהתא

 והחלטה במוסדות. 

 מוצרי מזון:

א תהליך  התקיים  המזון  מוצרי  סטרטגי  בענף 

גורמי    ובליווי שלמעמיק בהובלת הנהלת הענף  

ע חיצוניים. השאלה המרכזית שעמדה על  מקצו

המיטבי   באופן  למצות  אפשר  איך  היא  הפרק 

וב  בעמל  כאן  שנבנתה  המערכת  רב,  את  הון 

ליי ניתן  יותר במסגרת    צר מנופיםואיך  טובים 

שתי   לאחר  בשוק.  פשוטה  הלא  התחרות 

ל שהוקדשו  ארוכות  החליטה    ,נושאישיבות 

לבחינ  צוות  להקים   המשק    מעשית ה  הנהלת 

כךשל   בתוך  שהוצעו.  ההתפתחות    , כיווני 
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עם   מו"מ  לקיים  סמכות  לצוות  לתת  הוחלט 

ל לשיתוף  גורמים שאנו מזהים כבעלי פוטנציא

שיהוו כוח   פעולה,  גם    מכפיל  הצוות  עבורנו. 

חיצוניים מקצוע  בגורמי  בקרוב    ,יסתייע  ויציג 

להנ תוצריו  על    ,הלהאת  יוחלט  לכך  ובהתאם 

 אופן ההתקדמות. 

 (: PVגיית השמש )ר חשמל מאנרייצו

בכל   טובות  אפשרויות  לנו  מזמן  הרגולטור 

של   פאנלים  באמצעות  חשמל  לייצור  הקשור 

בתוול-פוטו מעשיות  השקעות  נדונו  טאי.  חום 

האסבה לאישור  והובאו  המשק  פה.  נהלת 

להתקדמות   בהתאם  נוספות,  השקעות 

התהליכים, יובאו בזמנן. הנהלת המשק מזהה  

הזד  הזה  נשכי  , ותמנבתחום  לממש  שאם  ל 

נוכל   המתאים,  הזמנים  חלון  בתוך  אותה 

 להפיק ערך רב לקיבוץ. 

 שראל": י"רפת ל

חלב,  לפתוח את שוק ה  הממשלה  כוונת   עעל רק

יוזמה המשק  קמה  ארגוני  ידי  על  ים,  שהובלה 

להקים תאגיד משותף, "רפת לישראל", לצורך  

יופעל רק במצב    שיווק החלב. התאגיד שהוקם

קורס  שה בו  ההסכמה  בממשלהת    , תקבלה 

החלב   שיווק  הקרובות.  לשנים  ותקפה 

באמצעות התאגיד יאפשר להמשיך ולשווק את  

בדרך   של תשמור  שהחלב  האינטרסים    על 

שרה את כניסתה  יהחקלאים. הנהלת המשק א 

את  של   והסמיכה  החדש  לתאגיד  יבנה  קבוצת 

 כים הרלוונטיים. מהמנהלים לחתום על המס

 סקירות ענפי הקיבוץ:

שומ  לעת  ענפי  מעת  על  סקירות  ההנהלה  עת 

יותר   התבוננות  שמאפשר  מה  הקיבוץ, 

מהסקירות   חלק  הענף.  על  אסטרטגית 

כרק מתקבל משמעותות  להחלטה  שעל  ע  ית 

פת לעיל(  ההנהלה לקבל )מדגרה, מוצרי מזון ור

יזום   באופן  מתקיימות  אחרות  וסקירות 

 )לאחרונה ענף הגד"ש(.

 הסדרת דירקטוריונים בענפים:

החבריםאס מתהליך    פת  כחלק  החליטה, 

ש וקהילה,  משק  המשק  "הסדרת  בענפי 

ההנהלה  בין  הפרדה  תהיה  הגדולים 

כמו"ןלדירקטוריו מ  ,כן  .  ידים  תפק האחד 

הוא   המשק  הנהלת  על  לאייש  "שהוטלו 

 . "קטוריונים לענפים הגדוליםדיר

המשק  יהי שהנהלת  כפי  הדירקטוריון,  של  עוד 

  ים" של הענף המנהל -הגדירה, הוא להיות "חבר

בממשל   המקובל  פי  על  המשק,  הנהלת  מטעם 

לפעילות    ;תאגידי מדיניות  לגבש  כך  ומתוך 

יט  ת יישומה ולהחלקר א לב  העסקית של הענף,

למימושה.   הנוגעים  עקרוניים  בנושאים 

הנהלת  הדי של  זרוע  הוא  למעשה,  רקטוריון, 

היא   עצמה  המשק  שהנהלת  לזכור  יש  המשק. 

ם של  הווים הבעלישמ   ,הזרוע של חברי הקיבוץ

 כל ענפי הקיבוץ.

בנושא דנה  בתפקידי    , ההנהלה  העמקה  תוך 

כ  העקרוני.  ובהרכבם  כהדירקטוריונים  ן,  מו 

שיביא    ,וות מצומצם מתוכהמינתה ההנהלה צ

הדירק לאיוש  צפוי  הצעה  האיוש  טוריונים. 

מתאים,  מקצועי  רקע  עם  לחברים  בנוסף    לכלול, 

שהם   חברים  של  מצומצם  מספר  נציגי  גם 

הדבר ציבור  נוספים   .  מתאימים  לחברים    יאפשר 

 להיות מעורבים בקבלת ההחלטות המשקיות.  

החדש השנה  עלינו  לקדוש    הנוד  ,הבפרוס 

הו אשר  ברוך  ועל  גמלנו  אשר  הטוב  כל  על  א 

ל. נודה גם לכל החברים  נתן לנו כ וח לעשות ָחיִּ

עובדינו נושאים    , השכירים  ולכל  אשר 

הפרנסה,   בנטל  ובמסירות  ונתפלל בחריצות 

וישלח  לבור טובה  בבריאות  שיחוננו  עולם  א 

הבאה   בשנה  ידינו  משלח  בכל  והצלחה  ברכה 

 עלינו לטובה.
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 יהודה שריד  /  כבא  ז"לכרו של יאיר כודברים לז 

 ידידי היקר, ,יאיר

כיפור   יום  במוצאי  חודש,  בעוד    22היום 

הגיל   את  חוגג  היית  .  79המכובד  לספטמבר, 

ה כאןאתה  שנולד  הראשון  הילד  על    ,יית 

 אחרי העלייה לקרקע.  ,דמות יבנהא

בלשון   עליך  לדבר  אותך,  להספיד  אוכל  איך 

 עבר? 

מעט  רתך קבע. אמור  "עשה תו  שמאי אומר: 

  ועשה הרבה". חז"ל ראו באמירתו של שמאי 

כאשר   ,מופת אבינו  אברהם  הגשים  אותו 

לחםיא הבטיח  המלאכים.  שלושת  את   רח 

 ר.ומים ונתן בן בק

 אלה תכונותיו של יאיר.

ש של הרצאות, דיבורים ושיחות, אלא  לא אי 

 איש של עשיה, עבודה, התנדבות ופעולה. 

"ידיי איזה  איזה  טכני,  ם",  יכולת   ואיזחוש 

 אלתור. את הכל מתקן ומסדר. 

ל מסור ומעל  בעל  משפחה.  של  איש  כל, 

 ,וגלי  לברכה, אבא אהוב על ילדיו: רן, איילת

  , יו ונכדותיו שכל כך אהבתוסבא למופת לנכד

קשר ושלך    עם  אליך,  שלהם   -מדהים 

 אליהם. 

אותך   עטפה  משפחתך  מחלתך,  בתקופת 

החסי לא  מאום,  באהבה.  דאגה רה  ורק 

 ך. לראות, ללמוד ולהתפעל. לשלומ

ממ ביקשה  פרידה. ברכק'ה  מילות  לומר  ני 

למרות הקושי העצום שלי לדבר עליך בלשון 

 יכולתי שלא להיענות.  עבר, לא

בחיי עברנו  משותפים  צמתים  נו  הרבה 

גם  ביחד,  רבות  שנים  עבדנו  הקיבוציים. 

 בחיים החברתיים משפחותינו היו קרובות. 

איש ושימ  היית  עבודה  דוגמא  של  שת 

 למסירות! 

תפת, מה שידעתי,  בכל תקופת עבודתנו המשו 

 למדתי.   ,יאיר ,ממך

 לימדת אותי את יסודות  ההשקיה. 

ד, המשכנו לפלא חלנו בהעברות קווים ביהת

אז  של  קווים,   הטכנולוגי  גרירת  שנקרא 

אתה   דרכה.  בראשית  שהיתה  והאוטומציה 

 ס לעבודה. ה עתה נכנשז ,המנהל ואני הצעיר

הוותיקים    אני ה"משקים"  שחבורת  בטוח 

כך אה ויוסל'ה  שכל  זלמן  בו אותך: אליעזר, 

פנים   בסבר  אותך  ויקבלו  בואך,  על  שמעו 

 ת. יפו

שקט  תניחנ של  שקט,    בסוג  דיבור  נפשי, 

תמיד השפתיים.   ,ותמיד,  על  קטן  חיוך  עם 

לפי   מתנהל  לא  משהו  או  תקלה  יש  אם 

ל מעולם  אהתוכנית,  ראיתי  נכנס א  ותך 

תמיד   ללחץ. רגועה.  והסביבה  רגוע  אתה 

 סבלני. 

אתה    ריצותהח כותרת.  רק  אצלך  היתה  לא 

צריכה   העבודה  כיצד  דוגמא  שימשת 

ודיוק  להתנהל. סדר  נקרא  זה  זה  מה  מה   .

ה, מה זה נקרא ינקרא שהבלוק מוכן להשקי

חשבון   ללא  זה  וכל  עובדות,  הממטרות  שכל 

 בשדה.   ת האחרוןשל שעות. אתה תמיד היי

 

 אותי, יאיר, לקטוף כותנה. לימדת 

 י וכרגיל, זכיתי. היית המנטור של

לתפעול,   וקשה  מסובך  נראה  שהכלי  כמה 

וברור, ואם יש תקלה,    איתך הכל הפך לפשוט

 אל תדאג, היא תסודר.  
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ולאחר עבדת במס במדגריה,  מה(  )אלא  ירות 

המיזוג   ניהול  את  עצמך  על  קיבלת  מכן 

ב ויקוהקירור  זאבוץ.  עשית  כמו  כהרגלך,  ת 

בשקט   רגיל.  שאתה  וכמו  יודע  שאתה 

כך  ובא על  יעידו  ושקיפות.  באמינות  חריות, 

כל  כל כך הרבה חברים בקיבוץ. בכל שעה וב

פנה חבר  אוויר,  התייצבת    מזג  מיד  ואתה 

ובעיקר ראינו   -  לבדוק  פעמים  כמה  לפתור. 

כבר   כשהשבת  מקרר  עם  מלגזה  על  אותך 

חה יאיר ישאיר משפ  , אבל לאעומדת להיכנס

אחריות.   זו  אחריות  בשבת.  מקרר  ללא 

 גלך, ניהלת ביד רמה את התחום. וכהר

פניתי  חברים,  ועדת  את  לרכז  כשהתבקשתי 

ו  וי ליאיר  שיצטרף  ממנו  יחד  ביקשתי  היה 

היתה  ולשמחתי, הסכמת.    איתי,  כמה חשובה 

איך השתלבת. איזה ערך מוסף היה  .  נוכחותך 

בדיונים,  רהבא   לך  איתך  חברתית ת  אייה 

 וצית! קיב

עמר   משפחת  שכתבה  תודה  מכתב  מצאתי 

באוגוסט  מ הקיבוץ  למזכירות   2006כרמיאל 

השנ לבנון  ... י)מלחמת  לאלוהי  יה(  ם "תודה 

וברכה כוכבא, אשר  שברא את משפחת יאיר  

 ...   סירות ודאגו לכל מחסורנו"טיפלו בנו במ

 .וזוהי ברכה זהו יאיר

 דה.קשה עלי מאד הפרי

אל תכעס עלי( שיאיר   ם כאן )ויאיר,אספר לכ

  ואני מצטט   ,טובה"  קיבל מהמזכירות "מילה

  , ליאיר, כאחראי קירור ומיזוגממה שנכתב:  

ט מילה  מאיתנו  לחבר,  קבל  הדאגה  על  ובה 

מציא  על ועל  המסירות  על  ת האחריות, 

 .פתרונות בכל עת ובכל שעה 

 כזה היית! 

 גם במותו יאיר נשאר חלוץ!

פ  ,יקבריש  הראשון  יהיהיאיר   בקשתועל   , י 

לל המיועדת  הזמנית,  הקבורה  יקוט  בחלקת 

עצמות. שיטת קבורה זו היא בשורה להעדפת  

קרקעות   להקצאת  המתים,  פני  על  החיים 

למצבל ולא  ובנייה  גאים  צמיחה  אנו  ות. 

החנית   חוד  זאת  להיות  שעושים  מי  של 

לעתיד   ,כראוי דאגה  מתוך  ההלכה,  פי  על 

 כפשוטה. ציונות דתיתהעם והארץ. 

 יה יאיר!זה ה

 

וגל איילת  רן,  ולילדים:  לאחים: לברכק'ה  י, 

ואפרת   חזקי  ושלא    –נעמי,  בזכרו  תנוחמו 

 תדעו עוד צער!

 יהי זכרו ברוך! 

               
 

 יאיר.  אבא, סבא, 

גלי האחרון,  שישי  שעמר  ביום  לך    , סיפרה 

בפרשת    ,נכדך בתורה  השבת  כי  "קורא 

הפסוק"תצא אחד  קר.  שעמר  היה ים  א 

ֲאשֶ   מֹוָצא" כַּ יָת,  ָעשִּ וְׂ ֹמר  שְׂ תִּ ָפֶתיָך  ָת  שְׂ רְׂ ָנדַּ ר 

יָך פִּ ָת בְׂ רְׂ בַּ ָדָבה ֲאֶשר דִּ ה' ֱאֹלֶהיָך נְׂ  " לַּ

 מפורש:   שנהראש ה בתוספות מסכת

שפת מצו"מוצא  זו  עשה  ויך"  דכתיב:    –ת 

תעשו"."והי מפיכם  שהיא    וצא  עשה  מצוות 

לפעמים יאיר.  אתה,  כולה  בטרם    ,כל  עוד 

שפתיים עם    ,מוצא  כאן,  או  שם  כבר  אתה 

הח ועם  הכלים,  הטוב.  ארגז  והרצון  יוך 

מגיע   כבר  אתה  והנה  מטרטר  הטוסטוס 

על  זקוף  תמיד  תישאר  בשבילנו  לעזור. 
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יים ועם הדובון  העבודה הנצח טוס בבגדי הטוס

 ב. בוקר וער   , הכחול 

יאיר, כשהוריי נפטרו, אתה וברכה הבטחתם 

ת אתם  מהיום  ממלאי  כי  וכך  היו  מקומם. 

מעל  הי כבר  ולאמא  לאבא  לי  שנה.   20יתם 

המרזב בשבילנ הכול.  עשית  תמיד  ילדיך,  ו, 

  ה בחשמל יואתה כבר על הגג, יש בעי  -  סתום 

א  - באלון  אתה  שעה  יעקבותוך  בשדה   ,ו 

את   לא  מוציא  לתקן.  ומתחיל  העבודה  כלי 

סוחב  עב לך:  הפריעו  הגיל  ולא  קשה  ודה 

להסס,   מבלי  לנצחוטורח  וכזה    ,היית  צעיר 

 שאר בזיכרוננו.  תי

חד יאיר  הנכדים,  ואולי  וכשנולדו  הפציע,  ש 

הבכור  והאח  מאם,  היתום  לילד  כתיקון 

שחי    ,לנעמי ואפרת,   היבסיטואצחזקי 

סבא  מ להיות  הפכת  פשוטה,  לא  שפחתית 

א ומלאי  סבלנות  עם  כמותו.  אין שאין  הבה 

הנכדים  עם  הספה  על  שיושב  סבא  סופי. 

ועוומספר   ועוד    , סיפורועוד    , ד סיפורסיפור, 

הא קצה  עד  שנוסע  סבא  להיות   רץסיפור... 

סבא   הולדת.  יום  לחגוג  או  חולה,  נכדה  עם 

 לצייד את הנכדים  ,שנוסע עד המכינה בפארן

ר לטובת  באופניים, או עד שדה יעקב עם מקר

לא   אני  מצווה.  בר  את  שבת  ייקח  מי  יודע 

עכשיו, שלי  הילדודס  על  כבר    האחריות  הם 

עמזמ שרק  הבינו  לסמוך,  ן  אפשר  סבא  ל 

לקפה בכל ראש  הסבא המפנק שייקח אותם  

חודש כילדי גן, ויעשה פיקניק עם ארטיק ליד 

שישי בימי  פ  ,החנות  אף  להחמיץ  עם.  מבלי 

החנו את  שיבנה  הטכנולוגי  כייה  הסבא 

ה', ואת הבאר    המאירה בפרויקט מדעי כיתה

סבא  ו',  בכיתה  המכני  המנגנון    עם 

ש בפתירת  מתמטיקאי  פונקציות  יעזור 

להם   להראות  שנהנה  סבא  את  ומשוואות. 

רחפן,   עם  צילום  הטכנולוגיה:  חידושי 

וגם יחליף איתם דעות על    ,משחקים באייפד

הט סבא האפליקציות  האחרונות.  לפוניות 

יכ היה  הירח שאם  את  מוריד  היה  ול, 

איפה ישנם עוד סבים כאלה? וכמה   בשבילם,

לא חייב להזכיר.  אני    ,אותם  שטויות לימדת

ואותם   אותך  לעצור  צריכים  היינו  אחת 

צע עוד איזה תעלול מפרי מוחך, בכוחות מלב

ואת תפקיד  יד אחת איתם,  משותפים עשית 

 שארת לנו. "המבוגר האחראי" ה

 

חגגת   ברכה  ש   56עם  נישואיםשנה  ממש    ,ל 

שבועיים.   צעירלפני  זוג  לשבת    ,כמו  נסעתם 

השקיעה,   מול  גביע  בים  גלידה הרמתם 

וחלקתם  לחייכם   בשמחות  חלקתם  היפים. 

ברכה   בעשייה,  בדאגות,  ואתה  ועומק  בשיח 

בארץ   בטיולים  משותפות  חוויות   -צברתם 

בחו"ל וגם  סיני,  ועד  לו"ז עם    ,מהחרמון 

רגע אף  להפסיד  לא  כדי  נוף  "קרבי"    , ואף 

הלילה. עד  החמה  שלא    מהנץ  באהבה  והכל 

 נגמרת.

המקום מאבני  היית,    אבן  מדבר  הזה  לא 

, אלא מקיים אותו בכל רמ"ח איבריך. קיבוץ

ובענף    חריצות במדגריה  בשדות,  סופית  אין 

ליציבות סמל  אתה   ,אחריות  ,המיזוג. 

שעבדת ענף  ובכל  ואכפתיות.    , מסירות 

יו זמן  שבכל  שיודעים  חברים  כלו השארת 

 . זרהט לעוידך תוש  ,לפנות ולבקש

ל  ,יאיר להאריך  עוד  יכול  ולתבל  אני  דבר 

  : ל העבודות שעשית בקיבוץיפורים, על שלבס

במלחמת   הצרעה  השיבר  על  על  השחרור, 

המעופף, על הנסיעות במשאית עם אפרוחים  

לכל נקודה בארץ עד גיל מבוגר, על הטיולים  

לילות של מדורה תחת    ,ושעשינו  שעשית  עם 
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מחסן כ על  אהבת,  שהכי  השמים    יפת 

בשביל שהיית  נדלה  הבלתי  כולם.    הטיולים 

הע הפסקתעל  שלא  מי   זרה  לכל  להושיט 

שירות לתת  הרצון  על  על    שזקוק,  עת,  בכל 

סיפורי   על  מקצועי,  צלם  של  החדה  העין 

על   ולספר,  לקרוא  אהבת  שכה  החסידים 

שאהבת   החריפה  בכל  השתייה  לחלק 

הבלתי   המרץ  על  שהביא  נדלה  הזדמנות, 

ה  האיש  להיות  לחיפוק אותך    אולטימטיבי 

  בטוסטוס עם כל על הנסיעות    טיולי התיכון.

 .  ..פעם אתה נוהג פעם הם. ועוד ועוד ,הנכדים

אותך שואל  הייתי  אם  היית   :אבל  לספר? 

יודע  אתה  שרק  כמו  כזאת  בהגייה    : אומר 

 .ותך"או "אני תולעה א  - "שלא תעיזזז"

ו מעז,  ולא  אותך  מכבד  אני  רגע  אז  מבקש 

ליבנו של  לפני שאני מסיים, לה ודות מעומק 

בהמשפחה   וגם  ל  :שמךכולה  צוות לדבורית, 

לדגנית  למרינה,  מיטל,  לד"ר  המרפאה, 

החברים  ולכל  הפנים  למזכירי  ולדבורה, 

והחברות שעזרו, תמכו ושאלו לשלומנו בשנה 

הנ לצוות  גם  תודה  האחרונות.  של  וחצי  פלא 

בבלינס האונקולוגית  יכולנו    .וןהמחלקה  לא 

יו טיפול  אבא,  לבקש  עבור  מיטיב  תר 

 בכבוד.ועיות, באהבה ובמקצ

נכדים  וגולי  אילת  ,רן ואפרת,  חזקי  נעמי,   ,

ו ועוד    -  כמובןאהובים  לנחם  קשה  ברכה, 

להתנחם קשה  סבא  .יותר  את  אבא  -נזכור 

הטוסטוס על  ביחד    ,זקוף  נחגוג  וצעיר,  גאה 

כי  ונשמח   השבוע,  שמתחתן  שלנו  רועי  עם 

 ה היה רוצה סבא יותר מכל. ככ

אישיו שעשי   תודה  ,באופן  מה  כל  על  ת  יאיר 

היה שווה להתחתן   .. זכיתי בךנילמעננו ולמע

    עם גלי.

 שלמה נחליאל                                                    

  

 יאיר כוכבא איננו !! 

לכתו  הרגע   על  המרה  הבשורה  את  קיבלתי 

נו  של יאיר לעולם שכולו טוב, אך אנחנו נשאר

נשמה טהורה שחסרי ושלא  הילכה בתוכנם  ו 

 תינה ואחריות אין סופית. לה גבול לנ ההי

 

  . י עם יאיר תקופות רבותבמשך השנים עבדת

הגד''ש לניהול  וכניסה  לקבוץ  חזרתי    ,עם 

ה שהיה אז  ייאיר היה אחראי על ענף ההשקי

בעיקר  שדה,  גידולי  להשקיית  אחראי  ענף 

חמשת    השקיית שטחי הכותנה שהגיעו למעל

דונםא קשה    .לפים  קיץ  ויאירעבודת    , מאד 

ונכון לכל  בשקט שלו,   שנחתה ימה  שמקשוב 

 ה בכל מצב. יאין בעיכאילו ש ,עליו

גלגול שני שלי עם יאיר היה כשנכנסתי לנהל 

יאיר קיבל על עצמו לנהל את    .את המדגריה

של  הטכני  הצד  על  והאחריות  האחזקה 

שובהמדגריה הי  ,.  ואחריות  ו מסירות 

להתנ שלוהלותהמוטיב  בשקט  יאיר  של    , ו 

היהול פע  א  לבקש  נקלט   .יםימצורך  הכל 

יאיר של  בדרכו  שבשבתות    זכור  .ובוצע  לי 

הכנסת  ,וחגים לבית  הייתי   ,כשנכנסתי  ישר 

סימן   -  אם נמצא   ? , יאיר נמצא או לאמסתכל

אז אולי יש    -  שהכל בסדר במדגרה, ואם לא

אותו  שראיתי  עד  נלחץ  הייתי  ואז  תקלה,  

לורו ה  .יוח  יחדיודי  עבדנו  שנים  עד    ,רבה 

 משק. ה כוזיחזרתי לרש
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התשעים  שנות  באמצע  משק  י  עמדת   , כמרכז 

הורן   בפני  שמולו  לאחזקת    , מצב  האחראי 

והזדקקנו   ,המזגנים  פתאומי,  באופן  נפטר 

מקוםלבדחיפות   עבד  יאיר    .ממלא   אז כבר 

אחיו  ,בחשמליה עם  אליו   .חזקי  ,יחד  פניתי 

  ני זוכר שהיהא  .ו את התפקידשיקח על עצמ

לשכנע מאד  קשה  ליט  לי  עאותו  ליו ול 

הסכמתו  את  שנתן  מרגע  אך  זו,  אחריות 

יבנה  ,לנוכו קבוצת  עם    , חברי  לחבר  נחשפנו 

אין קץ האופי  .מסירות  טיפל   , ני שלויבשקט 

בעי ובכל  תקלה  משנה    ,היבכל    ו באיזולא 

טוטלי  ,שעה היה  יאיר  של  המסור   ,הטיפול 

ליבו  ,חברי בטוב  האחרוניעד    .ומלא  ם ימיו 

לעצמו ויתר  שגם  .  ואותנ  ושירת  ,לא  שמעתי 

לתת  משם    המשיך  ,בהיותו בבידוד בבלינסון 

 מרצו ומסירותו. כל באחזקה רות יש

חבר היום  חבר פשוטאיבדנו  דובר  ,,  לא    ,לא 

אבל איזה חבר,   .סתם חבר  ,פותמשתתף באס

הוא   .צוב לי מאדע  .חבר אמיתי שאין כמותו

 יחסר לנו. 

לבר ולנכד  ,כהתנחומי  כך  לילדים  שכל  ים 

 אחיו.ול אהב

אלישע תשבי                                             

 

 

 

 אבלים 

 נו פטירת חבר לע

 ז"ל  יאיר כוכבא 
 ברכה, ל

   לרן, אילת וגלי

   לנעמי, חזקי ואפרת

 ני משפחותיכם לנכדים ולכל ב

 משתתפים בצערכם 

 קבלו את תנחומינו 

 בית קבוצת יבנה 
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 שמשון גוטליב  /ת הקהילה לולחנה של הנהמש

עד   הגדול.  החופש  סיום  ערב  עומדים  אנחנו 

  צפון לכניסת השבת יחזרו לכאן כל אלה שיצאו 

מי    ולדרום גם  הקרירים.  במים  להתרענן 

שהגיעו   הנכדים  וגם  כאן  זכו  וץ  מבחשנשאר 

   עי קיץ וטוב שכך.ולמנה גדושה של איר 

יום צמודים לכלי התקשורת ושמים  אנח כל  נו 

יהיו  י אוזנאת   האם  לשמוע  כאפרכסת  נו 

כמו שזה  ו   R-הגבלות נוספות ומה מצבו של ה

 . עלייתועדיין מוקדם להספיד את  , נראה יורד

בעיצומן.   השנה  לראש  ההכנות  זאת  ועם 

סלי  לומר  נתחיל  שבת  בבית  במוצאי  חות 

תלך   השנה  לראש  הדרך  ומשם  הכנסת 

 יום אחר יום.  ותתקצר,

זה תמיד לחלק  אמרנו פסח    ראש השנהאמרנו  

מאיתנו דירות אירוח. הבקשות לדירות אירוח  

שכבשנים   ברלב  מיכל  של  שולחנה  על  נערמות 

ל  מאמץ  כל  תעשה  התשובות.    תתקודמות  את 

אנחנו מקווים שכבר השנה ובטח ובטח בשנים  

הבני  הבאות שתתקדם    יגדלו   הי ככל 

תמצא    ואי"ה מיכל  ,האפשרויות לאירוח בבית

עם   עצמה  ביקוש.    ופחותע  היצ יותר  את 

לדירות   הביקוש  לעכשיו  נכון  הנושא:  לסיכום 

לתת   מאמץ  נעשה  מצידנו  ההיצע.  על  עולה 

 תשובות מיטביות ועד כמה שנוכל. 

 2020חלוקת בונוס 

ובשמח  יוכלו  החברים  החודש  בסוף  ה  אי"ה 

לשנת   הבונוס  שנכנס  הבונוס  2020לראות   .

ווה הכרה ואות תודה לאל ולחברים על שנה  מה

שנת   שהיתה.  מספיק    2020מוצלחת  היתה 

מוצלחת בכדי שהחברים יקבלו את הרף הגבוה  

ה שנעשה ונצליח  וביותר של הבונוס. כולנו תקו

תגרים הם  ת. האבאוגם בשנה הבאה ובשנים ה

 לא פשוטים והם של כולנו. 

 

הבונוס   קצה  על  להזכיר  לעצמי  מרשה  אני 

בשקבענ קשר  שיש  העבודה  י ו  חובת  מילוי  ן 

הבונוס.  ילב כל אחד  ן  שבעבודה  היא  מוסכמה 

הכנסנו   זאת  לצד  אך  יוכלתו  כפי  לפחות  נותן 

העבודה רישום  רישום    את  אי  באיסופית. 

נרש חופש  םבאיסופית  שנוצר    ,כיום  וברגע 

היג הנוהל  הוראת  החופש  בימי  לקזז  רעון  א 

הבונוס.   מכספי  ימ  הקפידוזאת  את  י  לרשום 

שנוצרת  באיסופית  העבודה  הנעימות  אי   .

 בעקבות הקיזוז אינה נוחה לכולנו.

 

 

       

 אחות חירום.   - "תבואכי שבת פרשת "      

 ,   1221, איחוד הצלה  4000/050-6998317אחות חירום  

 mrkyavne@clalit.org.il דואל

 : אהיטל דיטש בשבוע הבא במרפד"ר מ  של ות קבלהשע
 . 13:00-10:00בין השעות  יום שלישיב ,16:30-15:30  בין השעות  ום ראשוןיב

 להתקשר ולתאם תור מראש.  לבדיקות דם יש     

צוות המרפאה ,כל טוב ובריאות

mailto:mrkyavne@clalit.org.il
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 ייו / יהודה עמיחי אדם בח שיר

יָ ָאדָ  חַּ ֶיה לֹו  יו ֵאין לֹום בְׂ הְׂ ן ֶשיִּ מַּ  זְׂ

מַּ  ֹכלזְׂ  .ן לַּ

ֶיה לֹו ֵעת  הְׂ ֵאין לֹו ֵעת ֶשתִּ  וְׂ

ר ָכְך ֶשָאמַּ ק כְׂ ָכל ֵחֶפץ. ֹקֶהֶלת לֹא ָצדַּ  .לְׂ

שְׂ  יְך לִּ תָאָדם ָצרִּ חַּ ת אַּ בַּ ֶלֱאֹהב בְׂ  ,נֹא וְׂ

יִּ  אֹוָתן ֵעינַּ אֹוָתן ֵעינַּ בְׂ כֹות ּובְׂ בְׂ ֹחק ם לִּ צְׂ ם לִּ  יִּ

אֹותָ  ם בְׂ יִּ ֹרק ֲאבָ ן ָידַּ זְׂ ים לִּ  נִּ

ם ֶלאֱ  יִּ אֹוָתן ָידַּ  ,ֹסף אֹוָתן ּובְׂ

ֲהָבה ָחָמה ָבאַּ לְׂ ָחָמה ּומִּ לְׂ מִּ ֲהָבה בַּ ֲעשֹות אַּ  .לַּ

ֹכחַּ  שְׂ לִּ ֹכר וְׂ זְׂ לִּ ֹלחַּ וְׂ סְׂ לִּ נֹא וְׂ שְׂ לִּ  וְׂ

כֵ  עַּ ֶלֱאֹכל ּולְׂ ֵבל וְׂ לְׂ בַּ ֵדר ּולְׂ סַּ  ל ּולְׂ

ָיה  טֹורְׂ יסְׂ ה ֶשהִּ  ֲאֻרָכהֶאת מַּ

שָ  ים עֹוָשה בְׂ אֹוד ת רבו נִּ  .מְׂ

מַּ אָ  ָייו ֵאין לֹו זְׂ חַּ  .ןָדם בְׂ

ֵפש חַּ ֵבד הּוא מְׂ אַּ ֶשהּוא מְׂ  כְׂ

ֶשהּוא מֹוֵצא הּוא שֹוֵכחַּ   ,כְׂ

ֶשהּוא שֹוֵכחַּ הּוא אֹוֵהב   כְׂ

ֶשהּו ֹכחַּ ּוכְׂ שְׂ יל לִּ חִּ תְׂ  .א אֹוֵהב הּוא מַּ

אֵ  ָתו מֹות תְׂ סְׂ ים ָימּות בַּ  נִּ

ֻצמָ  מֹומְׂ צְׂ ֵלא עַּ  ,ָמתֹוקּו  ק ּומְׂ

תְׂ הֶ  ים מִּ ל ָהֲאָדָמהָעלִּ ים עַּ שִּ  ,יַּבְׂ

ים וְׂ  יעִּ בִּ צְׂ ָבר מַּ ים כְׂ ים ָהֲעֻרמִּ  ָהֲעָנפִּ

ֹכל ן לַּ מַּ ָמקֹום ֶשבֹו זְׂ  .ֶאל הַּ
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