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כניסת השבת 17:04 -
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שבת פרשת תצוה
ליל שבת
17:04
רבע שעה
לאחר הדל"נ

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת ,תפילת ערבית ושיעורו של אסף כהן

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:00

תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו של הרב משה גולדשטיין

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

שעת הדל"נ

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת  /לאחר התפילה שיעור "צורבא מרבנן"

18:05

צאת השבת

 –13:30הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
–13:00משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה

למשפחת רעות ואושר חן להולדת הבת ,לסבתא חנה גדסי להולדת הנכדה ,לסבא רבא
ולסבתא רבתא נתן ויעל גדסי להולדת הנינה.
לנדב וחיה גדיש להולדת הנכד ,בן לדוד ואפרת.
לחנה ואריה הורן-הקהל להולדת הנינה ,נכדה למיכל וקובי ,בת לנטע ושי.

זמני תפילות
מנחה–לימוד-ערבית בבית הכנסת בשעה 17:25
מנחה-ערבית בשכונה הצפונית בשעה 17:20
בשכונה הדרומית – מנחה –  ,16:30ערבית–20:15
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בין מעשים לרעיונות – עיון בצמצום והרחבה במלאכת המשכן
קובי שטיין
בפרשיות התורה בהן אנו קוראים כעת ישנם
עשרות ומאות פסוקים המפרטים את מלאכת
הכנת המשכן ועבודתו .לעומת זאת ,מעטים
מאוד הם הפסוקים הנדרשים אל הבנת הרעיון
העומד מאחורי המשכן ,והוא נותר במידה רבה
עמום ונתון לפרשנות .האם מטרת המשכן היא

הבעייה היא שהתמקדות רק
בפרקטיקה יש בה כדי להעלים
מן העין ומהלב את הרעיון .על
כך הזהירו הנביאים חזור והדגש ,כי הביכור של
מעשי הפולחן תחת הרעיונות והערכים
שמאחוריהם ,הם שהובילו לחורבן .מאידך,

לקבץ את בני ישראל למקום אחד? להוות מקום
מפגש בין האדם לאלוקיו? להסדיר את מלאכת
הפולחן? אפשרויות אלו ואחרות מבצבצות
מבינות לפסוקים וחוזרות ונסתרות בין עומסי

בלא המעשים ,הרעיונות לא יתממשו במציאות.
יוצא איפוא שכל דרך חיים – דתית ,קיבוצית,
מדינית ,חברתית  -נזקקת בו-בזמן לפרקטיקה
מעשית מחד ולהתבוננות רעיונית-ערכית
מאידך .מכאן ,שעודף הפרטים מאתגר אותנו
לגלות רגישות למה שנעדר ,ועלינו מוטל למלא
את החסר על מנת לשמור על האיזון שבין

רעיוני לעיסוק פרקטי אולי תוכלנה להאיר
במשהו את הנושא .ראשית ,אבי ,מורי ורבי,
לימדני שמחלוקות הנוגעות לתחום הרעיוני הן
מחלוקות אשר בכוחן לפרק חברות וחברויות,
ואילו מחלוקות שבתחומים מעשיים הן
מחלוקות שיותר בנקל ניתן למצוא בהן פשרות.
ממילא ,התמקדות בפרקטיקה היא התמקדות

הרעיון והמעשה.
חיינו ,כמו מלאכת המשכן ,מלאים בפרטים
אודות המעשים המרכיבים אותם .עלינו לשאול
את השאלה מה מתחבא בין שלל הפרטים ,ואל
לנו להיאבד בפרטים אלו .בכל תחום ,עלינו
לחפש היטב וליצוק את התוכן הרעיוני שייתן
למעשינו וציוויינו משמעות ,וכן לדייק את

אשר מקדמת שלום חברתי .שנית ,מאחר וכל
רעיון הוא בהגדרה דבר מופשט ,לא ניתן
להרחיב בו את הדיבור באופן מדוייק .כל דיבור
אודות המצע הרעיוני של פרקטיקה זו או אחרת
עשוי לצמצם ולעוות את הרעיון בכך שיקבע
אותו בפרטים מדוייקים .לעומת זאת ,המעשה
הוא גשמי ומוחשי ,וכל מה שניתן לגעת בו,

המעשים על מנת שיתנו ביטוי הולם לערכינו,
באופן התואם את הזמן והמקום .ובבואנו
לעשות כן ,עלינו לזכור תמיד את חשיבותם
העילאית של הרעות והשלום .יכולתנו לשוות
את אלו לנגדנו תמיד היא קריטית ,על מנת
להתגבר על האיומים החברתיים שבצד העיסוק
הרעיוני ההכרחי .בב"ח לתו"ע.

הפרטים של אופני הביצוע.
השאלה אליה ברצוני להידרש היא ,מה אנו
למדים מכך? שתי נקודות המבחינות בין עיסוק

לראותו ולעשותו בשתי ידיים ,ניתן לתפוס אותו
על שלל פרטיו ולהביאו לכדי מימוש.
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דברים שרואים בתוך המשטרה ,לא רואים מבחוץ
דינה ספראי מראיינת את צביקי טסלר

אני פוגשת את צביקי טסלר ,המסיים בעוד

עמדתי בראש אגף התכנון של המשטרה.

שלושה חודשים את תפקידו כראש אגף

משמעות הדבר היא לשאת באחריות לכל

התכנון של המשטרה ,בדרגת ניצב.
צביקי ,אז איך אתה מסכם את התפקיד:

תהליכי בניין הכוח של המשטרה .זה כולל
ניהול התקציבים ,תכנון תקינת כוח אדם,

אני מסכם את התפקיד באופן חיובי ביותר.

תכנון פריסת התשתיות ,תכנון הטכנולוגיות,

עבורי זה היה אתגר בלתי רגיל .למדתי הרבה

מחקר

ארגון

והקמת

יחידות

וקיום

מאוד ,ומקווה שגם הצלחתי
להשאיר חותם .מצאתי שיש
פער גדול מאוד בין איך
שהמשטרה נתפסת מבחוץ לבין

אסטרטגי .מדובר במשרעת רחבה
של עיסוקים שאינם מידיים אלא
בונים את כוחה של המשטרה
לעתיד .כפי שמפכ"ל המשטרה

איך שהיא מתנהלת מבפנים.
למדתי לעומק את עבודת

אמר בפגישתנו ,הדברים שהיו
זקוקים לתיקון בכל התהליכים

המשטרה ,למדתי הרבה מאוד
על מורכבויות ,ונפגשתי באופן בלתי אמצעי

האלה ,היו בולטים לעין .כמי
שבא מבחוץ ,היה לי קל יותר ליזום ולממש

עם העצבים החשופים של המדינה .אפשר
לומר שיצאתי בכל בוקר בשמחה רבה

שינויים ארגוניים ותהליכיים .חלק
מהשינויים שיזמתי אכן הוטמעו .לאט לאט

לעבודה!
איזה אתגרים הצבת לעצמך?

הבנתי מה ניתן לשנות ומה לא ,ובמה הארגון
כָּמֵ הַ לשינוי .במשך הזמן למדתי הרבה

לא הכרתי את המשטרה ובאתי לתפקיד

מהאנשים שנמצאים בארגון ,הכרתי את

"מהיום למחר" ,ולכן לא עשיתי הכנה
ממושכת .בסוף שנת  2015המשטרה הייתה
נתונה במשבר שכונה "משבר הניצבים".

המשטרה יותר לעומק ולמדתי את הד.נ.א
הארגוני שאיתו צריך להתקדם.
תחת פיקודי יש שש מחלקות :מחלקת

באותה עת קיבלתי טלפון מרוני אלשיך .לא
הייתה לנו היכרות מוקדמת .כשנפגשנו ,הוא
ניסה להסביר לי איך הוא רואה את המשטרה
ואיזה אתגרים יש ,והוסיף" :קשה להסביר.

משאבים – מנהלת את כל תקציב המשטרה,
כ 13-12-מיליארד שקל; מחלקת תכנון –
-

אחראית על התכנון הארגוני של המשטרה
(הקמת יחידות ,מבנים ארגוניים) ועל גיבוש

כשאתה תבוא  -אתה תבין" .באמת הבנתי
רק כשנכנסתי לתפקיד.

תוכנית העבודה השנתית והרב שנתית;
מחלקת תשתיות – אחראית על תכנון פריסת
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תשתיות המשטרה ברחבי הארץ; מחלקה

כפיים .לדוגמה ,הפגנת איפוק מול הפגנה של

ייעודית – עוסקת בכל תכנון האמצעים
והטכנולוגיה; מחלקת מחקר אסטרטגי –

נכים אשר חוסמים את נתיבי איילון ,תקבל
מחיאות כפיים מצד אחד ושריקות בוז מהצד

אחראית על מדידת ביצועי המשטרה וקיום

השני .גם פינוי בכוח של אותה הפגנה יקבל גם

מחקרים על בסיסם .אחראית על הפקת

מחיאות כפיים וגם שריקות בוז ,אולם

השנתון הסטטיסטי של המשטרה שמפורסם
אחת לשנה במרשתת; מחלקת ביקורת

מהצדדים ההפוכים .מכיוון שהנטייה
הבסיסית של כלי התקשורת היא להראות

ופקודות – עוסקת בביקורת פנים ארגונית

את הקושי ,אז רובנו נחשפים לשריקות הבוז

וכתיבת הוראות ופקודות המשטרה.

שיש בכל סיטואציה.

מתוך כל אלה אפשר להבין שתפקיד ראש
אגף התכנון הוא תפקיד עם הרבה מאוד

פעולות שאתה גאה בהן?
יותר מאשר אני גאה על בניין כוח מואץ

השפעה במשטרה .למרות שהאגף לא עוסק

ואיכותי שהצלחתי לקיים בשלוש השנים

ישירות בפעילות מבצעית ,השפעתו על
היכולת המבצעית של המשטרה היא עצומה.
האם הארגון היה פתוח לשינויים?

האחרונות ,אני גאה בדרך בה זה בוצע .אני
חושב שהצלחתי להתנהל באופן הגון ,שקוף
וישר בתהליכי קבלת ההחלטות .הקפדתי

כמו כל ארגון ,בעיקר ארגון גדול ,קשה

שההחלטות

השולחן,

להוביל שינויים ,בוודאי שינויי עומק.
המשטרה היא ארגון גדול המונה כ30,000-
משרתים ועוד מספר דומה של מתנדבים.

שהקריטריונים יהיו שקופים גם בפני מי
שנהנה מההחלטות וגם בפני מי שסובל מהן.
אני חושב שהצלחתי להביא סוג של

המשטרה פרוסה בכל רחבי המדינה

התנהלות ,שלעתים יש נטייה לזנוח בארגונים

ומשימתה מאוד מורכבת .כמי שמכיר לעומק
את מערכת הביטחון ,אני יכול לומר בוודאות

גדולים ובעמדות כוח.
איזה פעולות מהותיות בוצעו בקדנציה שלך?

שרמת המורכבות של פעולת המשטרה גבוהה
בהרבה מרמת המורכבות של פעולת הצבא.

אני יכול לציין שני תהליכי עומק עיקריים.
שניהם מהווים שינוי מהמעלה השנייה ולא

כל הבעיות של החברה הישראלית מתנקזות
לטיפול המשטרתי .שחיתות ,אפליה ,אלימות
– כל תופעה שמערכות אחרות לא הצליחו
לטפל בה – מגיעה בסוף לטיפול משטרתי.

רק שינוי ליניארי.
הראשון – 'מגדלור' .זהו השם של תוכנית
העבודה השנתית של
המשטרה .למעשה לא

השוטרים נוגעים יום יום בעצבים החשופים

הייתה במשטרה מעולם

של המדינה .כמעט כל פעולה של המשטרה
יכולה לקבל גם ביקורת נוקבת וגם מחיאות

תוכנית עבודה שעומדת
בקריטריונים-של
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תתקבלנה

מעל

"תוכנית עבודה" .הצלחנו לגבש עבור

סובלת לא מעט מאלימות ,ומשירותים

המשטרה תוכנית עבודה שהוטמעה בארגון,
באופן שהיה ברור לכולם מה נמצא בתוכנית,

מוניציפאליים וממשלתיים פחות זמינים
ואיכותיים .הוכנה תוכנית חומש שנועדה

ולכן גם מתוקצב ויוצא לפועל ,לבין מה שאינו

לשפר את המצב .הצלחנו לממש את חציה,

בתוכנית ולכן אינו מתוקצב ,ומכאן שגם לא

מסיבות של קיצוצי משאבים .עד היום

יבוצע .למעשה ,משנת  2017יש במשטרה,
לראשונה ,תוכנית עבודה סדורה שמותאמת

הספקנו להקים שש תחנות משטרה חדשות
במגזר הערבי ולהקים מרחבי משטרה

באופן מלא למסגרת המשאבים השנתית.

חדשים בצפון הארץ .כל זה לרבות הקמת

השני – תהליך שינוי ארגוני שקראנו לו

מבנים ,גיוס אנשים ,הכשרת שוטרים ,רכש

'סיגמ"א' (ר"ת :סידור גופי מטה ארצי).
במשך כשנה וחצי ארגנו מחדש את אגפי

ציוד ועוד .לצערי ,לא השלמנו את המהלך,
אבל גם מה שנעשה הוא צעד משמעותי ,שאני

המטה הארצי של המשטרה ,באופן שבו לכל

מעריך שנהנה מפירותיו בעתיד.

גורם בארגון יהיה ברור יותר מהו ייעודו
בארגון ומהם תפקידיו וסמכויותיו .בעיקר
עשינו הבחנה טובה יותר בין גופי המטה

השוטרים שגייסתם הם מקומיים?
ככלל ,אנחנו משתדלים ששוטר ישרת סמוך
למקום מגוריו אבל לא ממש במקום מגוריו.

שעסוקים בהפעלת הכוח ,לבין גופי מטה

אחד מיעדי התוכנית היה בהחלט להגדיל את

אשר עוסקים בבניין הכוח .בהתאמה ,עדכנו
את תהליכי בניין הכוח העיקריים בארגון.
מה נבנה במגזר הערבי?

מספר השוטרים המוסלמים במשטרה .צריך
להבין ,המשטרה היא לא אליטה ,אלא 'עם
ישראל' .מכיוון שפעילות המשטרה נעשית

ממש בתחילת תפקידי ,עוד כשהייתי בחפיפה

בחיכוך גבוה עם החברה ,יש רצון לגוון

עם קודמי בתפקיד ,רוני אלשיך יצא מישיבת
ממשלה בה הוחלט להפנות משאבים לטיפול

במשרתים ,באופן שישקף את החברה
הישראלית .זה אומר  -לגייס נשים ,חרדים,

ממשלתי במגזר הערבי .ניגשנו לתכנון מואץ
של הרחבת שירותי משטרה במגזר הערבי,

מוסלמים ,דתיים ,חילוניים ,בני העדה
האתיופית ועוד .המשטרה עוסקת הרבה

מתוך הבנה שללא חוק וסדר ,כל השקעה
ממשלתית צפוייה לרדת לטמיון .למעשה,
זאת הייתה פעולת התכנון הראשונה שלי
במשטרה ,ובתוך כך תכננו להקים תחנות

מאוד בהכשרה רב-תרבותיות לשוטרים.
לשם המחשה ,האירוע הכי גדול במשך השנה,
מבחינת הלוגיסטיקה ומספר המשתתפים,
הוא ההילולה בהר מירון .אין מישהו שמפיק

משטרה בתוך היישובים הערביים ,בעיקר

את האירוע ואחראי על המתרחש בו .יש

בצפון ,מעט במרכז ומעט במגזר הבדואי.
בהיעדר שירותי משטרה ,החברה הערבית

חסידויות שונות ,ומכאן שיש גם לא מעט
מתחים .קשה מאוד לדרוש משוטר דרוזי
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להבין את ההבדלים בין החסידויות ולמה

למחציתו ,והמשכו תלוי בהקצאת משאבים.

אחד יעבור על ידו ,יירק ויכנה אותו נאצי
והשני ,ינשק אותו .הרב-תרבותיות במדינה

כבר היום מתחילים לראות תוצאות בשטח.
לדוגמה ,אחד המדדים הוא כמות קריאות

שלנו מזמנת לא מעט אתגרים למשטרה.

בנושא אלימות במשפחה ,אשר מגיעות

המענה לאתגרים אלה ניתן באמצעות גיוס

למוקד המשטרתי משכונות מזרח העיר .נכון

למשטרה מכלל האוכלוסיות והכשרה נכונה
של השוטרים.

להיום ,יותר נשים פונות למוקד  .100זה לא
בגלל שיש יותר אלימות מאשר בעבר ,אלא

איזה נושאים נוספים קידמת?

מכיוון שרואים במשטרה כתובת יותר

כל הנושא של ביטחון העיר ירושלים קיבל

משמעותית.

תנופה גדולה .ירושלים היא עיר מאוד
מאתגרת עבור המשטרה .המתחים גדולים

איזה נושאים בתחום הטכנולוגי הצלחת
לקדם במשטרה?

וכאמור ,כל מה שבדרכים אחרות לא מקבל

יש שפע של התקדמות טכנולוגית במשטרה

מענה ,מתגלגל לפתחה של המשטרה.
בתקופות השיא של הפיגועים ב,2015-
ירושלים שאבה לתוכה כ 2500-שוטרים בכל

ואציין רק חלק קטן:
התקנת מצלמות גוף לשוטרים – זה יכול
להיראות כמהלך פשוט ,אולם המורכבות

יום ,לצורך תגבור .זה פוגע משמעותית

הטכנולוגית והתפעולית גבוהה במיוחד.

בשגרת העבודה של המשטרה בכל הארץ.
גיבשנו תוכנית ארוכת טווח לגיוס שוטרים
למחוז ירושלים ,וארגנו מחדש את המחוז,

למעשה אנחנו המשטרה הראשונה בעולם
שמכניסה לשימוש מערכת מצלמות גוף
באופן כזה שכל סרט ,מרגע צילומו ,נחתם

באופן שיאפשר יותר קשב לטיפול באתגרים

דיגיטאלית וזורם ללא מגע יד אדם למאגר

במזרח העיר.
שירותי המשטרה במזרח העיר היו יחסית

מרכזי ,עומד בכל כללי הראיות הנדרשים
במדינת ישראל ומשולב אוטומטית בתיקי

דלים והתקבלו בעיקר מכוחות מג"ב,
שייעודם העיקרי הוא להיות כוח לוחם.

חקירה ,בהתאם לצורך.
פיתוח והטמעה של

התנענו תהליך של 'הכחלה' ,שפירושה -
להחליף את כוחות מג"ב במזרח העיר
בכוחות של משטרה "כחולה".
הקמנו חמישה מוקדי שיטור במזרח העיר,

מערכת מו ְֹק ֵדי 100
חדשה .מוקד  100של
משטרת ישראל הוא
המוקד הטלפוני העסוק ביותר בארץ .מטפל

תוך רתימת גורמי שלטון נוספים כמו רווחה,

בקרוב לשמונה מיליון פניות בשנה .במהלך

בריאות ושירותים מוניציפליים .גם כאן
מדובר בפרוייקט ארוך טווח שהגיע

החודש הקרוב אנו צפויים להעלות לאוויר
מערכת מידע ממוחשבת חדשה ,שפיתוחה
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ארך כשלוש שנים .המערכת תתמוך באופן

הקנאביס .זהו חוק חדש אשר קובע

חכם ,מהיר ואיכותי יותר במוקדנים
ובשוטרי הסיור שנותנים מענה לקריאות

שהאכיפה על השימוש בקנאביס לצריכה
פרטית ,תבוצע באופן שונה (סוג של ברירת

האזרחים.

קנס) .היערכות המשטרה ליישום החוק

זירות טכנולוגיות בתחנות המשטרה – בעבר

חייבה הקמת מערכת מיחשוב חדשה ,הקמת

היה קושי ,מסיבות שונות ,לקבל בתחנות
המשטרה ראיות דיגיטליות .תהליך

מרשם מנהלי במקביל למרשם הפלילי ,רכש
ציוד ,הכשרת שוטרים ועוד .מדובר

ה'חליבה' של אמצעים טכנולוגיים (מחשבים

בהיערכות שלוקחת כשנה ומחייבת סנכרון

ניידים ,טלפונים סלולריים ,מצלמות חכמות,

מאוד גבוה ,שנעשה על ידי אגף התכנון ,בין

רכיבי זיכרון )...היה מסורבל ונעשה רק
במספר מקומות מצומצם במשטרה .במהלך

כלל הגופים במשטרה.
הרושם מהתקשורת הוא שיחסי העבודה

של שלוש שנים הקמנו בכל  80תחנות

במשטרה הם "איש את רעהו חיים בלעו".

המשטרה בארץ חדרים שכוללים את כלל
האמצעים המתקדמים ביותר ,הכשרנו
חוקרים ייעודיים ולמעשה סגרנו פער ניכר

מה החוויה שלך בנושא?
זאת לא החוויה שלי בכלל .הרבה מהמתחים
מגיעים מחוץ למשטרה ולא נוגעים כלל

ביכולת המשטרה להביא ראיה דיגיטלית

למערכות היחסים שבתוך המשטרה .בכל

לבית המשפט.
מערכת מדידה "אמו"ן" – לאורך השנים
המשטרה מקפידה למדוד את ביצועיה .בתוך

שבוע אני שותף בישיבה השבועית של סגל
הפיקוד של המשטרה .האווירה שם טובה
מאוד ,עניינית ומפרגנת .כמו בכל ארגון גדול

כך ,על פי דרישת המפכ"ל ,פיתחנו מערכת

יש גם מתחים וויכוחים ,אבל ברוב המוחלט

חדשה וקראנו לה "אמו"ן" .זאת מערכת
המשלבת יכולות ניתוח נתונים מתקדמות

של הפעמים הרקע הוא ענייני ומקצועי .זאת
החוויה שלי.

ומציגה את כלל הביצועים של תחנות
המשטרה בכל חתך נדרש ,תוך יכולת לקשור

צריך לזכור שכדי להצליח בעשייה
המשטרתית נדרש הרבה יותר תחכום מאשר

בין הפעולות היזומות של התחנה לבין
ההשפעה על הפשיעה במרחב התחנה.
איזה חלק מעבודתך מוכתב על ידי גורמים
חיצוניים?

במערכות ביטחוניות אחרות .המשטרה
פועלת במרחב מאוד כאוטי ,יותר מאשר כל
מערכת ביטחונית אחרת ,וגם יותר מהעולם
העסקי .קשה עד בלתי אפשרי לנבא את

המשטרה מאוד מושפעת מחקיקה ורגישה

התוצאות של רבות מהפעולות הננקטות

מאוד גם לפסיקה של בתי משפט .לדוגמה,
החוק שהתקבל בעניין אכיפת השימוש בסם

במשטרה .האנשים במשטרה נדרשים
לתיחכום רב ולחוכמת רחוב ,כדי להשיג
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תוצאות .ועוד דבר :בעוד הצבא משקיע את

המאוד רחב ,שכולל גם אחריות על בטחון

זמנו ומרצו בהכנות למלחמה עתידית,
המשטרה נמצאת במלחמה כל הזמן .בנוסף,

הפנים ,אתגר שלא קיים ברוב הארצות.
באיזה תחום באים ללמוד מאיתנו?

כל פעולה של המשטרה נשפטת מיידית בבית

בעיקר בתחום היישומים הטכנולוגיים

המשפט .בכל יום יש מבחן ובכל יום צריך

ובתחום של לוחמה בטרור .גם בנושאים

להציג תוצאה .אין כמעט 'אימונים לקראת'.
המאבק הוא יומיומי והתוצאה ניכרת בכל

שקשורים בשיתוף פעולה בין גופים
ביטחוניים מדינת ישראל נחשבת כמתקדמת

עת .בכל רגע נתון יש אינטראקציה של שוטר

ביותר .רבים גם באים לראות את המכללה

עם אזרח ,עשרות אלפים מפגשים ביום .בנטל

לשוטרים שנמצאת בבית שמש ,ומהווה מודל

הזה נושאים השוטרים ואני מצאתי בהם
אנשים איכותיים מאוד ומקצועיים מאוד.

מצוין ברמה הבין-לאומית לתהליכי הכשרת
שוטרים.

מכל העולם באים ללמוד ממשטרת ישראל.

ומה הלאה?

המשטרה נחשבת בעולם לאיכותית ביותר,
למרות (או אולי בגלל) מגוון המשימות

נראה .מגשש .עד עכשיו כמעט לא תכננתי את
המשך דרכי .בדרך כלל ההזדמנויות מגיעות
וצריך רק להיענות להן ...

מגרש כדורגל – שחב"ק
העבודות על מגרש הכדורגל כמעט הגיעו לסיומן .אנו ממתינים להתקנת עמודי התאורה
ולוח החשמל .כמו כן ,מועצת הטוטו עוד צריכה להשלים מספר בדיקות תקינות למגרש
ולאחר מכן המגרש יימסר לנו באופן מסודר .עד אז אני מבקשת להתאפק עוד קצת ולא
להכנס למגרש.
בברכה,
סיון לנג
מרכזת שירותים
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חצרנות ומסורת /
מסורת היא חשובה ,ובמיוחד לחברה

מרים שליסלברג
נוצר מצב קצת מגוחך ,כשמטאטא –

קיבוצית ודתית .אך בחלוף העתים,

בחינם ,ומברשת שיניים – בתשלום.

לפעמים ישנן סיבות לשינוי של מסורת

מברשת לאסלה – בחינם ,מברשת לשיער

ארוכת שנים (ובמיוחד כשלא מדובר

– בתשלום .טישו לשבת – בחינם ,טישו

בתחום הדתי).

לאף – בתשלום .מגב לרצפה – בחינם,

ההפרדה ב"חצרנות" בין מוצרים בחינם

סמרטוט לרצפה – בתשלום .סבון כלים –

ומוצרים בתשלום היא מסורת עתיקה,

בחינם (כולל סבון למדיח כלים) ,ספוג

שנולדה אי שם בבודקה של "חנוכה" ושל

לניקוי כלים – בתשלום ,ועוד ועוד( .אגב,

זאב בן אהרון ז"ל .פעם חילקו חומרי

תמיד תהיתי למה צריך לשלם על חומרי

ניקוי (מי עוד זוכר את ה"חול האדום" -

הדברה נגד נמלים ותיקנים  -האם בחרנו

הרטוב ,וה"חול הלבן"  -היבש?) ,אביזרי

לתת להם לשהות אצלנו בבית?)

ניקוי – מטאטים ,מגבים וכד' ,ומוצרים

כידוע ,לא מזמן העברנו את ה"חצרנות"

להיגיינה אישית ,כגון :משחת שיניים

לחנות ,במחלקה נפרדת .בגלל זה ,ובגלל

וסבון (באיכות ירודה ,כפי שהיה נהוג פעם

המצב המוזר שתיארתי למעלה ,וכן בגלל

בארץ) ,וכל מיני פיצ'יפקס אחרים
שהתבקשו .צריך לזכור שלא היתה אז

הרגשה שיש כאלה ש"צורכים" הרבה
יותר ממה ש"צריכים" מהמוצרים

אפשרות "לקפוץ" לעיר הקרובה ולקנות
בקניון או בסופר המקומי! (לא היו

החינמיים ,הוצע להכניס את הכל תחת
קורת גג אחת ,תרתי משמע  -דהיינו ,גם

רכבים ,לא היו קניונים ,ולא היה סופר).
הגיעה הקידמה לארץ וגם לקבוצת יבנה,

מבחינה כספית (לא השתמשנו במילה
הגסה "הפרטה").

ואנשים התחילו לדרוש מוצרים שונים

מכיוון שצעד כזה מוגדר שינוי מהותי,

ומשונים ,שלא נמצאו בחצרנות .לאט

נדרשת הצבעה בקלפי ותמיכה של 2/3

לאט המוצרים הגיעו לחנות .ובמשך
השנים ,חלק ממוצרי הניקוי ,אביזרי

מהמצביעים ,על מנת לשנות את המצב.
בתום ההצבעה התברר שרק 62.3%

הבית ומוצרי ההיגיינה והפיצ'יפקס
נשארו בחצרנות וחולקו חינם אין כסף,

(במקום  66.6%אחוז ,כנדרש) הצביעו
בעד ,וההצעה נדחתה.

והשאר עברו לחנות ,ושילמנו עבורם.

אני אישית אינני חסידה גדולה של
הפרטות – שבלאו הכי מתגנבות לחיינו.
10

אבל נראה לי שכאן פספסנו הזדמנות

סבון כלים ,סבון רצפה ,מטאטאים ,נייר

לתקן מצב של אי-סדר וחוסר הגיון,

טואלט ,יעים  -כשמדובר בשני דיירים

שמזמן היה צריך לשנות .ולמה לא שינינו?

בדירה של  100מטר מרובע ,אפילו אם הם

בגלל מה שזאב ספראי כינה "עריצות של

מארחים את הנכדים והשכנים.
אם איננו יכולים להחליט שנשלם עבור כל
המוצרים בחנות" ,אם מחוט ועד שרוך
נעל" ,אולי פיתרון אפשרי הוא לקבוע את
הסכום הממוצע לפי החישוב בדפים
שחולקו לנו ,ולחייב את החבר רק בצריכה
שמעל הממוצע של מוצרי החצרנות.

המיעוט" .למספר לא מבוטל של חברים,
ה"הפרטה" הזאת היתה מכניסה עוד כסף
לתקציב האישי ,מכיוון שצורכים פחות,
ואפילו הרבה פחות ,מהממוצע .אני מודה
שעד היום לא כל כך הבנתי איך אפשר
להשתמש בהרבה יותר  -שקיות ניילון,

לומדים באהבה
" אין ישראל נגאלים לא מתוך הצער ,ולא מתוך השעבוד ,ולא מתוך הטלטול ,ולא מתוך הטירוף ,ולא
מתוך הדוחק ,ולא מתוך שאין להם מזונות ,אלא מתוך עשרה בני אדם שהם יושבים זה אצל זה ,ויהיה
כל אחד מהם קורא ושונה עם חברו וקולם נשמע ."...תנא דבי אליהו (אליהו זוטא י"ד)

מדי שבוע ,בימי שני בשעה  ,21:00נפגשים חבורת "לומדים באהבה" לשיעור במסגרת "צורבא",
ללימוד מתוך "דיבוק חברים" .השיעור מועבר ע"י הרב נתנאל שושן מישיבת כרם ביבנה.
נשמח מאוד להרחיב את מעגל הלומדים והשותפים לשיעור.
השיעור מיועד לגברים ומתקיים בד"כ בבתי הלומדים ,באווירה נעימה ומתוקה (תרתי משמע )...

"טעמו וראו כי טוב ה'"...
לפרטים ,מוזמנים לפנות בשמחה ...דוד פרלמן ואלי רדר
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דבר הדוורת  /תרצה ברמץ-שטיין
בתקופה שהאוטו האדום היה מקולקל,
זמן רב אני מתכננת לכתוב אליכם
"איגרת רועים" ,אבל בגלל עצלנותי

נאלצתי לנסוע בעצמי שלוש פעמים בשבוע

הבלתי נלאית ,הכתבה נדחית משבוע

לסניף דואר ,ואתם "הרווחתם" .אבל

לשבוע ,ועדיין לא הגיע זמנה.

כיום ,אינני נוסעת לסניפי הדואר באזור,

אבל השבוע ,בכל העיתונים ואתרי

והנזקקים לשירותים מיוחדים נאלצים

האינטרנט של החדשות הופיעו כתבות

לנסוע בעצמם ...בבקשה ,אל תתפללו
שהאוטו שוב יתקלקל...

ארוכות על הכשלים המרובים של חברת

בחודשים האחרונים ,הדואר
מגיע אלינו מאוד

דואר ישראל .כאן – לא יכולתי להחריש
יותר והתיישבתי מול המחשב.
אז קודם כל ,מה
שכתוב בעיתונים –

בבוקר.
מוקדם
בדרך כלל ,לפני שמונה .לכן אני מתחילה

דברי אמת המה .הדואר ישראל מתפקד
בקושי ,ובאשר ל"דואר נע" ,תיכף אכתוב

את עבודת הדואר בביול דואר יוצא,
שיהיה מוכן כשהאוטו מגיע ,ורק אחר כך

בבכי תמרורים.
כבר לפני מספר שנים (לפני ארבע שנים

אני מחלקת עיתונים .הדואר מגיע עם
הרבה שקים ,בגלל שיש המון חבילות .כדי

לשם הדיוק) כתבתי לכם על מצב הדואר
הנע .האוטו ,שהיה אז מיושן ומתקלקל -

שהדואר ייצא מאשדוד בשבע בבוקר,
הנהג/פקיד (פטריק הנהדר שלנו) ,מכין

הזקין עוד .עד לפני כחודש עברנו ארבעה
חודשים שבהם האוטו הייעודי היה

את רשימת הדואר הרשום בצהריים,
כשהוא חוזר לאשדוד "אחרי הסיבוב".

מקולקל ,נכנס למוסך לחודש ,ביקר

לכן אתם מקבלים הודעה על כך שהדואר

אותנו ליום אחד ושב למוסך .המחשב

שאתם מחכים לו "נמסר במזכירות

(טפו ,טפו ,חמסה ,חמסה) דווקא מקולקל
פחות ,אבל השירותים שהוא נותן הוגבלו.

קבוצת יבנה" .אז ,כמו שאתם לא הולכים
למזכירות לקחת את הדואר הנזכר ,אל

כבר אי אפשר לשלם אצלנו מכס על
החבילה שבדרכה אלינו נתקעה במכס .גם

תאמינו גם לכך שהוא כבר אצלנו  ...יגיע
אלינו בחלוקת הדואר הקרובה.

דואר מהיר/אקספרס לארץ ולחו"ל  -לא

כשקיבלתם

חמישי,

מספיק שהחבר נדרש לשלם עליו ,הוא

המשמעות היא שהדואר יגיע אלי ביום

צריך לנסוע לסניף דואר כדי לשלוח אותו.

ראשון .גם באמצע השבוע .לעיתים ,אני
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הודעה

ביום

מקבלת היום את הדואר של מחר ,ומחר

מסמכים/תעודות שהחוק דורש זאת,

הדואר הנע לא יבקר אותנו  ...אז המתינו

ומכתבים/מסמכים שייתכן שתצטרכו

בסבלנות .אתם יודעים מהניסיון שאני

להציג בבית משפט הוכחה לשליחתם .אם

אשים לכם בת.ד .או אתקשר אליכם כדי

אתם מתלבטים ,תמיד אפשר לברר אתי.

לסכם איך חבילה שלא נכנסת לת.ד .תגיע

מכתבים שחשודים בעיני שמכילים משהו

אליכם.

מהנ"ל ואינם מסומנים כרשומים ,אני

דואר של בנים .כשמדובר בחבילות ,אני

משתדלת לברר עם השולח מה יש

שמחה לעזור ,למנוע את הצורך להגיע

במעטפה ,והאם אני צריכה לשלוח בדואר

לסניף דואר שפתוח בשעות

רשום (הווידוי שלכם למשטרת

לא נוחות ולחכות בתור.

ישראל ולעיריות השונות על

שבניכם ימשיכו לשלוח לכאן

פשעים שביצעתם ,וידוי מלווה

חבילות  ,אבל בקשה אחת:

בבקשה להקלה בעונש) .ככלל,

שהשם יהיה ברור לי( .לא.

דואר רשום חייב להיות עם

אני לא יודעת מי זו יעל

שם השולח ,אחרת לא אוכל

באואר ,וגם "חנה" ,לא עוזר לי לדעת למי
מיועדת החבילה).

להחזיר את אישור השליחה ,ובלעדיו –
למה אני עבדתי קשה ,ולמה לשלם יותר

ככלל ,כשמזמינים חבילה בדואר ,לפני
שמקליקים על סגירת הדף ,מומלץ לעבור

מפי חמש על המשלוח? ( ₪ 2.30למעטפה
רגילה ,ו ₪ 10.80 -למעטפת דואר רשום).

שוב על כתובת המשלוח :שם ושם
משפחה ,רחוב :קבוצת יבנה ,מספר :מה

אז ,המשיכו להזמין חבילות מסין ,אחרת
לא יהיה לנו במה למלא את בתינו

שבא לכם ,עיר :דואר נע אבטח ,מיקוד

המרווחים.

 7923300ישראל .חשוב גם לרשום מספר

בפעם הבאה – איך ומה כותבים על

פלאפון .לעיתים רישום השם נעלם ,ואז,

המעטפה  ...ואל תשכחו לרשום מיקוד.

לפי מספר הפלאפון אני מצליחה לזהות

זה מה שעוזר כדי שהדואר יגיע במהרה,

מי הנמען.
אני רוצה להזכיר שוב שדואר רשום מיועד

להיכן שרציתם ...

ל :פריטים שערכם מעל ,₪ 50-60
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"מצמצמים רווחים" –

נחמיה רפל

לפני כחודשיים התקשרו אליי מכרים

עתידם .הרעיון הוא ללוות את הצעירים

ותיקים ,וביקשו לקיים אצלנו בקבוצת

בחונכות אישית ע"י מבוגר אחראי ובעל

ההדרכה

ניסיון חיים עשיר ,שמאמין בצעיר ,עוזר לו

העמותה

בבחירה בין משאבים קיימים ,ומשפיע

המתגוררים בדרום הארץ .מדובר בבוגרי

באופן משמעותי על עתידו :רכישת השכלה

גדוד  50ו 101 -של הצנחנים ,שהקימו

או מקצוע מתאים ,פרנסה ,מגורים

יבנה,

בשעות

החודשית

הערב,

של

את

מתנדבי

עמותה התנדבותית
לקידום צעירים ,בוגרי

ועצמאות כלכלית.
עמותת "מצמצמים

שירות צבאי או
לאומי ,בהשתלבותם

הוקמה
רווחים"
בספטמבר  2015על

בתמיכת
באזרחות.
מזכירי הפנים השבתי

גדודי
סגל
ידי
הצנחנים ,כאשר יו"ר

בחיוב ,וברצוני להציג

הוועד המנהל של

את

העמותה הוא דורון אלמוג,

במילים

אחדות

הרעיון שלהם הוא פשוט :יש בחברה

אלוף (במיל ).וחתן פרס ישראל .כיום,
במסגרת העמותה ,מקבלים  190צעירות

הנושא.
הישראלית הרבה מאד צעירים וצעירות
חסרי עורף משפחתי ,שעבורם המעבר

וצעירים ליווי והדרכה ע"י כ250 -
מתנדבים .ב"תוכנית ה "1,000-של

מהשירות הצבאי או הלאומי אל האזרחות

העמותה שואפים ללוות  1,000צעירות

עשוי להיות מורכב מאד .אין להם בבית עם

וצעירים עד סוף שנת .2022

מי להתייעץ כיצד לשכור דירה ,לאיזו
אוניברסיטה להירשם ,איזה מקצוע

החונכים הם מתנדבים ,בני  35ומעלה,
בעלי ניסיון משפחתי ומקצועי משמעותי,

ללמוד ,מה צריך לכלול תלוש השכר
וכיו"ב .לאחר שנים של מגורים מחוץ

מעורים בחברה הישראלית ,עם ידע
והיכרויות בכל תחומי החיים ,מכל ענפי

לבית ,וליווי ע"י מחנכים ,מנהלים
ומפקדים ,הם מתמודדים עם חוסר

המשק .כ 40% -חונכים עם בן/בת הזוג
שלהם.

הכוונה וייעוץ דווקא בתקופה בה עליהם
לקחת החלטות משמעותיות ולבנות את

החונכים מעמידים את המשאבים שלהם
(ניסיון חיים מקצועי ומשפחתי ,קשרים
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חברתיים וכד') במשך  6שעות חודשיות

למעשה ,כל אחת ואחד מאיתנו מתאים

( 3שעות למפגש אישי עם הצעיר/ה ו3-

לַמשימה ואם זה מעניין אתכם ,אתם

לקבלת הדרכה קבוצתית) ,למשך שנה

מוזמנים לפנות אל טל רבי  -רכזת צעירים

לפחות .הציוות בין צעיר לחונך נעשה לפי

ומתנדבים-דרום 054 5452270

קירבה גיאוגרפית ,צרכים ,תחומי עניין

 - tal@closing-ranks.orgמייל

ואישיות .משתתפי התוכנית מלווים באופן
צמוד

ע"י

הראשונה:

אנשי

מקצוע

פסיכולוגים,

או

מהשורה

למלא

"שאלון

לחונך"

באתר

www.closing -ranks.org

עובדים

בעוד כחודש תקיים אצלנו העמותה מפגש
הדרכה נוסף ,והמעוניינים מוזמנים

סוציאליים ,סוציולוגים ,אנשי חינוך,
מדריכי צעירים בסיכון ,אנשי רווחה
ואקדמיה.

להתחבר באמצעותי אל המתנדבים.

לקראת יום הבחירות לכנסת ה / 21-נחמיה ,מרכז מש"א
יום הבחירות לכנסת ישראל יתקיים בעז"ה ביום שלישי ,ד' בניסן ( .)9.4יום הבחירות מוגדר
בחוק כ"יום שבתון" ,אך במספר ענפים שלנו צפויה ביום זה עבודה רבה :שעונים – מכירות
בחנות המפעל וב"חֶּ בֶּ ר" ,גד"ש – עונת הזריעה ,זיתיה – מכירה בחנות המפעל ועוד .בענפים
אחרים תבוצענה העבודות ההכרחיות :מדגריה ,רפת ,מרמ"ז ועוד.
לאחר שהתקיימו מספר דיונים בנושא העבודה  /השבתון ביום זה ,החליטה המזכירות:
(א) מערכת החינוך ומתחם חדר האוכל והמטבח יהיו סגורים.
(ב) כל חברי המשק יעבדו  4שעות ביום הבחירות בענפים השונים ,בהתאם לשיבוץ שיעשו
מנהלי הענפים וצוות מש"א .לחברים שלא יעבדו ביום הבחירות יירשם ב"איסופית" יום
העבודה כיום חופש.
אנו פונים לחברים העובדים במקומות עבודה שיושבתו ביום הבחירות ,בתוך הקיבוץ
ומחוצה לו" ,לתת כתף" ולסייע לענפים שיצטרכו לעבוד במלוא המרץ ביום הבחירות.
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פתיחת מחסן התחפושות לחג הפורים
המחסן ייפתח משעה  17:00עד 18:30-בקומה א' באולם המרכזי ,בתאריכים הבאים:
יום רביעי' -ט"ו באדר א' 20.2

יום שני -כ"ז באדר א' 4.3

יום חמישי -ט"ז באדר א' 21.2

יום שני -ד' באדר ב' 11.3

יום ראשון -י"ט באדר א' 24.2

יום רביעי -ו' באדר ב' 13.3

יום רביעי -כ"ב באדר א' 27.2

מוצ"ש -ט' אדר ב' 20:00--19:00 ,16.3

יום שני -י"א אדר ב' 18.3
מוזמנים בשמחה  -ליאורה גליק ואושר קולמן.

לכבוד חודש אדר
הציבור מוזמן לארוחת ערב חודשית
ביום ראשון ,י"ב באדר א' ( )17/2משעה  18:00עד .19:00
בארוחה  -תמונות נוסטלגיות מהווי פורים בקיבוץ וחידונים.
נתראה  – ...צוות ארוחות פעם בחודש

בנים ובנות מוזמנים לבוקר של יחד בנושא:

"התבגרות הורים"
ביום שישי הבא ,י"ז באדר א'22.2.19 ,
בשעה  8:30באולם האירועים
בתוכנית :ארוחת בוקר מפנקת ,דברי פתיחה ,מפגש חברתי.

הרצאה של יעל אייזנר -

אחות ,מרצה ומנחת קבוצות.

סיום משוער בשעה 12:00
נשמח לראותכם,
דבורית אדר -מנהלת הבריאות והרווחה ,ליזט עפרוני -אחראית פריפריה
ורויה גורליק -אחראית גיל שלישי.
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אחות כוננת בשבת – אורית פרל
קבלת קהל  -ד"ר דונסקי
יום ראשון 16:45-14:30
יום שני 15:00-14:00
יום שלישי 13:00-10:00
יום רביעי 13:00-11:30

קבלת קהל  -ד"ר ויקה קמינר
יום ראשון 16:00-14:30
יום שלישי 11:00-10:00

שהשמחה במעונם
חתונת רן צרויה ויעלי פרג תתקיים בקבוצת יבנה ביום רביעי ,כ' באדר ב' ()27.3
שבת חתן בקבוצת יבנה בפרשת שמיני ,כ"ב-כ"ג באדר ב' (.)29-30.3
שוק צדקה בפתח
כמו בכל שנה ,זוגון ג"ד ישמח לקבל משחקים וספרים תקינים שאין בהם שימוש בבית.
את המשחקים והספרים אפשר להניח במדפים שבכניסה לזוגון.

השוק יתקיים אי"ה ביום רביעי ,כ"ט אדר א' (.)6.3

מפג"ש של צמיחה
פתוח לביקורים ולרכישה מהמשתלה בימי ראשון בשעות 14:00-16:00
ובתיאום אישי עם כוכבה צימבליסטה.
צוות המשתלה ,כוכבה ורויה גורליק  -גיל שלישי.
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רכב צמוד
חברים יקרים!
פנייה זו נשלחה לכל אלה שיש להם "רכב צמוד" מהענף בו הם עובדים .לאחרונה ,ישנו קושי הולך וגובר לענות על
כל הצרכים בתחום הרכב .במכתב שמופנה גם לכלל המשתמשים ברכב הקבוצה ,ביקשנו לשוב ולהבהיר את הכללים
שקיבלנו על עצמנו בתחום השימוש ברכב.
אם נקפיד כולנו על הכללים הללו ,נוכל להקל את המצוקה ולהביא לשימוש יעיל ושוויוני יותר...
תודה על שיתוף הפעולה!

שלום רב,
הנדון :שימוש ברכב הקבוצה
הקדמה:
בתקופה האחרונה שמנו לב כי קיימת מצוקה בתחום זמינות הרכב ,כמעט באופן קבוע.
הבעייה הקשה היא בעיקר בימים א' עד ה' בין השעות  14:00ל 16:00-וביום ו' בין השעות 10:00
ל .13:00 -אנו בטוחים שבעזרת ניהול נכון (החזרת הרכב בסיום הנסיעה) ,נצליח לפתור את
המצוקה הזאת .לצורך עבודתך את/ה עושה שימוש ברכב הקבוצה ולכן אנו פונים אליך באופן
אישי ,ע"מ לקבל את שיתוף הפעולה שלך בפתרון הבעיה.
בהזדמנות זו ,אנו מבקשים לחזור ולהזכיר מספר כללים שקיבלנו על עצמנו על מנת לאפשר
שימוש יעיל ושוויוני ככל האפשר במשאב הרכב (שכאמור הוא במחסור)...
 .1יש להשתדל ולהזמין את הרכב רק לפי הצורך ובמיוחד בשעות הבעייתיות (ראה הקדמה לעיל).
 .2ממי שלא קיבל תוספת של ק"מ לצורך עבודתו ,נבקש להקפיד ולרשום את הנסיעות הפרטיות
על חשבונו (יש לבצע את ההפרדה בין נסיעת עבודה לנסיעה פרטית ,בתוכנת הרכב).
 .3יש להחזיר את הרכב בגמר הנסיעה למגרש החנייה ,גם אם מתכוונים להמשיך ולעבוד
במשרד/בבית עוד מספר שעות.
 .4בכל מקרה ,יש להחנות את הרכב במגרשי החנייה המרכזיים.
 .5יש לדאוג לנקיון הרכב ולדווח על תקלות ,במידה ויש.
שמירה על הכללים שקיבלנו על עצמנו תאפשר שימוש מושכל ברכב ,תוך התחשבות בכלל החברים.
תזכורת :החיוב על הרכב הוא  24שעות ביממה ,מלבד בשבתות ובחגים.
תודה על שיתוף הפעולה  -עמית חפץ והנהלת הרכב.
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טיול חורף מספר  2מבקש להודות לצוות טיולי החורף על ארגון הטיול,
על מסלולי הטיול המגוונים ,על ההדרכה ,על האכסניה ,ועל מזג האוויר ההפכפך והנפלא.
לפניכם השיר שכתבה המשמרת הצעירה בטיול לטקס הסיום ,וכל זאת תוך דקות ספורות.
את לוי גבעון פגשנו
ועל פרוייקט הגבול למדנו
בשדות התמרים עברנו
ציפורים ,בריכות דגים ונפרדנו.

השיר במנגינת הטיול הקטן
אותו כתבה והלחינה נעמי שמר
לטיול יצאנו
את חדוה מצאנו
בתחנת הדלק של הבקעה
לסרטבה עלינו
את ירדן ראינו
ומשם נשטפנו בסערה.

לנחל הגענו
מהגשר השקפנו
על מפלי הבזלת.
שוב אכלנו
כי מזמן לא אכלנו
לגשר הישנה התקדמנו.

בנווה שרייה לאכול התחלנו
ומאז שום לסת לא חדלה
את הגשם שוב לא פיספסנו
ואת המעיל של תמר שם השארנו.

באוטובוס של שמעון ביקרנו
על הזקן מנהריים שרנו
אל עבר הגשרים המשכנו
ועל פיצוציהם שמענו.

לצימרים הגענו
מהמראות נפעמנו
בג'קוזי טבלנו בשמחה
אל ארוחת הערב
הלכנו קילומטר
ובמהרה התקפלנו כי אסיפה.

נכנסנו לגקוז'י
נסענו אל הכורדי
אכלנו ועינטזנו במעגלים
את היום סיימנו
ולאסי שבנו
קמנו בבוקר כחדשים.

אל המועדון פסענו
שם פצחנו במשחקי חברה
ומרוב צחוק לא נשמנו
וקינחנו גם בשירה טובה.

אל העבר חזרנו
ובעתיקות עסקנו
על העיר הקדומה שמענו
ומהופעה הוקסמנו.

לילה טוב אמרנו
ובבוקר קמנו
לחוות הרוח בדהרה
שם ממול שבשבת
הרוח שוב נושבת
רואים אנחנו סרט ועוד אחד.

אז מאוד עייפנו
ובבית הכנסת ביקרנו,
צפינו על העמק בשירה
תודה על הארגון
לא סתם הוא הפירגון
היה מושלם ,זכינו באחלה של קבוצה!

הביא לפירסום (ש.ג)
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קציר בעמק /

עמנואל הרוסי

עֵ ת עַ מוד הַ ַשחַ ר יַעַ ל וְ יִ ְטבֹל
אֶּ ת הַ ָּתבוֹר הַ גֵא בְ יָּם ֶּשל ע ֲָּרפֶּ ל,
ָאז יָּקום ָּכל ִשיחַ וְ ִת ְרעַ ד ִש ֹבלֶּת
בִ ְתפִ לַת ַשחֲ ִרית בְ עֵ מֶּ ק יִ זְ ְרעֶּ אל.
ָאקיץ גַם ָאנִי בַ צַ פְ ִריר לִ ְנגֹעַ
ָאז ִ
וְ לִ טֹל י ַָּדי בְ טַ ל ִאיָּר צָּ עִ יר,
אתָך ,גִ לְ בוֹעַ ,
ָאז ָאקום גַם ָאנִי לִ ְק ָּר ְ
בִ ְתפִ לַת עָּ מָּ ל בְ לַהַ ט יוֹם ָּק ִציר.
אֶּ ת ָּש ַדי זָּ ַרעְ ִתי,
ָּרעֲמו פָּ נֶּיָך
הַ יְ ִשימוֹן ָּכבַ ְש ִתי
בְ ִרכְ בוֹת-בַ ְרזֶּ ל.
קום ,קו ְֹמבַ יְ ן ,גַם ָּא ָּתה,
ְצרֹר ְמלוֹא חָּ פְ נֶּיָך,
ג ְַרעִ ינֵי זָּ הָּ ב
בְ עֵ מֶּ ק יִ זְ ְרעֶּ אל!
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