ג' במנחם אב תש"ף )24.7.20( -

ובין גֵרֹו .לֹא ַת ִכירו ָפנִ ים
ָאחיו ֵ
ובין ִ
וש ַפ ְט ֶתם ֶצ ֶדקֵ ,בין ִאיש ֵ
יכם ָב ֵעת ַה ִהוא ֵלאמֹרְ ... :
ָא ַצוֶה ֶאת ש ְֹפ ֵט ֶ
"ו ֲ
ַב ִמ ְש ָעטַ ,כ ָפטֹן ַכ ָגדֹל ִת ְש ָמעון ,לֹא ָתגורו ִמ ְענֵי ִאיש ִכי ַה ִמ ְש ָעט ֵלאלִֹ -הים הוא"...

שבת פר' דברים
כניסת השבת –19:21-

– שבת חזון

צאת השבת – 20:24
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מה קרוב יותר ללב?  /הרב אילעאי
שאלתי את ילדי חברת הנעורים בקיבוץ:

ושוב שאלתי :התדעו מתי הוטל המצור על

מה קרוב יותר ללבכם  -חורבן המקדש או

ירושלים?

השואה?
ענו כולם פה אחד ואמרו  -השואה (שהרי

ענו כולם פה אחד ואמרו  -עשרה בטבת.
המשכתי ושאלתי :התדעו מתי הובקעה

רבים מהם צאצאים לניצולים).

העיר?

המשכתי ושאלתי :על מה למדתם יותר

ענו כולם ואמרו – י"ז בתמוז.

בבית הספר  -על חורבן המקדש או על

הוספתי להקשות :זוכרים מתי חרב

השואה?

המקדש? ושוב כולם ידעו שמדובר ב-ט'

ענו כולם ואמרו  -על השואה (שהרי תשעה
באב נופל תמיד בחופש הגדול).

באב .אפילו את שמו ותאריך רציחתו של
הנציב ששלט בארץ מטעם השלטון הבבלי

הוספתי להקשות :מה מעציב אתכם יותר,
"רשימת שינדלר" או מגילת איכה?
ושוב הסכימו כולם  -זכר השואה.
ואחרי כל ההקדמות שאלתי :האם מישהו

לאחר החורבן ידעו כולם היטב .
אמרתי להם  -מאז השואה חלפו בקושי 70
שנה .בחדר האוכל ועל שבילי הקיבוץ
פגשתם היום חברים שהיו שם ,שעוד

יודע מתי פרץ מרד גטו ורשה? או מתי

זוכרים את ליל הבדולח ואת ריח

הייתה ועידת ואנזה? או בכלל יכול לנקוב
בפרט היסטורי כלשהו הקשור בשואה
מלבד העובדה שמיליוני יהודים נרצחו בה?

המשרפות .עבור חלק מכם מדובר בסבא
וסבתא .האחים של חלק מכם כבר יצאו
למסע בפולין.
ובכל זאת  -את חורבן המקדש אתם

דממה בחדר!!

זוכרים הרבה יותר טוב.
יש לכך סיבה אחת פשוטה ,שבלעדיה פשוט
לא תיתכן תודעה היסטורית קולקטיבית.
קוראים לה " -הלכה".

מעגלי שיח בליל תשעה באב
כמנהגנו בשנים האחרונות ,לאחר קריאת מגילת איכה ,נקיים גם השנה מעגלי שיח בליל תשעה באב.
השיח יתקיים בכל מניין בנפרד ויהיה בנושא" :צפנת בת פניאל  -טרגדיה עברית"
מנחה במניין נחמיה -יוסי ב.ט.
מנחה במניין עידו -עינת לוי.
מנחה במניין שליסלברג -קובי שטיין.
מנחה במניין צביקי -נח חיות.
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נשמח בבואכם רן ליבר  -ועדת הדת
2

"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה"
לקראת תשעה באב בצל הקורונה
תפילות תשעה באב ,שיחול ביום חמישי הבא,
תתקיימנה בארבעת המניינים השכונתיים הקבועים.
זמני התפילות ייקבעו בנפרד במניינים השונים.
ערב תשעה באב:

תשעה באב:

תפילת מנחה

תפילת שחרית וקינות

תחילת הצום – 19:35

תפילת מנחה (מניחים תפילין)

תפילת ערבית וקריאת מגילה

תפילת ערבית – 19:53
סוף הצום – 02:22

המתפללים מתבקשים להביא עימם את ספרי הקינות שבביתם.

הגבאים

מזל טוב להדר ויוחנן מאלי ולנח ותמי חיות להולדת הבת/הנכדה.
מזל טוב למשה (מרב) ומרים שליסלברג להולדת הנכד ,בן לטליה ואורי (אביה)
.

לחברי יבנה
הבידוד שנדרשנו להיכנס אליו עם בואנו לארץ היה נעים ונוח בזכות דירת האירוח
הנעימה ,האינטרנט רחב הסרט ,שלל הפינוקים שנשלחו אלינו ושאר פרטי הביצוע
המתוקתק האופייני לקבוצה .על זאת נתונה תודתנו ,ותודה גם לכל מי שהתעניין
בשלומנו ממרחק הביטחון הנדרש .מוזמנים תמיד לבקר אותנו בשיקגו!
(הבידוד בחזור ,יעבור לכם מהר).
אלישבע וחיים וכמן והילדים אילה ,ארי ,תמר ויערה.
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סג"מ שני ברוכי" :קצת התגלגלתי לקרבי"  /עדו עפרוני
לפני שלושה שבועות סיימה שני ברוכי את קורס הקצינים בחיל התותחנים והוענקה לה דרגת סג"מ .בכך הייתה שני
לחיילת ולקצינה הקרבית הראשונה בקבוצת יבנה .פניתי לשני והיא נאותה להשיב על השאלות:

ספרי לי קצת פרטים עלייך מהי"ג

הרקטי היחידי בחיל תותחנים .עשיתי

וההחלטה ללכת לקרבי ,ואיזה מסלול

טירונות ,אימון מתקדם ,מיד אח"כ קורס

עברת?

מפקדים ,ויצאתי בהקצאה ישירה לבה"ד 1

בשנת שירות בימין אורד התלבטתי מה אני
אעשה בצבא .לא ממש ידעתי ,לא היכרתי

במסלול שנקרא ״מסלול כוכבים״ .בסוף
הגעתי להשלמה החיילית של חיל התותחנים

יותר מדי ,לא בכללי על הצבא ולא על קרבי.
זה לא היה בשבילי חלום ילדות כמו שרוב

שנקראת "יסוד" ושובצתי לתפקיד מפל"ג
(מפקדת פלוגה) בסוללה מבצעית בגדוד.

הבנות בלוחמה אומרות .קצת התגלגלתי
לקרבי ,לא נשארו לי הרבה

כרגע אנחנו תופסים קו בערבה.
האם היה אירוע

משברי

אופציות ורציתי לעשות
משהו שהוא לא לשבת

בקורס ,האם רצית לוותר?
מאיפה המוטיבציה?

במשרד .כשהייתי צריכה
לבחור בין החילות הקרביים,

היו נקודות משבר ,לא הכל הלך
חלק .היו לי פציעות לכל אורך

לא ממש ידעתי מי נגד מי
ומה עושים בכל מקום ,אבל חיל התותחנים

המסלול ,גם בטירונות ,גם
בבה"ד  ,1שמאוד השפיעו על מהלך השירות

הכי קרץ לי וזה מה שבחרתי .יום אחד,
לקראת סיום שנת השירות ,הודיעו לי שאני

שלי .אף פעם לא חשבתי לוותר .מהרגע
שהגעתי מאד רציתי להמשיך להתקדם.

משובצת לחיל התותחנים ומאוד שמחתי,
הרגשתי שזה המקום בשבילי.

הרגשתי שהמקום בשבילי הוא בצבא ובו יש
לי את האפשרות הכי טובה להתפתח וללמוד
ממנו.

התחלתי מסלול בנובמבר  .2018המסלול
מתחיל במכינת לוחמות  -שלושה שבועות
שמוקדשים רק לבנות ,וזה עוד לפני שהבנים
מתגייסים .הראו לנו מה הולך להיות בצבא

בכל מיני מצבים פיזיים ומסעות היו רגעים
שבהם אמרתי לעצמי :מה אני עושה פה?
ולמה אני עושה את זה? יכולתי עכשיו לשבת

וסיפרו לנו על המערכים השונים בחיל
התותחנים .בעצם יצרו עבורנו היכרות עם
החיל .אחרי מכינת הלוחמות שובצתי לגדוד
 ,334גדוד בתוך המערך הרקטי ,הגדוד

במשרד הממוזג .אבל אף פעם לא באמת
חשבתי לוותר.
מוטיבציה  -מרגע לרגע בשירות למדתי
לאהוב ולהעריך יותר את הצבא ואת
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התפקיד שאני עושה ,ולהבין עד כמה זה

אימונים בוטלו ,כמו תרגילים בצפון וכד'.

חשוב שבמדינה שלנו יהיו לוחמים .אני

בשבטה.
רוב האימונים התקיימו ִ

פשוט מאמינה שכל מי שיכול ,שייתן ,כמה

כחיילת הקרבית היחידה בקבוצת יבנה ,מה

שהוא יכול .הרגשתי שאני יכולה ,יכולה
להיות פה בלוחמה בתותחנים .יכולה

יש לך להגיד בנושא לצעירות לפני גיוס?
כפי שציינתי מקודם ,אני באמת חושבת שמי

להמשיך גם לפיקוד ולקצונה .ומשם זה

שיכולה לתת ,שתיתן את המקסימום .עד

מגיע ,כל האהבה לארץ ,הרצון לשמור על

עכשיו הגנו ושמרו עלינו ועכשיו תורנו .ואם

התושבים ולהגן.
רגע מרגש בקורס?

יש מישהי שמרגישה שזה משהו שהיא
מסוגלת אליו אז שתלך על זה .זה מסלול

בסוף האימון המתקדם ,המפקדת שהייתה

מאוד מפתח ומבגר .יש תחושה של משמעות.

לי במסלול ,שהייתי מאוד מחוברת אליה
ונוצר בינינו קשר טוב מאוד ,העניקה לי את

שאתה עושה תפקיד בצבא ולא סתם מעביר
שנתיים או שנתיים ושמונה חודשים

דרגות הסג"מ (סגן-משנה) שלה .זו היתה גם

מהחיים שלך ומבזבז את הזמן ,בלי לזלזל

אחת הסיבות שגרמו לי לרצות לצאת
לקצונה .מאוד רציתי להיות כמוה ולהשפיע
על אנשים כמו שהיא השפיעה עלי .זה היה

באף תפקיד אחר בצבא שבנות ובנים
מבצעים .לפעמים יש תחושה של פספוס
ונפילה בין הכיסאות בכל המסגרת הצבאית,

הרגע הכי מרגש בעיניי בהכשרה שלי.

ופה אני מרגישה תחושת סיפוק אמיתית.

איך הקורונה השפיעה על ההכשרה שלך?
בתקופת הקורונה הייתי בהשלמה חיילית
וסגרנו  45ימים בבסיס .אני חושבת שקיבלנו
את זה בהבנה ובחיוביות .סגרנו  45ימים

הגעתי לתחושת מסוגלות שלא חשבתי שאני
אגיע אליה ,יצא לי להיתקל באתגרים
שחשבתי שאני לא אהיה מסוגלת לעבור
אותם ולהתמודד איתם ,ואחרי שמצליחים

ביחד ,בתוכם שמונה שבתות ושלושה חגים
(פסח ,חג שני ויום העצמאות) .זה מאוד
גיבש אותנו ,את כל ההכשרה .פשוט העברנו

התחושות הן עצומות ומספקות .הרים
שבחיים לא חשבתי שאצליח לטפס פתאום
נראים קטנים עלי.

שבת אחרי שבת ובשלב מסויים מפסיקים

האם הרגשת שיש אלייך יחס שונה ,בתור

להרגיש את החיסרון של הבית .הייתה
תחושה של חוסר ידיעה מה יקרה הלאה.
כשהיציאה הביתה לא נראית באופק,
מפסיקים לחשוב עליה .זרמנו עם הקורס

חיילת ,במהלך ההכשרה?
אין יותר מדי יחס שונה לחיילות ,אצלי
בגדוד לדוגמה אנחנו ממש חצי-חצי ,בנים
בנות .כמובן שיש דברים שונים בפן הפיזי.

והיינו ממש בתוכו .התבטלו לנו כל מיני
דברים .הרבה יציאות מהבסיס לצורך

התוצאה בבוחן כשירות גופנית ובוחן מסלול
שונה בין גברים לנשים .בסופו של דבר יש
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פערים פיזיולוגיים שאי אפשר להתגבר

ובקיבוץ לאהבת הארץ ,והעובדה שרוב

עליהם ,אבל היחס הוא אותו יחס ודורשים

החבר'ה הצעירים מתגייסים לקרבי ועושים

מאיתנו כמו שדורשים מהגברים ,ואין איזה

שירות משמעותי כזה או אחר .אז הרצון

פינוק או ויתור .ככל שהתקדמתי יותר ,גם
בקורס מפקדים וגם בבה"ד  ,1פתאום הבנות

לעשות משהו משמעותי טבוע בי .המסוגלות
הזאת לרצות לעבוד ולא לשבת לנוח ,אני

מתמעטות .אז אני חושבת שאולי יש לזה

בטוחה שזה הגיע מכל העבודה בקיבוץ מגיל

השפעה לטווח רחוק ,על נשים בקרבי .אבל

צעיר ,אני יודעת שזה משהו שהשפיע עלי.

בתור התחלה אין הרבה השפעה .יש לפעמים
תחושה שבנות צריכות להוכיח את עצמן,

הרצון הזה לא לשבת רגל על רגל אלא כל
הזמן לעשות וכל הזמן לרצות לעבוד זה

שהן מסוגלות ,על מנת להתקדם ולקבל

משהו שהגיע מהשפעה מהקיבוץ ומהחינוך

הערכה .זה לא פשוט ,אי אפשר להתלונן על
כלום ,כי אז יפתחו עיניים.

והתמיכה מהבית.
נאחל לשני הצלחה בכול אשר תעשה ועלייה
עדו ובית קבוצת יבנה.
בסולם הדרגות!

משהו על הבית הפרטי? החינוך הקיבוצי?
הקשר של שירות צבאי.
אני חושבת שהבית והקיבוץ מאוד השפיעו
על הסיבה שלי להתגייס .גם החינוך בבית
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הזוי ,הזוי ,הזוי העיקר שלילי  /שוש אשר
מילים לאחר היציאה מהבידוד
בכל יום שוחחנו וראינו אחד את השני דרך
 30צעדים מהחדר המערבי לחדר המזרחי.

 13צעדים בין המטבח לסלון .וכך בכל יום

הפלאפון .תודה מיוחדת למיכל ברלב שדאגה

אני סופרת את הצעדים בצינוק ולא מגיעה

לכל

למביאי הכביסה,

לשליש הצעדים שהייתי הולכת כל יום.

למכבסות,

מרגישה כמו אריה בכלוב תוך כדי הליכה,

הסלטים .תודה על הנקישות בדלת של

פזילה לעבר המטבח לארון של הדברים

החברים שמניחים דברים טובים ומפנקים,

הטובים .נישנוש פה נישנוש שם .וכמובן

מה שמאוד עזר לשמירת המורל.

במקביל

"בולעת

מחסורי.

תודה

למביאי

הדואר

ולמבשלי

ספרים".

תודה על המאפים הטעימים

למזלי ,קיבלתי ספרים טובים
עם המון עמודי קריאה.
ושוב הליכה לעבר החלונות

ועל משלוחי הפשטידות.
הגינה
למשקה
ותודה
והעציצים ,וכן גם למשקי גינת

שם אני רואה איך כורתים

התבלינים בבית הספר וכמובן,

עצים ואיך חופרים מסביבי.
הקונגו עובד מתחת לביתי

לחברות שבאו לעודד אותי
בשבת דרך החלונות .ישבו

ואני ,אללי .אין לאן לברוח .כך

והעבירו לי את הזמן בשתי

כל יום מרגישה בתוך תעלת בלאומילך.
מחכה לשבת כדי שיהיה קצת שקט.

שבתות ארוכות .זה לא היה פשוט .כמה
אפשר לקרוא ולאכול?

ומה עם השמש? מחפשת אותה ,אולי
תשלח לי קרן אחת עם חיוך רחב? ואיך

לא הפסקתי לחשוב על התלמידים ,שלא
סיימנו איתם את השנה .הכנתי הפתעות

אפסח על נדיבי הלב? וזה המקום לומר
תודה לכל כך הרבה חברים ובני משפחה.
אליהם.
להתגעגע
הפסקתי
שלא

ופעילויות .יש הרבה זמן לחשוב ,על הכל.
ולחשוב שאם אתה בבידוד  -אז בקיבוץ .רק
חבל שלא היתה לי פיסת גינה להיות בה .זה
היה ממש חסר .ושוב תודה לבורא עולם
שזה נגמר כך .יצאתי מהבידוד לחופשי עם
תחושה מוזרה .מקווה שזה יחלוף .בואו
נמשיך לשמור על כולם .ושוב תודה.
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שבט "מידב" בקבוצת יבנה  /מרכז השבט  -אביתר רובין
בשנה האחרונה הרחבנו את הפעילות של

ובנימה אישית ,בעיני ,שבט צופים הוא

שבט הצופים בקיבוץ ,וכעת עם סיום השנה

ממלכה של ילדים .התפיסה החינוכית

ותחילת ההכנות לשנה הבאה אשמח לשתף
מעט בחוויות ובשינויים שעברנו.

בתנועה מעודדת כל אחד מחברי השכבה
הבוגרת (י' – י"ב) להתפתח ולקחת אחריות

הפעילות בשבט מתקיימת אחת לשבוע ,לרוב

בתחומים שונים ,כאשר המוקדים העיקריים

בימי שלישי או בשבתות – וכוללת בימי

הם "הדרכה" של חניכי השבט ,ו"מפעלים"

שגרה רגילים התכנסות באזור השבט,

(מפקדי אש ,טיולים ,לוגיסטיקה וצופיות).

מפקד ,תפילה והעברת פעולות.

בנוסף ,ההשתייכות לתנועה חינוכית ,א-

התחלנו את השנה כשעיקר הפעילות
התקיימה ליד בית הכנסת ,ובחנוכה

פוליטית ,צעירה ועולמית (יותר מ 50-מיליון
חברים ברחבי העולם) ,מאפשרת לנו להיות

התמקמנו באזור מבנה השבט (סניף בנ"ע
לשעבר  -הצמוד ללימונים) ,אותו טיפחנו
ושיפצנו יחד עם עזרה מאנשי המקצוע
השונים בקיבוץ.

"חלק ממשהו גדול" ולפעול כל אחד ואחת
בקהילתו ,בכל גיל ולפי תחומי עניין ושיתופי
פעולה.
מניסיוני האישי ,המחוייבות והאחריות

יצאנו לטיול פתיחת שנה ,וליום טיול נוסף

שמוטלת על הכתפיים של צוותי ההדרכה

בירושלים בט"ו בשבט ,עשינו הפנינג ספורט
ותכננו עוד פעילויות רבות להמשך השנה.
לצערנו ,האילוצים שגרמה הקורונה מנעו

והפעילים בגיל צעיר ,שמאפשרת להם
להוביל קבוצה בעזרת החוזקות האישיות
שלהם ,היא הערך המוסף של תנועת נוער

מאיתנו לעשות את "האירועים הגדולים":

ובייחוד של תנועת הצופים.

מפקד אש ,טיולי פסח ומחנה הקיץ ,שהם
נקודות שיא במהלך השנה.
כמו כולם ,עשינו התאמות שונות לאופי ודרך

המדריכים והפעילים יודעים שמי שאחראי
לדאוג לפעילויות ולכל מה שנגזר מהן  -זה
הם .העשייה המתקיימת בתנועת נוער ככלל

העברת הפעולות ,וגם בתקופת הקורונה

ובשבט שלנו בפרט ,המובלת על ידי הנוער

נמשכה שגרת הפעולות במסגרת ההגבלות
ובעזרת פתרונות טכנולוגיים יצירתיים.
כיום השבט מונה כ 70-חניכים ומדריכים

עצמו ,מביאה את השבט ואת כלל הפועלים
בו לאתגרים חדשים ,שלולא האחריות
שלקחו על עצמם ,כנראה לא היו חווים.

ואנחנו נערכים להמשך ביסוס הפעילות
בשנה הבאה – העולים לכיתה י' ייכנסו
בעז"ה להדרכה ולשכבה הבוגרת ,וכולנו
מקווים לשוב לשגרה פשוטה ומבורכת.

הסיפוק בהעברת פעולה מוצלחת ,שיתוף
בחוויה אישית של חניך או מילה טובה
מהורה של אחד החניכים ,נותנים למדריכים
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ולפעילים הרבה כוח ומשמעות בעשייה

צוות ח':

שלהם.

אורי סולטניק ,שהובילה בעצמה את כיתה

ואם כבר מילים טובות ,אני רוצה לפרגן

ח' לשנה משמעותית למרות השינויים,

אישית לחברי צוות ההדרכה האדירים,
שהובילו והתמודדו בהצלחה במהלך השנה

התגברה על הקשיים של הדרכה ללא
מדריכים נוספים ,ולא ויתרה על ערכים

עם אתגרים ושינויים משמעותיים –

ופעולות גם בזמנים הלחוצים של הבגרויות.

צוות ה':

למדריכי החוץ ממודיעין – אלעד אלבוים

תמר נחליאל ,רני גורליק ,ויונתי נחליאל
שהם דוגמה להשקעה ומסירות לכל השכבה

ודר זינגר ,שהתמידו והשקיעו ,הגיעו
לשבתות רבות בקיבוץ וחנכו את צוות

הבוגרת ,הכירו לחניכים הצעירים את

ההדרכה וחניכי כיתה ט' בשנה מיוחדת

השבט ,והניחו יסודות חזקים לשנים
הבאות.

ומלאת הפתעות.
לשאר חברי השכב"ג – יהב גלס ,עדי צנחני

צוות ו':

ורועי גדיש שמרכיבים את צוות הפעילים,

רז ריין ,רעות עמיר ,ואמיר ברוכי שהובילו
יחד גדוד של בנים אנרגטיים להתמיד ולהגיע
לפעולות למרות האתגרים ,עודדו אותם

ולשרית פישביין ,ראשת השבט ,שמנצחת על
התזמורת השבטית במסירות ובהשקעה אין
קץ.

ליזום ,ולחדש יחד את משק הילדים.

אנחנו מחכים להצטרפות החניכים שעולים

צוות ז':
עומר נחליאל ,נופר אפרתי ,ונצר חפץ שהם
צוות למופת ,שמנחיל ערכים ונכון לכל
משימה – והכל בדוגמא אישית ובדרך

לכיתה ה' בתחילת השנה הקרובה ,ואני
מזמין את כל מי שעדיין איננו חניך בשבט,
לנסות ולהצטרף .לא תצטערו!
בברכת חזק ואמץ ,שבת שלום.

חברית וכייפית.
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ידידים ,גם באמצע הלילה!!!

אתמול בלילה חזרתי ממילואים ,על
כביש  6בין מחלף שורק למחלף קרית
גת .כשאני במהירות של  111קמ"ש
הרגשתי שאני מאבד שליטה על הרכב.
בחסדי שמים הצלחתי להתיישר ולעצור
בשוליים ,כשיצאתי גיליתי שהגלגל
האחורי נקרע ,ואז גם נזכרתי שאין לי
גלגל רזרבי ברכב.
ישר אמרתי תודה עצומה להשם יתברך
שהציל אותי והצלחתי לצאת מזה ללא
פגע.
ועם זאת מצאתי את עצמי אובד עצות.
לאחר כמה דקות של מחשבה מה עושים,
נזכרתי בארגון הנפלא "ידידים  -סיוע
בדרכים" ומיד התקשרתי אליהם.
ענה לי בחור מדהים בשם כתריאל
שחיבר אותי לפנצ'ריה ברמלה שפתוחה

פורסם במרשתת

בלילה לבדוק איתם אם יש להם צמיג
במלאי ,וגם התנצל שאין לו רכב לבוא
לבוא לעזור לי ושבמקביל הוא מחפש
מתנדב שיכול לצאת לסייע לי.
לאחר כחצי שעה של המתנה הגיע אלי
מלאך בשם חזקי מונדרר שיצא במיוחד
אליי מביתו בקיבוץ יבנה ,פירק את
הגלגל ,נסע איתו לפנצ'ריה ברמלה וחזר
והתקין לי את את הגלגל ברכב .והכל
בשקט ,בשלווה וללא כל בקשת תמורה.
אין כמות למילים שיתארו באמת את
התודות שאני מרגיש שאני צריך להודות
לו ולארגון הנפלא הזה.
היום הרגשתי צורך ונסעתי לחזקי
לקבוצת יבנה להכיר ולהוקיר לו תודה.
חזקי וכל מתנדבי ידידים ,אתם פשוט
מלאכים בדרכים.
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הודעות מענף המזון
לקראת תשעת הימים וט' באב

החל מיום רביעי ר"ח אב ( )00.2כל האוכל שיוגש בארוחת צהרים הוא בחזקת בשרי
למעט פחמימה ומרק שבכל יום תפורסם כפרווה.
 ביום שני ו' באב ( )27.7תוגש ארוחת צהרים חלבית  -יש להביא כלים בהתאם
ביום זה האוכל החלבי מיועד לארוחת צהרים
 ביום רביעי ח' באב ( )29.7בזמן חלוקת ארוחת צהרים ניתן יהיה לקחת
 ארוחת ילדים (פסטה ,אצבעות דג ,תירס)
 אוכל ליום שישי (פסטה וקיגל)

יש להביא
כלים
בהתאם

ביום רביעי ח' באב ( )29.7חלוקת אוכל לליל שבת פרשת ואתחנן ()74.2
-16:15- 16:00גיל שלישי  -16:45- 16:15כל הציבור
-

-

ביום רביעי ח' באב ( )29.7המיני והחנות יהיו פתוחים מ44:72-43:72-

בריכת השחייה תהיה סגורה בשבוע הבא
בימים שלישי – רביעי  -חמישי
פרויקט הבנייה  -עדכון שבועי
מצפון התחילו לקדוח כלונסאות .בסיום הקידוחים והיציקות יתחילו להציב
חומות של איסכורית שיתחמו את שטח העבודה.
עבודות התשתית הגיעו לצידה הדרומי של השכונה וזאת אומרת שהן לקראת סיום?!
אנחנו והקבלן מודעים לאי הנוחות שלעיתים נגרמת במהלך העבודה .הקבלן מצידו
משקיע מאמצים רבים שלא תהיה חסימה של דרכי גישה לבתים לאורך זמן.
במידה ומתעוררת בעיה ניתן לפנות לניר או לאחד מחברי הצוות ואנחנו מצידנו
נעשה כל מאמץ ,וברוח טובה ,לסדר את הדברים.
הציבור מתבקש להיות עירני וזהיר ולא להיכנס לשטח שלא לצורך.
ושוב אנחנו מודים לציבור על הסבלנות ושיתוף הפעולה.
ניר גלס
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משולחן ועדת התרבות

יכה ִל ְהיֹות ְמ ֵלָאה ַּב ֵלב ַּלכֹּל"
ַאה ָבה ְצ ִר ָ
"ה ֲ
ָ

(הרב קוק)

ביום רביעי ט"ו באב ,).5.5( ,בשעות הערב נחגוג יחד ונוסיף שמחה ואהבה.
בתוכנית:
מגוון סדנאות מהנות למבוגרים לפי ההנחיות,
ארוחת ערב עשירה ומפנקת ומופע בשטח הפתוח ,לפי המצב ...
הסדנאות לבחירה:
" הינדיק" סדנת בירה  -נשתה ,נכיר ונלמד את עולם בישול הבירה .עם שובל רייז.
" שוקולד טבעי"  -היכרות עם חומרי הגלם לימוד והכנה של שוקולד מריר איכותי עם לילך פלק.
 חיתוך פירות מקצועי  -סדנה עם פירות עשירים במגוון צורות עם לילך שליסלברג.
 קוקטילים מרעננים  -סדנה חווייתית להכנת
קוקטיליים עם גלידות לקיץ עם זיו מנור.

מוזמנים להירשם

בהקדם

לסדנה אחת על גבי

" שרשראות מניפה"  -סדנה יצירתית בה נלמד

לוח מודעות תרבות.

להרכיב ולעצב תכשיט אישי עם נטלי בשן.
 קקטוסים מבד  -סדנה יצירתית של תפירה ,עיצוב ,ליבוד והדבקה של
קקטוסים מבד עם יעל אלטמן.
 הכנת סושי  -סדנה עיונית ומעשית המשלבת הכרת חומרי גלם מהמטבח היפני
והתנסות במגוון טכניקות להכנת סושי עם יעל מרוז.
"יחד לב אל לב
נפתח ונראה ת'אור שבשמיים
יחד לב אל לב
נפתח בתקווה לאהבה
איך שהלב נפתח
חובק את העולם
ובקריאה גדולה
נשיר לאהבה "...

מוזמנים לבוא ולחגוג וליהנות יחד!
הצוות המארגן  -וועדת התרבות
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לחובבי הז'אנר
פרק בהיסטוריה /

שמשון

מה קורה כאשר שלושה אירועים שאין קשר ביניהם – בחינת בגרות בהיסטוריה ,חברי
רודגס שנפטרו בחודש אב תרצ"ה ( )1391ומגפה עולמית – מתלכדים ,נוגעים זה בזה,
והופכים לסיפור שהוא עוד דף מרתק מדפי ההיסטוריה שלנו?
ביום חמישי שעבר ,בזמן ש"מבית"  1111כבר היה מרחק נגיעה ממכבש הדפוס ,צד את
עיני שמה של יהודית ילין המופיע בתחתית רשימת הנפטרים לחודש אב .פניתי למרים
שליסלברג ,המנהלת את הרשימה ,בשאלה האם היא יודעת מי היא יהודית ילין .מרים
השיבה בשלילה" :אין לי שמץ של מושג מי היא אותה יהודית" .למחרת ,ביום שישי ,משום
מקום ,התקשר אליי יואב בית אריה שכבר עבר על רשימת הנפטרים והיה לו פתרון
לתעלומה בלי שבכלל ,נשבע לכם ,שאלתי אותו .יואב סיפר ששלושת נפטרי תרצ"ה היו
החברים ברודגס שנפטרו במגפת הטיפוס ,מגפה שכאז כן עתה השתוללה בארץ.
יואב אף הזמין אותי לביתו לקחת העתק של החוברת "מכורה  -ישובים דתיים במולדת",
שאותה כתבו משה קרונה (לא קורונה) ביחד עם יהודה הרשקוביץ בשנת תש"ד (.)1311
אני מביא בפניכם קטעים מאותה חוברת ,ובאמצעותם אני מחבר את בחינת הבגרות
בהיסטוריה של כיתה י"א שנערכה לפני כשבועיים  ,את רשימת המתים במגפת הטיפוס
ברודגס ב 1391 -ואת החיים בקיבוץ בצל מגפה .גם אם לא הכל מדוייק ושלם אולי זה
יאיר לנו את רוח התקופה .אולי נוכל למצוא קו מחבר ,לפחות בתחושות וברחשי הלב ,בין
שתי המגפות  ,הטיפוס והקורונה ,ושה"היסטוריה תשפוט".

מתוך מבחן בגרות בהיסטוריה בבתי ספר דתיים – כיתה י"א
לפני שבועיים התקיימה בחינת בגרות בהיסטוריה בכיתות י"א .להפתעת המורים והתלמידים ,אחד מהחלקים
המרכזיים

במבחן

התייחס,

ל"ערש

מולדתנו"

היא

קבוצת

רודגס.

זהו

הקטע

מהמבחן:

בסתיו  ,1933נסעה הנרייטה סאלד לגרמניה,

בני  17-15בעלי אזרחות גרמנית ,ויש להכין

שם פגשה הורים רבים שביקשו לבדוק את
האפשרות לשלוח את ילדיהם ארצה .בעקבות

עבורם מקומות מגורים סמוך למוסדות
הלימוד.

זאת ,החליטה סאלד להקים את מפעל עליית
הנוער .ראשית ,נפגשה סאלד עם נציגי השלטון

...כמו כן ,יש לקבל תשלום מראש מן ההורים עבור
כל נער למימון לימודיו בשנה הראשונה ,והתחייבות
להמשיך ולממן אותו עד שיהיה בן  .18תנאי אחר
היה עמידה בבדיקה רפואית .עד מהרה התברר כי
רבים מן ההורים בגרמניה התרוששו [נעשו עניים]
ולכן לא יכלו כבר לעמוד בתשלום .וכך ההתחייבות
למימון הוטלה על סאלד.

הבריטי ,כדי לשכנע אותם להעניק
סרטיפיקטים (אישורי עלייה) למאות ילדים.
הבריטים הסכימו להעניק סרטיפיקטים
בכמה תנאים :הנערים צריכים להיות
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עוד התברר כי למוסדות שהיו בארץ לא הייתה

נערה אחרת כתבה“ :הבטנו סביבנו וראינו רק
חול וחול ...הראו לנו את החדרים ,אבל היו לנו

כי עליה לפנות לקיבוצים ,כיוון שהיו בהם

משנה — פשפשים .זמן קצר לאחר
שם דייריִ ֶ
שהגענו לשם פרצה מחלת ִהטיעוס ,הרבה
מחברי רודגס חלו ,ושלושה מהם נפטרו".

הקיבוצים היה ענפי חקלאות שבהם היה

סאלד כאבה את מצוקת הנערים שנשלחו

אפשר להכשיר את הנוער העולה לעבודה.

למקומות שלא היו ראויים לקליטה כגון
רודגס ,ובייחוד דאגה לנערים שנחשפו

אפשרות לקלוט מאות בני נוער .סאלד הבינה
תשתיות בסיסיות כמו בית ספר ,מטבח ,חדר
אוכל ,מרפאה ומכבסה .עוד יתרון של

מציאת מקומות קליטה לנוער הדתי הייתה
בעיה קשה אף יותר ,שכן לציבור הדתי לא היה

למחלות שסיכנו את חייהם .בגלל מחסור

בראשית שנות השלושים אלא קיבוץ דתי אחד

במוסדות קליטה לנוער דתי עוכבו בהמשך
נערים דתיים בגרמניה עד שיימצאו עבורם
מקומות קליטה ,וסאלד נאלצה להתמודד עם
טענות של מנהיגים דתיים שהיא דוחה העלאת

הנערים שנועד לבוא אליהם ,משום שהיה גדול
פי שניים ממספר חברי הקיבוץ והמצב הכלכלי
של הקיבוץ היה רע .מצד אחר ,החברים

ילדים דתיים.
אמרו עליה שהיא מעדיפה נערים לא דתיים על
פני נערים דתיים ,אבל מי שהכיר אותה ידע

שתמכו בהבאת הנוער דיברו על החשיבות

שהיא שומרת מסורת .סאלד חשבה שעיקר

שבקליטתם .וכך ביום קיץ חם בחודש יוני
 1934הגיעה לרודגס קבוצת הנערים הראשונה.

תפקידה הוא לא רק להביא את הנערים
ארצה ,אלא גם לדאוג להם לתנאים טובים
בארץ ,ולכן אי אפשר להביא נערים דתיים

 רודגס.חברי רודגס התלבטו אם לקלוט נוער
בקיבוצם .מצד אחד הרתיע אותם מספר

לימים סיפר אחד הנערים“ :אוהלים פזורים
בשטח שומם ,ללא חשמל או מים זורמים,
וללא שירותים בקרבת מקום .בית המגורים
שהוקם עבורנו היה מוכן( ,אבל) חברי הקיבוץ
התגוררו באוהלים".

לארץ ללא הגבלה.
בין היתר ,נשאלו התלמידים בבחינה :מדוע
חברי קיבוץ רודגס או הנרייטה סאלד חששו
לקלוט נוער דתי בקיבוץ?

הנספים במגפת הטיפוס – תרצ"ה
שלום גלבסקי נפטר

בט''ו

באב

טובה מולטר נפטרה

בכ''ב

באב

יהודית ילין נפטרה

בכ''ח

באב

השלושה קבורים בבית העלמין נחלת יצחק בתל אביב .בשנים עברו חברנו בוב אדלר ז"ל היה
עולה לקבריהם אחת לשנה בחודש אב .בעת שאורגנו חגיגות יובל ה 50-לקבוצתנו נבדקה
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האפשרות ההלכתית להעבירם לקבורה בבית העלמין שלנו אך לא הסתייע.
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ובאותם ימים ,איך רואים את המצב ברודגס?
על כך אפשר ללמוד מתוך החוברת שכאמור "מכורה" שפורסמה בשנת תש"ד:

קליטת העלייה הגדולה מביאה את הברכה
לקבוצה אולם ברוב ברכה רוב דאגות ...
התכונה הזו התגברה בשנת  ,1933היא שנת
השואה האיומה שירדה על יהדות גרמניה עם
עליית שלטון הדמים הנאצי  ...תנועת הבח"ד
נאלצת לקלוט מאות בני נוער ולהרחיב את
מפעלי ההכשרה ,של השבים אל חיק אומתם.
בקושי רב ממלאה הקבוצה הצעירה את
תפקידי הקליטה ,היא צריכה להתגבר על
הקשיים שכל עלייה חדשה מביאה עמה.
הרחבת אפשרויות העבודה ,העמקת היסודות
הרעיוניים והגברת העבודה התרבותית ולימוד
אם יחסרו שלושת היסודות האלה הרי קיימת

שנת תרצ"ד היא שנת הרחבת התחומים.
באותה שנה ,בתחילת הקיץ ,נקלטה ברודגס

סכנה שהקבוצה תיהפך לבית עולים חסר גוון,
אשר שולט בו בליל לשונות ואין בו רמה

החברה הראשונה של הנוער הדתי העולה
מגרמניה .הקבוצה הזו מנתה  56נערים

תרבותית.

ונערות.
פרשת עליית הנוער היהודי בגרמניה ידועה

העברית.

 ...מוניטין יצאו לה לרודגס כבר מימיה
הראשונים ,בשל החומר האנושי המשובח,
המסירות הכללית לעבודה ולמשק ,הנאמנות
הרעיונית וההתלהבות החלוצית .הקניינים

היטב מתוך המציאות הארצישראלית ...
לפנינו נקודת מפנה לא לגבי רודגס בלבד ,אלא
לגבי תולדותיה של תנועת הקבוצה הדתית
בכלל .המחשבה להעלות נוער מבין הנוער

האלה הונחו ביסודה של הקבוצה ובמשך כל

היהודי בגרמניה ליישובי עובדים ומוסדות
חינוכיים בארץ ישראל ,בכדי שיקבלו בארץ
את הכשרתם ,נצנצה עוד לפני עלות שלטון
הדמים בגרמניה .אולם רק בשנות תרצ"ג-

שלבי התפתחותה נשארו ככוחות מעמידים
ומעצבים .הקבוצה היא עתה בת  90-80חבר
וצועדת בבטחה לקראת העתיד.
-

תרצ"ד קרם המפעל עור וגידים  ...כיום אפשר
לומר בבטחה ,כי מפעל עליית הנוער הציל את
רובו של הנוער היהודי בגרמניה משיני הטורף.
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הודות לו התעשר היישוב העברי בארץ

הנוער ,שנכתבו במלאות שנה לקיום החברה

והמפעל ההתיישבותי החלוצי באלפי צעירים

בארץ ,אתה רואה כי הם מתרגשים מאוד

בריאים וחסונים בגופם ובנפשם.

לנוכח הכנסת האורחים  ...הנוער מצדו הבין

התיישבות של הפועל המזרחי בארץ ישראל
עדיין צעירה הייתה באותם הימים ויכולת

לקשייה של הקבוצה והשתדל במיטב יכולתו.
מדריכו של הנוער היה אריה פיילכנפלד ז"ל,

קליטתה מעטה הייתה .עסקני עליית הנוער

צעיר מחונן ונין למשפחה רבנית מפורסמת.

הדתי שחיפשו בארץ מקום קליטה מתאים

בזמן המגפה

לנוער הדתי העולה ,נתקלו בקושי עצום.
לא עלה על דעתם כלל ,שייתכן כי היהדות

עוד לפני שהקבוצה יצאה למסילות יצירה
נרחבות זימן לה הגורל מבחן חברתי קשה

הדתית תוותר על השתתפותה במפעל הגדול

נוסף .בקיץ תרצ"ה ,מיד לאחר שנסתיימה

הזה של גאולת נוער יהודי מעמק הבכא.
הייתה סכנה רצינית ,כי הנוער הדתי ייאלץ

החגיגה במלאות שנה לעלייתה של חברת
הנוער הראשונה  ...פרצה מגפת טיפוס קשה

מחוסר מוצא אחר ,להיקלט במשקים

בקבוצה והמוות קצר את קצירו .קרוב ל40-

חופשיים ובמוסדות חינוך חילוניים .העיניים
הופנו אפוא לקבוצת רודגס .צעירה הייתה
עדיין הקבוצה ולא השלימה את תהליך

מחברי הקבוצה נפלו במגפה .ידי החברים
הבריאים היו מלאות עבודה .סכנת הידבקות
ריחפה על הכול ובכל זאת לא נמנעו מלהגיש

התגבשותה המשקי והחברתי .ובכל זאת,

עזרה לחברים החולים ולשמשם .כל יום נפלו

כאשר הובאה אליה ההצעה לקלוט נוער דתי
עולה ,קיבלה על עצמה את התפקיד העצום
הזה .קדמו לכך היסוסים ובירורים רבים.
הקבוצה שמנתה באותה תקופה קרוב למאה

אחרים .מיותר לומר ,כי המחלה הכללית
הזאת השפיעה באופן הרסני לא על מצב
הרוחות בלבד ,אלא אף על היסודות המשקיים
הכלכליים .כוחות עבודה לעשרות נשללו

חברים בלבד העיזה לקלוט חברת נוער דתי
עולה ,שמנתה  56צעירים .בשל הקליטה היה
הכרח שחברי הקיבוץ יפנו את מקומות

מהעבודה הממשית המכניסה רווחים למחיה
ולכלכלה .עשרות ידיים עובדות אחרות היו
עסוקות בטיפול בחולים .ואף החברים אשר

עבודתם בענפי המשק על מנת שאנשי הנוער

יצאו בשלום מן המחלה היו זקוקים להבראה

יוכלו לעבוד במקצועות חקלאיים .היה זה עול
קשה על החבר הוותיק לעזוב את עבודתו
הקבועה במשקו ולחזור שוב לעבודת חוץ
מפרכת בפרדס ובבניין .אווירה חברתית

ממושכת ,למנוחת הגוף ולכלכלה טובה .אחרי
עמל רב נעצרה המגפה ואולם ממניין החברים
נעדרו שלושה חברים יקרים.

אוהדת וחמה הקיפה את צעירי הנוער.
כשאתה קורא עתה את רשימותיהם של בני
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פעמים הלכנו כולנו ,קיבוץ ונוער ,דוממים
ואילמים לבית העלמין.
ה"חברא קדישא" כבר מכירה אותנו ,את
החולצות הכחולות .המחנה כולו עטוף אפלה.
נעלמו שירה וזמרה לזמן ארוך"...
חללי המגפה היו :יהודית ילין ,שלום גלבסקי
וטובה מולטר ,חלוצים צנועים וענווים ,אשר
כל מאווייהם היו להקים ניר ונר לישראל
בחברת הקבוצה הדתית.
פצעי המגפה לא נרפאו מהר .הסכנה הכללית
ריתקה מאוד את החברים וביססה יותר את
הרגשת הערבות ההדדית בתוכם .מן המגפה
יצאה הקבוצה רצוצה במובן המשקי-כלכלי,
אבל חסונה בדבק החברתי-רעיוני.
אנו עומדים עתה בשלהי הקיץ תרצ"ה .החל
בפרק זמן זה מתחילים הגרעינים שנזרעו
בעמל כה רב לנבוט ולשאת פירות .רודגס
הקבוצה המבודדת מתחילה הופכת לאם
הקבוצות הדתיות.
ולחשוב שכתבה זו נולדה מתוך בחינת בגרות
בהיסטוריה ,עבור בדף "בצרור החיים" וטלפון
מחבר.

כך תיאר זאת אחד החברים:
"עברו כמעט שבעה שבועות מזמן שנודע לנו
שחברים אחדים חלו בטיפוס .מני אז שוררת
בקבוצה אווירה מחניקה .גם בשנים כתיקונן,
בחום הגדול של שלהי דקייטא ,נחוצה
התאמצות גדולה בכדי לעבוד את העבודה .יום
יום הולך וגדל מחנה החולים .הנורא שבדבר
הוא אי-היכולת להילחם בזה .דווקא בחיים
הקיבוציים ,שכל עיקרם מיוסד על חיים בצוותא
חדא ,שהקשרים בין אדם לחברו הם כה
אמיצים ,פועלת מגפה בהיקפה ובהשפעתה
הנפשית במשנה כוח .כל השיחות על ענייני
תרבות ,עבודה במשק נדחו הצידה .היום הנושא
הוא :המגפה .הרגשה מעיקה היא לדעת שחבר
זה או אחר ,חייו תלויים לו מנגד .אנשים שבאו
הנה לפעול ולחיות  -חייהם בסכנה .הדאגה
לחיים ,המתיחות עד להתפקעות העצבים לכל
ידיעה על שלומו של החבר החולה המסוכן
והשמחה בבוא הידיעה ,כי שלומו הוטב
והמשבר עבר כבר  -זוהי יריעת הימים האלו.
ועם כל זה ,שלושה אנשים ,חבר אחד ושתי
חברות ,נשארו שם ולא ישובו אלינו ...שלוש

הנני מאשר בזה שהמקום בו נמצא קבוץ רודגס הוא בהחלט בריא וחופשי
מקדחת .התוצאות ההגייניות במקום מתאימות לקליטת 17
הילדים.
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מחלת הטיפוס קטלה מיליוני אנשים לאורך ההיסטוריה .היא תועדה לראשונה ב .1083-בזמן מלחמת העולם
הראשונה מחלת הטיפוס הפכה למגפה שגבתה את חייהם של שלושה מיליוני אנשים.
במקביל החל מרוץ למציאת חיסון למחלה ,אך מאמצים לא נשאו פירות בשל מכשולים טכנולוגיים.
גם כיום אין בשוק חיסון מונע למחלה .הדרך הטובה ביותר למנוע הדבקה היא בנקיטת אמצעי זהירות בסיסיים
ובעיקר שמירה על היגיינה .מומלץ להימנע ממעבר באזורים צפופים שההיגיינה בהם ירודה ,להתרחץ ולהחליף
בגדים באופן תדיר( .מתוך האינטרנט)

תרמו את חלקם בהכנת הכתבה ,מכובדי כולם:
יואב בית אריה ,יוסי בן טולילה ,יסכה כוכבא (ארכיון) ,רמי עפרוני ונחמיה רפל
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אחות כוננת בשבת – אורית פרל

MRKYAVNE@clalit.org.il

ד"ר דונסקי בחופשה מ – כ"ז בתמוז  10/01עד ה' באב  20/01כולל.
ד"ר דריה שפובלוב תעבוד כרגיל.
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
15:30-14:00
יום שני
יום שלישי 13:00- 09:30
-

שעות קבלה של ד"ר דריה שפובלוב בשבוע הקרוב:
יום ראשון

16:45-14:30

יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי ט' באב -המרפאה סגורה .במקרי חירום בלבד ניתן לפנות לאחות כוננית.

ימי שישי במרפאה 24.7 :אורית פרל  – 31.7ליזט בין השעות  8:00ל – 12:00
בימי שישי בהם המרפאה סגורה אנחנו ממליצים להתארגן מראש עם תרופות מבעוד מועד.
מזכירים לכם כי לבדיקות דם יש להתקשר ולתאם תור.
בכל פניה למרפאה יש להתקשר לתאם הגעה מול הצוות.
תורים לרופא יתבצעו טלפונית אלא אם יידרש אחרת בתיאום הצוות.
תזכורת!! נא להקפיד על עטיית מסכות בכניסה למרפאה.
שבת שלום וצום קל ומועיל  -צוות המרפאה

פתיחת ספריית בית עקד בשבתות
בשבתות הארוכות ,במהלך הקיץ בחודשים יולי אוגוסט
ספריית בית עקד תהיה פתוחה לשעה קלה בין  03:71ל03:71-
כולם מוזמנים להציץ בספרים ,לספר סיפור לילד,
לתפוס מחסה זמני מהחום במהלך טיול השבת וליהנות מהמקום.
אז בואו בשמחה  -אסתר וצ'ף
.
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יופיה אינו ידוע  /נתן זך
רוח
ָדועָ .ה ַ
ָפיָה ֵאינֹו י ַ
יְ
לֹא ִס ְע ָרה אֹותֹו ָל ֵעץָ .ה ֵעץ
ָדר.
לֹא ִס ֵער אֹותֹו ַל ֶפ ֶרש ַבג ֵ
ָפיָה,
אֹומר :י ְ
ָדר ָת ִמיד ֵ
ַה ֶפ ֶרש ַבג ֵ
אֹומר
ָדועָ ,כ ְך ֵ
אֹומרֵ ,אינֹו י ַ
ֲאנִ י ֵ
ָדר.
ַה ֶפ ֶרש ֶש ָעׂשו אֹותֹו ֵמ ֵעץ ִל ְהיֹות ג ֵ
ֶיה לֹא ְכ ַמ ְעיָן ָשחֹור וְ לֹא
ָדועֵ .עינ ָ
ָפיָה ֵאינֹו י ַ
יְ
ְכ ִשיר ֶש ַע ַעם ָשר ָב ָהר ַמ ָשב ֶשל ְס ָתו
ָאמר,
ָאמרַ ,מ ָשב ַה ְס ָתו ,י ְָפיָהַ ,
ֲא ֶשר ַ
אֹומר ַה ְס ָתו ֲא ֶשר ָש ַמע
ָדועָ .כ ְך ֵ
ֵאינֹו י ַ
ָדר ֲא ֶשר ֵמ ֵעץ
ַאה ָבה ַעל יַד ג ֵ
לֹוחש ָלה ֲ
אֹותֹו ֵ
אֹומר:
ָדרֲ ,אנִ י ֵ
ָאמר ַל ֶפ ֶרש ֶש ָעׂשו אֹותֹו ֵמ ֵעץ ִל ְהיֹות ג ֵ
ֲא ֶשר ַ
ָדוע.
ָפיָה ֵאינֹו י ַ
יְ
לֹומר
ָדוע .וְ ִלי ָאסור ַ
ָפיָה ֵאינֹו י ַ
יְ
ול ַטיֵל
ַאעק ְ
זֹאת ְל ַע ְצ ִמי ֲא ִפּלוָ .ע ַלי ְל ִה ְת ֵ
נֹופל ַעל ֵצל,
ִב ְשעֹות ָה ֶע ֶרבְ ,כ ֶש ֵףל ֵ
יקה וְ לֹא ִל ְצעֹקָ .ל ִׂשים ִלי זֹאת ְלחֹק:
ול ִה ְס ַת ֵעק ִלי ִב ְש ִת ָ
ְ
ָדר,
יֹותר ִמ ַדי ְליַד ג ֵ
לֹא ַל ֲעמֹד ֵ
עֹובר,
ָל ֶל ֶכת ָה ְלָאה ְכ ֶש ַמ ָשב ֶשל ְס ָתו ֵ
לֹא ִל ְשמ ַֹע ְב ַד ֵבר ָבה ַהנְ ָע ִרים
תוקים,
ַלגֵל ָבה ַה ְד ָב ִרים ַה ְמ ִ
ובג ְ
ְ
עֹוצר
ישהו ֵ
לֹא ַל ְעצֹר ְכ ֶש ִמ ֶ
ַמר,
ישהו ְמז ֵ
וְ לֹא ִל ְשמ ַֹע ֶש ָמא ִמ ֶ
לֹוחש:
יך קֹול ָמתֹוק ֵ
לֹא ְל ַה ְק ִשיב ֵא ְ
ָדועְ ,כמֹו ִמ ְכוָה ֶשל ֵאש.
ָפ ָיה ֵאינֹו י ַ
יְ
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