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ציורה של אהובה קליין

שבת פרשת "מטות"
כניסת השבת –  19:18צאת השבת – 20:20
שבועון מספר 1207
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פרשת "מטות"
ליל שבת
19:18

הדלקת נרות
מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש – יעקב וכמן

08:00

תפילת שחרית

09:30

לאחר התפילה– שיעורו של חגי אפרתי
תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל

09:30
12:45

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת
תהילים לנשים  -בבית המדרש

12:50
13:30

שיעור בספר 'תרי עשר' בבית משפחת  -נח חיות
תפילת מנחה גדולה

16:30

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי
משק הילדים פתוח לביקורים למשך שעה

17:00
17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת
שיעור 'צורבא מרבנן'  -בבית הכנסת מיד לאחר תפילת מנחה

17:30
17:45

לימוד 'צורבא מרבנן' הורים ילדים (א'-ו') בבית המדרש
שיעור פרשת השבוע בבית סביון

17:45

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

20:20

צאת השבת

שהשמחה במעונם
מזל טוב לרבקה וניר שריד להולדת הבת ,לצביקה ורבקית להולדת הנכדה ולסבתא רבא
יוכבד להולדת הנינה כ"י.
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נקודה למחשבה  -פרשת "מטות"
משה רבנו לא היה קואצ'ר ,הוא לא

מתגאה ביופיו ונדר בנזיר וכיוצא בנדרים

העביר את העם סדנאות יצירתיות

אלו ,כולן דרך עבודה לשם השם".

לחיזוק האני הפנימי ולא טייל איתם

כפי שאנו רואים מדבריו של הרמב"ם,

למחוזות האישיות בעזרת דמיון מודרך.

הנדר משמש ככלי מעשי שמסייע

נראה כי מעולם לא הייתה בו את

בהתרחקות מן הרע וממילא התקרבות

התשוקה לחלוק עם העם עצות מועילות

לטוב  -במידה ולאדם יש מידות רעות או

או כלים קונקרטיים להתמודדות עם

התמכרויות הרסניות עליו להשתמש

הקשיים בדרך לקיום רצון ה' .משה רבנו

בסמכותו העליונה של הנדר בכדי לגמול

היה צינור ,קיבל את המסרים מלמעלה

אותו מההרגלים הרעים .לכך מכוונים

והציג אותם לפני העם עם אמירה

דבריו של ר' עקיבא במסכת אבות:

פשוטה :תעשו  -יהיה לכם טוב ,לא תעשו

"נדרים סייג לפרישות"  -פרישות

 -חבל .אפשר לומר בזהירות ובהכללה

מהתאוות המדרדרות את האדם מבחינה

שמשה התעסק יותר בלהעביר את

מוסרית-וערכית.

ההתחייבות

ה"מה" ופחות את ה"איך".

האבסולוטית של הנודר לקיומו של הנדר

אך בתחילת פרשתנו חלה תפנית .משה
לא מציג לעם עוד מצווה שחובה עליהם

מונעת ממנו להתדרדר למקומות לא
טובים אליהם מושך יצרו .עד היום

לקיים ,אלא נותן להם כלי מעשי
להתמודדות עם תאוות ויצרים  -הנדר.

משתמשים בטכניקה הזו בטיפול
בהתמכרויות  -התרחקות מוחלטת

הרמב"ם בסוף הלכות נדרים כותב" :מי
שנדר נדרים כדי לכונן דעותיו ולתקן

מהאובייקט הממכר על מנת שלא ליפול
בכבליו( .חשוב להזכיר שחכמים לא

מעשיו הרי זה זריז ומשובח ,כיצד? כגון
מי שהיה זולל ואסר עליו הבשר שנה או

המליצו על שימוש בטכניקה הזו בחיי
היום-יום מכיוון שחכמינו לא עודדו

שתים ,או מי שהיה שוגה ביין ואסר היין
על עצמו זמן מרובה ,או אסר השכרות

פרישות ,פרישות מחיים חומריים היא
דבר שעושים אך ורק במקרים ספציפיים

לעולם ,וכן מי שהיה רודף שלמונים
ונבהל להון ואסר על עצמו המתנות או

בהם מרגיש האדם שאינו יכול להתמודד
עם טבעו).

הנאת אנשי מדינה זו ,וכן מי שהיה

והשאלה עולה מאליה ,מה אירע שדווקא
עכשיו משה עוסק בכלים להתמודדות עם
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היצר? בסייגים והצבת גבולות אישית

אך אולי יש כאן שיעור יותר גדול

ולא בתרי"ג מצוות? או במילים אחרות,

מההתמודדות מול החטא הספציפי של

מה עניינה של פרשת נדרים כאן בפרשת

נשות מדין .משה רבנו מקבל את הבשורה

מטות?

שלא נותר לו עוד הרבה זמן להיות

אציע שתי תשובות :תשובה פשוטה

המנהיג של עם ישראל " -נקום נקמת בני

ותשובה עמוקה (מומלץ תמיד לתת

ישראל מאת המדינים ואחר תאסף אל

תשובה פשוטה לפני התשובה העמוקה ...

עמך"  -סופו קרב .הוא כבר סמך את

כך גם אלה שאין להם כח ל"חפירות"

שתי ידיו על תלמידו בפרשה שעברה,

יזכרו משהו ממה שכתבת לפני שהם

ובכך העביר את המושכות לידי הדור

מפסיקים לקרוא).

הצעיר ,דור שלא נולד למציאות של

מיד בהמשך הפרשה מצווה ה' את משה

שעבוד אלא התחנך כבן חורין ,דור שלא

לנקום במדין .על מה ולמה? "על דבר

מואס בארץ אבות אלא דורש נחלה ועיניו

פעור"  -על שהחטיאו בנות מדין את בני

רושפות חלוציות ,דור שלא רוצה את

ישראל וגרמו להם להתאוות להן ולעבוד

עמוד האש והענן אלא מעוניין לצאת

את אלוהיהן .כעת ,כשעם ישראל באים

ולבוא בעצמו במלחמה ,דור עצמאי.

להילחם במדין ,להיפגש שוב עם מקור

אז כן ,הדור הזה לא רוצה לקבל ערכים

התאווה שהפיל אותם בפעם הקודמת,
עליהם לקבל כלים איך להתמודד עם

דרך צינור ,בכפית של כסף .הדור שנכנס
לארץ רוצה את הכלים להתמודד בעצמו

היצר ,איך לא ליפול לחולשות האנושיות
שהביסו אותם בפעם הקודמת .דווקא

ללא מנהיג כל-יכול שיעשה בשבילו את
העבודה .אז עכשיו ,כשהמושכות עוברות

כאן ,המלחמה היא נגד עצמם ,נגד האויב
הפנימי של האדם .כאן לא תעזור חרב או

לידיהם ,משה פורש מתפקיד המחנך
היוזם ועובר לתפקיד המחנך שמעודד

רומח ,קשת או גרזן .במלחמה הזו על
האדם לשלוט בעצמו .ואם הוא מרגיש

יוזמה .נותן להם את הכלים להמשיך
בלעדיו ומסתכל עליהם בגאווה ממרום

שאין לאל ידו לנצח את יצרו  -יוכל
להשתמש בכלי הפרקטי של הנדר,

תצפיתו על פסגת הר העברים ,כשהם
מתרחקים לכיוון הארץ המובטחת.

ההתחייבות האישית מול אלוהים ,כדי
לעמוד בפיתוי.

אסף כהן
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סכין של ברכה
ראיון עם מושיק גרוס במלאת עשור למלחמת לבנון השנייה
בימי הקיץ האלו אנו מציינים עשור
למלחמת לבנון השנייה .הגעתי לביתם

הענקנו את השם יואב ,בגלל התאריך י'
באב ,היום בו התקיים טקס ברית

החמים והמזמין של מושיק וורד גרוס
לשמוע את סיפורו המיוחד של מושיק על

המילה .המוהל של יואב ,הרב אייל
מלמד מיד בנימין ,העניק לי בסיום

ימי בין המצרים של קיץ תשס"ו ,עת

הטקס את סכין המילה והחיתול בו

גויס עם יחידתו עורב צנחנים (יחד עם

השתמש בזמן הברית משום  -כך סיפר לי

חברו לצוות ניר קנדל) למלחמת לבנון
השנייה.

 שיש לסכין סגולה מיוחדת לשמירה עלהחיים .כשחזרתי לבסיס הכנסתי את

מספר לי מושיק" :בימים של טרום
המלחמה ציינו ורד ואני את שנת נישואנו

הסכין לתוך האפוד שלי בזמן המלחמה.
מאז המוהל נוהג לתת לכל אב בסיום

הראשונה וציפינו להולדת בננו הבכור.
בימי הלחימה הראשונים הייתי בציפיה

הטקס את סכין המילה כסגולה.
לאחר הברית שבתי לבסיס והגעתי ישר

דרוכה וידעתי שאני עומד להתגייס בצו

לשבת ,מצוייד בכל האוכל של סעודת

 ,8ואכן הצו הגיע .ביום ראשון השארתי

המצווה .וכך את ליל השבת לפני עלייתנו

את ורד עם תינוק בן ארבעה ימים

צפונה סעדנו עם מטעמים מהברית.

בתקווה שאשוב הביתה עוד לפני ברית

בעת המלחמה הייתי מילואמניק צעיר

האימונים

ואני זוכר את ההתרשמות החזקה שלי

באליקים והתחושה היתה שהולכים

מההתגייסות של כל העם ,החיבוק,

לקראת משהו גדול .השתחררתי ביום

שהתבטא גם בהבאת ציוד אזרחי של

הברית (יום שישי) מוקדם בבוקר כדי

נעליים ,תיקים וכל ציוד אפשרי  -העיקר

לשוב עד אחר הצהריים חזרה לשבת
באליקים ,להמשך ההכנות לקראת

שלנו הלוחמים יהיה טוב .החוויה,
שאנחנו החיילים ,שכל אחד מנותק

הכניסה ללבנון.
טקס ברית המילה היה באווירת ימי

ממסגרת חייו היומיומית ,חוברים יחד
לימים גורליים ,הייתה מורכבת

המלחמה ,המתח והתרגשות היו נוכחים
מאד וניכרו במיוחד באבי דוד ,שהיה

ועוצמתית כאחד.
ביום ראשון שלאחר הברית עלינו ללבנון

הסנדק ,והיה בהתרגשות גדולה .לבננו

באחד מהסיורים

המילה.

הגענו

לבסיס

בכניסה רגלית.
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המבצעיים הראשונים היינו באזור הכפר

שונות ,אך אני הרגשתי קשר עמוק בין

מרכבה ,שהיה כמעט נטוש מאדם ,שם

סכין המילה שהייתה באפוד שלי לבין

נתקלנו

בהתנגדות

ולחימה

הזכות בהשגחה פרטית.

עם

החיזבאללה .פצמ"ר שנורה לעבר הכוח

שגרת הלחימה התאפיינה בכניסה ללבנון

שלנו פגע ופצע חלק מאנשי הצוות ,רסיס

לגיחות של כמה ימים ויציאה להפוגות

שחדר אלי נבלם ע"י בקבוק מים "אקווה

באזור תל חי .מיד לאחר המקרה ביציאה

נובה" שהיה מונח בחלק האחורי של

הראשונה התקשרתי לאבא שלי ,וגם

גופי ,וכך למזלי ניצלתי מפציעה .כמובן

למוהל ,לשתפם באירוע העוצמתי.

שאפשר לפרש השגחה עליונה בדרכים

את יואב בני ראיתי כשהשתחררתי לאחר
הפסקת האש ,אחרי  26ימי לחימה
והפעם כאבא .ימים ספורים לאחר מכן
קיימנו את פדיון הבן בו ערכנו גם סעודת
הודיה בה נכח גם המוהל.
גם היום ,עשור אחרי האירוע  -בקבוק
המים והרסיס מונחים אצלי אחר כבוד
למזכרת ,ויום הולדתו של יואב הוא גם
חלק מסיפור המלחמה ההיא " ...
למושיק וורד נולדו במהלך השנים אחים
ליואב  :אורי ,אלה ויאיר ,ובני הזוג
ממשיכים להיות חלק פעיל מקהילתנו.
מושיק מנהל את הפנימייה ומורה לחינוך
גופני בבית הספר וורד גננת לגילאי שלוש
וארבע בגן ברחובות.
תודה ששיתפתם אותנו בסיפור היחודי .

האזינה וכתבה:רויה גורליק

הרסיס שחדר ונבלם ע"י בקבוק מים
"אקווה נובה"
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על הלכה ,מוסר והשאיפה להיות "אור לגויים"
הגיבו

ודבורה (שלא פחדה להוביל צבא) בטוח

רבנים

ואישי

ציבור

רבים

בשבועיים האחרונים לנאומו של הרב

עוררו הרבה תמיהות אצל נשות העמים

יגאל לוינשטיין .אבל התגובה שהכי

השכנים ,אבל פרימיטיביות הן לא היו.

תפסה אותי הייתה דווקא תגובתו של

כאשר הגברים הכפופים לחוקי חמורבי

אביב גפן ,שכתב כך" :לכל ה 300-רבנים

שמעו על התורה החדשה שאומרת שאת

שמצטרפים לקריאה שהומואים סוטים,

הבירור לאישה החשודה כי נאפה יש

אתם כבר לא רלוונטיים ,אתם שייכים

לעשות על ידי כהן והכרעה אלוהית ,הם

לעולם ישן וחשוך ,אתם רק עושים צל על

בטח הרימו גבה ולא הבינו מדוע לא

אלוהים  ."...בראיון ל ynet -המשיך

פשוט לזרוק את האישה החשודה קשורה

אביב גפן את דבריו וטען ש"דברי

לנהר ולראות מה יקרה .אבל התורה

ההומואים

בטוח לא הייתה פרימיטיבית מבחינתם.

מזעזעים

הרבנים על
ופרימיטיביים".

כאשר צבאות עמי כנען שמעו שלוחמי

דבריו הקשים יכולים להיכנס באוזן

הצבא שעומד להילחם מולם נצטוו

אחת ולצאת מהשנייה ,אבל אלי הם

שכאשר הם יראו "אשת יפת תואר" בזמן

נכנסו ונשארו .אני בטוח שכאשר עמי
המזרח הקדום נחשפו לראשונה לדברי

הקרב (לרוב לאחר הריגת בעלה) אז הם
יוכלו לקחת אותה לאישה רק לאחר

"הרבנים" בתקופתם הם תקפו בחריפות
רבה את התורה שאותם "רבנים" ייצגו,

תהליך ארוך ,שכולל לתת לאשה
להתנקות מאירועי המלחמה מבחינה

אבל דבר אחד הם בטוח לא יכלו להגיד -
שהתורה הזו פרימיטיבית.

פיזית ונפשית ,ולהתאבל על משפחתה
במשך תקופה ארוכה ,ורק לבסוף "תבוא

כאשר אברהם חידש את האמונה באל
אחד ,ובכך נשא על דגלו את נושא

אליה ובעלתה" ,הם בטוח צחקו עליהם
ולא הבינו מדוע לא פשוט לאנוס את

השוויון בין המינים ,הוא עצבן מאוד את
חבריו המקומיים .אבל פרימיטיבי הוא

האישה בשדה הקרב .אבל פרימיטיביים
הם לא קראו להם.

לא היה.
רבקה (שמרדה בבעלה) ,מרים (שהעיזה

כאשר האדונים של עמי האזור שמעו
שאדוני העם החדש מצווים לשחרר את

לפתוח בשירה) ,בנות צלופחד (שבלי

עבדיהם בשנה השביעית ...

בושה עמדו על זכויותיהן הבסיסיות)
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כאשר כוהני מצריים ששלטו בשטחי

אלא ברף המוסרי שהיא מעמידה כדי

המדינה שמעו שלכוהני העם שיצא מהם

לקדם את מאמיניה  -וכך גם לקדם את

לא תהיה נחלה ...

העולם למקום טוב יותר.

אבל דבר אחד הם בטוח לא אמרו  -שהם

האם החכמים שהעלו את הרף סברו

"שייכים לעולם ישן וחשוך".

שכאשר יגיע המשיח נחזור למשפט

אותה תורה חדשה ומהפכנית הציבה רף

התורה? ברור שלא! משפט התורה היה

חדש של מוסר להולכים בדרכה ,וכך גם

הרף של תקופתו ,אבל חזרה אליו

הייתה "אור לגויים" פשוטו כמשמעו ,כי

בתקופה מתקדמת תהפוך את התורה
פרימיטיבית,

לעומת

כל העולם התקדם לעבר אותו

להיות

הרף .ככל שהעולם התקדם כך

מטרתה להעלות כל הזמן את הרף

ההלכה היהודית העלתה את

המוסרי .לכן ,גם לאחר שהמשיח

הרף למאמיניה .כאשר מעמד

יבוא לא נחזור להסתכל מהצד על

האישה התקדם בעולם חז"ל

מחלל שבת או גוי גוססים רק כדי

קבעו כי מעתה הגבר לא יקנה את

לא לחלל שבת ,לא נחזור להוציא את

האישה כחלק מטקס הנישואין אלא רק

ילדינו הסוררים להורג בסקילה בשער

יבצע מעשה סמלי של "שווה פרוטה"

העיר ,לא נחזור לקחת את נשות אויבינו

בכדי לזכור מה היה בעבר .כאשר היחס
והמודעות לזכויות הילד השתכללו חז"ל

ולהתחתן איתם ,לא נחזור להעסיק
עבדים ולשחררם בשביעית ,לא נחזור

ביטלו את הלכות בן סורר ומורה .כאשר
עונש המוות נראה כלא מוסרי ,חז"ל

לטקס הסוטה וכנראה שגם לאחר ביאת
המשיח לא נצטרך להקים מחדש את ערי

ביטלו גם אותו ("אחת לשבעים שנה").
וכן הלאה ...

המקלט כי לא נחייה את הצורך בגאולת
דם (ומי יודע ,אולי גם לא נחזור להקריב

גם בתקופת חז"ל קמו חכמים שטענו
שהלכות התורה הן נצחיות ושלכן יש

קורבנות).
אביב גפן קרא תיגר על הרלוונטיות של

להשאיר את הקניין האמיתי של האישה,
יש להשאיר את הלכות בן סורר ומורה,

ההלכה היהודית ואני מבקש שנשמע את
צעקתו .אם ההלכה תהיה פרימיטיבית

יש להשאיר את עונש המוות בבתי הדין
וכן הלאה .אבל כנגדם עמדו רוב

אז היא תאבד את מטרתה לקדם את
הרמה המוסרית של מאמיניה ,ובכך

שנצחיות

תאבד את הרלוונטיות שלה .כדי להחזיר

התורה אינה מתבטאת בפרטי ההלכות

עטרה ליושנה עלינו לראות מה הכיוון

החכמים

וקבעו

בנחרצות
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המוסרי שאליו קראה התורה בעבודת ה',

שיטה זו מציגה פתרון מאוד פשוט  -אם

זכויות עובדים ,זכויות נשים ,שוויון בין

רק מי שכמוני נחשב לאדם (ורק מי

הבריות ,זכויות שבויים ,יחס לחלשים

שחושב כמוני נחשב ליהודי) אז כנראה

בחברה  ...ועל פי כיוון זה להציב רף יותר

לעולם לא אתקל בהתנגשות ערכית.

גבוה ממה שהחברה בימינו דורשת.

הדרך השנייה ,לעומת זאת ,סוברת

מהו הרף שעל ההלכה להציב בסוגיית

שהעולם מורכב ומרובה בהתנגשויות

ההומואים? סוגיה זו קשה מאוד כי מצד

שעלינו לחיות איתן  -עלינו להציב את

אחד אין ספק שההלכה מקדשת את

ערך המשפחה המסורתית כאידיאל ,אבל

הפורמט המשפחתי המסורתי של אמא

גם להכיר בכך שיש בני אדם שנבראו

ואבא ,אבל מצד שני גם אין ספק

אחרת ,ולכן בשבילם סוג משפחה כזה לא

שהתורה מקדשת את ערך כבוד האדם

מתאים ,לכבד אותם ולהכיל אותם

שנברא בצלם אלוהים .דרך אחת

בקהילה הדתית שלנו .כדי להציב רף

להתמודד עם התנגשות הערכים היא

מוסרי

את

לקבוע שהומואים הם בהמות ,ומכאן

המורכבויות אלא צריך ללמוד איך

שערך כבוד האדם לא רלוונטי (בהמשך

לחיות איתן.

לאותה גישה ניתן לקבוע שכל מי שלא

גבוה

לא

ניתן

לבטל

רותם הקשר

חושב כמוני הוא רפורמי ,וכל מי
שרפורמי הוא נוצרי ,וכך להימנע

רותם מחנך ומורה בבית הספר התיכון

ממחלוקות-ביהדות).

תזכורת והבהרה בנושא שירות העברת טלפונים ניידים לתיקון
בינואר השנה הודענו על שירות חדש להעברת טלפונים ניידים לתיקון במעבדת "מקספון"
ברחובות ,באמצעות נהג בית ,עם  10%הנחה לחברי קבוצת יבנה .השירות לוקח בחשבון
שמדובר במסלול שממילא נהג הבית נוסע בו (פרטים נוספים בנושא מפורטים על דלת
הדואר).
באפריל השנה הודענו שהגענו להסדר גם עם מעבדת  Techphoneבגדרה (סמוך ל"רולדין",
בתחנה המרכזית ברחוב הרצל) לפיו חברי קבוצת יבנה יזכו בהנחה של  15%- 10%עבור
תיקונים וחלק מהגדג'טים.
אבקש להבהיר שפנייה למעבדה בגדרה הינה באופן ישיר על ידי החברים והיא אינה כלולה
בשירות של נהג בית.

תודה - ,נעמה סולטניק ,מרכזת ענפי שירותים
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סדר היום הציבורי – משולחנו של זאב
על סדר היום הציבורי שלנו "מתחרים" מספר נושאים :המיגון באמצע הצבעות ,הבנייה
כולה מחכה בפתח .הכנת התקנון הרדום הסתיימה ,זאת לאחר חמש שנות עבודה ועשרות
דיונים! ואנו רוצים להביאו לאסיפה .המזכירות רוצה להביא הצעת שינוי להסדרי הרכב
שלנו .בנוסף קיבלה הנשיאות הצעה החתומה על ידי יותר משלושים אנשים להעלאת נושא
ההשתלמויות החד-יומיות .אנו ננסה לדון בנושאים הללו אחד אחרי השני.
בשבוע הבא נחלק את התקנון הרדום (זו חוברת של כ 30-עמודים) .באסיפה לא נדון סעיף
אחר סעיף אלא בעיקרי התקנון ,וכן בהסתייגויות של חברים .לפיכך אנו מצפים שלאחר
חלוקת התקנון לתאי הדואר יוגשו לאסיפה הסתייגויות ורק אותם נעלה להצבעה פרטנית .כל
התקנון כולו יובא להצבעה בקלפי.

"בית בקבוצה"
בשבוע שעבר הזמנו את הורי הדיירות בפעם הראשונה לראות את הבית החדש הנבנה
עבור "בית בקבוצה" .באותה הזדמנות הכרנו את הורי הדיירות החדשות תמר ושרה
שיצטרפו אלינו מיד לאחר המעבר לבית החדש.
ההתרגשות הייתה גדולה ואני מבקשת לצטט מדברי ההורים :
"מסרי בשם כולנו את התודה – לאלה שעושים מאחורי
הקלעים ושותפים לנתינה :של הבנה של הכלה
יומיומית ,מציאת פתרונות לכולן יחד וגם לזו הפרטית
– במין רוגע כזה ושלווה".
בפגישה המשותפת עם ההורים הובעה הערכה רבה
להשקעת הקיבוץ בבית החדש ,כספית וביצועית .לקראת החגים ,לאחר המעבר ,נערוך
חנוכת בית משותפת.
ועוד  -אנחנו מתארגנים לשנה חדשה .בימים אלו אנחנו נפרדות משושי בת ש.ל  ,אושרית
ובת עמי ,מדריכות שעבדו כשנה בדירה.
בחודשיים הקרובים תתגבר אותנו רחל הקשר ובעוד חודש פז בגבלייטר תתחיל לעבוד
איתנו במסגרת שנת בית .
הקיץ מלא בתוכניות – סרטים ,טיולים וחופשות משפחתיות .בהמשך אנחנו מקוות
למצוא לכל דיירת תחום לימוד והתקדמות אישית.

רק טוב !  -דפי ליבר ודליה הקשר
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לקבוצת יבנה היקרים,
ברצוננו להודות לכם על שבוע מיוחד ומשמעותי שחווינו בקיבוצכם.
תודה על הכנסת האורחים היפה שקיבלנו מכם ,על השהות בפנימיה ,על פתיחת בית עקד
עבורנו ,על הארוחות הטובות בחדר אוכל ,על הבריכה ועל השיחות המיוחדות והמעניינות
שחברי קבוצת יבנה העבירו לנו.
מקווים שנמשיך במסורת ,ושוב תודה רבה לכל העוסקים במלאכה ,על הדאגה מצידכם לכל
צרכנו ומחסורנו.

מעריכים,

צוות ותלמידי ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע

משולחנה של תרבות
הקיץ בעיצומו ,ואנחנו מתחילים את המחצית השניה של החופש הגדול ...
באיחור קל ,אני רוצה להודות לצוות אירוע "פתיחת הקיץ" שהתקיים לפני כמה שבועות:
דוסי אלטמן ,יצחק ברוכי ,עמית חפץ ונטע עמיר .תודה רבה לכם על אירוע מהנה ,מפנק,
ומאורגן בקפידה .תודה לכל מי שעזר להכין ולחסל.
 ט"ו באב -השנה נציין את חג האהבה ביום שלישי ,י"ב באב 16.8 ,באירוע לכל
המשפחה ,אשר יכלול את המופע המשובח "מה שיותר
עמוק"  -אלון הלל ומשה לוי האגדיים במופע הוקרה ללהקת
"תמוז" .פרטים נוספים על המופע והאירוע  -בהמשך.
 חוגים -בימים אלו אני בונה את תוכנית חוגי התרבות לשנה
הקרובה .אשמח מאוד לקבל מכם הצעות והמלצות לחוגים שמעניינים אתכם.
תרבות במתנ"ס חבל יבנה -שני מופעים שעשויים לעניין אתכם:
" ילדות מאושרת" -עם גולן אזולאי ,ביום חמישי כ"ח באב ()1.9
 רמי קליינשטיין  -טריו -ביום חמישי כ"ב בכסלו תשע"ז ()22.12.16
שני המופעים יתקיימו בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
עלות כרטיס לכל מופע הוא  .₪ 30הזמנת כרטיסים במתנ"ס בטלפון08-8622101 :
המשך קיץ נעים ,יעל מרוז
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ו .תרבות

"בנים להורים  -מבט קדימה"
בחודש נובמבר  2015התקיימה סדנה בשם "בנים להורים מבט קדימה" שהועברה ע"י
מירב גלעד גרנות.
הרעיון לסדנה נבע מההבנה כי העלייה המואצת בתוחלת החיים מאריכה את המפגש הרב-
גילאי במשפחה ומזמנת עבורנו הבנים אתגרים חדשים .התוודעות לתהליך זה תוך בירור
מרכיביו מהווה הזדמנויות ללימוד בהקשר להורינו ,לעצמנו ולמהות קשרינו.
בסדנה ביררנו כיצד כדאי ללוות את הורינו בדרך אופטימלית תוך שמירה על איזון
בשיגרת החיים ויצירת שיתוף פעולה מפרה בין המלווים המרכזים .חשבנו על דרכים
לעידוד ופיתוח עיסוק משמעותי ופנאי איכותי בזיקנה וכן על הקשיים המתעוררים
בזיקנה.
המשתתפים בסדנה ציינו שחשוב מאוד לקיים שיחות מסוג זה וראוי לחשוב איך ניתן
שיותר אנשים יקחו בכך חלק .רוב המשתתפים שמחו על ההחלטה לקחת חלק בסדנה
והודו על האפשרות וההזדמנות .בעקבות המשובים מהסדנה החלטנו שכדאי לקיים
לעיתים מפגשי תוכן ושיח עם הבנים .איילת אריכא  -אחראית הגיל השלישי

בנים ובנות מוזמנים לערב

"בנים להורים  -מבט קדימה"
הערב יתקיים ביום שלישי י' באלול 13.9.2016
בשעה  19:30באולם אירועים

נשמע הרצאה מפי יעל אייזנר -
"הורים מזדקנים – בנים מסתגלים"
בנושא

יעל היא מרכזת לשעבר של מחלקת הבריאות והרווחה בתנועה הקיבוצית.
לאחר ההרצאה נתחלק לקבוצות ונשמע על תפקידי הצוותים של הפריפריה והגיל השלישי.

אנא שריינו את התאריך ויידעו גם את הבנים  /האחים.

נשמח לראותכם,
איילת אריכא – אחראית הגיל השלישי
ליזט עפרוני  -אחראית פריפריה
מוזמנים גם חברי הקיבוץ המטפלים בהורים מזדקנים הגרים מחוץ לקיבוץ
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יום כיף לנכדים

ביום ראשון כ"ה בתמוז31.7 ,
יתקיים יום כיף לנכדים הגרים מחוץ לקבוצה
 סדנאות מגוונות יתקיימו לילדים בגילאי א'-ו'

 פעילות חופשית לילדי הגיל הרך (נא להגיע עם ליווי).
בתוכנית:

 9:00 התכנסות ופתיחת היום באולם אירועים -לאחר מכן פיזור לסדנאות
 הפעלות בסדנאות -

 - 9:30- 10:30סדנה ראשונה
 11:00 – 12:00סדנה שנייה

 הפעלות לגיל הרך (נא להגיע בליווי) בין השעות  ,12:00 – 9:30אין צורך
בהרשמה מראש
 פעילות תנועה חופשית  -חנה נחליאל וציפי איטלי  -בגן כחול
 סיור בטרקטור וליטוף חיות במשק ילדים
 יציאה מרמפה חד"א בשעות 11:30 ,11:00 ,10:15 ,9:30 איסוף חזרה ממשק ילדים לכיון חד"א 12:00 ,10:50 ,10:10 ארוחת צהרים בחדר אוכל בלווי סבא  /סבתא
 בריכה -בלווי סבא/סבתא מ ,15:45- 13:00 -כולל משחקי נופש פעיל במים
נשמח בהשתתפותכם,
איילת אריכא ,רויה גורליק ,דינה ספראי ורבקית שריד
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הזדקנות במאה ה21-
הרצאתו של פרופ' יעקב גינדין תתקיים ביום ראשון,
ד' באב 8.8 ,בשעה  20:00באולם אירועים.
פרופ' גינדין מומחה בגריאטריה  -ראש המערך הגריאטרי
בבתי החולים של אסותא וחבר ב"מועצה הלאומית
לגריאטריה" של משרד הבריאות
הרצאתו תעסוק בנושאי ההזדקנות במאה ה ,21 -בבעיותיו
של הקשיש המזדקן ובהיבטי משפחה וזיקנה
ההרצאה מומלצת לכלל ציבור החברים!

שלום חברים יקרים
סטודיו צבעים משלימים מזמין אותכם לבוא
ליצור ביחד עם המשפחה ,חברים ,נכדים .
במהלך חודש אוגוסט נקיים סדנאות מונחות :באומנות המיחזור ,
עיסת נייר ,פסיפס ,סריגה ,קרמיקה .ניתן להזמין סדנה בתאריך
וביום שנוח לכם .הסדנאות יהיו בתשלום סימלי.
בסטודיו יש מגוון גדול של מוצרים יפים מעשה ידינו שניתן לקנות.
נשמח בבואכם

רחלי נורית ונטע
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לוח הודעות
מרפאה
אחות כוננת בשבת פרשת "מטות" –ליזט עפרוני.
שעות קבלה של הרופא בשבוע הבא:
יום ראשון 14:30-17:30 -
יום שלישי09:30-13:00 -
יום רביעי14:30-16:00 -
יום חמישי 08:00-09:00 -ו14:30-15:30-

שינוי בשעות פתיחה של הבריכה בשבוע הקרוב
במוצ"ש הבריכה תהיה פתוחה בשעות 20:30-22:00
ביום ראשון ,כ"ה בתמוז ( )31.7בין  15:00ל 16:00-לא תהיה שעת רחצה נפרדת
(גברים) ,בשל קייטנת נכדים .הבריכה תהיה פתוחה לכולם.
ביום שני ,כ"ו בתמוז ( )1.8וביום רביעי ,כ"ח בתמוז ( )3.8בין  14:00ל15:00-
תתווסף שעת רחצה נפרדת לגברים ,לבקשת קייטנת לב בנימין.
רחצה נעימה ובטוחה,

נחום ריין ונעמה סולטניק.

לקראת סיום הפרוייקט ,הזדמנות אחרונה למעוניינים לייצר פרחים מקרמיקה.
המפגש יתקיים ביום שני  1.8בשעה  20:00-21:30בסטודיו לקרמיקה.

שושנה ונטע
שמח תשמח
שבת בר מצווה של ניתאי עדיקה תתקיים בשבת פרשת "מסעי" ב' באב6.8 ,

ברכות לך שרון ליברמן
עם סיום שירותך הלאומי
שמחים בבואך הביתה
שרון תעבוד בגיל הרך במסגרת שנת בית

מחבקים ואוהבים  -ועדת צעירים
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איך נולדת מנגינה

 /תרצה אתר

ִש ְמלַת פָ ָרג לוֹבֵ ׁש הַ לֵיל
הַ כֹל עוֹטֵ ף ְדמָ מָ ה זוֹהֶ ֶרת,
ְּודמּות כִ ּנוֹר ע ֹולָה בִ ילֵל
ׁש ֹולַחַ ת ֲעלֵי כוֹתֶ ֶרת.
ּולְ פֶ תַ ע ְצלִ יל צו ֵֹרם וָ חַ ד
ּופַ ִסים אֲ רֻ כִ ים נ ְִׁשל ִָחים בִ ְמאֻ זָ ן,
וְ ֶרגַע ֶׁש ֶקטּ ,ובְ בַ ת ַאחַ ת –
כָ ל הָ ע ֹולָם ְמנֻגָן
ְמהַ סֵ ס ְמעַ ט
ִמ ְתגַבֵ ר לְ ַאט
וְ ד ֹוֶ -רהִ -מי
ְמטַ פֵ ס לְ בַ ד
בְ סֻ לָם ֲענ ִָקי ,לָבָ ן.
ּומחַ יֵך
פְ נֵי ִאיׁש י ֵָׁשן ְ
בַ חֲ לוֹמ ֹו סּופָ ה נוֹהֶ מֶ ת,
ּומ ְתהַ פֵ ְך
עּוגָב נ ְִרעָ ד ִ
ּוצרוֹר חֲ לִ ילִ ים ,וְ חֵ מֶ ת.
ְ
אּולַי נוֹלְ ָדה עוֹד מַ נְגִ ינָה
הַ כֹל ׁשוֹתֵ ק ,ע ֹולֶה י ֵָרחַ ,
קּורי ֵׁשנָה
ע ֹולָם ָאחּוז ֵ
וְ לַיְ לָה עַ ל הַ ר ֵק ֵרחַ .
על השירים – יצחק ברוכי
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הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :

