
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1.26.11) -תשפ"א בתמוז  'א  

 

 

 

    בחניית בי"ח שערי צדק השבועבולען ה  – פיה ותפצה האדמה את               
 

 
 

 קרח שבת פר' 

 20:30 –צאת השבת         52:19  - תיסת השבכנ

1461   
 



2 
 

 אבי ששון /ושימור   הנצחה   , זיכרון ,  מיתוס   -הקרב על התודעה  
ק יצריםבפרשת  מעורבים  יצריותרח   , 

של כל המעורבים בה, החל מבורא   ויצירתיות

ע שוררד  ורבעולם,  לעמך  ך  ועד  המנהיגות  ת 

גרידא ישראל.   דתי  עניין  זה  אין  כך,  או  כך 

מסרים   בחובו  שטומן  מסגרת  סיפור  אלא 

התקוממותם  המסגרת.  על  של    לשמירה 

ביטוי  וק היא  ואהרון  משה  על  ועדתו  רח 

להיעלם  הולכת  שהיא  החוששת  לקבוצה 

הציבורית החברתימהעשייה  מהמרחב   ,   

 ומהזיכרון ההיסטורי. 

-כיב ביולוגי כרניתן לפרש    זיכרוןושג  מה  את

כרכיב    ו( אבמוח  ולשמרם  דברים  לזכור)  פיזי

כחלק  תודע-רוחני  ַדת )   ִמיתֹוסמתי,    ַאגָּ

א,  ְקדּוִמים או    (שושן    בןלפי  קהילה  של  של 

,  עולם  זכר  הקמת )   הנצחהעם. ומכאן הדרך ל

דרישתו של  קצרה מאוד.  (  לנצח  זכר  השארת

בעשייה  וק חלק  לקחת  מוצגת    יתחנלופהרח 

הנושא פירות   ,במקרא כמעשה טכני לכאורה

כפי  טווח  ארוך  מתהליך  כחלק  ולא  בעין, 

הפרשה   מלכתחילה.  קורח  התכוון  שאולי 

בהתקוממות     ( 15-1,  טז  'במד) שנפתחת 

ועדתו  קורח  של  המעשי  למבחן  מיד  עוברת 

במבחןמשל   (.30-16  שם) עמדו  מפעיל   ,א 

לראשונה   עולם  ייחודיבורא  ו  עמשמש  עונש 

  וד כל זיכרון ממשי לקורח ועדתו:איב

ה  ּוָפְצָתה" מָּ ֲאדָּ ה   ַוִתָבַקע]...[    ִפיהָּ   ֶאת  הָּ מָּ ֲאדָּ   הָּ

ֶרץ  ַוִתְפַתח]...[   אָּ ם  ַוִתְבַלע  ִפיהָּ   ֶאת  הָּ   ְוֶאת   ֹאתָּ

יֶהם תֵּ ת  בָּ ל  ְואֵּ ם  כָּ דָּ אָּ ת  ְלֹקַרח  ֲאֶשר  הָּ ל   ְואֵּ   כָּ

ֲרכּוש יֶהם ַוְתַכס  ]...[  הָּ   ִמתֹוך   ַויֹאְבדּו ץֶר אָּ הָּ  ֲעלֵּ

ל הָּ מחיקה    (.35-30,  טז  במדבר)  "]...[  ַהקָּ

לדמויות,  ממשי  זיכרון  כל  של  טוטאלית 

בזה  בפרשה.  המעורבים  ולנוף  לרכוש 

לכאורה נסתם הגולל, תרתי משמע, על אותו  

האיא שיא  לאחר  שמיד  אלא  והנס רוירוע.  ע 

העם חזה  בו  ה  ,הייחודי  את  מעלה  בורא 

הזיכרו ה דמלקן  מוטיב  תבמה:  ת    ַמְחתֹות   אֵּ

ִאים ֶלה  ַהַחטָּ אֵּ ם  הָּ ׂשּו  ְבַנְפֹשתָּ ם  ְועָּ י   ֹאתָּ עֵּ   ִרקֻּ

חַ   ִצפּוי   ַפִחים שּו  ]...[  ַלִמְזבֵּ   ְלאֹות  ְוִיְהיּו   ַוִיְקדָּ

י ל  ִלְבנֵּ אֵּ י  ִזָכרֹון  ]...[  ִיְׂשרָּ ל  ִלְבנֵּ אֵּ ,  יז  'במד)"  ִיְׂשרָּ

לאות    (.5-1 הופכים  הפיזיים  השרידים 

משחלכ  ,ימוחש של  ק  והמסר  הזיכרון  ימור 

 רוע.יאותו א

רק לאחר ששקע האבק על פני האדמה ונדמו 

הכלים צריפת  עולם    ,קולות  בורא  נפנה 

ו לאהרון  אתללהסביר    הדרמה   מטרת   בניו 

בה   צפינו  עתה    ( 7-1,  יח  'במד) שזה 

שמירת   על  אחריות  נטילת  שמשמעותה 

 ך תָ ִא   ָאִביָך  ּוֵבית  ּוָבֶניָך  ַאָתהמשמרת הקודש:  

 ִאָתך  ּוָבֶניָך  ְוַאָתה  ַהִמְקָדׁש  ֲעֹון  ֶאת  אּוְש ִת 

ְמרּו]...[    ְכֻהַנְתֶכם  ֲעֹון  ֶאת  ִתְשאּו   ִמְשַמְרְתך   ְושָּ

ל  ּוִמְשֶמֶרת ֹאֶהל  כָּ ֶליך  ּוְוִנְלו]...[    הָּ ְמרּו  עָּ   ֶאת   ְושָּ

ד  ֹאֶהל  ִמְשֶמֶרת   ֵאת   ּוְׁשַמְרֶתם  ]...[  מֹועֵּ

  ]...[  ַהִמְזֵבחַ   ִמְׁשֶמֶרת  ְוֵאת  ֶדׁשק  הַ   תֶר ִמְׁשמֶ 

   ".ְכֻהַנְתֶכם ֶאת ִתְׁשְמרּו ִאְתָך ּוָבֶניָך ְוַאָתה

את    ולשמור  לשמר  מצווים  ובניו  אהרון 

הקודש   אך  משמרת  אמנם,  יקרב"  אל  "וזר 

והוא   זכרונו של קורח ימשיך להדהד במקרא 

לדורות הא  תהלים)כגון:    יונצח  רוע יפח(. 

 קולקטיבי   זיכרוןנושא עימו  היתוס  למך  ופיה

  שהיא   מחלוקת  כל"ל:  "המתומצת בדברי חז

  לשם   ושאינה  ,להתקיים  סופה  שמים  לשם

  היא   איזו.  להתקיים  סופה  אין  שמים

  הלל   מחלוקת   זו  ?שמים   לשם  שהיא  מחלוקת

  מחלוקת   זו  ?שמים  לשם  ושאינה  ,ושמאי

 .יז(, ה אבות )משנה" עדתו וכל קרח
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 ..."  לךי לתיפת ואני"     

   19:40 תפילת מנחה בימות החול בשעה                   

 קורח פר'  שבת

   נרות  הדלקת - 19:25

 מנחה  –  19:40

 קבלת שבת, ערבית 

---- 
 בבית הכנסתין מני   –  08:30

 גדולה  מנחה –  13:30

 קטנה מנחה  -  17:15

 יוחנן מאלי  –  בביה"כ שיעור –  17:35

 השבת   תאצ  -  20:30

              

 

 

 

 

 . ולכל החמולה  ת ויאירילאיהורים ללנישואכם, וי לסל גינתו דרורל* 

 . ירדןם בח"ל ע ענבר ךבתלנישואי  ליברמןיפי לצ *

 .דת הבןללהו ן בזקושמעו רלתמ* 

על האפשרות   , שמחהמיכל ולסבא וסבתא  ,ואלי מיכלולהורים  בברל אורילושוב, * 
 . מצווה-לחגוג סוף סוף את אירוע הבת

 .ודניאלה ליאירבן  ,לדת הנכדהול י שנקרסורחלה ויל* 

   , למצוות.חגי ומוריהנם של , בגילבהגיע הנכד  טולילה-בן לשלומית ויוסי* 

 
 

 

 ! ! מזל טוב
 

 :  שך מעמ' קודםהמ

לשימור   רבות  הזיכרון דרכים 

קהילטההיס של  והמיתוסים ורי  ה 

להנצחת  רבות  דרכים  אותה.  שכוננו 

לאורך   מייסדים, ובונים  חלוצים 

ילה אותה מוב  בשימור המורשת  ,הדרך

נבח קבוצה  לכאן   .רתאמנם  פנים  יש 

 , המורשת הרוחנית שימור    – ולכאן 

 

ונה  )המכהתרבותית  והחברתית   

אונסקו   בלתי  'בהגדרות  מורשת 

לצד  'מוחשית המ(  על  ורשת  השמירה 

הקוהפיזית כלי  הבנוייה,  )המכונה ד,  ש 

'מ אונסקו  מוחשיתבהגדרות  ך כ  ,('ורשת 

והנצחה   זיכרון  יוצרים  הם  שיחדיו 

שהכל  ובלבד  וקהילה,  מקום  של  שלמים 

 ים. לשם שמי

 

 נושא השיעור של 

 :יוחנן מאלי

  –ניסיון האושר השלם  

אחר משמעות  החיפוש  

 בחברת השפע 
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 וטל איתן חמ/  ת הדיון על עזרת נשים ראלק

ל הנהלת הקהילה  הצעה   אספהבקרוב תביא 

את במפלס  להגדיל  הנשים  הכניסה   עזרת 

הבקשה   הכנסת.  לסלוי,  לבית  מיאיר  הגיעה 

חנוך פניני ואנוכי. כבר כתבנו  איילת אריכא,  

לנו חשוב  הדבר  מדוע  בעבר  חשבתי    .פה  לכן 

עם הרבנית    רךעראיון שנוך  תטט מ הפעם לצ

הרבנית החדשה  מירוויס, שהיא  -שירה מרילי

מרילי באפרת.  תמר"  "שירת  -בקהילת 

בכתבה  מ ראשון"  ל"מקור  התראיינה  ירוויס 

ב  היא  שפורסמה  השאר  בין  החודש.  תחילת 

אבל  למניין,  נספרת  לא  שאני  "נכון  אמרה: 

חלק  להיות  יכולה  לא  שאני  אומר  לא  זה 

לכתיים  ים הלחיות חית  רי בוחמהקהילה. אנ

המ את  מבינה  ואני  שמעות  אורתודוקסיים 

 ... אני מבינה שאני לא נספרת למניין  של זה

במרחב של    ,ולא מניחה תפילין, ועדיין אפשר

ה יותר   ,כנסתבית  שהיא  בתודעה  להיות 

הוא   מניין  לקהילה.  אבל    10רגישה  גברים, 

וילדים גברים  ....    קהילה היא מקום לנשים, 

גשל  קהילהה רואה  נשיםי  כחלק   ם  וילדים 

 ממרחב בית הכנסת". 

ג דרשות  היא  נותנת  היא  כיצד  מתארת  ם 

"אני הכנסת:  קורה   בבית  זה  את  רואה  לא 

ה לרדת מעזרת  בבית כנסת שבו הרבנית צריכ

לדבר.   כדי  הגברים  עזרת  את  ולחצות  נשים, 

בין   ישנה מחיצה שמפרידה  בבית הכנסת שלנו 

 . " התפר ברת בקו  מד ו ומדת  נשים לגברים ואני ע 

ר ה לתאטיבימירוויס ה-הרבנית שירה מרילי

חלק יהיו שכדי שהנשים   –את התחושה שלנו 

הן צריכות להיות פעי ל ממרחב בית הכנסת, 

לאחר    קרובות ההתרחשות.  למקום  יותר 

קורונה" "מנייני  של  וחצי  מקום    ןבה   ,שנה 

הגברים   לצד  היה  ה'ביחד' הנשים  ותחושת 

מהק  של שחלק  מי  גברה  יל הכל  ך  הצור  –ה 

  והרצון אף גברו.

יאלצו לשנות את  ישים ש אני מניחה שיהיו אנ

ב הכנסת  בבית  מושבם  והדבר מקום  כך  של 

מקום תפילה    שינוי של  ,יהיה להם קשה. אכן

שלמען   מקווה  אני  פשוט.  לא  דבר  הוא 

למקום   המתפללות  קירוב  של  המטרה 

יסת  –התפילה   בכך,  שיתקשה  מי  גל  גם 

  טובה. לשינוי וברוח

לנוש הסתייגות   לנבוע אחרת  יכולה  א 

באסתטיק אכןמהפגיעה  הכנסת.  בית  של   ,ה 

ומי יפה  כנסת  בית  לנו  תקווה  יש  ואני  וחד 

נוספת   מחיצה  שנכניס  לאחר  לעזרת  שגם 

בטוחה  גם  אני  יישמר.  זה  יופי  גברים, 

על   כל מאמץ לשמור  יעשה  שהצוות המתכנן 

כשאני   זאת,  עם  יחד  ערך  כך.  את  מעמידה 

רחב התפילה אל מול  מותפות של הנשים ב שה

האסתטיקה,   שימור  ערך  ערך  כי  בעיני  ברור 

  לסיכום, קירוב הנשים קודם.

אני    בבואכם הנושא,  על  בקרוב  להצביע 

מהלך  לאשר  חשוב  יהיה  לכם  שגם  מקווה 

המתפללים   ציבור  את  יותר  ויגבש  שיאחד 

תחושת   את  ויחזק  היחד  והמתפללות, 

הכהקהילתי בית  בתוך  סת נת 

 ברי  עשבוע הספר ה

ספרי ונוער  מכירת  סיטונאות   ילדים  במחירי 

בין השעות   (14.6)  ד' בתמוז   תתקיים ביום שני

 . במשטח 18.30-16.30

 עדנה תדהר                                           

 מחירי סיטונאות
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 80השמוני  שנת

 חילים להתניע... תמ

לדעת  הן    חברים, חשבנו והקשבנו מה  ,ישבנו יחדבערב סיעור המוחות, שהתקיים לפני כשבועיים,  

 . 80-המטרות העיקריות לשנת ה כל אחד

 היה מעניין לשמוע ולהיחשף לכיווני חשיבה שונים, דעות ורעיונות. 

 ון השונות:ת הדיובוצו ועלו בשלוש קכמה נושאים משמעותיים שב

 ורצון לבירור דרכנו וחזוננו בהווה ולעתיד. רךצו •

  ,חד, האווירה, הגיבוש והחיבור בין החבריםב ולהעצים את תחושת היטיישאיפה לרענן, לה •

 נו לקיבוץ. י ובינ

 רצון למעורבות, שיתוף ופעילות של שכבות הגיל השונות לחוד וביחד.  •

 חיצונית.תמשכת, למען מטרה ומ  תתפותרום בעשייה משרצון להתגייס ול •

 יתוח.  נושאים נוספים ומשמעותיים עלו ופתחו צוהר למחשבה, הרהור ופ

 תודה לחברים שלקחו חלק. כל קול משפיע ומאיר זוויות חדשות. 

 בינתיים, נאספת אצלי רשימת רעיונות והצעות.

 חברים נוספים שרוצים להציע, מוזמנים לכתוב לי. 

 

 רוע פתיחה יא

 " 5באירוע "פ"ז  נציין ונחגוג ת השנהחפתיאת 

 (22.7.21ביום חמישי, י"ג באב )

 ז )שושי זלקינד, יפעת כהן, נדב עמיר, עידו עפרוני, גפן עפרוני ועדי קריק( צוות פ"

 בעיצומן של עבודות ההפקה.

 השירים כבר נכתבו והולחנו על ידי חברינו ובנינו 

יוכעת הגיעו לשלב ליהוק   יקלי.הרכב המוזהם והשירי ְמַבְצעֵּ

 אלו ממש מתחילים בחזרות.ים בימ

 ... רשמו ביומנים והיו נכונים

 יש למה לצפות!! כי

    "ויש עוד מקום 

    ויש עוד אתגר 

    ויש עוד חלום  

 שעוד לא הגשמנו"  

 ( " ויש עוד מקום "   -  מרים ינובסקי ) 

 בברכת חברים

דגנית
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 ק. הילה
 

על   ה הודעהכל שבוע מופיעב  עטכמ

יחידת   של  הקיבוץ    ברחבי  "עוקץ "תרגיל 

הערב עם  בשעות  הקשר  כבר   עוקץ.    נמשך 

שנים עם היחידה שלנו  ואיש הקשר    מספר 

היחידה    תשהה  בשבוע הבא  .הוא אלי מוזס

צב"רבבניין   ,  ריכטר  שרהמ  ביקשנו .  של 

על   לספר,  ב"עוקץ"תת  עין צב"ר המשרמגר

 . היחידהעל עצמה ו

קרוב  ני  פל  תיעהג   .וקגמשי  אני":  הרש

הגרעין.    ,לקיבוץלשנה   לבד   אניבמסגרת 

משפחו  בארץ אצל  קולמןמאומצת    ."ת 

יש לי כלב   -  לכלבים?שלך  מאיפה הקשר  ו

אותו אוהבת  ואני  אותו   .בבית  אילפתי 

ש ב"עוקץ"  וחשבתי  משהו  שירות  יהיה 

ומגניב לך    -  ."מעניין   להתקבל? ה  קשהיה 

" מבדקשרה:  יש  כמו    גיבושיםו  ים כן. 

מוביחיד מתוך  ות  בנות    200בחרות. 

לגיבוש ו  15  -  שמגיעות   10-מתקבלות 

כמג בדרך  המסיעות  לסוף  אני  לל  לול. 

החלק    עכשיו שזה  א',  כלבן  של  בשלב 

את  מקבלים  המסלול.  של  הראשון 

ומתחילים    אליהםמתחברים    ,הכלבים

מתאמנים    -.  "אימונים זה  "  ?ביבנהלמה 

האימונ לבסיס  ת  בי  בקיבוץיש  .  יםקרוב 

  את הכלבים למדים  מ.  מפעליםפר, בתים וס

 

תחמושת  לחי  מצעיאלמצוא   נשק,  מה, 

אותם  והם  ,וחבלה במבנים   מחפשים 

לומדים משרה ש".  תאימיםמ הקשר  אנחנו 

לבין   עוקץ  יחידת  התחיל  בין  דרך הקיבוץ 

 נים בגרעיןג'ורדן, בחור שהיה לפני כמה ש

הבסיס    ,צב"ר בין  האם    -  .ץלקיבוששידך 

קש שואליא  ?ההשירות  שרהנחנו  את     .ם 

לוחמה   קודם כלזה  כי  "  ,", היא משיבה"כן

  היחידה.  עוקץל  ש  קהחל  אתומעבר לזה יש  

מובחרת   תנחשב זו    .ליחידה  גם  בשבילי 

יכולות שבנות  כמו    ,לוחמות  להיות  הוכחה 

 ". בנים

ב  תלוןהשנה   צב"מגורים  היחידה  ר. של 

"שר מסבירה:  קודמוה  היבפעמים   חידהת 

שלבפנימ  גרה ותיכוןה  ייה  התאים  לא    הז, 

כך. אותי    כל  שאלו  יהשנה  עאם  וד  ש 

הגרעין    ם שלאפשרויות, וחשבתי על המגורי

מהגרעין    .שלנו החבר'ה  את  והם שאלתי 

א  -.  "הסכימו מוחזקיםשרה,  הכלבים   יך 

. נמצאים בכלובים גדולים בחוץ  םה"  ?כאן

ר  לבק  מותר  -.  "בלילה  'עובדים'יום ום בנחי

תקרב לא לה  ,לא כדאי.  שבתלא חו"  ?אותם

ל לא  עוברים    . צלםוגם  במקרה  אם 

בעי  ,יםומסתכל לסיום?   -  ."היאין    משהו 

לקיבוץנא" תודה  להגיד  רוצה    האירוח   .י 

 ". עוזר מאודממש לא מובן מאליו וזה  
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ל אס לב  שימו  החברים.     של קבוע  מנהג  מים,  פשפת 
 לדורותיהם. הקיבוץ מקימי

 הקיבוץ הדתי  מתנועתחדש  קיבוץ   

הקרקע על  שבוע.  עלה   למשך 

שכבת    הגרעין שם  יכון.  תבי"ב  המייסד: 

 . ייליםהקוץ: הר הקיב

: "הר שלו זלקינד  ,ץיר הקיבואת מזכשאלנו  

זה??"קיילים??ה מה  המשך :  שלו    ?  חיפשנו 

" "למילה  זרק  ומישהו  וליםייהקהר"    זה ", 

   התקבל. 

 הייתם ומה עשיתם? אז איפה 

עבדנו .  ישנו במגרש הספורט  ,ומיםעלהיינו ב

 קטיםיפרווביצענו    ,בפרדס,  במטבחמים  בעלו

 וקטפנ.  בריכההוניקוי    תכנסה  כמו ניקוי בית

 בארי ושל סעד.  וץ  קיב ש של  " בגד ועבדנו    סברס 

הנו התנהל  שא איך 

 הכספי? 

כל  מראש  ו  נסגר עם 

עובד   כל  כמה  ענף 

מקבל   לכאורה 

כמה  וחישבנו    ,לשעה

הסמינר.   יעלה 

  ת לגזברי התקציב הגיע  

עבר    ומשם הקיבוץ  

המינהלנית   ,ורנהלא

 . של בית הספר

   "? מזכיר ה לחנו של  ו ש "  ושאים עלהנ היו  המ

כל כל   תא  ארגנו  ,מזכירות  יכחבר  ,קודם 

ההכנוה הגיעו  ת  הסמינר  בזמן  מוקדמות. 

 ,עבודהמוסר  בעיקר בנושאי    ,פניות מאנשים

  , וגם אחר שלא קשור למשהו מוגדר נושאל כו

 . אספההניהול 

 ?פותסבא איזה נושאים למשל עלו

הסמינר  עוד   אסתהילפני  ובה   תיחהפ  תפה 

ולאישורון  תקנ  הבאנו את   ,לדיון  וגיבשנו 

שלנו  זהוה דתית  להחייב   :כקיבוץ   ,תפללים 

לעבוד צריכים  וכולם  אחד  כולם  ,  נותנים 

שחובת   אספהבלשני.   שוב  הדגשנו  בקיבוץ 

 העבודה חלה על כולם.  

איך  לא מעט שאינם מקיבוצים.  בכיתה  יש 

 לבים בעשייה הזאת? הם משת

לכנ נ  'קיםיקיבוצנלא  ה'גם     נות ציבר   ענייןסו 

 ועשו את זה ממש מעולה. 

 ?כמזכיר ,גשתאתה הרך אי

בעיותט  תישהרג בהתחלה  היו  כמובן    ,וב. 

שטיפ אחרי  בהלאבל  אנחנו    ןנו  מה  והבנו 

מרוצה. עמדנו    תי הכל התנהל חלק והיי   ,רוצים

 ועבודה.   תרבות,  תפילות  השונים של  ביעדים 

  כספי,   רווחגם  היה  

לנו המה שאומר שהתנ

 ון. נכ

אישי ן  תנזה    ,באופן 

על   מבט  נקודת  לך 

 לל? הקיבוץ בכ

קשה. אולי   שאלה 

עבודת    עלר  אח  מבט

  , הדיונים על  ,  ת המזכירו 

לשולחן  דברים      . והבאת 

 . היבט שאנחנו לא מודעים אליו בדרך כלל זה  

 עלו נושאים של שיוויון ושיתוף?

קיבוץ שיוויון  בהכבר    ,בסמינר  יש  גדרה 

ה לוכולם מרוויחים   ם  הדיוניפת.  תמשוקופה 

משקי  היו מה  בתקציעעל  או   בים   תרבות 

 ארוחות.ב

נגמר"   של "עוד פרויקט  בסוף היתה הרגשה

 ? רוח-התרוממותאו 

  ההרגשה היתה של התרוממות רוח.
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מנשוא ארוכה  תקופה  נראה    ,אחרי 

מתחי לעצמושהעולם  לחזור  השגרה   .ל 

מגי לה,  מביןחמבצבצת  ם  הסגרי  ה 

החומות  ותההגבל ו שומר  מעל  מדלגת   ,

 לנורמליות.ו לחזור קוראת לנו

כולכם מהבידודים   מוזמנים  אז  לצאת 

לדרך    .גוניותוהמי החליטה    , כצידה  ק.הילה 

ש  בפניכם  התרבות  לחשוף  אירועי  מלבד 

לנו    ,של הקיבוץ  השופעים מגוון אירועים יש 

 . מטעם המועצה האזוריתרבות יות וואפשר

פנשיאר יעקבלינו  ת  תרבות  רכזת    ,ענת 

: ענת  "לנו?מה יש לך להציע    ,ענת"  :במתנ"ס 

התרבות    ועולם  ,ת הקורונהעברנו ברוך ה' א"

הרבה:   .להיפתחחזר   הספקנו  האחרון  בזמן 

של   רובס  מופעים    גער כ,  וזאקובי  ודני 

שבו שבת ישראלית"  "   בשםמתקיים פרויקט  

נתןים  מופיע כץ  ,שולי  גול  ,עופר  ברג  דורדה 

משפחתבערב  שפיצר  אוהונ וים  בערבים יים 

 .הצגות ילדיםקיימו כמו כן הת+ ו 60גילאי ל

צפ לנובהמשך  מרובים  ויים  קיץ    : אירועי 

מופע משירי  אהוד בנאי, עקיבא,    הופעות של

טהרלב,   עם מופע  יורם  ירושלים  שירי 

רויט של  סטנדאפ  אסנר,  ויטלזון,האחים   ל 

להיכ  ילדיםההצגות    ,וכן ת התרבו  לחוזרות 

 .בים בדרךים ראירועועוד  ה.בגבע

מתפרס  הממהאירועים  באתר  ועצה, ים 

פרסומים בחבל "ראת  קפ הנאצת וואטס בקבו

מע  ,"יבנה וייצמןואני  לרחלי  גם    -  בירה 

בקיבוץ הנ"ל    .שתפרסם  המקורות  בכל 

דרכם   קישוריםמצורפים   להירשם    שניתן 

מסובסדים    ם.לאירועי במחירים  האירועים 

 להירשם.  כולם ים אתנואנחנו מזמי

  סרטים מצוירים  סוף יולי מרתון כמו כן נקיים ב 

 "הכניסה חופשית! –בוץ שא בקיעל הד

תרבות למחלקת  במ  ,בנוסף  אגף קיים  תנ"ס 

רבים  תוכן  אירועי  הצעירים   : המספק    מרכז 

   :"רינה שתפי אותנו". רינה טלולה של בניה

" הצעירים רינה:  לתושבי   מיועד  מרכז 

בג נותנים    .18-40לאי  יהמועצה  מענה אנחנו 

משוחייליל סטודנטיםם  הורים   ,חררים, 

לידהו  צעירים בחופשת  ם  מקיימיו  ,נשים 

עסקים מגוון    אנחנו  ,בנוסף  .פורום  מציעים 

קורסים  רחב   סדנאות,  תרבות,  אירועי  של 

  בשבועיים האחרונים רק    :לדוגמא.  והרצאות

צילום    קיימנו סדנת  לנשים,  איפור  סדנת 

  של   עה הופ איטלקי,  ול ביש סדנת  ו  ןרטפואבסמ 

לזוגיות,  יו סדנאות  דיין,  הכוון  בל  סדנאות 

   דנטים.הכשרות לסטוו תעסוקתי

עם  ההשבוע   תעסוקה  שבוע    13תקיים 

תחו  במגוון  בזום  את הרצאות  שיקדמו    מים 

של  המעוניינים הבא  שיתוף    ם.הלתפקיד 

ביא לנו מר  "בית הספר מזמו  פעולה חדש עם

וחות עם  הופעות פת  -  את "מזמור במרפסת"

  , בנוסף  .םאווירה טובה במרכז הצעירירה ובי

אי  יתקיימו כשלל  של  גון  רועים  דוד הופעה 

ששון,   ומירון  יסטלביא  של  גבני,  נדאפ  וסי 

גלעד האן על מוגנות , הרצאה של  ערב נשים

יוגה,  ברשת לידה  בייבי  בחופשת  , לנשים 

קבוצותהנחייקורס   ג'קקורס  ,  ת  קורס  לק   ,

 .ערביתוקורס  לינגיהום סטי

 להםשם  ורסמים וניתן להירועים מפכל האיר

מר  בפייסבוק של  הצעירים  ובאינסטגרם  כז 

יבנה וואטס   ,חבל  קבוצת  שאפשר  אוישנה  פ 

לרינה:  אליה  להצטרף    0545684272  בפנייה 

 ."המועצה רובאת

לשמוע על כל  אישית, ק.הילה התעייפה רק מ

יו  ההאפשרויות, מקווה שהחברים והחברות י

 . לקח   ןחו בהם וייקחרוצי יותר
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דר דבורית א/   משולחנה של מנהלת הבריאות

 שלום לכולם, 

בתחום לא   העוסקת  כתבה  לפתוח  ניתן 

א  ללא  של  הבריאות  קורונה"זכור  , "צח"י 

להזכיר    .בו אני יושבת כבר שנה שלמה  צוות

את  את   חיסונים ה  את  קות,הבדיההנחיות, 

נ  בתקווה  .וכיו"ב לנושישלא  אלו  אדרש  ים 

והודיה    ,בעתיד במרומים  ובשבח  לשוכן 

שעבדו )פים  ולצוותי הרפואה והצוותים הנוס

מ הקלעיםברובם  על    -  (אחרי  טיפול  הנודה 

בעיקר ו  ,לאורך כל הדרךועל הדאגה  מסור  ה

   .זה  לא פשוטרוע יבשלום מאשיצאנו  כךעל 

הכנסת. בשבת האחרונה חזרנו לשגרה בבית  

שלו  שילב  נחמיה   התורה  שברך"  בדברי  "מי 

רשותו ואני את    ביקשתיאיים.  צוותים הרפול

 :רהברכה שחיבאת   תצטט מ

אבר" אבותינו  שברך  ויעקב,  מי  יצחק  הם 

ולאה,יוא רחל  רבקה  שרה  יברך    מותנו  הוא 

והאחיות,  האחים  והרופאות,  הרופאים  את 

הר צוותי  לאות,   פואה,וכל  ללא  העובדים 

ושומרים על כל אזרחי    מסכנים את חייהם, 

מגיפה שפרצה בארצנו  י המפנ  ראלת ישמדינ

 לוהינו. -ובערי א

רוח לוהינ-א  השםיתן להם   עוז  ו חכמת לב, 

הנדבקים  ובינ לכל  ארוכה  להעלות  יתרה,  ה 

 במחלה. 

הרפואה  אנשי  על  ישמור  הוא  ברוך  הקדוש 

נגע   מכל  וצוקה,  צרה  יחזקם    מחלה,ומכל 

ואכזבה, קושי  עייפות,  ברכה  בשעת   וישלח 

בנו דברי  ימו  ויקו  ם,ידיהוהצלחה בכל מעשי  

דשך: "והסירותי מחלה מקרבך ... ִכי ֲאִני וק

ן ְיִה  ר ְפֶאָך", שםה ן.ְוכֵּ מֵּ צֹון ְונֹאַמר אָּ  י רָּ

 

 סביוןבית 

פניות   אישרה  שקיבלנובעקבות  הנהלת , 

לבית   הנהלה  הקמת  אשר    ,סביוןהקהילה 

הבריאות ועדת  על  מבוססת  מטרת  תהיה   .

זו ניהו  וותלל  יאה   הנהלה  סביון את  בית    ל 

של  ו השוטפת  הפעילות    ולשמש ,  ביתהאת 

  .בני משפחותיהםרים ו יה נוסף לדיימוקד פני

 

 : והחברים בה ההנהלה  מבנה

 אילה עמיר,  -יו"ר ועדת הבריאות  - תמרכז 

 דבורית אדר,    -מנהלת ענף הבריאות 

ריין   -הציבור בהנהלת הבריאות    נציגי מרלי 

 ורבקה שריד,

 , ון גוטליבשמש - הקהילהנהל מ

 טובה פניני.  - מנהלת הבית

 איר לה דיירי הבית וכלל החברים המבקשים  

תלי  ועל הנעשה בין כ  להעיר לנו את הדרך או  

ואחת   ,הבית אחד  כל  אל  לפנות  מוזמנים 

 מחברי ההנהלה הנ"ל. 

 

 :תוספי מזון

החב המזון השתתפות  תוספי  ברכישת  ר/ה 

יות בטון צורם  גורמת לא אחת לאי שקט ולפנ

על  אל שהתקבלה  ביצוע    הממונים  החלטה 

בוצעה    בתום שנה לחיוביםפת החברים.   אסב

על  ב והוחלט  העדעדכוןדיקה  מתבטא  .  כון 

  ". 80"מעל גיל  תחת הכותרת:  בהוספת מדרג  

החיובים   טבלת  אשר    ,המעודכנתלהלן 

הק בהנהלת  ובהנהלת אושרה  הילה 

 הבריאות: 
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 הערות וז הסיבסודאח תוספי מזון אוכלוסיה

 כלל החברים 
, ויטמין  Bברזל, ויטמין 

D קלציום , 
 סבסוד מלא 

  בהתאם להמלצת צוות
 רפואי.

 *40עד גיל 
כלל תוספי המזון למעט  

 ל.לעי האמור
  אין סבסוד 

 ₪ לחודש 120עד  על חשבון הקיבוץ  80% "             80ועד  40גיל מ

 80מעל גיל 

 ₪ לחודש 300 עד   סיבסוד מלא צנטרום סילבר 

  הקיבוץע"ח  80% אר הש

  חודשים. 3-חיוב החבר מתבצע אחת ל ,ןכמו כ בדק נושא הסיבסוד בעוד שנה.יי ,ומטה 40מגיל  *

 

   דוקטור תציל אותי

 עדי לאון: לחן  יוסי גיספן: מילים
 

ואב לי  כ ,אני מאוהב  דוקטור תציל אותי

 בחזה

 דוקטור זה המצב ,הלב שלי נגנב

 .אז בוא ותרפא אותי עכשיו

 .... ...דוקטור תציל אותי

 

 פחדים שלי בעצב על ה  סיפרתי כבר לפסיכולוג 

 וג ממה לדאאין לך   אמר לי

 . הכסף ואז לקח לי את

 .. ל אותי.....דוקטור תצי

ראשון    "מוצ"ש"  במוסף מקור  מתאריך של 

כתב התפרסמה  בסיוון  של  י"ז  יטל  ורה 

"–ויטלזון אותייעקבס  תציל    , "דוקטור 

זו ובקהילה    ,לנוהמתארת קהילה הדומה לש

הצלה"צוותי   הכתבת  ורופאים.    "איחוד 

לצוותים  פניות  של  קצה  סיפורי  מביאה 

לאורך  הרפו כולל  היממה  שעות  כלאיים   ,

וחגים קצה"ו  שבתות  מקרים  סיפורי  של   "

מבלי   הרפואי  לצוות  פנו  חברים  בהם 

 . ב כלל במקום, בזמן ובדחיפותלהתחש

  'םחיי-מציל'ברור לנו שבמקרה  יה שלי,  יברא

הרפואה  לצוותי  היסוס  כל  ללא  לפנות  יש 

מיבאופ מתלבטים  .  דיין  לנסוע  האם  אם 

כאשר  "  ,ללובכסיבה לפנות.    למיון או לא, זו

ספ ספק   -  ק יש  אבל  "אין  לפנות.  ...    וצריך 

אקמול   כדור  בשביל  בבית האם  לנו  שנגמר 

את הכוננה   נעיר  כאב  אחות  בגלל  האם  ת? 

ימות השבועכרוני שמטרי נה  נפ  ,ד לאורך כל 

הרפואה?  לבלי מצוותי  אחד  אל  במרבית  ה 

אנחנו יודעים להבדיל בין מקרה של    המקרים

ן  ובי  ,לאמבולנס  שמחייב קריאה  , ימייד  צורך

להרגיעשאפש  צורך או    לדוגמא  ,ר  באקמול 

ונשיקה)פן  ונורב ממתק  חיבוק,  בסתם    , (או 

לצוות ולח שפונים  עד  שעות  כמה  כות 

 הרפואי.

לנו  בקש השירמכם:  ה  מילות  דוקטור  "  לפי 

הרפוא"תציל אותי צוותי  יעשו  ,  הכל  ה שלנו 

עזרה  כדי דחיפות   ,להושיט  על  חישבו  אבל 

 והמקום.   הזמן ,טיפולה

https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=498&lang=1
https://shironet.mako.co.il/artist?prfid=1076&lang=1
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  , זר בחודש יוליחברים וענפים הנזקקים למטבע    ,ל"לחו  תידיותע  ותלנסיע ערך  ימנת להעל    -מטבע חוץ  

איתי   בתיאום  להיות  הנסיעה  לפנימתבקשים  מהנהלת    15.7-ל  29.6ן  י בש  בתאריכים  .מועד  איעדר 

 וייסמן   שנהשולכולם,  נסיעות טובות   חשבונות.   ה

ביום    בגדים ה במחסן  חברת "גליק"    ת מבי   בחר קטן לגברים  מ ו  , ילדים ל   , ( כולל טייצים )  לנשים   מכירת בגדי ים 
 גוטליב   עפרה   , בשמחה   או ו ב     . 0.061-00.91  השעות בין    ( 16.6)   תמוז ו' ב   הקרוב   ד 
 

 מרפאה 

בהם   קצה  בימים  את  מציינים  אנחנו 

לאחור  הקו להביט  יכולה  אני   ולומררונה, 

שהיתה בחזית,   ,שלנו  השהמרפא  רב  בסיפוק

נכון  ת מאד.  טובה  בצורה  שמכורח פקדה 

גם  הדברים זה   ,חיכוכים מעת לעת  היו  אבל 

בתקופה   טבעי  בלתי  אך  ובעיקר  לחוצה  כה 

ההנ  ,ידועה מששבה    חדשות   תנות חיות 

הםלבקרי עשתה  המרפאה    מנת   לעכל  . 

בריאותנו על  על   .לשמור  אמת  בזמן  ידעתי 

מחברי/להכניס    ההחלטה הקיבוץ  מי  ות 

ובדיקה(לבידוד   חקירה  לא   הוז  ,)לאחר  גרר 

  . כלליםהעם חברים על שמירת  עימותיםפעם 

 שהמרפאה פעלהאני בטוחה    ,ה לאחוריבראי

באחריות ובעיקר  תודתי  כך  ועל    ,נכון 

  והערכתי.

 ופאת משפחה ר

קופת    המרפאה של  להתנהלות  כפופה  שלנו 

חולים כללית. ע"פ סיכום של הקופה עם ד"ר  

שד"ר מיטל  כבר מזה כחודשיים    ,דיטש  מיטל

 .  קבוצת יבנה ב   כרופאת המשפחה שלנו   ת שמש מ 

ראשמ יום  מפרסמים  ון  די  בהודעת  אנו 

.  של אותו השבועשעות הקבלה  וואטסאפ את  

בהזדמנות  רוצ  אני תודה  לומזו  ה  גדולה  ר 

ואיתנה  העיקר,  ו  ,מיטל  לד"ר טובה  בריאות 

 לכולנו. 

ר ולאוזן אשמח להיות לעז  ,דתמיכמו  לסיום,  

! קשבת

 ופשת הקיץ מרכז למידה גם בח 

     ו' -מרתון אנגלית לכיתות ג* 

 ד' -כיתות ג'ל מרתון שפה וחשבון * 

 . ( 15.7)   ב ו' בא   ליום חמישי עד  (  11.7החל מיום ראשון ב' באב )   המרתונים יתקיימו אי"ה  ❖

 . (15.6ההרשמה תחל ביום שלישי ה' בתמוז ) ❖

 לאדריאן פאסטא לשלוח הודעת וו שי –למרתון אנגלית 

 אפ למזל סטא לשלוח הודעת וויש  –בון למרתון שפה וחש

 .ד והכיתהאת שם היל בהודעה*נא לציין 

 בהמשך -נוספים )מיקום ושעות(  פרטים

 כולנו, מזל גוטליב בהצלחה ל                                       
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   מחדשות צוות טיולי חורף  –מדרימים בשמונים 

ואין  ת קורונה,  אין  כאילו  כאן.  כבר  שפ"ב 

י צוות טיול  ,בר אחרהחומות' או כל דמר  'שו

חודשים לקראת השנה  זה מספר  פועל  חורף 

לצוות הבאה המזכירות  קריאת  בעקבות   .

פעילותו את  מחדש.   ,להמשיך  הצוות  רוענן 

ומתי   ברוכי  ליצחק  מודים  שהיו אנו  אלטמן 

רב שנים  במשך  לעשייה    , ות שותפים 

ומושיק ומקבלי כהן  יפעת  את  בברכה  ם 

 גרוס. 

בצוות,    בדיונים עיקרון שערכנו  ולאור 

וגיות בין צפון לדרום, הוחלט על מיקוד  ריהס

מלונות   הטיול בסיור  רמון.  מכתש  באזור 

הופתענו לגלות שורה   שערכנו לפני כחודשיים

אכסניות   של  ומגוונת  בעיר ארוכה  ומלונות 

)שכ רמון  מצפה    מתושביה   60%-הדרומית 

אנו  אלה  בימים  מתיירות!(.  מתפרנסים 

חוז  עומדים חתימת  'פונדקלפני  מלון  עם   ה 

שנמצא   טיול  רמון'  עבורנו.  ביותר  המתאים 

אנ"א    גרים מבו  של  החדש  במלון  יתאכסן 

המכתש שפת  על  תנאי    , הממוקם  את  ומציע 

 הנגישות הטובים ביותר. 

)טיולי אילת(  חברנו    –  ולמדריך הטי  -מכבר 

שהוא    ,קילהבוס   שלמה לבשר  שמחים  ואנו 

הזמ לוח  את  מה פינה  למעננו,  שלו  נים 

    הטיול.יעצים את חוויית ש

ל   6נקבעו    –  הטיולים  מועדי טיול מועדים 

ינואר החודשים  .  2022לשנת    מרץ,  -במהלך 

נת להקל על החברים אנו מציעים מגוון על מ

בוע. 'טיול אתרים' יהיה במחזור של ימים בש

  החמישי. 

1. 24-26/1 3. 8-10/2 5. 20-22/2 

2. 1/2  30/1 4. 14-16/2 6. 1-3/3 

 

מחפשים   הטיולים.   גןסלואנו  למיזם  ואיור 

 . מוזמנים לשלוח הצעות

 בברכת חן הארץ, 

ילך, בכל מקום  שלך ובשב  –  צוות טיולי חורף

 ובכל שעה!

בגלייבטר,   טל  אלטמן,    , גרוס  ק יושממאיר 

 ואבי ששון  יפעת כהן, ברלב-מיכל סופר

  

 זהירות, כלבת!

 באזורים שונים בצפון הארץ.   לים קיץ ותקופת החופשות מביאים רבים מאתנו לטיו ה 

יש דיווחים רבים   הז  רצינו להפנות את תשומת ליבם של החברים לכך שלמרבה הצער, באזור

. על כן יש לנקוט זהירות רבה בכל עת שמזדמן למטיילים מפגש נגועים בכלבתעלי חיים על ב

  "צמודים" לבעליהם. לשהו עם בעלי חיים שאינםכ

בכל מקרה של חשד להידבקות    הנעימות-הסיכון הרב ועל אי  ם עלאין צורך להכביר במילי

ואף לדווח בכל מקרה ניים, להיזהר, להזהיר יעבמחלה זו. לכן הנכם מתבקשים לפקוח 

     שנראה חשוד.

 חברי צוות חיות המחמד.   ,  חוטבו בברכת קיץ נעים
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 סיון   / פה אס לקראת ה   –צוות להבאת הצעה להפרטת המזון  דיווח  

הב אסבשבוע  בפני  נציג  את  א  החברים  פת 

ש העבודה  העקרונות  וות  הצ ל  תהליך  ואת 

הצעת מבוססת  אלטמן,  )  ועליהן  תולי דוסי 

כבגלייבטר,   עדי  דגני,  ליבר, ץ,  "אדית  דפי 

 טת המזון.( להפריהודה שריד ,סיון לנג

הסיבות  מה  שאלנו  העבודה  בתחילת 

 טה?שהובילו קיבוצים אחרים להפר

 ריות: סיבות עיק שלוש קיבלנו

 מניעת בזבוז וצריכה נבונה יותר   –כלכלית   .1

 שיפור איכות המזון –איכות ותזונה  .2

 'אל תסתכלו לי בצלחת' –רתית חב .3

)שרובם   מקיבוצים  חומרים  אספנו 

וה הופרט  המזון  בהם  בין  שיתופיים(  שווינו 

השוני   המודלים השונים. רשמנו מהן נקודות

ושא הקיבוצים  עצמנו  בין  נכון   –לנו את   מה 

  ליבנה בכל נקודה כזו.

ציבור, ועשינו זאת  היה חשוב לנו לשתף את ה

החבר בו  מקיף  סקר  התייחסו  ע"י  ים 

את  ניתחנו  מכן  לאחר  השונות.  לנקודות 

הציבור   העדפות  ויישמנו את  תוצאות הסקר 

 וך ההצעה. בת

 

ההפרטה להצעת  המנחים  העקרונות   ואלו 

 : הצוות מביאש

החברים יב המופרט שיועבר לידי  סך התקצ •

 השנים האחרונות.   5לא יפחת מהממוצע של  

  התקציב לכל בית אב יהיה מבוסס על מספר  •

 נפשות בכל משפחה ותקציב נוסף לאירוח. ה 

בחדר  ת • הארוחות  עבור  החברים  שלום 

מסובס  האוכל לעודד יהיה  לנו  חשוב  ד. 

האוכ בחדר  ולסעוד  להמשיך    , לחברים 

ו כמקום מרכזי בחיי ולהבטיח את השארת

 לה. הקהי

האוכל  • בחדר  שיוגשו  המנות  מגוון 

י  שיחולק  ומחיריהן  לתקציב  ותאמו 

הא )בתקציבם  ברמה לחברים  ויהיו  ישי( 

 נאותה התואמת סכום זה.

המודל יכלול את הפרטת כלל מוצרי המזון   •

 ם: בחנות, במיני ובחדר האוכל. המסובסדי

 

עדי  ן, יהודה, דפי,  לאחרונה השתתפנו )שמשו

ש )בזום(  בכנס  השיתופי"  ואני(  ה"זרם  ל 

בקיבוצ מזון  הפרטת  בנושא  ים  שעסק 

של  מניסיונם  הציגו  בכנס  שיתופיים. 

של  קי תהליך  שעברו  שיתופיים  בוצים 

השנים האחרונות. קיימת   20-הפרטת מזון ב

קיבוצים שעברו הפרטה,  הסכמה רחבה בין ה

  ת:שהפרמטרים הבאים השתפרו משמעותי

 ריכת המזון ומניעת בזבוז יעילות צ - 

 הגדלת יכולת הבחירה של החבר  - 

 וגיוון רב יותר של האוכל   איכות גבוהה - 

 המוגש    

 יה משמעותית בשביעות הרצון של ילע -

 הסועדים         

ההצעה  אספהב עקרונות  את  נציג   הקרובה 

 ונתעכב על: 

מבנה   המנחים,  העקרונות  ההפרטה,  מטרות 

התקצי  התקציב המזוןוהמקור  להפרטת    , בי 

זה ועוד. נשמח לשמוע את    איך  יעבוד בפועל 

בהערו עצות  החברים  שאלות,  הארות,  ת, 

 ודעות.
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שמשון גוטליב / קהילהו של  שולחנמ

 ימינו כקדם  יבה הש 

לאט   לאט  איך  לראות  השבוע  כמו  אין 

חוזרים   והחיים  להסתדר  מתחילים  העניינים 

נערכה   השבוע  שמחת   טוב   במזל למסלולם. 

הדשא  שוב  לסלוי.  וגינת  דרור  של  החתונה 

התאסף  הקהל  שוב  המברך שוב    , הואר,    קרא 

ועדה  עם  ה  "   קבל  ַאתָּ רּוך  ַח    י -ֲאדֹונָּ בָּ ְמַׂשמֵּ

ה  ן ִעם ַהַכלָּ תָּ  .”ֶהחָּ

יהיו   השבת  שולחנות  שוב  שבת  בליל  מחר 

לא   הגיליון  סגירת  עד  האוכל.  בחדר  ערוכים 

שמי   ברור  אך  לארוחה  הנרשמים  היקף  ברור 

בחדר  השבת  בליל  ליבו  את  לסעוד  שיבוא 

שפרסמנו   כפי  בשמחה.  זאת  יעשה  האוכל 

שעבר ב  נבחן    , שבוע  הקרובים  את  בחודשיים 

לא  משמעות   שבת.  בליל  האוכל  חדר  הפעלת 

 ספר זוכה. כל מ 

בליל   האוכל  חדר  ופתיחת  חתונה  כמו  אירוע 

ממספר   דורשים  של  שבת  לעשות חברים  רב 

תורנות שהיא לא תמיד בשעה נוחה אבל היא  

בשיתופיות   "יחד"  ואבן  בוחן  אבן  יסוד,  אבן 

תחדשות וחידוש אמנת  שלנו. אלה ימים של ה 

  חלק גדול מהווית חיינו בקיבוץ השירות שלנו.  

רנות וכמעט על כל צעד  חובת התו על    מבוססת 

גם   מליאה  לפעילות  החזרה  עם  ושעל. 

למסלולן התורנויות   התורנויות  .  שבות  סדרני 

ובמשק  במסירות,    ם עבודת   ים עוש   בקהילה 

ומקווים  בהגינות.   לקשיים  מודעים  אנחנו 

את ותורנים    ערבים שנהיה   וניתן  לזה  זה 

מקרה   . באהבה   חלקנו  התורנות    , בכל  לאחר 

וי  לסדרן  לפנות  יוכל  תורן  כל  עשה  י הראשונה 

יהיה   התורנות  ששיבוץ  מאמץ  שביעות  ל כל 

 . כולם   רצון 

 מחסום"מיני"  

הכניסה לחניית המיני היא לדעת כל הגורמים  

בטיחותי  מהווה   הוא  מפגע  לכך  שגורם  ומה 

רכביתנועה  העומס   ראספקים    של  יה  י ושדה 

שבשלב   הוחלט  ואז  בעבר  עלה  הנושא  מוגבל. 

הנושא   את  נציף  לחברים  הראשון  ונקרא 

ולחנות   להנחיה  הצמודים  להישמע  בחניונים 

המיני   חניית  טעינה  ואת  לטובת  להשאיר 

 .  ופריקה של נותני השירות

  , אשר אביזמרמר    –ממונה הבטיחות בקיבוצנו  

ו  נוספתחזר  פעם  הנושא  את  ולדעתו    העלה 

הבטיחות   המחסום   איןלמען  מהתקנת    , מנוס 

משיקולי בטיחות    . נוחיות שתיגרם-עם כל האי

גלגליים    מחמירים  דו  רכב  לכלי  הכניסה 

התת   החניון  דרך  ורק  אך  תהיה  וקלנועיות 

רועים במקביל לחדר  יקרקעי ומכיוון אולם הא 

 האוכל הצפוני. 

נעבור מדיבור למעשה ולאחר    בימים הקרובים 

ב נוס מספר  נתקין  דיקות  הציבור  ועדכון  פות 

 את השער. 

 התרעננות

ראשון  ליום    יצאה   ביום  הקהילה  הנהלת 

המעיינות ולימוד    התרעננות  שנחשב    , בעמק 

האחרונות  עבודה    בשנים  בו  שנעשתה  לאזור 

אוכלסייה   אחריה  שסוחפת  רחבה  קהילתית 

נעורים    ן מעיי   מטפחת רחבה מתוך היישובים ו 

 של גאוות יחדיה. 

נ  גלבוע  פגשנו  האזורית  מהמועצה  ציגים 

נחשפנו   המעיינות.  עמק  האזורית  והמועצה 

על   בדגש  המועצות  ברחבי  הרבה  לעשייה 

ה  וה פיתוח  מתחיל    סביבה טבע  זה  והנגשתו. 

לדבר,  משוגעים  כמה  טוב,  רצון  בהרבה 

התגייסות קהילתית וגיוס כספים וזה ממשיך 

ט ב  שמנגישים את הסביבה   יול פיתוח מסלּולי 

התחב  ולמקורות  תוך  לצומח  לטבע,  רות 

הוא    . המים  מהעשייה  גדול    באמצעות חלק 

הנוער  בני  שבעתיד ,  גיוס  מקווים   , מה  , כך 

 יהווה גם נקודת אחיזה שלהם במקום. 

את   נמצא  היכן  לעצמנו  חשבנו  חזרה  בדרך 

וכיצד   שלנו  הצמיחה  לתוכם    ק ו ניצ מעיינות 

 נקודה למחשבה.   תוכן. 
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 נח חיות  / משולחנו של המזכיר

 ועצהמ

שלישי   ביום  שהתקיימה  המועצה  בישיבת 

משפחת   של  בבקשתה  המועצה  דנה  האחרון 

סער לצאת לארצות הברית לשנתיים במסגרת  

נתן   של  עבודתו  לרגל  כלכלית  עצמאות  של 

(Relocation  נתן המקצועי.  מקידומו  וכחלק   )

שנמצאת   חשבון  רואי  של  גדולה  בחברה  עובד 

בין חברה  א -תחת  המזכירות  שרה  ילאומית. 

הבקשה וכן המועצה. הנושא יובא לאספת    את

 החברים כהודעה.   

הפעם   בפנסיות.  המועצה  דנה  השני  בסעיף 

בהפקדות   לטפל  ההצעה  השולחן  על  הונחה 

הישן   הפנסיות  בתקנון  נקלטים.  של  לפנסיה 

גיל   לאחר  שנקלט  מובהר  לו    30שלנו  יחסרו 

מגיל   ההצטרפות    30ההפקדות  ליום  ועד 

שעלו  ,לקיבוץ במה  לפגוע  הקיבוצית  ל  פנסיה 

העתידית אם יוחלט לחלק פנסיה כזו.  כמו כן  

להשלים   יידרש  שהנקלט  שאפשר  שם  מצוין 

את החסר הפנסיוני. עתה אנו מבקשים ליישר  

קו עם מה שמקובל בכל הקיבוצים השיתופיים  

ולדרוש מהנקלטים להתחייב להשלמת הסכום  

עדכון   דורש  השינוי  לחברות.  קבלה  לפני  עוד 

, הכנת חוזה בין הקיבוץ לנקלטים  והל קליטהנ

א  המועצה  הפנסיה.  בתקנון  את  יושינוי  שרה 

את   לקבל  לאספה  והמליצה  הנוהל  שינוי 

 השינוי בתקנון הפנסיה. הנושא יובא לאספה.  

 ( תמוז-חודש יוני )סיוןאירועי   -שולחן תרבות מ

 : מן הודה לר פרופ' י   מפי  הרצאה      , עים רו י א ה באולם    17:30  -ב   ( 12.6, ) תמוז ב   ' ב   ,  "קורח"   ' ת פר בשב     ❖

 ."שמשאין חדש תחת ה - חיסונים והלכה ,המגפותשכחת  "     

  ,םאירועיה באולם  17:00בשעה  (13.6, )תמוזב ג' ראשוןביום  ❖

 בחסות המתנ"ס. ,אריות בירושלים""ההמשפחה הצגה לכל 

אורך   ,קלוטם שטרא  תסדנת מקרמה עם האמני  ,18:00( בשעה 16.6בתמוז ) 'ביום רביעי, ו ❖

 .ת₪, בהרשמה מקוונ 60ות ובהשתתפות עצמית של שע 3-הסדנה כ

 פר:בות הססיור בירושלים בעק ,(22.6, )תמוזב י"ב  שלישיביום   ❖

    .21:30-ב  חזרה משוערת ,17:00יציאה בשעה  .גילה טל בהדרכת  ירושלים"  "מלכת היופי של

 בהמשך. שמה מקוונת הר

 .כוכבים""לילה של  18:00שעה מ (24.6, ) וזתמב י"ד ,חמישיביום   ❖

   נה בשטח. לי     -    ועיר אהלים   לכל המשפחה פעילות אסטרונומית    ארוחת ערב קלה, 

 ם ולבוא בשמחה! יכיתאר מוזמנים  לשריין את ה

 קיץ מהנה, בריא וטוב לכולנו  

  

 

 

 

   1221יחוד הצלה  א  050-6998317 /  4000ות חירום  אח  - "קורח"פרשת שבת 
בלבד יש   חירום  המרפאה סגורה. במקרה – 11/06  -היום שישי  :הקרובים במרפאהי שישי ימ 

   אורית פרל. – 18/06  -ב סביון.בית אחות לת לפנו 
 . יום ראשון לחברים מפורסמים מדי ד"ר מיטל דיטששעות וימי קבלה של 

 וות המרפאה. צ     ,בריאות טובה            .מול המרפאה ,ורים מראשדם יש לתאם ת  תבדיקו
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 / יונה וולך  תן למילים לעשות בך

 
ן ַלִמִלים ַלֲעׂשֹות ְבך   תֵּ

ֶהם ֱהיֵּ תֵּ   ֹחְפִשי   הן לָּ

לּו ִתכָּ  ה אֵּ ה ְפִנימָּ בֹאנָּ ה ְבך תָּ  ַנְסנָּ

י צּורֹות ַעל צּורֹות   עֹוׂשֵּ

יָּה  ה ֳחוָּ  ְיחֹוְללּו ְבךֳ אֹותָּ

ן   ַלִמִלים ַלֲעׂשֹות ְבךֳ תֵּ

לּו ַתֲעֶׂשי  ן אֵּ ה ְבךֳ ִכְרצֹונָּ  נָּ

ר בָּ ש ַבדָּ דָּ חָּ  עֹוֶׂשה צּורֹות מֵּ

ר שֶ  בָּ ה ַבדָּ  ְלך ַתֲעֶשינָּ

ר ְבִדיּוק אֹותֹו הַ  בָּ  דָּ

ה ִכי  ר אֹותֹו ַתֲעֶשינָּ בָּ ן דָּ  הֵּ

לּו ְתַחֶיינָּ  ִבין ִכי אֵּ ן תָּ בֵּ  ה הָּ

ּה כְ  רּושָּ יָּה ּופֵּ ה ֳחוָּ  ֶטַבע ְלך אֹותָּ

ה  אָּ ן ֶטַבע ְולֹא ַהְמצָּ  ִכי הֵּ

 ֹ ן ֶטַבע ְול  א ִגלּוי ִכי כֵּ

ר ְבך  בָּ ַבע דָּ ה טֵּ  ַתֲעֶשינָּ

ן ִמין ַחִיי ה ְכמֹו ֶשתֵּ  ם ַלִמלָּ

 ְבך ן ַלִמִלים ַלֲעשֹות תֵּ 

 

 

 על השירים: יצחק ברוכי

 l.combimkomon@gmaiהכתובת למשלוח מאמרים למערכת: 
 . ןי ושרית פישביירעיה זלקינד, ניר יעקבברג, נטליה גולד , המערכת: דינה ספראי
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