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 אסתר יוסף  / בשלח  ויהי

נחם  " ולא  העם,  את  פרעה  בשלח  ויהי 

.  ..  אקרוב הו  כיים דרך ארץ פלישתים  לוקא

ה ינחם  ושבו  פן  מלחמה  בראותם  עם 

 .מצרימה"

נצרד"ר   שבת" בספרו:    ניסן  של    " עברית 

שהמילה   היא  ,כימציין  פנים  וכבר    ,רבת 

ש לקיש  ריש    בלשוננו   משמשת  כיקבע 

ו  ,אלא  ,פן  ,: אםהמילים  במקום . עודמפני 

כמילת סיבה, כלומר    כי  תיבפסוק שלנו נרא

שהקצרה  משום  ארוכה  דרך  לעם  בחר  ה' 

העם  למצריה  בוקר את  לפתות  ועלולה  ם 

עק בדרך  ילכו  ואם  אליה.  לא  לשוב  לקלה, 

למצרי בקלות  לשוב  היוכלו  יש  סוברים  ם. 

ים  יתקלו בכוחות המשמר המצרישכך לא י

 בדרך ממצרים לעזה.  ש

השיקולים לא היו רק גיאוגרפיים אלא גם 

 שיקולים ערכיים שהתחשבו ברוח העם.  

נבון הרב   "פרשות  חיים  יע  צמ  "בספרו 

יהיו  הפרשה  של  הפתיחה  שפסוקי 

חינוך  קצין  של  לשכתו  קיר  על  ממוסגרים 

כאן רואה  הוא  חינוכי.   שיקול  גם  ראשי. 

להתגבש  העם  יספיק  הארוכה  בדרך 

המלחמות  ולה לקראת  בכניסה  שתחשל 

במדלארץ.   למשה      ברהשהות  זמן נותנת 

, לאזור אומץ  יוולהשפיע עלאת העם  לחנך   

האויב מול  לעמוד  מלחמות  ב  נצחול  כדי 

ל ואכןהםהמחכות  לומדים    ,.  אנו  בהמשך 

לה פוחד  מרגיע   ,לחםישהעם  ומשה 

 רישון".  "ה' ילחם לכם ואתם תח ,באומרו

נבוכים  ם"הרמב מצ  ,במורה  את  ב  מתאר 

טבע  בביציאה ממצרים: "שאין  עם ישראל  

שי בחומר    מלאכתעל    גדלהאדם  עבדות 

ידיו   ,והדומה להם  ובלבנים ירחץ  כן   ואחר 

  ."פתאום  ענקהילידי  עם  ם  לחוים,  וככלמל

רבה  ,כלומר בהכנה  צורך  על   ,יש  דגש  תוך 

 שהוא מרכיב חיוני בכל צבא.  ,רוח לחימה

יש גם מסר חשוב :  בהליכה בדרך הארוכה 

אוהקב" מוליך  מה  לא  אני  ישראל,  לעם  ר 

ב הקצרהאתכם  שתזכר  ,דרך  תמידכדי    , ו 

  . נחלהאל המנוחה וה  לאזה נגיע  לא בחופש

ל מוכנ  להיותעלינו   למשברים    ,תלאותים 

היעד אל  דרך  קיצורי  אין  לכן   .ולאכזבות. 

לא   רואים    , להתיאש חשוב  לא  אם  גם 

 תוצאות מיידיות. 

ו בכלל,  עם   ,כיוםגם  בחיים  בהתמודדות 

 חשוב לנו לזכור נקודה זו.  ,ת הקורונהמגפ

 .בריאות איתנה ושבת שלום
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 "... ואני תפילתי לך"

   שירה( בתשלח )שב שת פר תשב

 רות הדלקת נ -  16:50

 ות עה לאחר הדלקת הנרע שכרב - ת מנחהלתפי

 ינים!  אי המניעם אחר בתיאום ישיר - זמניםהולוח התפילות ם קומי

  פל ר נחמיה      -       צפוני

 טסלר צביקי      -      מזרחי 

 ץ שובי מוב אחיעד      -    צעירים

  רון ברטוב       -     מערבי

   ינ עפרו  דויע       -      מרכזי

 

   17:51 השבת: יאתצי

                                                           ! שלוםשבת 

 

 

 

 

 

 קריאה בתורה  .אל-יק ובתצאי   ולהורים, מצוהבר שיחגוג השבת  הןתיהו כמתל  *

 . יה(יהפניממרכז  –יציק א)  .של אחיעדניין במ אי"ה   

  בכוונתה להינשא לבח"לש ,שיעם הודעתה המשמחת של  לנטע ולנועם עמירברכות * 

 !. ירבו שמחות בביתכםגיא ליאון   

 

 

 

 !! בזל טו מ
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 דינה ספראי/  העם כמתלונניםויהי 

ות  התלונות המוזכרהגמור של    המבטא את ההיפך  "בותס המלים הטו פסיפ "בשער הגיליון מופיע  

אנשי מ  לדעת  ביקשנו  , מה לעשות.בנויים  שק  יצרונות.  לת  לע גם  להתבונן  בחרנו  בפרשתנו. אנו  

בצד להיות  זה  איך  "עדי"  שעוני  של  הלקוחות  כהן   שירות  דבורה  את  שאלנו  תלונות?  שמקבל 

שנות  שצברה   מעט  בלא  במקום  "מיני"ניסיון  העבודה  ובילתלונות  "מּוָעד"  על  "טיפים קשנו  , 

תמונת השער    ברוח  להתנהל  נחתורש  ווהבתק   יפים למי שמקבל תלונות".ט"" ומשובים  תינתנל

   משובים.ולקבל , בלי לאבד את היכולת לתת ליוןבגי
 

 

ויצעק משה אל אלוקים, לאמר: מה אעשה  

 ד( יז ות שמ)   ... לעם הזה, עוד מעט וסקלוני

ל ששון,  הלכתי  ורני  בלנקשטיין  חבריי  בעז 

שם   )עבדתי  ב"עדי"  הלקוחות  לפני בשירות 

איך    ,(הקורונה ע  םה לשמוע    ם מתמודדים 

כל"תלונות.   רוב  "השניים,    ציינו  ,"קודם 

יש   בקצוות  גמור.  בסדר  הם  הלקוחות 

 ."חהמון כלקוחות קשים יותר, והם שואבים 

שצועקים"  יותר?  -  לקוחות  אני   "משיגים 

רגישה בנקודה  ביושר  ו  ,נוגעת  אומרת  רוני 

כי בכל זאת  "משפיע על נקודה מסוימת  שזה  

אות  לר   קשה"  :יףמוס   ובעז  ."אנחנו בני אדם

  , שהוא יחזור אלינו  ציםוראנחנו  .  לקוח כועס

ניתן .  זורם  יהיה איתנו  ושהקשר   תמיד  לא 

של  'מרוצה  לקוח'להשיג   הקלישאה  ה יהי'  . 

צודק  ,חכם תהיה  מקרים  עובדת.    'אל  יש 

גם אם לא מגיע   ,נותנים ללקוח שירות  בהםש

דורש שהוא  מה  להשרות    ,לו  מטרה  מתוך 

שאדם ו  ,תובחנו  בשירותנעימה  אווירה  

ה  ידביק לא  ממורמר/כעוס     סובבים. את 

ה לא היה צריך להיות, אבל זבעולם אוטופי  

   ."לצערי זאת המציאות

 

 

לספ מבקשת  מיוחדותאני  סיטואציות  על   ר 

ורני   להיזכר  ובעז   יוצאי  מקריםבמתקשים 

, כלשונו  אנשים שמגיעיםבעז מספר על    .  דופן

נינוחים'  המתונה, ובסוף יםננלומתו   'לא   , 

עובדשהשעון  ר  ברמת שכח כי    לא  ו  הם 

החלק בשעון שעימו  שזה    ,יס את הכתרלהכנ

המחוגים את  משוך   ,מכוונים  וכשהוא 

את    ןמבי  לקוחכש  .השעון אינו עובד  ,החוצה

"כן  מבוכה  משתררת   ,זה המשפט,  בא    , ואז 

איך מאמין  לא    אני"  ,או  .".אשתי אמרה לי..

   זה קרה לי??"

גדול  ,היום  הזו  ,שתברהוא  מהשירות    חלק 

המשחק כללי  את  קצת  גם  "  בעז:  .משנה 

זה',  לקוחות  אם    ,ברשת את  צריך 'מאבדים 

מאמץ את  ,לעשות  העניינים    להכניס 

שמי   ולהשתדל  לאתר  שנכנס  לפרופורציה, 

סוג האיום.   הוא  השתנהשמה    כלקוח.  ישארי

שלילי   פוסט  של  בכתיבה  מאיימים  היום 

מ  לא  כמעט  בתביוכבר  מכיוון   .עהאיימים 

פוסטשר  אפ  דתמילא  ש   לאיום הזה   ,למחוק 

 ."חמעות ורב כשרב מ אפקט יש 
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מנגנונים  ו" אאיזה  ם  כ לעצמ  םכתמחזירים 

מתישה סיטואציה  אומרת   ?"אחרי  רני 

" ל  נכנסיםבחיוך:  היארגע  ותנים נוצור  יולם 

שלפעמים    ."אגהש מספר  מקיימים  בועז 

בירור ל  ,ישיבת  ולכדי  לנו "  תמוך.הקל  יש 

פנימי הו מאוד לעצמנו    נותחישפ  מור  וזה 

ב  ,עוזר נעזרים    ָוִתיִקים הם    .ניםעש ולפעמים 

ו ראובמקצוע,  לא  שהם  דבר  כמעט  אז    .אין 

פרופור  מקבלים ספ  .ציותמהם    ק אין 

  מתרגשים   פחות  אנחנווהיום    יסיון עוזר,שהנ

, ומודעים עושים הפרדה  אנחנו  מאשר בעבר.

כלל  שיםנאש  ךלכ בדרך  קושי   מגיעים    עם 

 ."לחץ הוא לא רק בגלל השעוןוהמהבית, 

בעז  מספר על מקרה של לקוח  שיצא מכליו  

שרוטה  בגלל את  זכוכית  כשיישרנו  "בסוף,   .

או שאלתי  מה  ת' תו:  ההדורים,  לי,  קרה גיד 

שככה בהתחלה?  לך  על  סיפר    והוא    'דיברת 

   אירוע טראומתי שקרה לו כמה ימים קודם". 

מונח  ר מוסיפה  :  ומי המק  סיקוןק ללני 

 "במיניהרקובה'  עגבניה  'ה  נתמותס "

לא אישרו לך   ?שהויאותך מ  בןעצ"  וההסבר:

עגבניה קצת ה  ,ואז אתה מגיע למיני    ?משהו

ואתה   על    התסכולאת    מוציא'רקובה 

 . "'העגבני ה

מציבה  קורונה  עטיית המסכה במוסיף ש   בועז

הלחמוריד  תמיד    -  חיוך  קושי.   , ץאת 

הפתי   -  אמפתיה וכשמביעים   קלה  חה  נקודת 

משמעותי.    ואיכותית יותר   המסכה  באופן 

החיוך  מסתירה יותר    את  להעביר  וקשה 

  .אמפתיהה אתדרכה 

של" בהתנהגות  בעקבות השתנה    םכמשהו 

  " אני שואלת. ?בחנותתן שירות  של נו  החוויה

הצרכנית "אני    :ניר ההתנהגות  את  משנה 

ל  .שלי מודעת  השירות  אני  שבא  נותן 

או    חולים  בקופת  לא משנה אם זהו  ,לקראתי

תמיד לומר מילה  לי  חשוב  "בועז:    ."סטרוקב

השירות    ,טובה או שקיבלתי  אם  מהיר  היה 

תור אפילו    .טוב לקביעת  ל   , בשיחה  נותן כיף 

ה  לשמוע   רות השי  רבה'את  בסוף, .  'תודה 

  .בני אדם"כולנו 

 
 

 :לנג הטיפ של סיוון �� ��

אוהבת  " מתלונניםאני  גם  מצ  ,שכאשר  יעים 

רק  .  לשנות  איך מטען'לא  אלא    ,'פורקים 

משותפת  אחריות  נו  בנה שיש לבאים מתוך ה

  ."ןתרופי את צילמ

 

 / ..."משהו"גבניות לא  כשהע

 ם דבורה כהן ה עשיח        

תחו )וניסמתוך  מוד  יון,שה  שהמיני  אני  ה( 

הוא מקום מועד לתלונות, פניתי לדבורה כהן  

ושמרה   במיני  עבודה  שנות  מעט  לא  שצברה 

ושאלתי טובה,  רוח  המיני  האמנם    :על 

אשמ" שהמפגש " ושך  מאשרת  דבורה  עם    ? 

תלונו  גורר  המזון  טיב חלוקת  על  בעיקר  ת, 

שעהסחורה על  המבחר,  על  הפתיחה. ,  ות 



6 
 

 

ה של"מה  לתופעהסבר   ,"לדעתי   ה?"ך 

מתלונני והבחירה  אנשים  השליטה  כאשר  ם 

את   במשותף  בחרנו  שאנחנו  נכון  בידם.  לא 

הלכנו  קצת  הזאת  בעת  אבל  והשיטה,  הדרך 

על  ולהתלונן  להאשים  לנו  קל  ולכן  לאיבוד, 

י שכל הגורמים חוסר שביעות הרצון. אף על פ

ל ובמגמשתדלים  בשפע  ישהיטיב    נםוון, 

הומ  ,מרוציםאלה שלא  כ על  ירה  ואושפיעים 

הנושא נקשר לתלונות של בני כולה". מאחר ו

שגם  ישראל במדבר,    כך  על  דבורה מצביעה 

הם התלוננו כי לא "שם היתה אותה תופעה:  

 היתה להם בחירה ושליטה במה שקורה".  

 ות?  יש לך טיפים למקבלי השיר

ב " בחרנו  שאנחנו  הזלזכור  בדרך   , אתיחד 

 ."ייםחברתים ויקולים כלכלימתוך ש

 ?יםשירותהולנותני 

ותמיד חשוב לזכור  זאת זכות לתת  " שירות, 

בעבודתי  ש המיטב.  את  עושים  אנחנו 

לי טוב,  השתדלתי  שהכל  ולהראות  פות 

שבוחרת   זו  לא  אני  המתווכת.  שאני  וזכרתי 

ניסיתי לתת  את האוכל אלא רק נמצאת שם.  

מקשיבה   שאני  התחושה  למי ירה  ומעבאת 

 . "שאחראי

 ?בדרך כללעם הציבור המפגש איך 

שומע" האנשים  טובות.  מרוב  מלים  ים 

איזה    מעתיש "וואו,  כמו  משפטים  פעם  לא 

חיים שפע "אנחנו  צבעוניות",  "איזו   ,"

שמקטר   אחד  אבל  התפעלויות.  היו  בסרט". 

 המפרשים.  מיכול להוציא את הרוח 

 "היופי הזה? למה לקטר על כל

 נח חיות /  ?ננים לומת   �� �� 

לכתוה אליי  פנתה  על  עורכת  מילים  כמה  ב 

נים. אני מודה, קצת היססתי, זה היה  מתלונ

רוצה  שאני  ודאי  הרי  "טריקי".  לי  נראה 

מושלמת   עבודה  לעשות  מושלם,  להיות 

כך  מושלם,  שהכל  משוכנעים  יהיו  ושכולם 

 שתלונות אמורות להכעיס אותי. 

והגעת חיובי  לחשוב  אפוא  לאחותה ניסיתי  י 

ר לנו: הביקורת. כבר קהלת אמ  של התלונה,

ִשיר   ֹשֵמַע  ֵמִאיש  ָחָכם  ַגֲעַרת  ֹמַע  ִלשְׁ טֹוב 

ִסיִלים אחורה, 7)ה    כְׁ בהסתכלות  ואכן,   .)

הרבה   שלמדתי  לומר  אוכל  שנותיי  ממרום 

יותר מביקורת מאשר משבחים וגם קל יותר  

להאמין למי שמבקר אותך... אנחנו אוהבים 

על למרו  לדבר  בונה"  שהיא  "ביקורת  ת 

א הורסת  נחשבת  ככלל,  בל  לפעמים  ביקורת 

לגיטימית. הנה, אחד מהתוצרים של הסדרת  

ביקור ועדת  הקמת  הוא  וקהילה  .  ת משק 

של   מוסדרת  מערכת  ללא  מוסד  ובכלל, 

 .   ולהשתפר ביקורת יתקשה להתפתח

ואת  ללגיטימית  הביקורת  את  הפך  מה  אז 

כמ ומעצבנת?  לשלילית  במקרים  התלונה  ו 

; אני טזו שאלה של נקודת המב  רבים אחרים

בסלחנות  כלומר  מתלוננים...  ואתם  מבקר 

עצמית נגדיר את עצמנו כמבקרים ובביקורת  

כלפי האחר נראה בו מתלונן. אך אולי יש גם  

התלונה  של  במרכזה  יותר:  מוצק  הבדל 

פעם  )לא  ורצון  עצמיים  רחמים  נמצאים 

במרכז מצבי.  את  לשפר  של  לגיטימי(  ה 

   השאיפה לשפר ולהשתפר.הביקורת נמצאת 
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ק' הילה מאת:  

פרל מחהודעה  ה*   קשאורית  נגד    ורונה סנת 

יבנהבמרפ בעיר  הדקל  .  אותנו  הפתיעה  את 

התנדבות?"  זו  אני  "אורית:    "אורית, 

עלי  ברצון  'מנודבת'   שאחראית  מי  ידי  על 

כלל    ."חבקופ מחסנת  בדרך  פעם  אני  בין 

אז  בשבוע".  "חוויה    לפעמיים  היה?  איך 

לרהזדמנטובה.   את  ות  שלי    הקולגותאות 

פנים    ,מהקופה ֵשםולשייך  סלְׁ נותן  של .    וג 

יפה.הכל    רור.איוו ומסודר  מאוד  אני    זורם 

ביבעובד גם  באשדודת  וגם    חששתי   .נה 

אנשים חמים    .ולטובה  ,הופתעתיו  וירהומהא

יודעים להעריך ולומר תודה. כמובן שיש גם  ש

ו קצת".  היום? הזויים  בסוף  שם  קורה  מה 

נשארות    "לקראת ובעיקר   ,מנותהסוף 

צעירים   לקראת מגיעים  הערב  סוף 

זריקת    ן.תחסלה  שמבקשים למנוע  מנת  על 

שזה    שיודעות תחנות  ה  ,מנות סוף  מראש 

, חלק פותחות את שעריהן לכל הרוצההיום,  

את  בהן  הודעות שאנחנו משתפות  אמצעות  ב

חבר  ת  יטבשמפה לאוזן    עוברוחלק    ,הקהילה

    מביא חבר".

 !על כך ים, ותודההביאה חבר הָר ֲחבֵ אז 

 

א בשער הגיליון הו  טובותהמלים  הפסיפס  *  

מבמה  יוז -  תרבותצוות    של  ורכתנוספת 

פסיפס  .  גורליק  הוי ורויצמן  רחלי  ,  קורונה

עשייתו אבל    שעצם  מתנה,  שלוהיא   , התוכן 

הופך להיות חלק ממשהו   פרטכל  העובדה שו

יותר מתגלגל. אפקט  יוצרים    –  גדול  חיובי 

מרויה  יב מאחרי  ביר  סהלקשנו  עומד  מה 

את    אהי מטרה  ה"  : הפסיפס להעלות 

המ של  הטוהחשיבות  והפרגוןילה    , בה 

אותם חיל   בחרנו  .ולהדגיש  מורזתת  לי  וק 

הטובות המלים  פסיפס  בתקווה באמצעות   ,

לקהילה   בסיס  תהיה  זו  מחזקת  שיוזמה 

נרשמוומפרגנת.   .  "תמשפחו  70-כ  למיזם 

שנהמגוו" המלים  של  הרב  הוא  ן  בחרו 

היו ":  רויה.  שאלנו  ?"אקראי השלטים 

שונים שגם  ללמ  ,בגדלים  קצרה מדנו  ילה 

בענקיטיהל  כולהי ולפרגן  הש.  ב  לט גודל 

". מי שלא ראה,  רת המילההשפיע גם על בחי

חדר    ליד   ,האוכל  כניסה לחדר ב  , לוחבץ  יציש

 גיה חיובית. ר אנ משב של  , ויספוג  אח"מ 

 

האקליפטוס וח*   עצי  שני    -  רשת 

הרופא טוס  אקליפה לבית    הסמוכים 

בקרוב לכריתה   שהתייבשו  לאחר  ,מועמדים 

סכנה.   ניטעו  והיוו  שבקיבוץ  וש שללמרות 

( /  שנת  בחורשות  ליד (1943תש"ג  דווקא   ,

את  ההוצב    אלו  פזוריםעצים   המתאר  שלט 

  ב"מחנה".  קליפטוסהא  ציע  תולדות

האֵזֶכריש  עדיין  חורשות  ל נמצאת  ח,  ת 

התיכוןממערבית   הספר  בית   , פנימיית 

האולפן ל  וךסמב  ,בדרום  –יה  יהשנ בתי 

חוות    ליד  ,במזרח  –  השלישיתו   והמדגריה

החמוצים.   מפעל  של  ם עציההמיכלים 

נמוכים    פזוריםספים  נוה  ונועדובמקומות 

משכו יתושים  שביוב  וג את מי הלקלוט ולספ

הוטמנו    בים.ר השלט,  לפי  בחורשות, 

הן  השחר  מלחמתב מכן  ולאחר  מוקשים,  ור 

למש ילדים,  שימשו   יטיםידל  ,תטנוקיילחקי 

שה)  ולסכך מקומם  פסותדקלים  עד    . (את 

ישר השלט  ינדוד  ולאן כבר  ?  שהוא  רומז  אל 

   מצא מקום. חכו ותראו.



8 
 

 שלוש שנים אחרי  –שבט מידב 

שבט   מידב,  שבט  שבט,  בחודש  שנה  בכל 

שלנו המקומי  יום  ,הצופים  .  תדהול  חוגג 

קמה הרשמי של השבט הוא בראש  אריך ההת

מאז פתיחתו,    ,ניםש  שלושה  , ומזשבט  חודש

תאריך זה לט"ו בשבט מתקיים  בכל שנה בין  

חגיגי  מפ משתתפים  קד  רב  צופי  הפנינג  ו/או 

השנה וההורים.  החניכים  עקב    ,לצערנו  ,לכל 

המאורע  הנסיבות,   את  לציין  בידינו  עלה  לא 

ראינו זאת  עם  יחד  זו ודת  נקב  כתמיד.  זמן 

שלושהזד על  אחורה  להביט  השנים    מנות 

נו עד כה, הפעם  את פעילות  ולבחוןרונות  האח

 המדריכים והחניכים: י מפ

 דית( "רשג –חליאל )תמר נ 'גדוד ה 

תנועת  נים  שארבע  לפני   דרכה  את  התחילה 

מיד הבנתי שזה משהו שאני  והצופים בקיבוץ,  

 אוהבת ורוצה לקחת בו חלק.

  ' )כיתה וד סופה  גדו  י אתדרכתהבשנה שעברה  

להתמו צריכה  והייתי  עכעת(    רים אתגם  דד 

אחריות,    חינוכיים  לקיחת    סיטואציות כמו 

נוח  בהכרח  יותשלא  מול  דיבור  לדים  , 

בעבר  והתמודדו לי  יצא  שלא  מקרים  עם  ת 

מ הזאת  השנה  איתם.  אותי  ילהתמודד  לאה 

אדירה   בתחושה  ממנה  ויצאתי  אותי  ופיתחה 

ולכן סיפוק,  להמרצית  של  בצוות  שיך  י 

בשנה    ,ההדרכה הנאה.  כדי  תוך  לצמוח  כדי 

  וד ה' רשג"דית )ראש גדוד( של גד   ני אחית  הנוכ 

גדוד ו'  ו  )שבעתיד הקרוב נבחר להם שם קבוע(

עם  ) פעולות  מעבירה  אני  הזאת  בשנה  סופה(. 

ה' גדוד  שאיתי,  המדהימים  הדר    -  הצוותים 

  ה סופ   וגדודלסלוי, אריאל טחן ואסיף נחליאל  

וא לה  - איתן  הדס  לוי,  ברוכיל  אנחנו  מיר   .

וכיף   כצוות  ל מתגבשים  את מה שהם    הכירלי 

יעים את דעותיהם. בנוסף  חושבים ואיך הם מב

ם חניכים וכיף לי לראות את  וצרת קשר עאני י 

התכונות   את  להכיר  שלהם,  העולם  השקפת 

תם לדבר איתם )מה שלא היה  שלהם ואפילו ס

לשבט    מאחלתאני    קורה כנראה ללא הצופים(.

עוד וערכים,    שלנו  עשייה  של  שנים  המון 

רק וייגד  שהשבט  את  ל  ללמד  ושנזכה  גדל 

חשובים  נו ת ימאעירות  צההכיתות     , ערכים 

 סיון החיים שלנו. ולעזור להם מני

ו   איתן    סופה  –  'גדוד  והדס  לוי    –)הלל 

 מדריכות( 

עם  נ נכנס שלנו  הראשונה  ההדרכה  לשנת  ו 

גם   אך  את  ישלהמ  רצוןעם  חששות,  לפתח  ך 

שלוש שנים    כחניכים חווינוהשבט החדש שלנו.  

שה מדריכים  מבחוץ  עם  את  וגיעו  מכירים 

 ומק.  הצופים לע

לעש הספקנו  אלול,  בסוף  השנה  את  ות  פתחנו 

מצומצם פתיחה  הקורונה  ,מפקד    , בעקבות 

היו   שלנו  הראשונות  חווית  והפעולות  בזום. 

מגבילה אומנם  בקורונה  בדברים    ההדרכה 

פתרונות    וימיםמס למצוא  לנו  גורמת  אך 

ואירועי  ,צירתייםי הטיולים  השיא    במקום 

  להתקיים.ו אמורים  שהי

מקום  לצופ  ,אחרים  תממקומובשונה   אין  ים 

כל  אנו    ,כצוות  .ץבקיבו   אצלנומוגדר   מנסים 

הדברים   את  למצוא  של    הייחודייםהזמן 

אחריםש   הצופים, צרכים  על  ויענו    , ישפיעו 

מסגרות   אחרולוי עי ופלעומת  בקיבוץ.  ות  ת 

האיזון והשילוב    ת למצוא אתעדיין מנסואנחנו  

למקלהצלי  הנכון, במשבצת  ח  הצופים  את  ם 

 . רנובו ע נכונה

יבוץ. כל  , יש הרבה יתרונות לצופים בק בעינינו

אותנו   חינכו  לימדו  השנים  מסוימים.  לערכים 

מוסר   אחריותאותנו  ועוד.    וזמהי  ,עבודה, 
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כה להיות  בר להדרלמע ם  גרגדלנו על זה. כל זה  

וישיר   הרבה כרנו  יים ה שכל השנמכיוון  .  טבעי 

למדנו לשים לב    ת שונות,סיטואציומדריכים ב

ה אנלדברים  שפחות.  ולדברים    חנו טובים 

מה  לעכשיו  יודעות   לראות  אחורה,  הסתכל 

  וליישם את זה לחניכים שלנו.  הצליח,

למצוא   שנצליח  ולכולנו  לשבט  מאחלות  אנחנו 

ה צופים    שיש   דיותייחואת  בקיבוץ.  בשבט 

את  ש לראות  הטוביםנדע  והדברים  זאת  ע,  ם 

   יך.להשתפר איפה שצר

 

א  ולמן ורעות אריכעמית )עינב ק  –  'גדוד ז  

 מדריכים(  -

מחני עברנו  כים  השנה 

לשכב״ג שלו    בשבט 

ואנחנו   הבוגרת(  )השכבה 

  -  וד עמיתמדריכים את גד 

 האלופים!  'שכבה ז

מו קצת  הוא  זר  המעבר 

גםלומ  אפשרו עמוס.    ר 

שמגיעים   מחניכים 

ל נו  י גיל  ,פעולהבנינוחות 

עומ כל  ד  מה  מאחורי 

הכנה    המסגרת כמה  הזו. 

  , ורי כל קטעמהמדריך. מאח  מחשבה זה דורשו

שאנחנו משחק  או  לפעולה  שיר  יש    ,מביאים 

אנחנ  הפעולה,  לפני  שבוע,  כל  מחשבה.  ו  המון 

מה   וחושבים  לונפגשים  לחניכהאיך  ים  עביר 

ה פע   שלנו בין    .פעםולה  לשלב  מנסים  אנחנו 

צח בפעולות  יק ומשחקים,  ותכנים  ערכים  ם, 

בחו ״אני  השונות.  בנושא  עסקנו  האחרון  דש 

שונים    בוצה״.בק בדברים  עסקה  פעולה  כל 

 שא החודשי.  שקשורים לנו

שיא פעילויות  המון  יש  השנים  כגון:    ,ברוב 

ל  טיולים שכבתיים עם כל שכבת גיל, טיולים ש

יו עדה,  השבט,  קיץ מחנם    , אבל השנה  עוד.ו  ה 

הקורונה   חווינובגלל  אירועי    ,ונרלצע  ,לא  את 

בצופים. להשפיע   השיא  לזה  נותנים  לא    אנו 

ח. מקווים שהקורונה  משיכים בכל הכעלינו ומ

במ בארץתיגמר  ולטייל  לשוב  ונוכל  עם    ,הרה 

 השבט שלנו וכל תנועת הצופים. 

 

ח   נ  אלון  –  'גדוד  ונ)עומר   ופרחליאל 

 מדריכים(  –רתי אפ

יה  י נכבר שנה ש זכינו להדריך את אותו הגדוד  

מכירים יותר    ומפעולה לפעולה אנחנו  ברציפות 

תר ליצור  שיומה  ומנסים כ

שכ בהקבוצה  להיות    , יף 

 . ולהקשיב אחד לשני

מרצונם  ני הח מגיעים  כים 

איתם    ,בשמחה וביחד 

דברים   על  לדבר  לנו  יוצא 

לסביב אלינו,  ה  שקשורים 

ועו נושלנו  הרבה  שאים  ד 

בעצמנו   לא  שאנחנו 

ומתעמק  בהם  חושבים  ים 

שלנוביום   ומגיעים    ,יום 

 עם החניכים.  לשיחה מתוך המפגש

בצופ לנ ההדרכה  נותנת  להתבגר  ים  הזדמנות  ו 

מעצמנו מדמות  ,  ולתת  המקבלים  לעבור 

המבוגר האחראי ולהיות  יכים לדמות של  והחנ 

 המובילים. 

למדריכים  כש בהבנו  הפכנו  בחירת  שהאחריות 

 לנו. כן והמסרים בידיים שהתו

נער זוכה לעבור ואנו  זהו מעבר מיוחד שלא כל  

 . תנו מדריכיםכים בו בהיוזו
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בשב להכיר,  ניל הצופים  שמאפשר  מקום  הוא  ו 

 הנות. יללמוד וכמובן ל 

בעשייה    מאחלים אנחנו   שימשיך  לשבט 

ובשילוב מיוחד של חיי קיבוץ    ,מצמיחה ומהנה

 ממנו! ק היות חלוגאים ל , רעם תנועת נוע

 ( רכזת ט'מ –לביא )תמר שלם  – 'גדוד ט  

ל   דב" משבט דרור שבמודיעין. שבט "מיהגעתי 

הדר של  וחצי  שנתיים  שלי,  אחרי  בשבט  כה 

החלטתי לתרום מעבר לשבט שלי ולעזור לבסס  

"מידבאת   מאוד  שבט  בשבט  שגדלה  כמי   ."

של   ,פעיל ארוכה  מסורת  עם 

לעשות תפקיד עם   צופים, רציתי 

ולהנחיל בחניכים את  ערך מוסף 

לחנך   רציתי  הצופים.  ערכי 

זה   עוד  שהצופים  מפגש  לא 

שבו    לאא  ,ושלישיבשבת   מקום 

הם יוכלו להביע את עצמם ולתת  

חווי  בצורה  ולקיבוץ  לקהילה  תית  ימעצמם 

ל הוכיפית.   כדי  השכבהגעתי  את  שלי    הכין 

לקראת   ביותר  הטובה  הבאההבצורה    -  שנה 

בשנה הבאה החניכים    .הכניסה לשכבה הבוגרת

לתפקידי   או  הדרכה  לתפקידי  ייכנסו  שלי 

ב ב שבט,  פעילים  חלק  נפרד  יהוו  מהשבט  לתי 

 ותו. ויעזרו להמשכי

להיות חלק מצוות הצופים    אני שמחה שזכיתי

 .תיבקיבוץ שבו נמצאת משפח

לשב מידמאחלת  שיהפט  משמעותי  ב  לחלק  וך 

בקיבוץ הילדים  של  שלי    , בחיים  שהשבט  כמו 

ימשיך   שרק  שלי.  בחיים  משמעותי  חלק  היה 

ולגדול חל   ,לצמוח  בו  שייקח  אחד  ק  ושכל 

וה  ויה לכל החיים. שיהו אותו כחו   הנה ויזכוריי

הקיבוץ   של  בקהילתיות  משמעותי  יותר  חלק 

כאן   שהשבט  יידע  ר  ולעז כדי  ושהקיבוץ 

 ים לעוד המון שנים.  שימשיך להתקיו  ,ולתרום

)מרכזות הדרכה    –אורי סולטניק ונצר חפץ    

 ושכב"ג(

שנים ארבע  שבט  ה   שעלה כ  ,לפני  לפתוח  רעיון 

אלי  פנו  נוענו  בקיבוץ,  צעירבתור  ול  שאל  ,ר 

הרי    .ה חשבנו שאולי זה מיותרלדעתנו. בהתחל 

דּות וחוגים  ַהַילְׁ בפעילויות  מלאה    , בקיבוץ 

הבומהר   שתנומאוד  כמה  נוענו  ובייחוד    ,רעת 

 רנו. והצופים הדתיים, מוסיפה ומשמעותית עב

גדל   השבט  כמה  רואות  אנחנו  ושנה  שנה  בכל 

שנכנסי  ,ומתפתח הגדודים  הם  והיום  לשבט  ם 

מלאיודגד והפעים  הן  ם,  ולות 

 חלק מהשגרה של הנוער בקיבוץ. 

האלה   שנים  בארבע  המון  עברנו 

י כיתה  בנות  הכיב"ובתור    תה, 

בשתה  שהי הראשון  בט הגדוד 

(, אנחנו נדהמות לראות  גדוד צור)

התחזק גדל,  השבט  ונהיה  כמה   ,

 חלק משמעותי מהחינוך והשגרה שלנו בקיבוץ.  

להדר ישר  בכיתהנכנסנו  כבר  הדר  כה   , כנו  ט' 

ה עברנו לתפקיד חדש  והשנ  , שנים  שלוש   במשך

מר בתור  גם  בשבט  זכינו  לא  אומנם  כזות. 

אבל לדעתנו המתנה הכי    ,להיות חניכות בשבט

לה בלהיות חלק מהשבט היא שלב השכב"ג.  גדו

, ממלא את אחר  בתור חניך אתה לומד ערכים

את   ומכיר  ותוכן  פעילויות  בעוד  הצהרים 

וב   השכבות ממך  כישגדולות  הרבה  ף.  עיקר 

ופעילה משמעותית    ,כמדריכה  הצופים  חוויית 

על    . יותר  ואפיל  המון  למדנו  ההדרכה  בזמן 

ות עם  , אחריות אישית, התמודדולהשיתוף פע

 מצבים חברתיים והמון כיף.  

צעיר מאיתנו ולעזור  הזכינו להשפיע על הנוער  

ומלמדת    .לחניכים ממלאת  הזאת  ההרגשה 

להכי  , וסףבנ  .המון עם    ר למדנו  פעולה  ולשתף 
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צוות   כחברי  מאיתנו,  הצעירות  הכיתות 

 ג. וכשכב"

אנחנו מאמינות ובטוחות שהשבט ימשיך לגדול  

 חרי שנעזוב. לעשות כל כך הרבה טוב גם או

 

 :ששאלנו את החניכיםשאלות 

 מה זה השבט בשבילך? 

 מה מיוחד בפעולות בצופים? 

 

 ' גדוד ה -שובי זלקינד  

ה1 מקום  שבט  .  זה  צחוקים  בשבילי  לעשות 

 . חבריםולהיפגש עם  

גם2 החברים  עם  נפגשים  אמנם  אנחנו  בלי    . 

לפעולות אבל  בצופים  לפעולות  שונה  ב  ,קשר 

מקומ  ועוד  הספר  בתוך    ,ות מבית  מסר  יש 

חשובים    ,משחקים נושאים  לומדים  וככה 

 לחיים. 

 סופה גדוד -יואב זנה  

ל 1 שאפשר  מקום  עי.  ולהיפגש  ם  כול   םהנות 

ח  ביחד  תנועת  ואנחנו  חוויות  את  ווים 

 . "הצופים"

נתקלי.  2 לא  שאנחנו  דברים  חווים  ם  אנחנו 

ביום המיוחדים,  -בהם  הטיולים  כמו  יום 

 ים ועוד.קשירת קשרים, משחקים חדש

 

 עמית  גדוד –איתן דיטש  

עם    ,זה פעולות ומפגשים בין חברים  -השבט    .1

  ו של  ל אחד הוא חלק מהגדוד כ  מדריכים מעל. 

ז  ומהשבט. ושלישיהשבט  שבת  כל  פעולות    , ה 

 . ולימוד של ידע וסיפורים מהחיים ועוד

ת בצופים דומה מאוד למפגש חברתי  הפעילו.  2

ל"חבורה"    כשמתווספיםאבל    ,ין חבריםרגיל ב

זה הופך את המפגש לענייני    ,זאת גם מדריכים

והמפגש עם מדריכים שהם כמה    ,ללימוד  יותר,

 ב. מעלינו זה מגנישכבות 

 

 גדוד לביא  –י טל פנינ 

ל1 מקום  הוא  השבט  בו,  י .  ללמוד  בו,  הנות 

ומעל לכל הוא    ,מקום לבנות ולהכיר את עצמך

 כים ומוסר. מקום שמלמד אותנו ער

זה שהמדריך  . מה שמיו2 בצופים  בפעולות  חד 

לגילך וזה  הוא מאוד קרוב אליך כי הוא קרוב  

מ שלא  דברים  מיני  כל  תאפשרים  מאפשר 

 ת. אחרובמסגרות 

מא אתה  הכניסה  מה  לקראת  לעצמך  חל 

 ?  לשכבה הבוגרת

  אני מאחל לעצמי ליישם את מה שלמדתי בשנת 

 לי. ו הקורס ולהעביר את זה לחניכים שיהי

 

 גדוד אלון -אופק אריכא  

ש מיוחד  ממש  מקום  הוא  בשבילי    בו השבט 

שזה לא קורה    ,כמה שכבות ומשחקות  ות נפגש

 . מש כיף ומגבשוזה מ ,הרבה

במ  שמיוחד  הצופים    פעולותה  שיש    הואשל 

אבל    ,את הזמן שיושבים ומקשיבים למדריכים

זמן   גם  ולהוציאיש  בשבילנו    לשחק  אנרגיות. 

 . בזה מיוחד ומגני

 

הנשאלים   שימשיך  מידב  ט  לשב   יחלואכל 

ואת את    גם לבאים אחריהם העניק  ל הערכים 

 הם מקבלים בו.הכיף ש
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  ץ" בבית האדום פעילות "ארץ חפ 

   ה כוכבא יסכ

פרוייקט  לפני   על  דיווחנו  אחדים  חודשים 

המוצגים   כל  יירשמו  החפצים,    –שבמסגרתו 

הארצי של  , המכשירים, וייכנסו למאגר  הכלים

 זיאונים הקטנים. המו

ר, מדובר בהרצה ראשונית )"פיילוט"( של  כזכו

מכון  ידי    ופק עלמשנקרא "ארץ חפץ", ש  מיזם  

ים בתוך  פריטבמהלכו נרשמים ה  , צבי"-"יד בן

ייעודית שמאפשרת רישום של החפצים,  תוכנה  

שלהם זאת    צילום  שמאחוריהם.  והסיפורים 

את   הקהילה  עבור  לשמור  לסייע  במטרה 

  הנגשה שלהם   הקולקטיביים, וכמובן   הזיכרונות 

 ם בעולם. לכל מי שמחפש ומתעניין, בכל מקו

כפי   הקרוב,  ראשון  ביום  יסתיים  הסגר  אם 

  ים בצע בשלושת הימ ת תת אנו מקווים, הפעילו ש 

 . 1-3/2 "ט עד כ"א בשבט,י רביעי, שני עד 

מובילי לכאן  יגיעו  זו  הפרוייקט,    במסגרת 

 עדת מורשת ועימם כמה מתנדבים. חברי ו 

נוספים   נדברנו  עיוחברים  הן  מם  כן,  גם  יגיעו 

יע בזיהוי של הפריטים, )לשמחתנו  על מנת לסי 

קטן עם הסבר(, והן  לרוב החפצים מוצמד שלט  

מנ  לעל  איך  ללמוד  כדי  ת  הפריטים  את  רשום 

שנרצה עת  בכל  בכך  להמשיך  בנוסף,  .  שנוכל 

אובייקטים   להאיר  עבורנו  הזדמנות  זאת 

 יצולם בוידאו. כולו מעמד המעניינים.  

 . 15:30עד  8:30וות יעבוד בשעות  הצ

ולשתף   להתרשם  מוזמנים  החברים 

שנקב  בסיפוריהם פי ההנחיות  ולנצל את  ,  לעל 

ואת  ההיסטורי  תיעוד  ה  את  ירלהעש   ההזדמנות

 קבוצת יבנה. של  הסיפור 

   ולייםש 

עפרוני  של    מרשימתו ביאליק, רמי  על 

הקודםשפורסמ בגיליון  גם  ה  הקשר  נעדר   ,

 לשבט נחליאל. 

לי תשומת  את  כי  הסב  נחליאל,  איתי  בנו 

הס גם    ,יפורגיבור  היה  פינקהוף,  צבי  יוסף 

)יאני( ש פינקהוף, אחיה של סבתו, מרים  תל 

 ו.משפחת אם ,יאלשל שושנה נחל מאא

שרים   כבר  נחליאל  "בבתי משפחות  והוסיף: 

של    שנים, את "שבת המלכה" בלחנו  63מזה  

 רות השבת".  יוסף צבי פינקהוף בהדלקת נ

 ת המערכ

 

הקודם ר  במאמ  תיקון: מהגיליון 

הבריאות   "מהנעשה צ"ל בתחום    והרווחה" 

"ועדת הבריאות החדשה כוללת: יו"ר פעילה 

עמ חברים  אילה  המצומצמת  בהנהלה  יר. 

 .עמיר, עציון הראל ודבורית אילה

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מעדכנ "ע כת  מער רשימת    תמודים"  את 

 המנויים.

ורוצים  אם   העיתון  על  מנויים  אתם 

צים וורא מנויים  או אם אתם ל,  להפסיק

מרים  ,  להצטרף עם  קשר  ליצור  נא 

  yavne.co.il-mazkirut@kv שליסלברג

 . טסאפק או בוואבאמצעות פת  פשר גםא

 .תודה

 

mailto:mazkirut@kv-yavne.co.il
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 " צילום בגילכת "תערו

  ציין ל  רצון מתוך"צילום בגיל" נולדה  התערוכה

 ו חווים.  התקופה המאתגרת אותה אנ   את 

צי  תערוכות  הפקת  על    בנושאים   לום חשבנו 

מאפייניו    ,ניםשו על  המקום  את  המתעדות 

אשר   וי ואנשיו,  השנה,  לאורך  אותנו  צולמו  ילוו 

 . על ידי גילאים שונים 

מדיה   הוא  כיום  ויחד  זמינה  הצילום  ומיידית 

הרבה אותנטיות ויכולת לתרגם    ועם זאת יש ב

 בדים. ותי רעיונות מורכבים וכבאופן חז

של  מתבקש  כ , תוכננותהמ  תערוכותהמסדרה 

המקוםדעה  צבה  תוחלפו  החלטנ בני   ,לוותיקי 

 השבעים ומעלה.

ואחת   אחד  בו  ו בחרמהם  כל  המקום   רצו  את 

למשימה  להצטלם. הצלמים    את  גייסנו  מיטב 

שבקרבנו:החו רוחל'ה    בבים  טסלר,  שמוליק 

איטלי, אליקים  סולט  לנג,  וזהר ארי  ניק 

נעזרנו    ברטוב. כן  גלסכמו  בעריכה   בדגנית 

הטקסטים הלשונית     וייצמן לירון  וב  ,של 

 שעיצבה את הגרפיקה בטוב טעם. 

והדבקת   )בחסות שמוליק טסלר( פסותההדגם 

  מכאן  התמונות נעשו כולן בעבודה עצמית.

 יצירה מקומית במלוא מובן המילה.שלפנינו 

 לה! תודה גדולה לכולם על שיתוף הפעו

אות של כל מקום היא מה  המצי " 

  ס קוראלט צ'רל   זוכרים ממנו" שאנשים  

   :ת התערוכהמפיקו

 גורליק. רויהו לי ויצמן, יונה עפרונירח

 

 דע לך "

 שכל רועה ורועה 

 משלו יש לו ניגון מיוחד

 דע לך

 שכל עשב ועשב

 משלו  יש לו שירה מיוחדת

 ומשירת העשבים 

 ..." של רועה  נעשה ניגון

 

לפנק   תודה רבה לצוות ט"ו בשבט שעמל 

 אותנו  לקראת החג 

-לשמחה ברלב, אביה בטר, יעל עופר

 . אל ועדי כ"ץהר

מיכל סופר  ל לצוות האקונומיה, ו ותודה  

מושקע  ה רות  פי ה ארגנה את ארגז  ש   ב ל בר 

 והמפנק. יישר כח גדול. 

 ת וצמיחה ו לכולנו ימים של בריאנאחל 

 צוות תרבות קורונה. 
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 יעל עופר הראל  / מהנעשה בגיל השלישי  

גיל ודשים נכנסתי לרכז את הלפני כחמישה ח

ביבנה.   את  השלישי  גורליק רהחלפתי    ויה 

רבות וס  שעשתה  בני    ,רינולחב  יועלקידום 

השלישי האחרונות  ,הגיל  השנים  . במהלך 

ונתנה כתף בתקופת התגייס  ת אריכאאייל   ה 

הראשון תודתנו!הסגר  כך  ועל  הגיל   ,  צוות 

 יונת ברטובהשלישי מונה בנוסף אלי גם את  

ע ה"מפגש"  שאחראית  הפעלת  עומדת    וגםל 

ועורכת  השלישי  הגיל  חברי  עם  חם  בקשר 

 ת.ביקורי בי

כי  נלפ  בשיחותי למדתי  לתפקיד,  הכניסה  י 

בין   ברורה  חלוקה  ישנה  הבריאות ביבנה 

ישי אחראי על פרישה נאי, וצוות הגיל השללפ

חברים  של  גם  ותעסוקה  פנאי  מהעבודה, 

( חברים מה70מהגיל השלישי  של  וגם  גיל +( 

 +(. 80גיל הזהב )  - ראו בשמו האח ,ביעיהר

ומגוונת   ככלל, שמחתי למצוא  גדולה  קבוצה 

 ים, שרובם ככולם עסוקים.  חברשל 

סבי יומו  סדר  את  בונה  אחד  עבודה,כל   ב 

דבות, או זרה והתנחברים, ע  גים, משפחה,חו

רואה   אני  אחר.  או  כזה  בתחביב  עיסוק 

במידת   הקיים,  את  לשמר  אתגר  לעצמי 

אותוהצור להתאים  ה  ך    משתנים, לצרכים 

   ובמקביל לפתוח הזדמנויות חדשות.

כניסתי אלתפקיד  במסגרת  עם  ,  נפגשת  ני 

ה לפגישת  רבים  על י חברים  לשמוע  כרות, 

בכלל,ותחושותיהם  מצבם     ובתקופת   ביבנה 

משוחחיםקה אנו  כן  כמו  בפרט.  על   ורונה 

הרצונות  על  הפנאי,  על  התעסוקה, 

 והחלומות. 

תש חגי  עוד לקראת  הסגר,  לפני  רגע    רי, 

ה"מפגש"  לחברי  כוסית  להרים  הספקנו 

בפעשמתנ לקהילה  ותורמים  ת וילדבים 

והסגר,   תשרי  חגי  במהלך  שלהם.  השבועית 

ב בעיקר  טלפוני(   וברוב)מעקב   עסקנו 

הצרכ המבוגרים. בבדיקת  החברים  של  ים 

לסייע במטרה  טכנולוגי  סקר  בתפעול    הפצנו 

עזר הסלולר,  מכשירי  בהפעלת  ה"זום",  ה 

ומכשירי נוספים המחשב  לתת   ,ם    והשתדלנו 

 היה זקוק.מענה לכל מי שרק 

לקי  גם  'שלנו'.  ם  י הצלחנו  לקהל  מפגשים  שני 

עינ  בסוכות  של  לשיעור  ולהכנזכינו  לוי  סת ת 

של   בסוכתה  וייסמןפחמשאורחים    , ת 

קפה   "על  פתוח  מפגש  ערכנו  ובחנוכה 

אילעאי.   הרב  מפי  ובשיעור  מי  ודונאטס" 

הדואנט בא    שלא את  קיבלו    ס למפגש, 

 הביתה, עם ברכה מהגיל השלישי.

לות,  פעיזקוקים ל  כחלק מההבנה כי החברים

מפעילים  חוגים    אנו  חוגי   ֲעֵנָפהמערכת  של 

 ה שונים.  וחוגי יציר ספורט

ושרה  למויות  השתה עם ועדת    בשיתוף פעולה

בבוקר  אריאל רביעי  בימי  לראות  אפשר   ,

 עקב הרצוג".בערוץ הפנימי קורס של "מרכז י

החגים מערכת   לאחר  בארגון  עסוקה  הייתי 

 החוגים ובבניית התקציב לשנה הבאה.

מקיימים ל  ידכ אנחנו  מיטבי,  לסנכרון    הגיע 

ע  קבועים  וצמפגשים  דבורית  וות ם 

 דכון. הפריפריה, לתיאום וע

קיימתי מספר מפגשים עם החברים העובדים  

  ב"מפגש של צמיחה" ואנו חושבים יחד כיצד

 קדם את המשתלה. נכון ל

האזורית  מתקיים המועצה  עם  טוב    , קשר 

פעולה ושיתוף  משות  לחשיבה    , פת לפעילות 

 מומנת דרכה. ומ
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ות  כעת, בסגר השלישי, אנחנו ממשיכות להי

טלפו מתעניינות בקשר  החברים,  עם  ני 

 בשלומם ובצרכיהם השונים.

  . פה בשבילכם  אני מזכירה כי יונת ואני  , לסיכום 

לשו  מכם,  לשמוע  מחשבות,  נשמח  על  חח 

לעזרה  כל    ומות. לוח  בקשות שזקוק  מי 

לפנ מוזמן  המחשב,  או  הזום  ות  בתפעול 

  .ינואל

המבורכת,  לשגרה  מהירה  לחזרה  בתפילה 

 יאים! כשכולנו בר

 חברות חברי ולל

 עין הנצי"ב 

 על הקרקע  הקיבוץ שנה לעליית 75במלאת  

 כה בר שאו

 " י רבבהפאחותנו את היי לאל"

 מבית קבוצת יבנה 

בקה עדת  ו תקבל  להשתלמויות  לשנתשות  אקדמיים    לימודים 

 .1/5/2021 - 1/2/2021בין התאריכים  הלימודים תשפ"ב,

,  yavne.co.il-@kvv.hishtalmut לשלוח את הבקשות למיילנא  

 רוט מסלול הלימודים ועלות הלימודים.ירוף פיבצ

 תלמויות השהדת מרכזת וע  –שרה אריאל  

 

 "ב פש ת השתלמויות 

mailto:v.hishtalmut@kv-yavne.co.il
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  ה שולחנ 

של הנהלת  

  /   קהילה 

     שמשון 
לאילנות"  " חג  הגיע  בשבט  תודה   –ט"ו 

קורנה"ל על    "תרבות  המטבח  הכנת ולצוות 

הפירות   השטח  המהודר  ארגז  החג.  לכבוד 

הוכן כבר  בשבט  ט"ו  הקורונה    לנטיעות  אך 

הקלפ את  הבאה  .םי "טרפה"  שנת ,  בשנה 

נתראה , לא יהיו נטיעות ולכן אי"ה  שמיטהה

ב בנטיעות  כולנו,  עם,  אלו    .תשפ"גרוב  אולי 

השכונות  בלב  הראשונות  הנטיעות  יהיו 

 .החדשות

 

 48כיכר    –אתר מורשת  

ביוזמתה של ועדת מורשת הוקם לפני מספר 

כיכר   שבמרכזו  אתר  הכנסת,  בית  ליד  שנים 

ועליה נבנה דגם מיניאטורי של הקיבוץ שלנו  

שנר המצלמכפי  בעין  הציפור  ממעוף  ה  אה 

 . '48בשנת 

שהשקיע עבודה   שלום אריכאמיצג בנה  את ה

ויצר שקד  בדיוק   רבה,  שנבנו  דגמים 

למקור מבנים, ובהתאמה  למצוא  נוכל   .

שבילים, צמחייה והעצים הראשונים. במרכז  

היישוב  מסמלי  אחד  של  מרשים  דגם  הוצב 

 דאז, מגדל המים.  

סבל האתר מהשחתה ומהתנכלויות   , לצערנו

ה ונשנות.  גו חוזרות  את  שלקחו  מי  רל יו 

שגרמו  אבן  חלוקי  בו  והטיחו  בידם  האתר 

מהמוצגים  חלק  של  ושבירה  רב  לנזק 

 שהושקע עמל רב בבנייתם.  

של   אובדנו  עם  להשלים  נכון  שלא  חשבנו 

ליושנה  עטרה  להחזיר  רצון  מתוך  האתר. 

"יבנה שמוני  ם שנה" אנחנו ותחת הכותרת: 

אריכא   שלום  האתר.  את  לשקם  מבקשים 

על  נוספת,   לקח  פעם  את    עצמו,  לאחות 

השבורי  המוצגים  את  ולחדש  ם. הקרעים 

לנו  במקום תותקן מצלמת אבטחה שתעזור 

 להגן על האתר, כך אנחנו מקווים. 

 ובכלל למה לזרוק אבנים?

 מגרש המשחקים "החדש" 

בסמיכות  שהוקם  החדש  המשחקים  מגרש 

מבלים לשכ  לשמחתנו  מושך  הפעוטונים  ונת 

מראש   הגדרנו  הפעילות רבים.  שעות  את 

את  ב  לאכוף  מרחוק,  לנו,  קשה  מקום. 

של  באחריותם  הרבה  תלוי  וזה  הכללים 

ההורים. בשבת האחרונה בשעות הצוהריים 

השקט הופר וההמולה היתה רבה. בין היתר 

הגיעו אורחים מהיישובים השכנים. במקום 

כ יש   אך  ההשתובבות שילוט,  שבלהט  נראה 

הקטנות.   האותיות  את  קרא  לא  עלינו איש 

שבלי  משעה  להבטיח  שבת  לא    22:00לות 

במקום  ונוער,  ילדים  של  פעילות  כל  תהיה 

 ( השבת  בצוהרי  וכן  עד   14:00ובסביבתו 

משומר 16:00 ביקשנו  מהשבת  החל   .)

שלו,  הפטרול  שבמסגרת  בשבת  הצוהריים 

במקום.   פעילות  אין  שאכן  אנחנו יוודא 

מקווים שעם הבנה וסולידריות חברתית לא 

מנ  השכונה  תופרע  דיירי  בשעות וחת 

 המנוחה.
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 קורונה 

מבודדים  שני  עם  התחלנו  הזה  השבוע  את 

של   רב  מספר  עם  אותו  מסיימים  ואנחנו 

)מעל   הם 50מבודדים  הגדול  כשרובם   ,)!

ילדים, וכן עם שלושה מאומתים )אחת היא 

הקורונה.   לנגיף  ש.ל.(  היא תק בת  זו  ופה 

שעת מבחן לנו כקהילה אך גם לכל משפחה 

  ך התייחסות כ ויש ל   אמותיה   ָדֶלת פחה ב ומש 

תקופה קורנה -בצח"יבדיונים   זוהי   .

ילדים,   מאתגרת  עם  למשפחות  במיוחד 

וזומים  בבידוד  דאגה    , ילדים  עם  זאת  ולצד 

העבודה.   ומקומות  המשק  נקווה לענפי 

בשלום ש  האלה  הימים  את  בריאים   , נעבור 

   . ושלמים 

בהערכה את המספר הרב של    אנחנו מציינים 

גד החבר כבר ים שהתחסנו, כשחלק  ול מהם 

להזכיר  חשוב  הכבוד!  כל  שני.  חיסון  אחרי 

מחויבים על שמירת הכללים  שאנחנו עדיין  

שהאופק   ההנחיות ועל   גדולה  בתקווה 

 תבהר.י 

 

 הו שביב תקו 

וה. לפני ו ובכל זאת בואו נסיים עם שביב תק 

התנעה  ישיבת  התקיימה  ימים   מספר 

ה  חורף  לסוף  מ לטיולי    0212תוכננים 

תהיה ובתנאי    2022ותחילת   שהמגפה 

, ברלב   מאיר אלטמן ומיכל סופר מאחורינו .  

אותנו  שיתפו  החורף,  טיולי  צוות  מרכזי 

זה מה  העבר.  לקחי  לאור  שלהם  במחשבות 

שאפשר למסור כרגע, אבל מאחורי כל זאת  

יפים  ימים  באים  שהנה  ָוה  הִתקְׁ מסתתרת 

ברוכה  שגרה  לאותה  נחזור  ואי"ה  מאלה 

 דול.ה, שגרה שכרגע נמצאת בגעגוע גוטוב 

ענף   עם  מישיבה  דו"ח 
 שמשון  הרכב /  

הקהילה   הנהלת  המשק  נציגי   נפגשו והנהלת 

עם   הרכב    ליברמןשמוליק  השבוע  ענף  מנהל 

רגבועם   אחד    חני  נושאים.  במגוון  ודנו 

הרכב  כלי  החזרת  אי  הוא  שעלה  הנושאים 

כאוב   מאד  הנושא  העבודה.  יום  בסיום 

ע אנו  חבריורגיש.  ויותר  שיותר  לכך  ם  דים 

בסיום   אצלם  הרכב  את  להשאיר  מעדיפים 

יום העבודה ולא מחזירים את המפתח לארון 

הפגישה   ביום  שנעשתה  בבדיקה  המפתחות. 

שיש   רכ  15נמצא  אנו כלי  חזרו.  שלא  ב 

כל   הסגר,  תקופת  סיום  שעם  מקווים 

בסיום   המפתחות  לארון  יוחזרו  הרכבים 

ה שעלה  נוסף  נושא  לאפשר  וא  העבודה. 

המשתמשים קבוע   לחברים  באופן  ברכב 

רכב   להם  שיהיה  חוץ,  עובדי  וכן  בעבודתם 

ובו  יכירו  אותו  יום,  כל  יקבלו  אותו  קבוע 

נבד ואחזקתו.  לניקיונו  וידאגו  קת  יטפלו 

שני  האפשרות שלכל "בעל רכב" כאמור, יהיו  

לעבודה. קודים שני  וקוד  פרטי  אחד  קוד   :

ד העבודה הוא  ברגע שהחבר יזמין רכב על קו

א  יקבל  לו  תמיד  שהוצמד  הרכב  אותו  ת 

על   יזמין  פרטית  בנסיעה  ואילו  במערכת 

הקוד הפרטי. נושא נוסף שעלה הוא ההסעות  

ב מבצע  המבוצעות ע"י הענף. כזכור ענף הרכ

והסעות  חוץ  לעובדי  קבועות  הסעות 

לעזור  במטרה  הרכב  ענף  ע"י  המבוצעות 

"רמז", קפלן,  )בי"ח  להתנייד  ועוד(   לחברים 

את להפחית  גם  הרכבים.    ובכך  על  העומס 

לעמוד   כדי  רבים  מאמצים  עושה  הענף 

שנדרש  מה  וכל  תודתנו,  כך  ועל  במשימות 

ולעיתים  ולהיעזר  לפנות  החברים,  מאיתנו 

 להתגמש.  קצת 
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 ה עדיקלדביר 

 ולכל המשפחה
 

 תנחומים 

   עם פטירת אביך
 ז"ל   הזאב עדיק

 בית קבוצת יבנה 

 

 חבר משואות יצחק  ,לזכרו של מושקו

מאחד    נפרדהשבוע   הדתי  הבולטיםהקיבוץ  )מושקו(    ,מחבריו  משה 

משואות  ,מושקוביץ הארץ,יצחק  חבר  מבוני  בגיל  שה  ,  לעולמו    . 96לך 

במשך  הוא שימש  .  אבריו  רמ"ח   כלויזם ב  חזוןאיש  מנהיג,  קו היה  מוש

הקמת כשנה    25 את  יזם  זו  ובמסגרת  שפיר  האזורית  המועצה  ראש 

עציוןההישיבה   אור  אחר  תיכונית  נוספים.  חינוך  מת מלח  יומוסדות 

ה לי יששת  רבות  פעל  עצימים  גוש  של  שבות,    , יוןשובו  אלון  את  הקים 

וד ישיבת הר  טנשטיין לייסאהרן ליכל וטאת הרבנים יהודה עמי  ורתם

ה  עציון שנות  בתחילת  היישוב    80-ביישוב.  את  ושימש  אהקים  פרת 

וכראש המועצה הראשוןהכראש   יו"ר    ארבעבמשך    ,יישוב  היה  שנים. 

שלמה,  תות  ובעמ היכל  משפטמכללכגון  שערי  צומתכמ  ,ת   .ועוד  ון 

ואלה צל.  הרקס המרכזי בהר  כבד בהדלקת משואה בטהתבשנת היובל  

 :היו דבריו

ודבורה  ,"אני צבי  בן  מושקוביץ  יצחק  יצחק   משה  משואות  חבר   ...

זה    27..  .  סדיויוממי שפיר...  האזורית  המועצה  ראש  שנה    30שנים 

אפרת, מתכבד להשיא    ובתוכם העיר  ציוןעבים בגוש  מחדש ומקים יישו

  שבות התיי   וד ב בל למדינת ישראל, לכ , יו 50-ה   העצמאות   משואה זו של יום 

...    ... קיבוצים ומושבים, עיירות וערים  יסטוריתההולדתנו  במ  יהודית

רעיו המפתחים  המנוונלכבוד  לכבוד  חדשות,  ויוזמות  חדשים   ים טות 

 "ת ישראל! ינ... ולתפארת מד ציוניתוהיהודית דרכם ה

תשס"ח  10עבור  כ בשנת  בפרס    , רושליםי  ביום  ,שנים,  מושקו  זכה 

  .לופוע על  סקוביץ לציונותמו

 זכרו ברוך.  יהי
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 .בית סביון – שירה –בשלח" "חות כוננת בשבת פר' א

 במרפאה:  אבירם דונסקישעות וימי העבודה של ד"ר 

 15:30-14:00   :,    יום שני16:45-14:30 :יום ראשון

 . 15:30-14:30-ו   09:00-08:00 :יום חמישי    , 13:00-09:30יום שלישי:

 .גלית -5/02-יום שישי ה  . אורית -29/01-שי  היום שי :י במרפאהימי שיש

 ש מלאי מספיק לחיסונים, הציבור מוזמן לתאם תור. י   –  חיסוני שפעת * 

 לבדיקות דם יש לתאם תור מראש מול המרפאה.  -! תזכורת* 

 יש להתקשר ולתאם מול המרפאה.   , למרפאה   מבקשים לחזור ולהדגיש כי לפני כל הגעה 

 , אסור לו להגיע למרפאה אלא ליצור קשר  יש לא טוב , כל מי  שמרג ל אחת כמה וכמה ע 

 טלפוני. 

אף ההתקדמות בהתחסנות חברי הקיבוץ אנחנו מבקשים לחזור ולהדגיש שיש עדיין להקפיד    על 

 ביותר על הכללים !!! 

 1221  -  איחוד הצלה ,  4000  -  ת אחת בכוננו   טלפון חירום: 

 אהרק בריאות צוות המרפ                                                                                          

 

                                  

 

 ות  תורים בשעל ליפעת הדיאטניתלידיעת החברים! תהיה אפשרות להגיע 
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ַרֵנן                חי, הרב יוסף חיים מבגדאד -הבן איש    / ָאז יְׁ

ַר  ֵני ֵאל ַאִדיר אַ ָאז יְׁ ָעִרים ִלפְׁ  ִדיִרים ֵנן ֵעץ ַהיְׁ

ִשיִרים ָאִשיר ִשיר ָחָדש  ִמירֹות וְׁ  ָיִעיר זְׁ

ַקָדש  מֹו ִיתְׁ ָפַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּושְׁ  ִיתְׁ

 

ָפשֹות ַרבֹות ָברּוְך ֵאל שֹוֵכן ֲעָרבֹות ַהבֹוֵרא   נְׁ

 ּוָבָרא ִאיָלנֹות טֹובֹות ָאִשיר ִשיר ָחָדש 

קַ  מֹו ִיתְׁ ָפַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּושְׁ  ָדש ִיתְׁ

 

ָבֵרְך ַהָשִנים  עֹוִנים ָברּוְך מְׁ ֵמי מְׁ  ָרם ֵאל ִבשְׁ

ָפִנים ָאִשיר ִשיר ָחָדש  ֵבי גְׁ ִמיַח ִענְׁ  ַמצְׁ

מֹו ָפַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּושְׁ ַקָדש ִיתְׁ   ִיתְׁ

 

ִמ  ִדיל ֲעָנִפים ּוזְׁ דּו ֵאל ָבאּוִרים ִהגְׁ  יִרים ַכבְׁ

ָמִרים ָאִשיר ִש   יר ָחָדש ּוָבָרא ֵזיִתים ּותְׁ

ַקָדש  מֹו ִיתְׁ ָפַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּושְׁ  ִיתְׁ

 

ֵאָנה  ִרי תְׁ ִמיַח פְׁ עֹוָנה ַמצְׁ ָבַרְך ַחי ָדר מְׁ  ִיתְׁ

ָנָנה אָ  ִשיר ּורְׁ  ִשיר ִשיר ָחָדש נֹוֶדה לֹו בְׁ

ַקדָ  מֹו ִיתְׁ ָפַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּושְׁ  ש ִיתְׁ

 

ִמירֹות ַהַמגְׁ  לּו ֵאל ַחי ִבזְׁ ָהרֹות ַהלְׁ  ִדיל ַעל ֵמי נְׁ

 ִרמֹוִנים ּוִמיֵני ֵפרֹות ָאִשיר ִשיר ָחָדש 

ַקָדש  מֹו ִיתְׁ ָפַאר ֵאל ַחי צּוֵרנּו ּושְׁ  ִיתְׁ

 

 

 

 

 רוכיב חקעל השירים: יצ

 mkomon@gmail.combi :ערכתלמ  יםהכתובת למשלוח מאמר 
 . בייןית פישי ושריר יעקברעיה זלקינד, נטליה גולדברג, נה ספראי, המערכת: די 

 
 

ָבבֹות שֹוֵבבֹות   קּו לְׁ חּו ָבִנים ִעם ָהָאבֹות ִחזְׁ  ִשמְׁ

ָשִנים ַרבֹות ָאִשיר ִשיר ָחָדש  ֶכה לְׁ  ֹכה ִנזְׁ

פָ  ַקָדש. ַאר ֵאל ַחי ִיתְׁ מֹו ִיתְׁ  צּוֵרנּו ּושְׁ
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