שבועון קבוצת יבנה
כ"ז בתמוז תשע"ז
()21.7.17
ב-א' באב ,ימלאו  70שנים לעליית אוניית
המעפילים אקסודוס לחופי ארץ ישראל

שבת פרשת "מטות-מסעי"
צאת השבת – 20:26
כניסת השבת – 19:23
שבועון מספר 1258
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פרשת "מטות-מסעי" (שבת מברכין)
ליל שבת
19:23

הדלקת נרות

שיעור ר"ח מנחם אב

מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:30

דף יומי בבית המדרש – ראובן דוישט

08:30

תפילת שחרית

שיעור ראש החודש של הרב אילעאי
יתקיים ביום רביעי ,ג' באב ( )26.7בשעה
 21:00באולם האירועים
הציבור מוזמן

אחרי התפילה יתקיים שיעורה של תמר גוטליב
09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

12:50

שיעור בספר תהילים  -בבית משפחת נח חיות

13:30

תפילת מנחה גדולה

16:30

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

17:00

משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה

17:15

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

17:45

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

20:26

צאת השבת

שהשמחה במעונם
מזל טוב לחנה ולאריה הורן-הקהל להולדת הנין ,נכד למיכל ועמוס ,בן לנטע ושי.

מזל טוב לחנה שבט להולדת הנין ,נכד למורדי ואלונה ,בן לאיילת ואריאל.
מזל טוב לרמי ואפרת עפרוני להולדת הנין ,נכד לגיל ושולמית ,בן לשיר וזיו.
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נקודה למחשבה \ רויה גורליק
"עוד מעט ,עוד קצת ,בקרוב נגאל
לא נפסיק ללכת ,לארץ ישראל
עוד מעט ,עוד קצת ,להרים עיניים
מאמץ אחרון ,לפני ירושלים" [חיים אידסיס]

השבת אנו מסיימים את ספר במדבר

במאמץ המשותף לאחיהם – השבטים

בשתי הפרשות ,מטות-מסעי  ,אנו בסופם

האחרים.

של ארבעים שנות נדודים ארוכות וקשות

השבטים מבינים את כעסו של משה

והארץ המובטחת כבר נראית באופק.
הפרשות מסכמות את כל שנות הנדודים

ומציעים פשרה אמיצה – שבטי ראובן ,גד
וחצי משבט מנשה בוחרים להתיישב

ומתחילות את הכנות הכניסה לארץ.
בפרשת מטות בפרק ל"ב ,מובא סיפורם

בעבר הירדן המזרחי ,אך יסייעו לאחיהם
את משפחתם
במלחמה ,ישאירו

של שבטי ראובן ,גד וחצי שבט המנשה.
לשבטים אלו היה מקנה רב והם

ומקניהם בעבר הירדן ויצאו בראש הצבא
למלחמת כיבוש הארץ.

התפרנסו בעיקר מרעיית צאן ,ולכן בכל

משה מקבל את הפשרה ושניים וחצי

המסע הם חיפשו את השטחים הראויים

השבטים מתנחלים בעבר הירדן המזרחי.

לגידול הצאן .הם גם היו הראשונים
לשים לב שכל האזורים שנכבשו

שם הפרשה הראשונה מכיל את המילה
מַ ֶּטה ,לה משמעויות שונות  ,מקל ,שבט

במלחמות הינם מעולים לגידול צאן,
שטחים נרחבים ,ירוקים ופוריים .ועל כן

ופועל ,שמשמעותו מזיז ,מכוון" .מטה את
הכף לטובת…"

הם פונים אל משה בבקשה לא להיכנס

לפעמים במעשינו אנחנו מטים את הכף

לארץ ,אך לבחון אפשרות להתיישב

לטובת הכרעה חברתית כזו או אחרת.

בארץ הירוקה הזו  -כיום זו ירדן.
משה מגיב בכעס משום שבקשתם

כדי להשפיע על החברה שמסביבנו .שניים
וחצי השבטים עשו זאת .הם היטו את

מזכירה לו את סיפור המרגלים ובעיקר
מפריעה לו העובדה ששאר שבטי ישראל

הכף מכעס וביקורת שהוטחה בהם,
למצב שבו הם זכו להערכה רבה.

עומדים לפני מלחמה קשה ושניים וחצי
שבטים מעוניינים לשבת בשקט ובשלווה

מתחושה שהם אנוכיים ,למצב שהם
נחלצים לתמוך ולעזור לאחיהם בעת

עם משפחתם וצאנם ולא ליטול חלק

שבת שלום

מלחמה.
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הפתעה ברייקה ,Rijeka ,קרואטיה  /נחמה יהושע
חזרתי מטיול בסלובניה-קרואטיה ,מקומות

קיבלה את פנינו בכניסה לבית כנסת יפהפה

היו

העומד שלם וריק מאנשים .הוא שרד את

מאוחדות תחת השם "יוגוסלביה" מ1946-
עד  .1990ארצות לא יקרות ויש בהן נופים

המלחמות .סידורים ,הגדות וחומשים
מונחים משנת  .1865בית כנסת שני  -גדול

מדהימים .בארצות אלה האוכלוסייה מאד

יותר ומפואר  -הופצץ והושמד ב.1944 -

ידידותית .נסעתי עם שני זוגות של ידידים

הקהילה היהודית מנתה בשיאה 2000

שהמון

נוסעים

אליהם.

הארצות

מימי האוניברסיטה ,חברות
שהתחילה ב ,1964-ונשארנו

יהודים .היום נשארו כ,50-
שרובם בני הגיל השלישי .אין רב

חברות גם לאחר הטיול!!

ואין תפילות .יש מסגרת חברתית

בתכנון הטיול עלה בידי לתכנן

שבה נפגשים כפעם בחודש .יש

את המעבר מהשמורה הנפלאה פליטביצה,
בקרואטיה וחזרה לסלובניה .בדרך עברנו

מוזיאון קטן בקומה השנייה .ויקי סיפרה
המון סיפורים ורוב הזמן דמעות של אושר
זלגו מעיניה מרוב התרגשות שאנחנו

התאים להפסקה שרצינו לעשות .שאלתי

מתעניינים בקהילה ובבניין .בתשרי היא

בפורום מטיילים "מה יש לראות ברייקה"

מתכננת יריד "יהדות" ,והיא מקווה שימשוך

וענו לי שאין כלום .לא ויתרתי וחיפשתי

אנשים מכל הגוונים .הקשישות כבר סורגות
לאירוע.

בעיר נמל .Rijeka ,זמן העצירה בעיר

בגוגל .להפתעתי ,בין  10הדברים שיש לראות
בעיר ,היה בית כנסת .כתבתי לאתר והפנו

לויקי שתי בנות שעדיין לא נשואות .בזמן
המלחמה ( ,1990שזו להם המלחמה בה'

אותי ל ( Spacapan Vivian -ויקי).

הידיעה ,ולא מלחמת העולם השנייה),
כשנלחמו חלקי יוגוסלביה לשעבר לעצמאות,

כתבתי לה והיא השיבה במכתב מלא חן,
שהיא תשמח להיפגש אתנו ושכמעט לא
מגיעים תיירים לבית הכנסת הממוקם
במרכז העיר על יד שלוחה של

ויקי שלחה את הבנות לבני ברק .היא גם
התנדבה בקיבוץ בצעירותה .היא מאד מנסה
לשמור מצוות ,אבל קשה לה לבד.
ממשלת קרואטיה עוזרת בהחזקת בית

האוניברסיטה.
טיילנו בעיר בטרנזיט ארוך ומסיבי שגרם
לנו בכניסות לחנייה לעצור את התנועה לרבע
שעה .אז פגשנו את ויקי המדהימה ,אישה

הכנסת בתור אנדרטה לקהילה היהודית.
מומלץ למטיילים לבקר ולתמוך במאמצים
האלו.

צעירה מאתנו ורופאת שיניים בפנסיה .היא
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כשחזרנו לארץ מצאתי במייל את המכתב הבא שויקי שלחה לנו:
לנחמה היקרה ולחברים
זה בעצם מכתב אהבה שבו אני רוצה להביע את תודתי לכולכם על שהגעתם לבית
הכנסת וביליתם איתי.
הבאתם לקהילה שלנו ,ובמיוחד אלי אישית ,מנה של התלהבות שלה אני זקוקה כדי
לשמור על שארית היהודים והיהדות שלנו .תודה על תרומתכם.
יהיה נחמד עם נוכל שוב להיפגש .נחמה היקרה  -שמך מתאים לך .אוהבת את כולכם.
ויקי
בית הכנסת בRijeka-

גרעיו צבר

"חיפושית" (יד)2-

משפחות המעוניינות לאמץ
חברים מגרעין צבר מוזמנות
לפנות אלי בהקדם .תודה על

בתקופת החופש הגדול ה"חיפושית" תהיה
פתוחה גם בימי שלישי מ 18:00-עד ,19:30
וזאת בנוסף לימים שני ורביעי בהם

רוחב הלב והציונות.

הפתיחה היא מ 10:00-עד 13:00

נעמה טסלר

ליאורה גליק
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מערך כוננות הרפואה ביבנה  /שמרית גדיש
מסוף יום העבודה של צוות המרפאה ועד
פתיחת המרפאה בבוקר שלמחרת ,וכן

ליזט שלנו – שממלאת את תפקידה כאחות
בחצי משרה ,בנוסף על חצי המשרה שהיא

בחגים ומועדים פועל אצלנו ביבנה מערך
כוננות רפואי.

ממלאת כרכזת הפריפריה.
צוות האחיות הנ"ל עובד תחת פיקודה

מערך זה מאוייש בעיקרו ע"י אחיות בית
סביון ,שתפקידן העיקרי הוא לתת שירות

המקצועי והמסור של ד"ר מיטל דיטש,
שסוגרת בימים אלו שנתיים איתנו.

לחברינו המתגוררים שם.

ד"ר מיטל היא הרופאה של דיירי בית

ע"פ דרישות משרד הבריאות (אשר תחת

סביון ובנוסף ,ממלאת תפקידה כרופאה

פיקוחו פועל בית סביון) ישנה חובת
נוכחות במקום של אח/ות מוסמך/ת.24/7 ,

כוננת פרטית לחברי הקיבוץ.
בתוקף כך היא מתפקדת כ"חדר מיון"

בשעות בהן לא פועלת המרפאה ( 15:00עד
 7:00למחרת) ,קריאת חירום לעזרה

בזעיר אנפין ,וממיינת מקרים רפואיים
דחופים ,לפי הצורך נותנת טיפול ומשאירה

רפואית תתקבל על פי רוב אצל אחיות בית
סביון.

להשגחה בבית או לחילופין שולחת לטיפול
בבית החולים.
בשעות שד"ר מיטל לא אצלנו היא
ממלאת את תפקידה כמתמחה

צוות זה מונה חמש אחיות
מקצועיות ומאירות פנים:
טובה שני – מנהלת את הסיעוד
(עבודת האחיות) בבית סביון .אחות ב"נווה

מוערכת מאד בקפלן ברפואה
פנימית וכתורנית מיון פנימי וטיפול נמרץ.

אור" (מרפאת איידס) בקפלן ,ובעלת נסיון
רב שנים במחלקה פנימית.

לאורך השנים אנו שומרים על סטנדרט
גבוה ומקצועי מאד באיוש המערך הנ"ל,

זפירה – אחות דיאליזה בקפלן ,גם לזפירה

והחברים זוכים לשירות יוצא דופן ,שראוי

ניסיון ארוך שנים במחלקה פנימית.

לציין שאיננו קיים בשום מקום ,אפילו לא

ברכה – אחות אצלנו בבית סביון במשרה
מלאה ,שכנה שלנו מישיבת כרם ביבנה.

בקיבוצים אחרים (זה בדוק).
לעיתים חבר שאינו חש בטוב מזעיק את

מריטה – אחות ותיקה ומנוסה ,עובדת
במחלקה הנוירולוגית בקפלן.

האחות וזו מגישה את העזרה בביתו .וכאן
המקום להודות לאלי מוזס שמוזנק בכל
מצב בשעת צורך (גם בשעות הקטנות של
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הלילה) במטרה לסייע לאחיות למצוא את

חשוב לציין שישנה העברה מסודרת של

ביתו של החבר הנזקק לעזרה.

מידע בין צוות הכוננות לצוות המרפאה

לצוות הנ"ל מצטרפות בשבתות ובחגים

והצוותים בוחנים כל העת דרכים לשיפור

(ולעיתים גם בסתם ימי חול) ,על פי סבב,

ושכלול הנושא (בסיועם של גלית וד"ר דונסקי).

שתי אחיות מהמרפאה :אורית פרל

עוד עובדה חשובה לציון ,בארץ ישנו

שממלאת את תפקידה כאחות קופ"ח

מחסור כללי ברופאים/ות ובאחים/יות.

"כללית" במרפאתנו ,ואילה עמיר  -אחות

גם אנחנו מתקשים מאד באיוש מערך

טיפת חלב שלנו ואחות בפגיה באסף

האחיות הכוננות שלנו ,ונשמח לעזרת

הרופא.

החברים בהצעות לתגבורו  -אם אתם

כפי שניתן לראות ,כל חברות הצוות הנכבד
הנ"ל נותנות לנו שירות בנוסף לתפקידיהן

מכירים אח/ות שמעוניין/נת להצטרף,
מוזמנים להפנותו/ה לטובה פניני או אלי.

השונים והמגוונים במקומות נוספים.
ישנם מספר נושאים שברצוננו (צוות הכוננות ,צוות המרפאה ואנוכי) לחדד ולהזכיר:
שירות הכוננות לחברים נועד למקרי חירום בלבד .מקרים שאינם בגדר חירום יזכו לטיפול
מקצועי וטוב במרפאה ,שם ישנה גישה לרשומות רפואיות ולמידע חיוני ומשמעותי על
המטופל.
 ניהול הטיפול הרפואי והמעקב של חברי הקיבוץ נעשה ע"י רופא המשפחה במרפאה והוא
הכתובת לכל בעיה  /עניין רפואי.
 אנו מבקשים כי הצטיידות החברים בתרופות ובציוד רפואי הנדרש ,תיעשה בשעות פעילות
המרפאה .אנא עשו מאמץ לזכור ולעשות זאת בזמן ולהגיע בשעות קבלת הקהל.
 בשעת הצורך ,אנא הקפידו לפנות לאחות כוננת ולא ישירות לרופאה.
סיוע לאורחי החברים מוגבל לטיפול דחוף ופעולות מצילות חיים.
ולבסוף ,עוד מילה טובה אחרונה לכונני איחוד הצלה :איתי נחליאל ,תולי בגליבטר ,מאיר
אלטמן ,שלמה נחליאל וניר בטר ,שמתייצבים במהירות להגיש עזרה ,ומשתלבים היטב עם
הצוות הקבוע בכל אירוע רפואי בלתי צפוי.
שיעבור עלינו קיץ טוב ובריא – שמרית גדיש
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לוח ועדות  /שמשון
בשבועות הקרובים אנחנו מבקשים להטיל זרקור על עבודתן של חלק מהוועדות ,ככל
שיספיק הזמן .אנחנו לא מבקשים דיווח ממרכזי הוועדות אלא אנחנו שואלים את השאלות.
המטרה היא להציג את אופן עבודת הוועדה .נאה דורש  -נאה כותב .אז המפגש הראשון
הוא עם מרכז ועדת "מבית" ,שמשון גוטליב  -שפגש את עצמו ,שאל וענה.

ועדת "מבית"
ועדת "מבית" נבחרה ב-יוני  2015וחבריה

העלון נשלחת ,עם החומרים הקבועים

הם :שמשון גוטליב (מרכז) ,רויה
גורליק ,דינה ספראי ונטע קנדל.

והחומרים שנאספו ,לדינה ספראי
שעוברת עליו ולאחר מכן מעמדת

נפגשתי עם מרכז הוועדה ,בביתו שהוא

ומעצבת

דינה

גם ביתי (קומתיים ,קומה ראשונה .איזה
מזל) ולפני שהתחלנו סיכמתי איתו שככל
שהאיש ההוא הוא אני ,אשאל את עצמי

"מחזירה" אלי את העלון ,ובינתיים
המאחרים מבקשים הארכה ושולחים
עוד חומר לעלון ואז ,שוב ,אני עובר עליו.

רק שאלות שאוכל גם לענות עליהן,

בשטו"מ ,לקראת חצות אני שולח את

וביקשתי לא להקשות.

העלון לאילה אפרתי להגהה.

מבולבלים? גם אני.

אותו

בשני

טורים.

ויהי בוקר יום חמישי .העלון
נשלח בחזרה לאחר שעבר
הגהה  ,ואז נכנסת רויה גורליק

ספר לי על עבודת הוועדה
ועדת "מבית" היא ועדה קטנה
שבכל סוף שבוע מתגייסת להוצאת
העלון.

לתמונה ,תרתי משמע ,ומעצבת
אותו גראפית ומכניסה עוד את
מה שנשלח ב"דקה ה ."90-לאחר מכן
העלון נשלח למרים שליסברג ,כבר

תסביר ,למה הכוונה?

מעוצב ובכל זאת  -להגהה נוספת

העיקרון הוא שהעלון ,משלב חומר הגלם
ועד להפיכתו למוצר מוגמר ,עובר מיד
ליד .במהלך השבוע החומרים נשלחים

ואחרונה .והנה אנחנו בחמישי בצהרי
היום .ואז אני שוב נקרא לדגל ,מחכך ידי
בהנאה ,עובר על העלון בפעם האחרונה

לדוא"ל.)bimkomon@gmail.com(-

ומעביר אותו לדפוס וגם אז ,רגע לפני,
עדיין  -ועם הרבה תחינות ובקשות  -מגיע
טפטוף של חומר נוסף ,בעיקר ללוח
המודעות.

עד יום רביעי החומר נאסף ע"י העורך
לתוך טיוטת העלון ומוצב פחות או יותר
בסדר קבוע .ב"רביעי בארבע" טיוטת
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וזה לא מכביד עליכם?

כי נפלה טעות ,ואמרתי "אני הוא

אנחנו ,כתפיסת עולם ,מוכנים להכיל

האיש" ,הם עמדו על כך שהטעות סופה

כמעט כל חומר שנשלח למערכת עד הרגע

להתקיים גם אם אין שלושה כוכבים

שבו גלגלי מכבש הדפוס מתחילים לעבוד

בשמיים .לשמחתי ,בשעה הנכונה הבליח

וגם אז ,היו מקרים שבהם עצרנו וחישבנו

מבין הדמדומים הגבאי השכונתי ורק

מסלול מחדש .ובכל זאת ,אנחנו מבקשים
לא לנסות אותנו .הקפידו לשלוח את

כשהנהן בראשו (סימן מוסכם שמאוד
מקובל בקרב גבאים) ,כמי שמחוייב,

החומרים עד "רביעי בארבע".

התחלתי בתפילה .היו עוד ,אבל נשאיר
זאת לפעם אחרת .ביקשת דוגמא אחת,

בכזו אינטנסיביות של עבודה על העלון -
בטח אין לכם טעויות!?
אז זהו ,גם אחרי כל זאת ,עדיין יכולות

יש לך עוד משהו לסיום ,כיון שמכסת

בחשבון שבכל
טעויות .בדרך
ובכל אופן לא
מדובר ברווח

המלים כבר כמעט תמה?
אני מודה לדינה ספראי ,רויה גורליק,
ונטע קנדל שבכל שבוע נמצאות אתי
בגודל המעמד של הפקת העלון ,ועושות

אחרי הנקודה או הפסיק אך אנחנו לא

זאת בשמחה ובמאור פנים .אני מודה

חפים מטעויות גדולות יותר.

לצוות המגיהות אילה אפרתי ומרים
שליסברג ולחבר היקר שעל השירים

יש לך דוגמא?

(המנוקדים) יצחק ברוכי.

הנה ,בעלון שפורסם לפני שבועיים טעינו
בזמני כניסת ויציאת השבת .שוד ושבר.
בצאת השבת במניין השכונתי ביקשו
קומץ חברים להוציא את השבת לפי מה

ואחרונים חביבים  -אלה הכותבים
שבלעדיהם העלון לא היה יוצא לאור.
נשמח להגדיל את מעגל הכותבים ,אנחנו
פתוחים לקבל חומרים חדשים ,גם

שפורסם בעלון (פורסם בטעות 20:25

נועזים ,אך אל תקחו את זה רחוק מדי.

במקום  )20:33והתעורר ויכוח לשם
האם "מבית" הוא הפוסק
שמיים
הבלעדי או הגבאי השכונתי שטרם הגיע,

(סגנון מוטי גילת לא עובר אצלנו).
הואיל ו"רבות מחשבות"  -נשמח לעוד
כותבי"-נקודה-למחשבה"

ליפול טעויות .אני לוקח
גיליון יהיו לפחות שתי
כלל הציבור לא חש בכך
מעיר ולא מעורר .לרב

לא?

על פיו יישק דבר .ובכלל ,השיבוש חיזק
את הסברה שהגבאי השכונתי נסע לשבת,
שזה דבר שיכול לקרות פעם ביובל .גם
כשהתנצלתי בפני המקדימים למניין על
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ברשותך משהו שאני חייב .אפשר?

שאף אחד לא קרא את מה שכתבתי? אני

כן אבל בקצרה,

כמובן מרגיע ואומר שבעלון שלנו כל

כמעט שכחתי לומר משהו על נחיצות

מילה נקראת ולפעמים פעמיים ושלוש,

המשוב .משוב הוא חלק מהמניע שלנו

אך לפרגן זה לא תמיד בתרבות שלנו (רק

ושל כל כותב באשר הוא כותב .לדוגמא,

במה שקשור ל"מבית"?!) .אז –

חבר כתב במשך ימים ולילות ,השקיע
והתלבט על כל מילה והקפיד על כל תג

פרגנו ,האירו ,העירו .הכותבים
ואנחנו צריכים את זה כמו אוויר

ותג .מבחינתו זו שיאה של מלאכת

לנשימה......כמעט.

מחשבת .אם נקצין את הסיטואציה
נאמר שכתב מ"דם ליבו".
והנה כעבור שלושה ימים הוא אומר לי
שאף אחד לא אמר לו כלום .יכול להיות

עכשיו אני רוצה לשאול אותך ,איך יצא?
מראיין :קשה לי לפרגן .חייב לקרוא עוד
פעם .בסך הכל נראה לי סבבה.

מרפאה
אחות כוננת בשבת – אילה עמיר
שעות הקבלה בשבוע הקרוב:

שעות קבלה של דר' אבירם דונסקי:
ביום ראשון (.17:30-14:30 )23.7

ד"ר איברהים בריגתה:
יום ראשון 16:30-14:30
יום שלישי 12:00-09:30
יום רביעי 13:00 -08:00
יום חמישי 09:30-08:00

לידיעת החברים :מספר הפקס במרפאה הוחלף והוא מעתה 08-6512556

מטבע חוץ
על מנת להיערך לנסיעתכם ,חברים וענפים הנזקקים למטבע זר בחודש אוגוסט
מתבקשים להיות בתיאום אתי לפני מועד הנסיעה .איעדר מהנה"ח בין  - .31.8-7.8שושנה
וייסמן

שהשמחה במעונם
חתונתם של דפנה גוטליב ומיכאל דהן תתקיים בקבוצת יבנה
ביום רביעי ,י"ז באב ( )9.8שבת חתן מ"חוץ לקבוצה".
יום כיף לנכדים -מגיל הרך עד כיתה ו '
המופעל ע"י סבים וסבתות .יתקיים ביום ראשון ה' אלול27.8 ,
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רויה ואיילת א.

נר זיכרון – חודש מנחם-אב
ב'
ד'
ד'
ו'
ז'
ט'
י"א
י"ב
י"ג
י"ד
י"ד
ט"ו
ט"ז
ט"ז
ט"ז
י"ז
י"ז
י"ט
כ"ב
כ"ד
כ"ח

תשס"א
תשס"ג
תשע"ג
תשס"ג
תשנ"ח
תש"ל
תשע"ה
תשמ"ג
תשס"ז
תשמ"ח
תשנ"ג
תרצ"ה
תשמ"ו
תשנ"ג
תשס"ב
תשנ"א
תשמ"א
תשס"ח
תרצ"ה
תשכ"ה
תרצ"ה

רוטשילד
רחל
פרלמן
אלישבע
כהן
לאה
ראב"ד
צבי מנחם
קטן
ישראל
עזריה ישראל גינסברג
כוכבא
חנה
ימיני
הרטה חדוה
ליברמן
יצחק
ארליך
אברהם
אליעזר חיים טסלר
גלבסקי
שלום
בר דרומא
מנחם
יונס
מיכל
רון
יוחנן
גינסברג
אביגדור
הקל
אליקים
תשבי
אסתר
מולטר
טובה
נחליאל
שלמה
ילין
יהודית
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אגדת תמוז  /אברהם חלפי
הַ דֻּ בָּ ה הַ גְּ דולָּה ִטיְּ לָּה בַ ָּשמַ יִ ם
נְּתיב הֶּ חָּ לָּב.
בְּ ֹלבֶּ ן הַ יַעַ ר ,בִ ִ
וְּ ָאנּו ָּר ִאינּו,
ָאנּו הַ ְּשנַיִ ם,
יצי חָּ לַף.
אֵ יְך לַיְּ לָּה ֵק ִ
ָּרחַ ק מֵ ִא ָּתנּו עַ ד ַשעַ ר הָּ אפֶּ ק
כֻּּלו כוכָּ בִ ים וְּ ָּשמַ יִם עָּ מּוס.
עֶּ ְּדנַת גַן-הָּ עֵ ֶּדן,
טֵ רּוף גַן-הַ תפֶּ ת
נו ְּשמות אַ גָּדות בְּ תַ ּמּוז.
לְּ פֶּ תַ ע חָּ זְּ ָּרה הַ דֻּ בָּ ה אֶּ ל דֻּ בֶּ יהָּ .
(הֵ ם ִחכּו לָּּה לְּ יַד הַ כוכָּב הַ ְּצפונִי).
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ּושנַיִ םַ ,רק ְּשנַיִ ם לִ ּוּו ְּצעָּ ֶּדיהָּ -
ְּ
אַ ְּת וַ אֲ נִ י
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