
18 . 1 1 . 2022  , ג ן תשפ" ו במרחשו ד  כ"

  
הדלקת נרות - 16:18 צאת השבת - 17:18

גיליון 1536

ן י כ ר ב מ ת  ב ש ה  ר ש י  י ח ת  ש ר פ ת  ב ש

לקראת שבת יבנאית, ילדים מציירים קיבוץ בהדרכת אפרת עפרוני.
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עם מתן פויכטונגרבת   שירה ויהודה אביישרלנישואי נכדתה, מוריהלשרה ברוכי

לאחר תפילת מוסף שיעור מפי 

החיפוש אחרי השידוך

המושלם

בנושא:

אלי רדר

לאחר תפילת ערבית ילמד: 

בניה גרוס
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16:18- הדלקת נרות

16:33- מנחה קבלת שבת וערבית

 תפילת מנחה בימי החול 16:35

שבת פרשת חיי שרה

 

13:00- מנחה גדולה

16:18- מנחה קטנה

17:18-צאת השבת

שבת:

08:00 - שחרית ומוסף

למלכה הקשר,

לנישואי הנכדה עדי , 

בל ונדב האס
בתם של ענ

 

לשניאור והגר פרידמן

להולדת הבן
 

שניאור הוא מחנך כיתה ז'

תיקון משבוע שעבר: יוסק'ה עמיר עודנו בן 88. 
גילו של הטרקטור שנוי במחלוקת, אבל הוא  בן 70 ומטה. 

שבת יבנאית שמחה !!!



עם תהילה קרקובר

"ונתן לנו את תורתו"
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מאת: שרון לב

שם: תהילה קרקובר ("בית בקבוצה")

מקום: בית אל

מועד בת המצווה: לפני 19 שנים

חגגנו במועדון ביישוב שלי, בית-אל. כשהייתי ילדה

אהבתי מאוד בעלי-חיים, ולכן בחרנו שהנושא של

בת המצווה שלי יהיה חיות בג'ונגל. לפני בת

המצווה נסענו לגן החיות התנכי ושם הצטלמנו עם

כל מיני בעלי חיים. לקראת האירוע קישטנו את

האולם עם המון בובות של בעלי חיים, וגם הדרשה

שלי היתה בנושא בעלי חיים ומה אפשר ללמוד

מהם.

איפה התקיימה חגיגת בת המצווה שלך?

היה לי ממש כיף ומרגש. עם כל המשפחה והחברות
שבאו לחגוג איתי. היתה חגיגה גדולה.

איך היה לך האירוע של בת המצווה?

מה את זוכרת מהדרשה?
במהלך הדרשה שלי הקרינו את התמונות שצילמו
אותי עם בעלי חיים שונים ואני הסברתי על כל
אחת מהן מה אנחנו בני האדם יכולים ללמוד
ממנה. לדוגמא, מהתרנגול אפשר ללמוד לקום
מוקדם בבוקר בזריזות. מהפלמינגו, את החיים
בחברה והדאגה לאחר. מהגמל, לא להיות מפונק
ולהמשיך ללכת גם בדרכים קשות וארוכות.
מהחמור, לאכול לאט ובנחת. ולכל חיה יש גם את
הקול הייחודי לה, איתו היא מבטאת את עצמה.

אנחנו יכולים ללמוד המון מבעלי החיים. 

בפרשה מסופר, שאברהם שלח את אליעזר לחפש
אישה ליצחק. אליעזר מצא את רבקה והם שבו
מחרן רכובים על גמלים. בשובם נאמר: "ויצא
יצחק לשוח בשדה לפנות ערב, ויישא עיניו וירא
והנה גמלים באים". מה עשה יצחק בשדה? ומה
החשיבות לכאן? - רש"י מפרש, שיצחק התפלל.
("לשוח" מלשון שיחה של תפילה). על מה התפלל
יצחק? – הכלי יקר אומר, שהוא התפלל לה',
שאליעזר יצליח בשליחותו וימצא אישה שהיא והוא
יתאימו זה לזו. היה כאן אם כן שילוב של
השתדלות עם תפילה. כך בעצם, עשה גם אליעזר
בהגיעו לבאר - הוא שילב השתדלות עם תפילה,

שביחד נענו על ידי ה' לטובה.   שבת שלום.
 
 

נקודה מהפרשה / אליעזר קרקובר (אבא של
תהילה) 



מה ששלי - שלי ושלך? 
  

קובי שטיין

 
הזמנה לשיח בעניין הכנסת אורחים של כלות וחתנים  

ברם, דומני שהתמונה הזו חלקית, ולא ממש הוגנת,

ועל כן בוחר אני לראות בדבריו של הרב יותר

הזמנה לשיח מאשר ביקורת נוקבת. 

   אבהיר את הדברים. תופעת הכלות והחתנים

איננה חדשה לנו, וזה כבר מספר רב של חודשים

שאנו פוגשים בהם בשבילים. אישית, על פי רוב,

אני ורבים אחרים מברכים זוגות אלו בברכת "מזל

טוב" בחולפנו על פניהם, ומקווים כי חן המקום

(פירגון מוצדק אדיר לאנשי הנוי שלנו!) יהיה להם

לברכה ביום חגם. עם זאת, בשבוע שעבר, ראיתי

לנכון לעורר שיח על הנושא בקבוצת הווצאפ "יבנה

וחכמיה" (קבוצה זו הינה צל גברי חיוור של אחותה

הגדולה "חכמות יבנה", ושעריה פתוחים בפני כל

הרוצה בכך). מתוך השיח נראה כי ישנם מצבים

שונים שבהם הקושי לקבל בברכה את אורחינו הוא

גדול יותר. המצבים שתוארו בדיון שהתנהל

בקבוצה כמו גם בדיונים שקיימו עימי חברים באופן

פרטי במקביל, כללו: השלכת פסולת ברחבי

הקיבוץ, שימוש באופניים לצורך צילום והשלכתם

כלאחר יד לאחר מכן, צילום ועישון במרחב

המתבנים, חנייה על הדשאים, חסימת כבישים

וחניות, צילומים בעת לוויות בקיבוץ, צעקות על

בני המקום שעוברים בדרך, לבוש לא צנוע

והתערטלות, טינוף שירותים ציבוריים בבית

המדרש או בחדר האוכל, ועוד. נדמה לי כי את כל

ההתנהגויות האלו ניתן להבין תוך בירור

המשמעויות השונות של תפיסת הבעלות על דבר

מה. 

 

ישנן לעניות דעתי שתי גישות הפוכות לתחושת

בעלות על רכוש או מקום. יש מי, שמתוך תחושת

בעלות חש אכפתיות גבוהה יותר אל הרכוש או

המקום, ודואג לו, בבחינת "חן המקום על יושביו".

מנגד, יש מי שמתוך תחושת הבעלות חש שיש לו 

"ַאְרַּבע ִמּדֹות ָּבָאָדם. ָהאֹוֵמר ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ְוֶׁשְּל ֶׁשָּל, זֹו

ִמָּדה ֵבינֹוִנית. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, זֹו ִמַּדת ְסדֹום. ֶׁשִּלי ֶׁשָּל

ְוֶׁשְּל ֶׁשִּלי, ַעם ָהָאֶרץ. ֶׁשִּלי ֶׁשָּל ְוֶׁשְּל ֶׁשָּל, ָחִסיד.

ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי ְוֶׁשְּל ֶׁשִּלי, ָרָׁשע:" (אבות, פרק ה משנה י)

 

בשבת "לך-לך" נשא הרב אילעאי דברים מעל בימת

בית הכנסת תוך הישענות על המשנה לעיל.

במרכזם של הדברים דן הרב בחטאם של אנשי

סדום, אשר אין לו פירוט במקרא. הרב נגע אם כן

במדרש שטוען כי חטאיהם נגעו לליקויים חמורים

בהכנסת אורחים. הרב הדגיש את הקפדתם על "שלי

שלי, ושלך שלך", אשר יש במשנה הגורסים כי זו

מדת סדום. על אף שדברי הרב יכולים להיות

מוסבים על דברים רבים, בשומעי את הדברים

מצאת את עצמי מסב אותם על דבר אחד, והוא

השיח המקומי סביב הביקורים התכופים של כלות

וחתנים המגיעים להצטלם במשק. בתוך הקשר זה,

דברי הרב נשמעים כביקורת, אשר מבקשת מאיתנו

להתבונן פנימה במאמץ לעבוד על מידותינו, ובפרט

על הכנסת האורחים. בדבריו הסביר הרב כי

רשעותם של אנשי סדום נבעה מתוך השפע בו

נתברך מקום מושבם, ומתוך התפיסה השגויה כי

השפע הזה הוא בזכותם, ועל כן רע להם כאשר

אחרים מרהיבים עוז ליהנות מאותו השפע בלא

שטרחו בו. בנקל ניתן לערוך את ההקבלה בין

תכונה זו של צרות עין במצב בו "זה נהנה וזה אינו

חסר", המאפיינת את אנשי סדום על פי המדרש

שהציג הרב, לבין תחושה דומה אשר מתעוררת

בקרב חלקנו, כאשר אנו נתקלים בעשרות צלמים,

פמליות, וזוגות ערב חתונתם בשבילי הקיבוץ.

ואמנם, אודה כי מצב חדש זה מצריך מאיתנו עבודה

על המידות, שמא, כאזהרתו המרומזת של הרב,

נלקה באותן מידות רעות אשר מייחס המדרש

לאנשי סדום.
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חופש לנהוג ברכוש או במקום כראות עינו, איך שבא

לו, כי הוא "בעל הבית". אני מאמין שאני לא לבד

בתפיסה כי האופן הראשון מבורך, בעוד האופן השני

מגונה, וכאן נראה לי טמונה הבעיה עם אורחינו

ההולכים ומתרבים. המשנה ממסכת אבות שהובאה

בפתח הדברים מסתיימת במילים: "[האומר] ֶׁשִּלי ֶׁשִּלי

ְוֶׁשְּל ֶׁשִּלי, ָרָׁשע". כאשר אורחינו מתייחסים אל

המקום באופן ש"שלך שלי", מתוך  התחושה של "אני

אעשה כאן מה שבא לי", ומרשים לעצמם להתנהג

כבעלי הבית בצורה הבזויה של בעלות, או אז עולה

הצורך לומר "עד כאן". ואל נא נדמה בנפשנו שכבר

ראינו את הגרוע מכל. בהיעדר גבולות, אין זה מופרך

להניח שנראה התנהגויות גרועות מאלו שכבר אנו

חוזים בהן (הן ברמת האלימות, הן בהשחתה, הן

בצניעות).
 

   יש לי עוד הרבה מה לומר, אך בדיוק משום כך,

כעת אשאיר את הנושא פתוח. דברי אינם כנגד דברי

הרב, אלא הם המשך של דבריו. דברי הם הזמנה  
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לשיח, על התופעה, על הגדרות הרצויים בה ואלו

שאינם, ועל הצורך באיזון בין עבודה נדרשת על

המידות לבין הצבת גדרים חשובים, על מנת לשמור

עלינו. נכנסים כאן, בין השאר, שאלות ביטוחיות (כגון

שריפה במתבנים, פציעה בקקטוסים וכו'),

חינוכיות(ילדינו חשופים לכלות ובנות לוויה חשופות,

והבעות חיבה פומביות שאינן הולמות את הצניעות

המתבקשת במחוזותינו), דתיות (עד היכן מגיעה

מצוות הכנסת אורחים?), ואחרות. כאמור, דברי הם

פתיחה לשיח, ואני מקווה שהם ממש לא המילה

האחרונה בו. 

מן האינטרנט (חפשו בגוגל: "קקטוסים יבנה" ותמצאו...)   

מזל טוב לנשות הַחִיל לבית ברוכי -  

לעפרי ברוכי על השחרור מהשירות הצבאי בתפקיד מש"קית אבטחת מידע

וסייבר, תהני בחפש"ש ובהצלחה רבה בתקופת שנת הבית שתחל בקרוב, 

ולשני ברוכי על החלטתך להמשיך לשנה נוספת בקבע בחיל התותחנים, ועל

קבלת תפקיד מפקדת פלוגת טירונים בשבטה. - יישר כח!
 

ברכות 

לאביעד גורליק המשרת בגדוד רותם בגבעתי, על סיום קורס מ"כים חי"ר 

למעין אפרתי שסיים קורס מפקדי טנקים ועולה לפקד בגדוד 82 של חטיבה 7

ולתומר עמיר על סיום מסלול במגלן.

 

ם, ם בכם ואוהבי ם - גאי פי כולכם אלו
רים עדת צעי ו

 

 ! צאתכם לשלום ובואכם בשלום 



מביט ומאזין

 .
 

הציוד מתחלק לשניים - יש ציוד קבוע באולמות

חדר האוכל – צפוני, משטח, דרומי ואולם

האירועים. הציוד הנ"ל נועד אך ורק לסרטים,

מצגות והרצאות. הוא אינו מיועד להגברה להרכבים

מוזיקליים ולריקודים. ויש את הציוד "הכבד" בחדר

ההגברה שיוצא בהתאמה לכל אירוע, לפי הדרישות

ואופי האירוע.

יש אימרה ש"אין אירוע בלי איש סאונד"- זה נכון

אבל לצערנו אנחנו לא מצליחים לאייש כל אירוע,

וזה גורם לכך שלא מצליחים להפעיל את הציוד כמו

שצריך, וכך גם הציוד יכול להיהרס בקלות. כיום

ציוד הסאונד מלא אלקטרוניקה ומאוד מאוד עדין,

וכך צריך להתייחס אליו. נסו להיות כמה שיותר

עדינים ולשמור על הציוד כאילו הוא שלכם.

לאירועים פרטיים קטנים - ניתן להזמין בידורית

דרך אתר קהילנט, או ליצור קשר עם אברהם

ויצמן/ארי סולטניק. הציוד יושב אצלם בחדר,

ומתאים לאירועים של עד 60 איש בערך, כשצריך

מיקרופון בודד ולהשמיע מוזיקה/סרטים.

אני לא מכיר עוד קיבוץ כמונו (לא מופרט) שמחזיק

ציוד וצוות כמו אצלנו. אנחנו כן חוסכים כסף, מצד

שני אסור לשכוח שבשביל כולנו זה הובי, זה לא

המקצוע שלנו. אנחנו מנסים לעשות את הטוב

ביותר ולהיות זמינים כמה שיותר.

אגב, אירועי מקהלה בשנים האחרונות מצריכים כ-

18 מיקרופונים אלחוטיים. זה ציוד מאוד יקר שאין

לנו בשוטף, ולכן רוב אירועי המקהלה בשנים

האחרונות הם ע"י חברות הגברה חיצוניות (לא

משתלם לנו לרכוש ציוד כל כך יקר לאירוע אחד

בשנה).

 

 

על צוות ההגברה - דורון לנג

לפני כ-16 שנה (באמצע לימודי הנדסאי סאונד) בא

אלי יניב גדיש ואמר לי "אלה המפתחות של חדר

ההגברה והתאורה - בהצלחה". מאז ועד היום אני

מרכז את נושא ההגברה בקיבוץ.

דינה ביקשה שאספר מעט על הצוות....

הצוות:
צוות ההגברה הינו צוות התנדבותי לגמרי (למעט

תורנות בחתונות). הוא מורכב ממבוגרים, שחלקם

נמצאים בו עוד הרבה לפניי, וחלקם חדשים, ובני

נוער מדהימים שנותנים מזמנם ומכישרונם, עד

שפתאום הם מתגייסים.

הצוות מחולק לשניים – תאורה - בניהולו וניצוחו

של פיליפ, והגברה - באחריותי.

הביקוש להגברה ותאורה:

יש כל הזמן דרישות ובקשות להגברה - מהרצאות,

ימי עיון, קורסים, אזכרות, אספות חברים דרך

בריתות, מסיבות בר/ת מצווה, חתונות, ימי הולדת,

אירועים פרטיים בבריכה ובמשק הילדים, אירועים

של החינוך ועד הפקות גדולות של ביה"ס התיכון

ואירועי ועדת התרבות.

יש כל מיני "פיקים" במהלך השנה – הבולט שבהם

הוא השבוע של יום הזיכרון ויום העצמאות, שאלו

יומיים וחצי מלאים בפעילות, השבוע של פורים,

אירוע הקיץ המרכזי, לרוב בט"ו באב, ועוד ועוד.

אני חייב לציין שככל שהזמן עובר, הביקוש להגברה

הולך וגדל. מעניין שהאירוע עם הכי הרבה אנשים

באולם האירועים הוא לימוד ליל שבועות (יש שם

בערך 250 איש) וכולם שומעים בלי שום הגברה,

לעומת זאת, לכל יום עיון קטן עם קהל של 12 איש,

מגיעה בקשה להגברה.

הציוד:
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 מסי, זהבי, אמבפה קיליאן
ואנחנו תקועים עם שיליאן,

כל הביצים בסל אחד כמובן,
ממשיכים ב"עוף ועוז" בינתיים,

מתבוססים "במססא",
ושוקעים עד ברכיים.

מה נשאר לשאת תפילה 
 אל נא "ראפע"נא לנו . 
ש ה.ק.ב.ה ינווט דרכנו
                        ע.ע.

 אז מה היה לנו

אני חייב לציין שרוב האומנים

והמופעים שמגיעים מבחוץ מופתעים

לטובה מרמת הציוד, הנכונות והתוצאה

הסופית. (באים עם הרבה חששות -

ממקרי עבר בקיבוצים - ובסוף

שואלים אם אנחנו גם עושים הגברה

( בחוץ ואפשר להזמין אותנו

מופעים מוזמנים

מופעים מבחוץ נמצאים בתיאום ושיתוף פעולה

עם רחלי ויצמן. לרוב הם שולחים מפרט טכני,

ומתאמים איתם טלפונית כדי לדייק מה חשוב

ועל מה אפשר לוותר. אם אנחנו יכולים לספק את

הדרישות, אנחנו עושים את ההגברה, ואם זה גדול

עלינו מבחינת ציוד, האמנים מביאים את איש

ההגברה והציוד שאיתו הם רגילים לעבוד. 

היבנאים הם קהל (לא קל) שרובו אוהב סאונד שקט

ורגוע, אבל קשה לקלוע לטעמם של כולם. אנחנו 

תמיד שמחים למשובים והערות, אל תתביישו. לא

בטוח שהכל אפשרי אבל תמיד אפשר לנסות ולשפר.

נקודה לסיום:
פרגונים

ש"ברח" לנו לצה"ל) שהצעידו

אותנו כמה רמות קדימה. ותודה

רבה רבה לכל הנוער (העכשווי...)

שעוזר בכיף ובאכפתיות: יובל

אלטמן, אמיר לנג, יואב פישביין

ועינב קולמן. 

שני האנשים שנושאים בעול כבר שנים, בגבורה

והתמדה הם יניב גדיש, שמגביר באספות

החברים, ואברהם ויצמן, שאחראי על ההגברה

באולם האירועים. לשניהם המון המון תודה

והערכה. 

תודה לחנוך פניני ופיליפ קולמן שכבר עשרות

שנים הם ממובילי הצוות!

לרן לוי וניר בטר שהצטרפו לפני כ-6 שנים ונתנו

חיזוק משמעותי ביותר, וליאיר טסלר שחזר אלינו

עכשיו כשהשתחרר.

תודה מיוחדת לרועי גדיש ולשלו זלקינד (עד 
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אחרי מיטתו של רפי פלק ז"ל
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מאז עמדנו הבוקר ליד מיטתו של רפי, מצטיירות

לי בראש שוב ושוב שלוש תמונות. שלושה

שיעורים שלמדתי מרפי – 

 

התמונה הראשונה: רפי מודד גשם. במסירות

גדולה, גם בימים חורפיים סוערים, עם הקלנועית

אל התחנה המטראולוגית, ומשם אל הלוח בחדר

האוכל. 

רפי לא היה חזאי. הוא היה מודד. הוא לא עסק

בשפע שאולי יגיע, אלא בשפע שכבר ישנו. החכם

באדם הזהיר כי "ֹׁשֵמר רּוַח א ִיְזָרע ְוֹרֶאה ֶבָעִבים א

ִיְקצֹור", אבל רפי לא עסק בשאלה מה אולי יקרה

מחר, אלא במה שכבר זכינו לו אמש. וכך, במסירות

אין קץ, בהתמדה גדולה, צעד אחד צעד, טיפה ועוד

טיפה, למדתי ממנו להודות על השפע. גם כשהשפע

מצומצם, גם כשהיה על מה להתלונן. ממש כמו

בברכת הגשמים – "מודים אנחנו לך על כל טיפה

וטיפה שהורדת לנו", למדתי מרפי להודות על כל

טיפה וטיפה. 

 

התמונה השניה: שבת בבוקר, רפי וחנה צועדים

לבית הכנסת – לאט לאט, צעד אחר צעד, טיפה

ועוד טיפה. בלי לוותר, בלי להתייאש, בלי

להתלונן, ורוב השנים גם בלי הקלנועית. יד אוחזת

במקל העץ, או יד מונחת על כתפה של חנה. לווית

חן, לווית חנה. 

התבוננתי בו ולמדתי שיעור במסירות, בהתמדה,

בהכרת הטוב, בסבלנות ובאחריות. ואם יורשה לי,

מבלי לחלל את הקודש, נראה לי שלמדתי גם

שיעור בשותפות אמת, בחברות עמוקה ובאהבה

גדולה.

 

התמונה השלישית: רפי יושב בשיעור. כמעט בכל

שיעור. בשבת ובחול, בגמרא ובתורה, בהלכה

ובאגדה. בבית הכנסת ובבית המדרש, באולם

האירועים ובכולל שבישיבה. 

יודע כל חשמלאי שבלי מקור אנרגיה נאמן שום

מערכת לא יכולה לפעול, ותמיד היה נראה לי 

שעבור חשמלאי כמו רפי, מלבד הבית והמשפחה,

מקור האנרגיה היה לימוד התורה. בכל יום, גם

כשהייתה רק חבורה קטנה – לא משנה אם עשרות

לומדים או רק אחד או שניים. גם כשהשיעור לא

היה מבריק ומבזיק, רפי ישב שם עם הגמרא או דף

המקורות, שיעור אחר שיעור, טיפה ועוד טיפה. 

אמרו חז"ל: בן זומא אומר - מצינו פסוק כולל,

(פסוק המתמצת את כל התורה כולה) "שמע ישראל

ה' אלוהינו ה' אחד". בן ננס אומר - מצינו פסוק

כולל יותר והוא "ואהבת לרעך כמוך". שמעון בן

פזי אומר - מצינו פסוק כולל יותר והוא "את הכבש

האחד תעשה בבוקר". עמד ר' פלוני על רגליו ואמר

הלכה כבן פזי.

כך למדתי מרפי – בוקר וערב, כקורבן התמיד - על

מעלתו של הלימוד, ושוב על ההתמדה, המסירות

והנאמנות. 

 

את שלוש התמונות הללו של רפי המודד, רפי

הצועד ורפי הלומד, חורזת תובנה פשוטה, שעבורי

היא תמונת חייו של רפי, כפי שזכיתי להכיר אותו

– ניצחון הרוח על החומר. המודד ומודה על השפע,

הצועד למרות הקושי, הלומד ולומד ולומד. האדם

הוא רוח וחומר, אך מרפי למדתי שבכוחה של הרוח

לרומם את החומר לגבהים שאין כמותם. ולמרות

נצחונה של הרוח, כבר הזהירנו שלמה המלך –

"ְוָיֹׁשב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ְּכֶׁשָהָיה ְוָהרּוַח ָּתׁשּוב ֶאל

ָהֱאִהים ֲאֶׁשר ְנָתָנּה". 

 

היום ט"ז במרחשוון – לפני 84 שנים אירע ליל

הבדולח. בתי כנסת נופצו ויהודים נרצחו. חלפו

שני דורות. ואנו עומדים ברחבת בית הכנסת

בקבוצת יבנה המעתירה. אמש עמדה כאן חופה,

היום אנו מלווים כאן חבר יקר. הרוח עודה נושבת,

עם ישראל חי, ולך רפי ישנו חלק בבניית התקומה

הזו. במשפחה שבנית, בקיבוץ שבו חיית. טפטפת

טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. 

מודים אנחנו לך, רפי האהוב, על כל טיפה וטיפה. 

 

הרב אילעאי עופרן



עם סיום ימי השבעה 

אנו מבקשים להודות מקרב לב

על מאור הפנים, על הנתינה 

ועל הדאגה לכל פרט.

לצד הצער הגדול הכנסתם איתכם אל הבית אור.

מעריכים מאוד,

משפחת פלק וכל שלוחותיה.

לקהילת קבוצת יבנה,

מרפאה

שעות קבלה ד"ר מיטל:  יום א' (20.11) - 17:00-15:45, 
יום ג' (22.11) - 13:00-10:00, יום ד' (23.11) - 16:30-15:30

 

מוזמנים לקבל חיסוני שפעת בשעות הקבלה.  
   בריאות טובה, צוות המרפאה

טל. 08-8548300, אחות חירום 050-6998317, איחוד הצלה –
mrkyavne@clalit.org.il :1221, דואל

קבוצת 929
 

קבוצת 929 הוקמה לפני כ-4 שנים ולומדת בימי שישי באולם אירועים בין השעות

8:00-9:00, עם נח חיות. לאחר סיום לימוד התנ"ך, במסגרת מיזם 929, התחלנו את ספר

היובלים אותו למדנו במשך כ-9 חודשים. ביום שישי הבא, ר"ח כסלו (25.11.22),

נתחיל בעז"ה ללמוד את ספר מקבים. בהזדמנות זו אנו מזמינים את כל מי שמעוניין

להצטרף לקבוצה ולזכות בלימוד פורה ומעניין. 

                                              רן ליבר
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עובדי הגד"ש סיימו את קטיף

הכותנה באכילת קרמבו! בתמונה

– על הקטפת נעם בנדב עם יניב

וולף. ואיפה יהונתן סולטניק?

הוא כבר חזר לעבוד בחו"ל. הוא

חזר לארץ במיוחד כדי לקטוף

כאן כותנה, ועשה את זה בגדול.

יישר כוח ענק.

מקנחים עונה בקרמבו

קצרים

אחד למיליון בגרסת מקומית

רעות ואסף בית אריה החליטו

לצאת לשבוע ביוון. בלילה

הראשון הגיעו לכפר קטנטן

בצפון יוון, באזור שנקרא זגוריה.

מספר אסף: "בכפר הזה ישנם

כמה גסטהאוסים לא גדולים

ונכנסנו לאחד מהם. יצאתי

החוצה למכונית להוציא מזוודות,

פתאום ראיתי עוד מכונית נעצרת

מאחוריי, וממנה יוצאת ציפי

חיות.

חטפנו שוק. כל השבוע לאחר

מכן לא פגשנו חבר'ה מישראל. 

היה מאוד מצחיק. להם זה היה

הערב השני במקום הזה, אז הם

אפילו הביאו לנו קצת אוכל,

ובבוקר, כשקמנו, נפגשנו שוב

לכמה דקות. היה מאוד חמוד,

והמשכנו כל אחד לדרכו.  

ק' הילה

ּה ַטּפָ
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אנקדוטה משעשעת.

זה היה אקראי לגמרי. זה לא היה

מלון שאנשים נפגשים בו בלובי.

מלבדם לא פגשנו אף אחד

מאורחי הגסטהאוס. אם היינו

באים חמש דקות אח"כ, היינו

ישנים חדר ליד חדר בלי לדעת

על זה בכלל."

ומי יתן שמפגש בשבילי יבנה

ימלא אותנו בשמינית מהחדווה

של מפגש בלת"מ בטיול בחו"ל.

תמונת סלפי מהמפגש

השביל המקורצף

השבוע צמח לו שביל מקורצף בין

המדגריה לבין הבית של אלקה

וייסמן. שאלנו את זוהר במה

דברים אמורים. 

זוהר: במסגרת הפיתוח של

השכונה החדשה, החל השבוע

שיפוץ כביש השדרה. השיפוץ

כולל גם הסדרת מפרצי חניה

ואבני שפה לאורך הכביש. ביום

שני בעוד עשרה ימים תתבצע

הסלילה עצמה. בנוסף לכך

משפצים גם את הכביש מצפון

למחסן ולמכבסה". 

דרך צלחה!

צילם: אליקים איטלי



מה בתרבות

חג הסיגד- נציין ונחגוג ביום ראשון, כ"ו בחשוון 20/11  בשעה 20:00 באולם
האירועים.

סדנה – ''אבנים מספרות'' - סדנת תמונה מאבנים – עם חדווה שטריקר,  ביום שני,
י"א בכסלו 5/12 . הרשמה מקוונת תישלח בהמשך.

הפנינג חנוכה בחסות המתנ"ס - ביום שלישי, י"ב בכסלו 6/12 אחר הצהריים
במשטח – חנוכה בסימן איכות הסביבה, מופע לייזרים ואור עם מאיר אטדגי, הכנת

חנוכיה ירוקה מאצטרובלים,

סינמה קפה – ביום רביעי, י"ג בכסלו 7/12 בשעה 20.00 , "התזמורת עם הכלים
השבורים"  ושיחה עם הבמאי יובל המאירי.

מכירת רקפות – ביום חמישי, י"ד בכסלו 8/12 בפרגולה בין השעות -17.30
18.30. מוזמנים בשמחה.

סדנה  -  ''המטבח המתוק הלבנו''–  עם אדית דגני.  ביום  רביעי,      כ' בכסלו
14/12. הרשמה מקוונת.

אירוע ספורט – גמר המונדיאל, על מסך גדול, בחסות ועדת ספורט – ביום ראשון
,כ"ד בכסלו 18/12 במשטח, פרטים נוספים על לוח המודעות.

מופע אורות מיוחד לכל המשפחה עם סופגניות – לחג החנוכה – ביום רביעי, כ"ז
בכסלו 21/12 בשעה 17.45 במשטח.

 

 

       סדנת סביבונים ממוחזרים החל משעה 17.00 במשטח ובפרגולה.
 

 

 

 

 

 
                 מוזמנים לבוא להשתתף להנות ולחגוג ביחד

                                                                                        ועדת vתרבות
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שלום לכולם,

משולחנה של מזכלי"ת | המטרה – לבנות מרחבים המאפשרים להשמיע קול

 

כנסת ישראל ה-25 הושבעה, ובאותו היום אירע פיגוע דמים בעיר אריאל. נדמה שאין הפוגה לשכול ולפציעות.

אני שולחת מכאן תנחומים למשפחות שאיבדו את היקר מכל, ואיחולי החלמה לפצועים. ואני שולחת בשם

כולנו ברכת דרך צלחה לכנסת החדשה, לכל חברי וחברות הכנסת הוותיקים והחדשים, ובטוחה כי עם רבים

מהם נקיים קשרי עבודה לקידום נושאים חשובים במרחב הכפרי, בחקלאות ובחברה הישראלית.

 

מבטי השבוע מופנה החוצה, לחברה הישראלית, ומשם חזרה פנימה, אלינו בתנועה. השבוע יצאו למרחב

הציבורי שתי נשים אמיצות, שהשמיעו את קולן וביקשו שסיפורן יישמע. סיפורים קשים של פגיעה מינית

המיוחסות לרב חשוב. ללא שום קשר לצורך בבירור האמת, יש להכיר בכך שלשתי הנשים הללו נדרש אומץ

רב, נדרש גיבוי משפחתי, חברתי וציבורי. 

 

הציונות הדתית והחברה הישראלית (וכמובן גם התקשורת והרשתות החברתיות), עוסקות בהרחבה בתלונות

ואני מבקשת בהזדמנות זו להעלות על נס חובתנו המוסרית ליצור את המרחב הציבורי המאפשר לנשים לספר,

לשתף, להישמע, ולתלונתן להתברר. אין זה דבר קל או נעים, והנטייה הטבעית היא לרצות לדחוק הצידה את

הדברים ולהמשיך הלאה, אך אין לנו ברירה אלא לקרוא לעצמנו, כפי שקראנו בעבר, פעם אחר פעם, לדאוג

ולוודא שיצרנו מרחבים של אמון בהם אפשר לשתף, בהם יש מי שישמע את הזעקה לעזרה, יקשיב לפונה

ויאמר: אחותנו! אחינו! יש לך כתובת ואוזן קשבת, יש מי שישמע ויסייע. אני מחזקת את כל המתייצבים

לאפשר זאת בשבועות האחרונים.

 

פרשת השבוע, המספרת את ראשית הסיפור על רבקה אמנו, יכולה להאיר את דרכנו בכך. רבקה הנערה

מתוארת בפרק כד בבראשית כיוזמת ופועלת, בעלת קול משלה ויכולת להכריע. בזכות אלה היא נבחרת. היא

מתוארת כמי שהתעלתה מעל הציפיות של העבד שנשלח לחפש אישה אידאלית עבור הבן הממשיך. 

היא יוזמת: "ותרץ עוד אל הבאר לשאב, ותשאב לכל גמליו" (בראשית כד, כ).

היא משמיעה קול: "בת בתאל אנכי... גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון" (שם, כה) "ותרץ הנער ותגד

לבית אמה כדברים האלה" (שם, כח).

היא מסוגלת להכריע בבהירות ובקצרה את רצונה על הצעד הבא בחייה. לשאלה ששואלים אותה בני

משפחתה: "התלכי עם האיש הזה?" היא משיבה במילה אחת: "אלך" (שם, נח). 

 

היוזמה, השמעת הקול, היכולת להכריע, כל אלה מוצגות לא כסטייה מהדרך הראויה, אלא כהגשמתה.

לאורך כל חייה ימשיכו תכונות אלה להוביל את עשייתה.

 

קולה ימשיך להישמע גם בפרשות הבאות, היא לא תוותר על זעקה לעזרה בעקרותה, וסיבלה בהריון התאומים

הקשה, ובהמשך היא לא תוותר על פעולה למען יעקב, בנה האהוב. 

דמותה של רבקה זוהרת אלינו מפסוקי התורה, ואני רואה בכך השראה.

(הדברים נכתבו בהשראת דף פרשת השבוע של 'קולך' שיתפרסם השבת).
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מהנעשה באגף חברה | בת עמי זיידל

פורום מנהלי הקהילה נפגש בטירת צבי לעסוק בנושא "שיח קהילתי, קווים לדמותו". 

במפגש, שמענו מפי יעל ברקן- דולב, שהיתה יו"ר טירת צבי במשך כמה שנים, על התהליכים שהובלו בקיבוץ

באופן שיתופי רחב, שהוביל יכולת הגעה להסכמות ושינויים משמעותיים במספר נושאים. היה מרתק ומעשיר.

בפורום הוצגה למזכירים תוכנית תהליך "חידוש שליחותנו" שמובילה התנועה בשנה הקרובה, ושוגרה בו

הזמנה להנהלות הקהילות ליזום מפגשי חברים/שבתות שיעסקו בנושא, ולהזמין נציגים מתוך המזכ"פ לאותם

מפגשים. 

 

צוות העבודה של תהליך "חידוש השליחות" התחיל לעבוד השבוע. הצוות נפגש לסדנת עבודה המבקשת לחדד

את מטרת התהליך ולפרוט אותו לצעדי עבודה מעשיים.

כמשימה מקדימה התבקשו חברי הצוות לבצע סקר קטן בין האנשים בקהילות ביחס לשאלות הליבה המובילות

את התהליך.

תוצאות המדגם משמשות את צוות העבודה בהגדרת יעדים לתהליך.

 

קורס מנהיגות נוסף יוצא לדרך והפעם, בכפר עציון!

בימים הקרובים יפגש צוות ההיגוי שגובש לטובת התהליך על מנת להגדיר את תכני ההכשרה הנוגעים ישירות

למבנה של כפר עציון ולסיפור הייחודי שלה. 

קיבוצים נוספים כבר עומדים בתור לקיום הכשרת מנהיגות מקומית, ואני מזמינה קיבוצים נוספים שמעוניינים

לשמוע על ההכשרה, לפנות אלי.

 

צמיחה ומעורבות | עדי שגיא

השבוע התקיים מפגש (זום) הפתיחה של פורום צמיחה בקיבוצי התנועה, בהובלתו של מני כץ. עסקנו בבניית

תכנית שנתית, עסקנו בתכנון לטווח קצר וארוך, שאלנו את השאלות המרכזיות על כל משימה שעומדת בפני

מנהלי הצמיחה. תודה לכל מי שהגיע. אנו מזמינים מנהלים נוספים להצטרף למפגשים הבאים. 

 

בתים לחיים המרכז לייעוץ ושיקום חברה בע"מ של התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי, המפעיל כ-20 דירות

לאנשים בתפקוד גבוה, נפגש השבוע והשאלה שעמדה על הפרק - האם להתרחב לעוד משימות או לעוד

יישובים בארץ. הפורום סייר בקיבוץ מחניים, שם הוקם לפני 40 שנה מערך דיור ובסמוך לו - מרכז תעסוקה

ופינת חי יפיפיים. מחניים היו מהראשונים בארץ ובתנועה הקיבוצית שהקימו דיור לאנשים עם צרכים

מיוחדים, בזכות היזם - גדעון פלס, שמתן בנו נפגע בגיל עשרה חודשים מדלקת קרום המוח. 

למפגש הצטרפו גם ענת רגב מבית אלפא, אם לנערה מיוחדת, שהקימה את הבית לחיים בחפציבה, יו"ר אקי"ם

בעפולה והעמקים, ופעילה משמעותית בתחום, דרורית ואפריים מקיבוץ דליה, להם בן עם תסמונת דאון,

שהקימו אף הם מערך דיור, והיו בין מייסדי עמותת ית"ד, והצוות המוביל של המרכז ייעוץ ושיקום - משה

מרום היו"ר, צפי פלד המנכ"ל וד"ר אורן יורקביץ, המנהל המקצועי.

עובר לעשייתה – היישר ממחניים יצאנו לקיבוץ שמיר, שם נפגשנו עם כמה חברי קיבוץ שחולמים אף הם

להקים בית לחיים ושוחחנו על האפשרות שהמרכז לייעוץ ושיקום יכנס למיזם.

ויש למה לחכות – חברי פורום בתים לחיים בתנועה נערך ליום למידה בשלישי הבא, כח בחשון, 22.11 בישוב

עפרה. הפורום יבקר בעמותת 'לב בנימין', המפעילה רצף של מענים לילדים ומבוגרים עם צרכים מיוחדים

מלידה ועד זיקנה, בכל התפקודים. 

 

שבת שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה
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שמשון גוטליב
משולחנה של הקהילה
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בחירת ועדות
   במוצאי שבת באספה נבחרו שתי ועדות חדשות. 

ועדת בית הכנסת בהרכב: רון ברטוב (מרכז),שמעון בזק,
ליאורה גליק, גיורא לב, רן לוי, יהודה מרוז

  וועדת דת בהרכב: גלי כובבא (מרכזת), איתי בנדב, אבי
גולדנברג, יסכה כוכבה, הרב אילעאי מתוקף תפקידו.

מטעם הנהלת הקהילה יושבת בשתי הועדות חמוטל
דברת-איתן כמנהלת חברה ופרט.

  בהצלחה לוועדות הנכנסות ותודה לוועדות היוצאות
שיתקייםבהן כולן "כל העוסקים בצרכי ציבור באמונה -

הקב"ה ישלם שכרם".
 

הפרטת המזון
  צוות הפרטת המזון התכנס לפני כשבוע וחידש את הדיון
הפרטת המזון. כזכור לפני כתשעה חודשים הובאה הצעה
להפרטת המזון שנדונה באספה ובעדה הצביעו למעלה
מ-60 אחוז מקולות המצביעים, רוב שאינו מוטל בספק אך
אינו מספיק להעברת ההחלטה. לאור זאת הנהלת הקהילה
ראתה לנכון להמשיך ולהוביל את הנושא תוך ביצוע
התאמות נדרשות, חלקן בהצעה וחלקן החשוב בהנגשת

המידע לחברים לגבי הוצאותיהם בתחום המזון.
   בסיום הדיון הצוות המליץ להנהלת הקהילה לקדם את
איחוד החנויות ואת תמחור הארוחות (כמובן ללא חיוב)
מה שיסייע לחברים להעריך את הוצאותיהם, ולאחר מכן,
בתום תקופת הסתגלות ולימוד עצמי של החברים, לרענן
את ההצעה, לעשות את ההתאמות הנדרשות, התאמות
בסעיפי הצעה והתאמות תקציב ואז לחזור פעם נוספת

לקבלת החלטות באספה.
   נהלת הקהילה מקדמת בימים אלה את התוכנית לאיחוד
החנויות, חנות הכלבו ו"המיני". האספה נתנה לכך אור
ירוק בכך שהחליטה לצרף את שטח אולם האירועים
לשטח החנות מה שיאפשר מרחב קניות רחב ומונגש תחת
קורת גג אחת. במקביל תוצב בחדר האוכל עמדת קופה
נוספת שתפעל בשיטת "קפטריה" שבה חברים יוכלו, על
פי רצונם לעבור ולקבל חשבון מפורט של הוצאותיהם

לפי כל מנה ומנה.
שתי פעולות אלה יאפשרו לחברים לקבל אומדן מדויק

יותר על רוב צריכת המזון היומית והחודשית.
 

לפני שבוע, עם חתונתם של אשל ושיר טסלר הסתיימה
עונת החתונות. החל מל"ג בעומר באו בביתנו בברית
הנישואין תשעה זוגות של בנינו ובנותינו. שנת פריחה
בתחום. ארגון כל חתונה וחתונה דורש מאמץ מרבים
וטובים החל מהמשפחה היבנאית, בעלת השמחה, ועד
אחרון התורנים. לא נציין כאן שמות אך רבים הם וטובים.
לא נותר אלא להודות לכל מי שעסקו בהפקה ובארגון, זה
לא דבר מובן מאליו. אנחנו עושים כל מאמץ לשמור על
האופי המיוחד של החתונות ביבנה, אין כאן כל ההדר
והפאר שיכול להציע כל אולם בחוץ. לא כל החלומות של
הזוגות הנישאים יכולים להתגשם אצלנו, ויש כאלה לא
מעט. חשוב לנו, כקהילה שיתופית שוויונית, לשמור על
כללים אחידים לכולם, לאפשר היכן שאפשר ולא לאפשר
בכמה נקודות שחשובות לנו. בסיכום אירוע, כשלמחרת
האירוע נשאלים בעלי השמחה:"כיצד היה?", התשובה של
כולם ללא יוצא מן הכלל היא שהיה מעל המשוער ועוד
דברי שבח והלל למכביר. אשרינו. ומזל טוב לכל הזוגות

שמכאן יצאו זקופים להקים את ביתן.
 

   במעבר חד אך באותו נושא. ברוב עונות השנה משעות
אחר הצוהריים ועד חשיכה שוטפים את כרי הדשא שלנו
המוני חתנים וכלות ומלווים, שנהנים כאן מקבלת הפנים
ומאתרי הצילום הרבים. הם מתפרשים על השבילים ועל
הדשאים ומוצאים את הזווית המתאימה להם לצילום שלא
תמיד עולה בקנה אחד עם תנועת העוברים והשבים. יש
כאלה שמקבלים זאת במזל טוב ויש הכועסים. בדקנו זאת
בעבר ולמנוע זאתלא יהיה קל אם בכלל. מצד שני זהו
ביתנו האחד, היחיד והמיוחד ולכתחילה . ברור שהשטח
הפרטי וחצרות הבתים הם מחוץ לתחום ועל כל כניסה
אליהם יש להעיר. עלייה עם רכבים על שטחים ירוקים
ונסיעה בשבילים של הולכי הרגל היא דבר שלא ייעשה.
חסימת רכבים שלנו בחנייה היא דבר חמור, וזה קרה לפני
שבוע. השבוע יצרנו קשר עם אחד הצלמים שלקח על
עצמו להיות איש הקשר שמכיר את הנפשות הפועלות
הוא יעזור לנו לשמור על הכללים, להעביר את המסרים
החשובים לנו ולטפל בתלונות אם יהיו כאלה. אומרים
שתמונה אחת שווה 1000 מילים, ולכן אם יש התנהגות
בלתי הולמת אפשר להעיר אך לא לשכוח להוסיף בסיום:

"שיהיה לכם במזל טוב" 
 



א' בכסלו תשמ"ז 

ה' בכסלו תשס"ו 

ה' בכסלו תש"ס 

ז' בכסלו תשנ"ז 

ז' בכסלו תש"ף 

ט' בכסלו תשס"ט 

ט' בכסלו תשע"ד 

י"א בכסלו תשס"ו 

י' בכסלו תשי"ז 

י"א בכסלו ת"ש 

י"א בכסלו תשע"ח 

י"ד בכסלו תשע"ב 

ט"ז בכסלו תשס"ג 

י"ט בכסלו תשמ"ד 

נר זיכרון – חודש כסלו 

כ"א בכסלו תשמ"ד 

כ"א בכסלו תשמ"ד 

כ"א בכסלו תשע"א 

כ"ב בכסלו תשמ"ט 

כ"ב בכסלו תשי"ג 

כ"ב בכסלו תשע"ד 

כ"ג בכסלו תשנ"ח 

כ"ג בכסלו תשס"ג 

כ"ג בכסלו תשס"ד 

כ"ד בכסלו תשמ"ז 

כ"ה בכסלו תשס"ו 

כ"ו בכסלו תשס"ו 

כ"ז בכסלו תשע"א 

כ"ח בכסלו תשס"ד 
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על השירים: יצחק ברוכי

bimkomon@gmail.com :הכתובת לשלוח מאמרים למערכת
המערכת: דינה ספראי, טליה גולדנברג, תמר דגני, ניר יעקבי ושרית פישביין

יומן השבוע

שבת יבנאית

טורניר הענפים - מועד חדש - יום שני ב-15:00 בשחב"ק

חג הסיגד בהובלת אלסה ומוטי איילה - ביום ראשון

ב-20:00 באולם האירועים.
 

 

ָלָּמה א נֹוַלְדנּו ֶעֶרב ַהָּיִמים ַהֵהם

ָמה ֵיׁש ָלנּו ִמן ַהְּזַמן ַהֶּזה?

ַהּכֹל ָעׂשּוי 

ַהּכֹל ָּבנּוי

ַהּכֹל ֻמְסָּדר ּוִמְתַנֵהל

ְּכִאּלּו ְּכָבר ֻהְׁשַלם ַהַּמֲחֶזה!

 
ָלָּמה א ָקַדְחנּו ְקָצת ְּבִיּבּוֵׁשי ִּבּצֹות

ָלָּמה א ִסַּקְלנּו ְטָרִׁשים?

ַּבֲחֵצרֹות

ֵּבין ַהְּגֵדרֹות

ִהְתרֹוְצצּו ַהְּמִריצֹות

ְוַהְּצִריִפים ָעלּו ִמן ַהְּקָרִׁשים.

 
ָלָּמה א ָעַמְדנּו ְמַעִּטים מּול ַהּפֹוְרִעים

ָלָּמה א ָעַצְרנּו ַטְנק ַּבָּיד?

ִּבְדִחילּו

ְסֵטן ְּכִאּלּו

א ָיָרה ְּכֶׁשּיֹוִרים

ַהֵּנס ָהָיה ִנְׁשקֹו ֶׁשל ַהַחָּיל!

 

 

 

הילדים מוחים / יצחק מאיר

ָלָּמה א ָיַׁשְבנּו ָּבֲאֵספֹות ָהִראׁשֹונֹות

ָלָּמה א חֹוַקְקנּו ַהֻחִּקים?

ֲחסֹ ְּפרּוָטה

ָּכֵבד אֹוָתּה

ְסִעיף ִראׁשֹון ּוְבׁשֹונֹות

ִאּׁשּור חֹוֵזר ַעל חֹק ַהִּדּיּוִקים!

 

 

ָלָּמה א ָעִלינּו ַאְרָצה ַעל ִסּפּון ּדּוִגית

ָלָּמה א ָטְבָעה ִּכְמַעט ַּבָּים?

ָהיּו חֹולֹות

ּוְמחֹולֹות

ְלאֹור ֶיַרח, ַמּפּוִחית

ִנְּגָנה ִּכי ְּבָעָיה ִהיא ֲחָוָיה!

 

ָלָּמה א ֵהֵבאנּו ַמִים ַּבֲעָגלֹות חֹוְרקֹות

ָלָּמה א ִחַּלְקנּו ַּבְּמׂשּוָרה?

ַּבְּסעּודֹות

ָהיּו ְּתנּודֹות

ֵּבין ֵאין ַּפת ְלֵאין ְיָרקֹות

ְוִהְסַּתְּפקּות ִּבְמַעט ָהְיָתה ּתֹוָרה

 

 

ָלָּמה א נֹוַלְדנּו... 

ַעל ֵּכן ָאנּו קֹוְבִעים ּפֹה

ֶּפה ֶאָחד ְּברֹב ָּגדֹול

ְמַבְּטִלים ֶאת ָּכל ָמה ֶׁשָהָיה,

ַוֲאַנְחנּו ׁשּוב ּבֹוִנים ִיּׁשּוב,

ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִדּיּוק ְּבָכל

ְּכמֹו ֶזה ֶׁשְּכָבר ָּברּו ַהֵּׁשם ַקָּים!!!

ְּכמֹו ֶזה ֶׁשְּכָבר ָּברּו ַהֵּׁשם ַקָּים!!!

 

 

ָלָּמה א ָסַלְלנּו ְּכִביׁש ְוא ָּכַבְׁשנּו ְׁשִביל

ָלָּמה א ָנַטְענּו ִאיָלנֹות?

אֹור ְוָעָנן

ַהּכֹל ֻּתְכַנן

ַּבְּסָתו ִחְּׁשבּו ְּכָבר ָהָאִביב.

ָׁשְלטּו ְּבַיד ָאָּמן ַעל ָהעֹונֹות!

 

ָלָּמה א ֲאַנְחנּו ׁשֹוְׁשִביֵני ַהְּבֵראִׁשית

ָלָּמה ִהְתַקַּפְחנּו ְּכיֹוְרִׁשים

ַהַהְתָחָלה

יֹוֵתר ַקָּלה

ִמן ַהחֹוָבה ֶׁשל ַהַּמְמִׁשי

ַא ֵאיפֹה הּוא ָהָיה ְּבִלי ַהּכֹוְבִׁשים?!

(נכתב והולחן ליובל החמישים)


