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 נח חיותדו

 

 

 

(22.6.24) - בתשפ"  סיוןבה כ"  

 

  

 , שבת מברכין קרח שבת פרשת 

 20:34 –השבת צאת   :2819 - תכניסת השב

1515 

 : דגנית גלס ורני יעקבי.               צילם שמוליק טסלר דלרגל ערב "רקמה אנושית". עיבוהמיצג 



2 

 

 .לנטע ויעל בתליעל ואיתמר,  להולדת הנינה, נכדהפנחס ללירדנה ו* 

 

 

 

 לך  ואני תפילתי   

 

 19:45 – ל ובימי הח תפילת מנחה 

   קרח, שבת מברכין תמוז   שבת פרשת 

 הדלקת נרות  - 19:28

 ערבית  , קבלת שבת, מנחה - 19:43

 שחרית ומוסף  - 08:30   

 גדולה  מנחה - 13:30   

 קטנה מנחה  - 17:30   

 צאת השבת  – 20:34   

 

 

 

 

  

 פר' חוקת. ,ההבאבשבת  יואב זנהבר המצווה של שבת * 

 .  11.7תמוז  בתתקיים ביום שני, י"ב שירה בית אריה  מסיבת בת המצווה של* 

 .(לבעלי השמחות עדיפות בקבלת דירות אירוח)   

 

 

 מזל טוב ! 

 

 

 התפילה בבוקר מפי: שיעור אחרי 

 יאיר לסלוי 
  הנושא:

 מה הלוויים הרוויחו ממחלוקת קרח 

*** 
 בערך(  17:45לאחר תפילת מנחה )

למה אנשים טובים עושים  " שיעור בסדרה

מבט תורני על סוגיות   -" )לפעמים( מעשים רעים

 , מפי אקטואליות

 הרב אילעאי

 

בשמחות   להתראות 
! 
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חמוטל דברת איתן   / רעיונות טרם זמנם

פירושים רבים ניתנו על הסיבות למחלוקת של  

לוי    –קרח   שבט  נשיא  של  המניעים  היו  מה 

הסיבות   אחת  מעניינת  ב"מרד".  לפתוח 

השילוח" ה"מי  מרדכי   ,שמפרש  )האדמו"ר 

על הפסוק "ומדוע תתנשאו  (,  יוסף מאיזביצא

קרח   שטענת  השילוח  מי  טוען  ה'".  קהל  על 

ין "הנה טענת קרח היתה שא  .הייתה מוצדקת

שום התנשאות בין ישראל לאחד על חבירו, כי  

בתוכם ה', היינו שה' יתברך שוכן בתוך כולם  

 ..."  שווה בשווה

שלמעשה    –לדבריו   הבין  ישראל    –קרח  כל 

קרח   של  הטעות  אך  הקב"ה,  לפני  שווים 

"שלעתיד בתזמון:  הקב"ה   ,הייתה  יעשה 

שאין שום    ,מחול לצדיקים ומחול היינו בעיגול

ותר מחבירו. והיה טוען שעתה גם אחד קרוב י

..." קרח טעה לחשוב שהגיעה השעה של   כן כך

שוויון אך למעשה הדבר לא היה כך, כי עובדה  

לוי קיבל תפקידים מיוחדים  - הוא   ,כששבט 

 ה. ילא חשב שיש עם זה בעי

את   לקדם  הצליחו  שעברו מאז  השנים  אלפי 

בעולם  , ההבנה רבים  אכן    ,בחלקים  שכולם 

בצלם הא  נבראו  לפני  שווים  עדיין  -וכולם  ל. 

כנראה לא הגענו לשלב שכולנו מוכנים לקבל 

הכיוון   על  בבירור  מורה  החץ  אך  זה,  את 

 ונקווה כי "לעתיד" מתקרב ומגיע. 

 
 
 
 
 

 נר זיכרון 

 תשסא י"א בתמוז  אריאל  מרים  תשמד ג' בתמוז  כוכבא  יששכר

 תשעב י"א בתמוז  הרטום יוסף  תשנח  בתמוז ה'  וצלר  אלזה

 תשמט י"ז בתמוז  בית אריה  דוד  תשסא ז' בתמוז  אפרתי דרור

 תשסו  כ' בתמוז  אקרט  ברטי  תשמז ז' בתמוז  כהן ציפורה

 תשנד כ"ב בתמוז  שרייבר  יהושע  תשמא ח' בתמוז  הולנדר  יהודית

 תשסג כ"ז בתמוז  טסלר דור  תשסה ט' בתמוז  זמוש  יהודית

 תשכא כ"ט בתמוז  סלומון שמואל  תשעו  י' בתמוז  ליברמן עמליה
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תודה על ערב מרגש שאורגן ובוצע כמסכת 

שביטאה את המסר כולנו רקמה אנושית 
היה בטוב טעם ובסדר מופתי   אחת. הכל

והרבה רגישות לכל מייצג ומילה. יישר כוח  
לכל השותפים בעשייה והנצחה הנוגעת  

 .  בנימי נפשנו. חזק ואמץ
 
 

 
 בקר טוב ושאפו ענק לקבוצת יבנה ,

 על טקס מרגש עד דמעות ,
 מושקע עד כלות, 

 ומלא בנשמה. 

. מפגש שלא יישכח                                  
 יצחק דגני 

 
 
 

 
לך ולכל הצוות הנפלא השותף תודה 

להפקה, משחק  הקראה, שירה, ניגון  
ותמונות  על ערב משמעותי, איכותי כמו  

 שרק יבנה יודעים לעשות 
ובעיקר ערב מכבד ואוהב את החברים 
המהווים  חלק מהרקמה האנושית של 

 הקבוצה. 
 ניפגש בשמחות. 

 חובב ואילנה 
 
 

  
למרות הקשי האישי שלי להיות בנוכחות  

הערב הצלחתם להעביר ערב מלא 
 משמעות מדויק  ומהוקצע  יישר כח ענק 

 

 
 
 

 
על הערב הקסום. לפגוש כל כך   תודה

השנים  20הרבה " ילדים" מתקופת 
בזכותך/בזכותכם.  שביליתי בסביון...הכל

חברי ילדות ששנים לא פגשנו. זכרונות  
שלא נס ליחם. הערב היה קסום. במינון  

מעולה. הלואי ונזכה לעוד מפגשים שכאלה 
בשנים שעוד נותרו לנו. .תודה מכל הלב לך  

                    ולכל שותפייך. יום טוב
 

 
 

 
גדול, היה ערב מרגש, מחבר   ישר כח

ומושקע. עם בחירות מאד נכונות ומדויקות 
הבודדים וכו', עוד הזדמנות להרגיש חלק  -

 .יבנה -מהבית שלנו

 

 
 

 
זה היה תפור וזה זרם וזה היה ברמה זה  

היה פנטסטי. ערב חזק וטוב. הקהל היה  
מהופנט. לא הצלחתי ללכת אחר כך.  

                אנשים צמאים למפגש ולבית.

 

 
 

 
בחירת הנושאים היתה מדּוייקת... הסשן  

 על הבודדים ריגש את הקהל בעוצמה שלו..
איך בכזו רגישות נתתם.להם מקום  כה  

 פשוט לדמוע מכבד ..
 

 ווטסאפ /   משובים לצוות "רקמה אנושית"
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 "רקמה אנושית" 
 מתוך דבריה של שושי זלקינד בסיום הערב: 

 להפוך ערב זה למשמעותי.  ,כשרונם ומרצםעשרות השקיעו מזמנם, "
אני רוצה להודות לכולכם שנזכרתם, כתבתם, יצרתם במילים ובמוסיקה, בציור  

 ערב שכולו אנחנו.  ,במצגות, בווידאו ובדרמה, במיצגו
כדי   ,תודה גם  למי שחיפשו בארכיונים ולמי שעמלו והעניקו מעטפת ארגונית וטכנית

 .   "להוציא את הדברים מהכוח אל הפועל
 

  צביקי :של שושי זלקינד  והנעימה , בהובלתה המקצועיתהמנוסים צוות הלחברי 
לו לרקום את  י שלפני יותר משנה התח ,גולדנברג וטליה עמיר , נדבחיות , ציפיטסלר

ויצרו יחד את    ,הערב הזה ואז בא גל האומיקרון ובלבל את החוטים... אך לא נכנעו
 .חבריהנציגים מאת יבנה ו  רבה ברגישות הנכיחו על הבמההרקמה הזו בה 

 שיחד איתי )הח"מ(, הקימה את המיצג.  ,לרני יעקובי
 ,עידו עפרוני ועדי קריקרחלי ויצמן, יסכה כוכבא, לברכה כוכבא, 

 משתתפים, אנשי המקצוע, המתנדבים והתורנים שנרתמו לעשייה ל
 !היה קורהבלעדיכם זה לא 

 . חברתי גדול-ערב כזה מהווה אתגר אנושי 
 הבנה וידיעה ברורה שיש רבים ואהובים   מתוך כולנו עשינו את המיטב שיכולנו, 

 שסיפורם לא הונכח בערב זה על הבמה. 
 חברים.  שיותר  ההזכיר כמלמהווייתנו, ניסינו לזכור ו  נבחריםדרך נגיעה בתחומים  

 
ַהְזַמן ְוָהאֹוְיִבים, ָהרּוַח ְוַהַמִים, ְוַדע ְלָך   שֶׁ

 לֹא ִיְמֲחקּו אֹוְתָך. 
אֹוִתּיֹות. ְך, ָעׂשּוי מֵׁ  ַאָתה ִתָמשֵׁ

ה לֹא ְמַעט.   זֶׁ
ר ִמְמָך. הּו, ְבָכל זֹאת, ִיָשאֵׁ  ַמשֶׁ

 ( חיים גורי)
 
 

 

 האירועים הבאים עלינו לטובה ב"ה:

 ( 11.8.22)יום חמישי, י”ד באב   – שירת המונים
 ( 29.9.22יום חמישי, ד’ בתשרי ) – יום עיון פתוח

 
ר ָנַתן ְלָך ְבָכל ַהּטֹוב ְוָׂשַמְחתָ " יָך 'ה  ֲאשֶׁ ָך ֱאֹלהֶׁ יתֶׁ  "ּוְלבֵׁ

 
 דגנית – 80-בשם צוות ה
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הילה ק'                                                                 

 פגישת "מעברים וחיבורים"

"הג של  מפגש  התקיים  השלישי"  י השבוע  ל 

מקום   "מראה  הכותרת  מעברים    – תחת 

 שמעה בשולחן הבוקר ק' הילה וחיבורים". 

יצאה לברר אצל נח ומשובים טובים מאוד  

 חיות מה היא הפסידה.  

 מה הרקע לפגישה הזאת? 

נח:  "כבר כמה שנים אנחנו מדברים על זה  

שלא מדברים מספיק. שאין מספיק שיח בין 

להנהלת  חברים  ובין  לחברים  חברים 

שיח בשם הקהילה. היתה לנו כוונה ליצור  

מפגשים    הסדרה של ארבע  –קפה"  ב  שי"שי

בנושאים שונים,    ות שונ  חבריםקבוצות  עם  

נושאים,  לפי  וחלקם  גיל  שכבת  לפי  חלקם 

להם   שיש  מהקיבוץ  חברים  של  בהנחייה 

בהנחייה נציגי   םובנוכחות  , ניסיון  של 

הנהלת הקהילה. המטרה היא לשמוע ולתת   

במסגרות   עולים  שלא  לנושאים  ביטוי 

  הרגילות, וגם לתת להנהלת הקהילה הזדמנות 

,  ם מסוימים לשתף במה שעומד  מאחורי צעדי 

מ"תסריטים"   להילחץ  מאנשים  ולמנוע 

 שנובעים מחוסר ידיעה של הרקע.

שלנו   חששות  בגלל  בעיקר  נתקע   -הנושא 

יבואו?   יובן? האם  איך זה יתקבל? איך זה 

ואם יבואו יותר מדי? לקח זמן עד שהחלטנו 

מפגש   עם  התחלנו  למים".  ש"קופצים 

יפה   מאוד  בצורה  אותו,  והנחו    -מעברים, 

   .בלנקשטיין ושושי זלקינד שרה

 אז איך היה?

של   ומשמעותית  קטנה  קבוצה    12הגיעה 

זה   שיחכמעט  איש.  לקבוצת  מירבי    . גודל 

יותר באים  היו  מפצלים  ,אם  לשני   היינו 

שיח מלא  מעגלי  סבב  רק  לעשות  הספקנו   .

לנו הקהילה  ,אחד.  הנהלת    היתה   ,כחברי 

פחות אפשרות להגיב במסגרת הזמן  ואולי  

את הדרך להביע את  בעתיד  זה טוב, ונמצא  

המטרה  מבחינת  במה    המענים.  נתינת  של 

ומחשבות   הרגשות  להבעת  משמעותית 

הצליח    –ולהקשבה     גמרי! לזה 

 

 השם "מעברים" ייחודי לקבוצת הגיל השלישי? 

שנמצאת   הזאת  לקבוצה  התאים  זה  כן, 

אם   -שונים  במעברים   דירה,  מעבר  אם 

בתהליכי אם  לגמלאות,  הפרטה    יציאה 

ביטחון ץקיבוב  שונים של  בנושאים  ואם   ,

 סוציאלי. לזה כיוונו וזה מה שעלה.

 הופתעתם ממשהו?  

אבל   כהפתעה,  זה  את  מגדיר  הייתי  לא 

התרשמתי מעוצמת הכנות של הדברים. גם  

מכאבים שעלו. היו נושאים שלא הייתי 
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מודע   מודע    ,אליהםמספיק  שהייתי  או 

והמפגש שם עליהם    ,באופן חלקי או מעורפל

ההנחייה  רמת  מהן  דגש.  הופתעתי לטובה  

למנחות    –   וירהוהאמהן  ו הכבוד  כל 

 . ולמשתתפים

את כל תשומת   תפס ם נושא הבנייה לא אה

 הלב? 

אמרתי   מלכתחילה  מהשיח.  כמחצית 

בקבוצה שזה לא הנושא שלשמו התכנסנו. 

הנושא   את  אבל  מאוד  מעסיק  באמת 

ל  .האנשים קשור  אחרות  בחלקו  בעיות 

קיבוץ ובחלקו קשור לקושי כללי בתהליך  ב

 של תכנון דירה חדשה, וצריך לכבד את זה.

 ומה בהמשך?  

מפגשים ארבעה  לעצמנו  ואנחנו   קבענו 

מהמפגש   מחוזקים  בתוכנית,  נמשיך 

הבא.  הראשון המפגש  נקבע  לא  עוד   .

בק להתמקד  חשבנו  בוצת  מלכתחילה 

אבל  חלק מהם נמצא בקורס של   ,הצעירים

קולם   -  "עתודה מנהיגותית" ובמסגרת הזו

, כך שסביר שנזמין חברים למפגשים  נשמע

  .סביב נושא מוגדר יותר

אופן אנחנו    ,בכל  הזה  המפגש  אחרי 

להמשיך פחות  וחוששים  יותר   מחוזקים 

שהיה) המפגש  את  ממשיכים  זו   ,כיצד 

 (. שאלה קצת יותר מורכבת

 

 

 דובדבנים 

קּום יְּ בין איחולי    ,של חכמות יבנההמקביל    בַּ

ל"מישהו מצא את כפכף    "החלמה מהירה"

מדי   –שמאל?"   האחרון  בחודש  מופיעה 

  :בזו הלשון שבוע מודעה

 �🍒🍒�דובדבנים ממטע כפר עציון!!

ותקבלו  פרטים  תמלאו  לקישור,  היכנסו 

 �🍒��הביתה סחורה משובחת וטעימה

לקבוצת יבנה בחמישי בשעה  מגיעים 

לבית משפחת חיות מאלי.  ,18:30

 תשלום בפייבוקס או בביט".

:  "מה לך  עם תום העונה, שאלנו את הדר

 ולדובדבנים של כפר עציון?"

רו ירון  כפר   המרכז    ,נטלזהדר:  של  משק 

יכולה ,  עציון אני  אם  ושאל  אלי  התקשר 

ביבנה.   הדובדבנים  של  המכירה  את  לרכז 

ספר   הכיר אותי מתקופת שירותי בביתהוא  

לה אמרתי  לא    ושדה.  בעניין. ממש  שאני 

על חקלאות    שלו  כרתי בפוסטיםזאבל אז נ

וציונות ולא מצאתי מישהו אחר שיעשה את  

שזה,   זה.  כך  את  לוקחת  שאני  החלטתי 

התקשרתי למרכז המטע, דיברנו קצת  והוא 

אני מהאלטמנים, הם מכירים    ,אמר: "אה

 אותי!"

ב"חכמות"שלח הודעה  היענות   , נו  היתה 

נמוכה, ושמרתי למי שצריך. בפעם השנייה,  

שבועות,   אנשים היו  לקראת  המון 

מסבירנית   ,התעניינוש להיות  והפכתי 

ביט. מה הכללים? האם מותר  בבפייבוקס ו

לקבל   או  לשלם  יבנה  בכל    ,תשלוםלחברי 

מהיישומונים נחמד    ?אחד  גם   –היה 

יבנה   אנשי  עם  גם להחליף  מתכונים, 

הרגשתי    -  להסביר על העברות כספיות וגם

 מאוד ציונית.

ש אחד  שבוע  בסופ"ש  בו  היה  הייתי  לא 

למיכל  המקל  את  העברתי  ביבנה. 

 ".  שליסלברג

מרכז    "זה הטלפון של  ,למיכל  אמרההדר  כש

 בטח  זה ? "שגבמיכל  הגיבה: ", שגבהמטע, 
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)אחיו של אבא,  הנכד של קותי,    '.שלנו'שגב  

שניהם בני כפר    -   של דרור ורוני  בנם  ,אורי(

נשוי  שגב.  וןיעצ הוא    עצמו  כפר  גם  לבת 

   דור חמישי לכפר עציון!!"   - ואב לילד    ,עציון

   התחלנו בפירות וסיימנו  בשורשים. 

הדובדנים  תמה   תם  קצרה,  העונת  ועמה 

הנוכחי  הדר  הפרק  של  השיווק   ,בקריירת 

מיכל קצת  .  בגיבוי  נסחפנו  אם  בקניית גם 

יקר.  יותר  הרבה  זה  בשוק  דובדבנים, 

והטועמות   החכמות  מעידות  כך    -והטעם, 

   לעילא ולעילא.

 

 כיצד מרקדין 

יצאו   וברוריה  לסופ"ש  מביתם  כששלום 

)מזל טוב!(     –משפחתי לרגל חתונת הזהב, 

ם עולים בעוד  הם לא שיערו מה מצפה להם.

התקבלו בשירי חתונה ובשלט עם    ,על הרכב

לוגו של שמות בני המשפחה ועליו מתנוססת  

" גדולה  . JUST MARRIED"כתובת 

המשפחתי בנחל    תהחגיגה  בטיול  המשיכה 

שם הציגו בני המשפחה חוויות   ,הקיבוצים

שנה.    40משפחתיים שנעשו במשך      יוליםמט

בהגיעם למתחם האירוח במושב הזורעים,  

וברוריה   בחדרם. התישבו  שלום  בנחת 

דלתם על  נקישה  נשמעה  ואיילת    ,ולפתע  

הראיתי לברוריה ":  מספרת   נכנסה.  איילת

והינ שמלות  ממחסן    ,מהושלוש  שהבאתי 

עט  מתחפושות, ואמרתי לה: 'תמדדי, עוד  ה

 !  'מתחילה החופה

לבושיםב יצאו  ושלום  וכלה, חתן  כ  רוריה 

בשירה  לחופה  אותם  הובלנו   ואז 

 ובריקודים.

 

הטקס. עדי )אח  החופה התנהלה לפי כללי  

שלום,   בר  מאיר  של  חיקוי  עשה  אור(  של 

ב יבנה  של  המיתולוגי   הקידושין    50-עורך 

הנוסח  על  הקפיד  עדי  הראשונות.  שנותיה 

"הבתולה על  גם  פסח  ברוריה    ,ולא  מרת 

לבית נחליאל". לשבירת הכוס הוציא מכיסו  

ון ונורה, כמיטב המסורת היבנאית. אך מכי

הנורות שהנורות   כמו  לא  הן  היום  של 

מראש  הכין  הוא  פעם,  של  השבירות 

זאת   עשה  שלום  כוס.  ושלף  אלטרנטיבה, 

 ברה".שוב. הכוס נש

כחוויה    ,על  ידי מי שנכח בו  ,"ש  סוכםפהסו

חתונה  מרוממת,   סעודת  , מוזהבתעם 

משפחתייםו למחפשי    משחקים  מושקעים. 

לאירוע משפחתי   למדור   –הרעיונות  נראה 

   שמשפחת אריכא היא מקור לא אכזב.
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 שיחה עם נירית אפרתי ושמשון גוטליב /  להתראות בשמחות 
מאיר אלטמן    ןשבהעשר שנים  למעלה מ  לאחר

מילא את תפקיד "שר הטקס" בחתונות, עבר  

כאקונומית עד לפני  הכדור ליניב וולף. דוסי,  

"זוג    - ומאיר    , שנתיים היו 

אבל  משמע,  תרתי  מנצח", 

מהנהלת   ביקשו  שניהם 

שיהיה   צוות  למנות  הקהילה 

על פי אחראי על נוהל השמחות.  

הקבוצה   מוסדות  ארגון  הנהלת    – תקנון 

השמחות צוות  את  ממנה  ואכן,  הקהילה   .

הצוות   הוקם  את    –לאחרונה  נירית  הכולל 

ן, שרון לב, יצחק ברוכי  אפרתי, אילה אלטמ

 כמנהל הקהילה.   ,ושמשון גוטליב

  השיחה עם נירית ועם שמשון נפתחת )איך לא 

למאיר... תודה  בדברי  של    10על    ,(  שנים 

. תפקיד שמחייב  התובעניהתמסרות לתפקיד  

חתונה  נוכחות סופה,    ,בכל  ועד  מתחילתה 

רוח   כושר ארגון, המון  גמישות רבה,  מצריך 

ויכולת לפתור מצבים    ,כלהטובה, אמפתיה וה

 תוך כדי תנועה.  

המנדט של הצוות, מדגישה נירית, הוא לעדכן  

חתונות   השונות,  השמחות  של  הנהלים  את 

בר/בת מצווה וברית מילה. "בשלב זה אנחנו  

עם   נפגשנו  הקיימים.  הנהלים  על  עוברים 

מאיר, כדי ללמוד מניסיונו על מה לשים דגש,  

ומה   לשנות. אנחנו לא  מה לשמר, מה לשפר 

השוטף בתפעול  עוסקים    . עוסקים  בכך 

האירועים את  שמתפעלים  היא  "החברים   ,

" למדגישה.  בשטח  הכתובת  שצצות  שאלות 

לאירוע   ההכנה  התפעול.  היא    – בזמן  אנשי 

שגם   לדעת  להנחיות    הםחשוב  צמודים 

השמחה   לבעלי  יש  השמחה.  בנוהלי  שנקבעו 

הגדול  חלומות יפים ביום יחיד ומיוחד, היום  

   , כקיבוץ  אבל עם כל הרצון שלנו  .של חייהם

לא את כולם ניתן    ,והאהבה וההקשבה

 להגשים.  

אז אם זכיתי לשמחה משפחתית,  מה 

 אני צריכה לעשות?  

כל קודם  להנהלת    ,שמשון:  להודיע 

מטעמה לכך  שהוסמך  למי  או    .הקהילה 

במשרד היא  התחשבות    ,ההרשמה  תוך 

שונים   אחרים  אירועים    כגוןבאילוצים 

חג לימי  קירבה  או  בקיבוץ    ,שמתקיימים 

המבקש    - משל  ל זוג  וכד'.  הפסח  חג  פורים, 

לבוא בברית הנישואין בקבוצת יבנה נפגש עם  

ובפגישה זו מתאמים שוב את    , מנהל הקהילה

ומרימים    עוברים על נוהל החתונות  ,התאריך

נקבעו שאלו  לאחר  "לחיים".    ,כוסית 

המזון ענף  עם  היא  בנושא    -  התקשורת 

בנושא הטקס עצמו. שאר    -  הסעודה, ועם יניב

יותר    ןההשמחות   נמוכה    נדרשו בעצימות 

 בעיקר רישום במשרד וקבלת דף הנוהל. 

 במה חשוב ליידע את הציבור?

נתקע    –הנושא של העברה בין דורית  "  :נירית

לפעמים. חלק מהמשפחות לא ממש מכירות  

ולא מודעות    ,התורה שבעל פה  את הנוהל ואת

דברים   מאוד  שהרבה  על  לכך  מושתתים 

למשלהתנדבויות מצווה    , .  בר  מסיבת  כל 

מבוססת על מתנדבים. הבישול נעשה על ידי  

  –המטבח, אבל גם במסיבה עצמה וגם בשבת 

ו ההגשה  וכן    , הארוחה  ' חיסול'העריכה, 

העזרה בהכנה לכניסתם של האורחים לדירות  
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וליציאתם   על    -האירוח  מבוססים  כולם 

מתנדבים. קרה לא פעם  שחברה הכינה את  

צריכה  הבר   שהיא  ושמעה  בנה  של    40מצוה 

אבל לא ידעתי שמתנדבים  : 'מתנדבים ואמרה

יודעת הייתי  אילו  אני    , לזה.  גם  הייתי 

שיג  איך א  –מתנדבת. עכשיו שלא התנדבתי  

היא     'מתנדבים?  40 אם  מילה,  בברית  גם 

המטבח מכין את הכל    ,מתקיימת במשך היום

עד לברית עצמה, אבל ההגשה והחיסול  בזמן  

 על ידי מתנדבים ובני משפחה.   נעשים  האירוע

סדר   על  יעלו  נושאים  איזה 

 יומכם?

 נירית: 

את    - למשפחות  לתווך  איך 

 התורה שבעל פה.

ביום  בדיקת חלוקת הנטל    -

מקום    ,האירוע יש  והאם 

 בעלת השמחה.  ,להקל על המשפחה

מאחר ויש פחות ופחות התנסות של חברים    -

המזון   ניתן    –בממלכת  מענה  לכיצד  תת 

מ  הולם שלא  את  כלמשפחה  מספיק  ירה 

 אחורי הקלעים של המטבח.  

כיצד נסייע למשפחות שממש זקוקות לעזרה    -

  DNA-שינוע ציוד זה לא חלק מהש  .לוגיסטית

 שלהם.

בחתונות מתמודדים  ספקים    איך  עם 

ההתנהגות  קוד  את  שמאתגרים  ואורחים 

 והלבוש המקומי? 

: בפגישה הראשונה אנחנו מדברים עם  שמשון

אנחנו גם    ,ועם כל מה שנאמר  , בעלי השמחה

התחשבות   שתהיה    , חיינו  באופימבקשים 

לבוש    עיצוב האירוע  מבחינת מצווה,  ריקודי 

 . 'דהולם וכ

תודה   במילות  השיחה  את  מסיימת  נירית 

, האחראיות  לשרי שטיין ולמיכל שליסלברג

החתונה עיצוב  לאירועים    , על  "שגורמות 

מציינת   היא  ומודרניים".  יפים  להיות 

הוחלף לאחרונה השלד המתכתי    ,שבהמלצתן

ונרכשו   במבוק,  מעצי  יפה  בשלד  החופה  של 

למען האורחים    ,לחזית החופה   כיסאות לבנים

גם   תודה  ברלבלהמבוגרים.  סיים  ש  שחר 

על   כאחראי  תפקידו  את  לאחרונה 

וכד')הלוגיסטיקה,   הכסאות  הבמה,    ( שינוע 

גם שי  ולמחליפו יש לה  , אחיו. 

טובה   הההגברה מילה  לעובדי 

לכל   והתאורה שמתגייסים 

וכמובן   ראויים "השמחות, 

המזון   ענף  עובדי  גדולה  לתודה 

שמלווה    ,אשו גמלי, וכן דוסיובר

את המשפחות בתהליך הארגון  

  ,פעמים רבות  ,הראשוני ומסייעת ביום עצמו

שעושים את עבודתם    ,לםו במענים שונים. לכ

טובה וברוח  מצד  "נאמנה  קל  לחץ  לאחר   .

תודה גם   :נירית מוסיפה במבוכה  ,המראיינת

משה   הוא  הלא  הקש",  חבילות  ל"אחראי 

 אפרתי. 

 , ולסיום

רעיונות   הצעות,  לקבל  פתוח  "הצוות 

ה  .ופתרונות שחתונות  בקנה    ןלמרות  אירוע 

גדול,   גםמידה  לי  השמחות  '  חשובות 

לגביהן    ,'הקטנות רבה  נדרשת  וגם  השקעה 

 . "בחשיבה ובתיווך "רוח המקום" למשפחות

ושנמשינאחל   שמחות,  אחד  שירבו  להיות  ך 

 בשביל השני. 

 ראיינה: דינה ספראי 
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ביום חמישי,    -  פתיחת הקיץ בבריכה  ❖
עם ארוחת    16.30בשעה    (30.6)א' בתמוז  

ומתנפחים ערב    ,ארבע  ארוחת  בתוספת 
 חלבית קלה.  

י"ד    -  )לא לילדים(   הצגה  ❖ ביום רביעי, 
האמת    קאברט   (,13.7)בתמוז   על  סוחף 

הצבאיות. הלהקות  מאחורי    המטרידה 
 שיחה עם הבימאית.  לאחריו תתקיים

האש"  ❖ "על  כ'   ערב  שלישי,  ביום 

 . בבריכה (19.7)בתמוז, 

  שבת של חיבורים.   -   שבת קהילתית  ❖
כ"ד –כ"ג  -  בשבת מברכים פרשת מטות 

     .(22-23/7)תמוז ב

  טיול למתחם שרונה ורחוב נווה שאנן   ❖
  (26.7)ביום שלישי, כ"ז בתמוז    -בת"א   

 עם טלי חמיאל.   –

  ביום שלישי, ה'  -  סיפור אישי   , הרצאה  ❖
    .של גיא חן ,סיפורו" – (2.8)באב 

ביום      שירת המונים   - חגיגת ט"ו באב   ❖
 . 80- במסגרת חגיגות ה   –   11.8    , י"ד באב ה' 

ושבוע   ❖ מעברים  שבוע   ... הקיץ  סוף 
נכדים  מערכת    -  עם  החינוך,  בחסות: 

 .הגיל השלישי וועדת התרבות 

באב,  ו בי   כ"ד  ראשון,    , בערב   –   ( 21.8) ם 

 לכל המשפחה   , מסך גדול   סרט על 

טיול לילי   - ( 23.8)ביום שלישי, כ"ו באב  

 כיתה א' ומעלה( מ ) לנחל חווארים,  

באב   כ"ז  רביעי,   –  (24.8)ביום 

 מופע קרקס גדול   ,אחה"צ

  , בבוקר   –   (25.8)ביום חמישי, כ"ח באב   

 בבריכה פעילות אירובית  

 גלגליליות   –   ( 28.8) ביום ראשון, א' באלול   ❖

 קיץ מהנה, בריא ובטוח!  לכולנו  

 בעקבות הסרט  -ניצנים הישנה 

 בניצנים, שנחרט עמוק בזיכרון, סיפור הקרב ההירואי
 כותבי העתים ושוחרי ידיעת הארץ. ממשיך להעסיק את 

 שחקרה את הנושא במסגרת עבודת גמר ,)נכדתו של אריה ברנע(סיור עם אור גולדברגר 
 ובאה עם תובנות משלה. מפגש עם מי שממשיך לשאת את הזיכרון.

 3.7.2022יום ראשון, ד' בתמוז תשפ"ב, 

 ספר שדה שקמים. למגיעים עצמאית: מפגש בבית .20:30חזרה משוערת:  ,17:30יציאה: 

  
 עליכם. -קפה ועוגה 

 א - א-א
 שערי ירקונים פתוחים לכל
 הסיור מתאים למשפחות.

 יפנו לאריה ברנע.  –חברים המעוניינים להיכנס לרשימת התפוצה בוואטסאפ  

 .למגדל צדק -  18.7.2022הסיור הבא: יום שני, י"ט תמוז, 

 3 מס.   ירקונים
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 אמנון כ"ץ  / יוצא לדרך "חבר יוצר"

של   הרעיון  עלה  חודשים  מספר  לפני  כבר 

יצירת מרחב "חבר יוצר",  והנה הוא קרם עור  

 וגידים, וכעת אנחנו רוצים לצאת לדרך.  

בשיתוף פועל  הספר    פעולה  המרחב  בית  עם 

ע"י  מנוהלןהוא  התיכון,   איתמר    ומופעל 

במשך היום הוא משמש את בית הספר,    דיטש.

הצו ידי  על  מופעל  הוא  הצהריים    , ותואחר 

עבור החברים. אנחנו מודים ליאיר לסלוי על  

 . האפשרות לחלוק את המתחם עם בית הספר

רישום   נפרסם  הקרובים  השבועיים  במהלך 

במקום. שייפתחו  הסדנאות    לסדנאות 

   הראשונות יהיו:

מימד • בתלת  אבי  בהדרכת    הדפסה 

מה זה בכלל, איזה שיטות  נלמד     גולדנברג.

 ... יש להדפסה, שלבי ההכנה ועוד

בית • אריכא  בהדרכת  אחזקת    ,שלום 

שידבר על צביעה, קדיחה בחומרים שונים,  

עבודה   בכלי  שימוש  פשוטות,  עץ  עבודות 

 .. . חשמליים וידניים ועוד

ותיכונו  ,חשמל • כרטיס   תאלקטרוניקה 

.  אמנון כ"ץ על ידי   אלקטרוני )ארדואינו(

החשמל   בתורת  בסיס  קצת  ניתן 

תכנות   על  נלמד  כרטיס  הוהאלקטרוניקה, 

 .ועוד.. ,ונבנה יחד מעגלים  ,ניו האלקטר

לאות  • רישום  יי  , סדנאות  ן במקביל  פתח 

לזמנים של סדנא פתוחה. הכוונה היא לתת  

בעצמם ליצור  מקום  בכלים   ,לחברים 

בסדנה   במקום.  יהיה  השנמצאים  פתוחה 

על מנת לעזור    ,נו תמיד נוכח חבר צוות מטעמ

בכלים   להשתמש  נכון  כיצד  ולהנחות 

שלא    ,השונים מנת  המשתמשים  יעל  יפגעו 

י המקום  רישוםי והכלים.  לפי  כדי    ,פתח 

 .  במשתתפים חוסראו  / למנוע עומס

 כל חבר יצטרך להביא עימו.   – חומרי גלם

או    ,אם יש חברים המעוניינים להעביר סדנא•

או כאלו    ,שיש להם רעיון אחר לסדנא נוספת

  -   שמוכנים לעזור בתיפעול החדר ביום הפתוח

)שלום   הצוות  מאנשי  לאחד  לכתוב  מוזמנים 

יעקבי,    א,יכאר רני  גולדנברג,  אבי  בטר,  ניר 

 אמנון כ"ץ(. 

 ! יצירה מהנה                                              

 

 שמשון גוטליב/  קהילההמשולחנה של  

רבים מאיתנו מבית ומבחוץ עדיין נמצאים תחת  

הרושם הגדול שהשאיר עלינו הערב המרגש של  

כפי   והכרם".  הברושים  בין  אנושית  "רקמה 

ומיוחד   יחיד  לערב  בעבר, התכוננו  גם  שכתבנו 

על כל   אשר עמל רב הושקע בהכנתו וחשבו בו 

קלה   לשעה  זכינו  התוצאה  במבחן  ופרט.  פרט 

ולזכור ולהתייחד.    ים החי לעשות הפסקה במרוץ  

מפגש   ילדותינו.  נוף  עם  מרתק  מפגש  זה  היה 

מרגש עם חברים שהיו בשבילנו מושא להערצה,  

מפגש עם בני גילנו שאיתם עשינו מעשה קונדס  

כך   כל  לערב  ובאו  נקבצו  מהם  רבים  והנה 

 משמעותי. 

רבים באו לערב הזה עם צמא ואכן יצאו מים  

שנ לצוות  גדולה  תודה  כך  ועל  המהסלע    80- ת 



 

 

, כינס  70-הרקמה משנת ההפקתה של  שזכר את  

עוד   אותנו  שלקח  והוא  צוות  אותו  את  כמעט 

 עשור קדימה והעלה אותנו קומה. 

והרצון   הרוח  רוממות  את  חשנו  הערב  בסיום 

 שוב לאחוז בזיכרון ובחיים.  

השחייה דנים    -  בריכת  אנחנו  האחרון  בזמן 

מהיבטים   הבריכה  בהפעלת  הסיכון  בנושא 

ובטיחות. הבריכה שלנו  שונים ביטוח  ביניהם   ,

הומה ושוקקת חיים, המים צלולים ונחום ריין  

רבים   מאמצים  עושה  הבריכה  על  שאחראי 

לשמור גם על סביבתה ושוליה. בנושא זה מוטל  

רק   להתרחץ  פעולה,  לשתף  המשתמשים  עלינו 

הסביבה.   לניקיון  ולדאוג  הפתיחה  בשעות 

שיחדד שילוט  נוסיף  הקרובים  את    בימים 

הכללים כך שיהיו גלויים לעין. לצד זאת אנחנו  

עסק   רישיון  לבריכה  להוציא  ולא    -- מבקשים 

אלא   שמתרקמת,  כלכלית  עסקה  איזה  בגלל 

גם   ביניהם  רבים,  בתחומים  בשבילנו.  יותר 

יותר   החוק  רשויות  השחייה,  בריכות  בנושא 

מדייקות את החוקים וזאת בדרך כלל בהסתמך  

 רכאות משפטיות בעבר.  לע על אירועים שהגיעו  

הנושא נמצא    -   ארוחות ליל שבת בחדר האוכל

על השולחן. כהנהלת קהילה אנחנו רואים בחדר  

האוכל אחד מעוגני הקהילה וסמלי היישוב, אך 

לצד זאת אנחנו לא עוצמים את עינינו ורואים  

היא   המיעוט  שאלת  הסועדים.  מיעוט  את 

  שאלה. ובכלל מה זה מיעוט? עד כמה זה חשוב

שיש   משותפת  ארוחה  לחברים  לאפשר  לנו 

  עניין של   ערך קיבוצי רב ולא רק  שרואים בה  

נוחות. מה המשמעויות מבחינת התורנים? האם  

לעשות   רוצים  לא  או  באהבה  תורנות  עושים 

 בכלל? 

בשבוע   למוצ"ש  שמתוכננת  האספה  לקראת 

להחלטה   מעבר  אך  החלטה,  הצעת  נביא  הבא 

הציבורי שבו    אנחנו מבקשים לקיים את הדיון

נשוחח, נקשיב אחד לשני ונוכל להחליט ביישוב  

 הדעת לאחר ששקלנו את הדברים. 

אופניים הודעה    -  תיקון  התפרסמה  השבוע 

לאסוף   "נא  הלשון:  בזו  יבנה"  ב"ידיעות 

בתקופה   בכדי.  ולא  מתוקנים"  אופניים 

האחרונה הצטברו אופניים רבים ליד הפנצ'ריה  

התעופה,   בנמל  כמו  הרגישו  רבים  וחברים 

תורים ארוכים. לשמחתנו היה מי שהרים את  

ואכן   הנושא  את  קידמנו  והשבוע  הכפפה 

ו. לצד זאת תיקון פנצ'ר לא  אופניים רבים תוקנ 

בכניסה   השולחן  ועל  מסובך  דבר  נחשב 

שווה   האופניים.  לתיקון  ציוד  מונח  לפנצ'ריה 

את   לקצר  מאמץ  לעשות  נמשיך  להתנסות. 

 התורים וזה בידינו. 

באספה הוחלט להקים    -  הארכת חופשת לידה

לידה.   חופשת  להארכת  הצעה  שיביא  צוות 

יוסי צנחני,  הרכב הצוות: אילה עמיר )מרכזת(,  

דבורית   יעקובי,  רני  הראל,  עציון  מאלי,  הדר 

אדר והדס אלטמן )מרכזת מש"א(. בזמן הקרוב  

לקיים   מתכוון  הצוות  לעבוד.  יתחיל  הצוות 

יוכל   הוא  שבו  לציבור  פתוחה  ישיבה  בקרוב 

להתרשם מהלך הרוח ולשמוע קשת מגוונת של  

 דעות. 

אתר הבנייה בלב הקיבוץ מוקף    -  בליבה חומה

ימנית  חומ עין  יכולים להצמיד את  עין  וחדי  ה 

לחרך קטן בחומה ולראות מה קורה בשטח. למי  

לשטח   הבטון  מערבלי  נכנסו  השבוע  שם,  שלא 

ליסודות.   הבטון  את  להזרים  והתחילו 

עמדו שם הבתים   עוד  כחודש  לפני  להזכירכם, 

 הישנים על תילם. אי"ה כעת חיה. 
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 המטה הפורח   –משולחנה של מזכלי"ת 

קרול    - פוליטיקה   שטבעה  הלשון  מטבע 

האניש: "הפוליטי הוא האישי" )או "האישי הוא  

של  מצבה  לתיאור  מתאים  נשמע  פוליטי"(, 

הכנסת  פיזור  על  ההחלטה  השבוע.  מדינתנו 

הקרוב   בסתיו  עלינו    משפיעהובחירות 

אי  של  ממד  ומכניסה  ובתנועה,  בקיבוצים 

בתחומים רבים. עדיין מוקדם לומר מה  ודאות  

- בדיוק תהיינה ההשלכות, אך ברור שבתוך אי

בשל חוסר היכולת לקדם   ,הוודאות והחששות

נושאים רבים, תקופה כזו מביאה גם הזדמנויות  

השבוע   פרשות  חדשות.  אפשרויות  ופותחת 

במדבר ספר  של  קוראים    ,בליבו  אנו  אותן 

בהתנהגותו הרבה  עוסקות  אלה,  של   בימים 

עם, באתגרים של מנהיגיו ובשאלות על האמון  

המטות  מבחן  לא.  או  מקבלים  שהם  הציבורי 

שבסופו פרח מטה אהרון הוא דוגמה לכך. אני 

האפשרויות   את  היטב  לנצל  שנשכיל  מקווה 

נצלח את הקשיים,  שהנפתחות ככל שתהיינה, 

להציץ  שו לפרוח,  השוקד  במקל  לחזות  נזכה 

 ולהוציא פרי.  

 מנהיגות צעירה בקבוצת יבנה 

מתמודדים   מקיבוצינו  שאלת עם  ברבים 

ו המקומית  המנהיגות  דור  בהכשרת  הצמחת 

הקיבוץ.   של  הבאות  והמובילות  המובילים 

הרביעי   במפגש  להשתתף  זכיתי  של  השבוע 

יבנה בקבוצת  הצעירה  המנהיגות    , סדנת 

מבהובל  שלה  הקיבוץ    שותפת  הנהגת 

 את  בפגישה שיתפתי  .ואגף חברה בתנועה

 הקהילות  קהילת  - התנועה    בחזון  הקבוצה

  והחברות  החברים  את   המאגדת  ,המשימתית

  על ,  והמשתנה  המגוונת  זהותנו  על  דיברתי.  בה

מתחילת   מרימים  אנו  שאותם  והדגלים  הערכים

ועד התנועה  של   ההכרח  ועל,  היום  דרכה 

העתיד. לקרא  שליחותנו  את  ולחדש  לבחון   ת 

ומרשימה,  איכותית  צעירה,  קבוצה  פגשתי 

שמנוהלת בצורה מקצועית וטובה, ועל כך יישר 

על    ,כח גדול בראש ובראשונה לקבוצת יבנה

 לצוות המוביל. ,היוזמה והביצוע וכמובן

מפעלות הקיץ של    -   קיץ חינוכי יוצא לדרך

לא   ןבהלדרך! אחרי שנתיים    יוצאים  התנועה

השנה   כסדרן,  הפעילויות  את  לקיים  הצלחנו 

והשבוע   ,לפעילויות המוכרות  חזרנו  ,לשמחתנו

ו הפרטים  ההרשמה. נשלחו  פורסמו    טופסי 

אילצו אותנו לנסות לחשוב השנתיים האחרונות  

מנת   על  וחדש,  יצירתי  את  באופן  להנגיש 

אך יחד עם זאת  למרות המגבלות,    הפעילויות

והייחודיות   המהות  על  .  ןשלהלשמור 

לעיתים   ,לשמחתנו הביאו  השינויים 

מאמינים מקווים וואנו להשתתפות רחבה יותר, 

הכנסנו  ש התובנות  ואת  מתוק,  יצא  מעז 

עמלנו  כנית  ותל מקווים  השנהעליה  אנו   .

ומספר    שהשינוי מגוון  את  וירחיב  ישפיע  אכן 

 המשתתפים.  

בקיבוצים  לת  -  קיץ  הקיץ ובמקביל  כניות 

עבדו  מנהלי וצוותי החינוך בקיבוצים  ,  בתנועה

לקראת  וערכית    כנית ענפהובמרץ על ת  אף הם

הווצאפו  ,הקיץ שלנו   בקבוצת  המשותפת 

ב זו  את  זה  ובתכנים רעיונותשיתפו  בעיצוב   ,

 מפרה ומעורר השראה.    באופן  ,לוחות הקיץשב

 |  ניצן אבירן פורום ההנהגה הכלכלית  

ויו"רים   30-כ כספים  מנהלי  משק,  מרכזי 

מ התכנסו   18-כלכליים  בתנועה,  משקים 

 בית הכנסים של קיבוץ  –במרכז צורים   השבוע



 

 

למפגש נוסף של פורום    ,הכלכלית עין צורים

עבודה אפקטיבית  ל  -- ההנהגה. המפגש יוחד  

ישראל מקרקעי  רשות  מטרת  )רמ"י(  מול   .

שישכללו  איתור    ,ההייתהעל   פעולה  אופני 

מיפוי   רמ"י.  מול  שלנו  הממשק  את  וישביחו 

של   השוטפים,  ראשוני  צרכים  ה האתגרים 

מתמודדים,    ם הייחודיי מצבים  ה ו  אנו  איתם 

רחב, והפנה זרקור כלפי העלה מנעד קשיים  

 שהולך וגדל,   מהוות מרכיב מרכזישמשימות  ה

 בסדר יומם של הנוכחים.  

הפורוםב חברי  בין  שהתפתח  עמיתים    , שיח 

באופן   גדולה  שונות  נושא  תפעול  עלתה 

הקיבוץ. בשונה מתחומי תוכן   בכלהמקרקעין 

, ניהול המקרקעין מחייב זיכרון ארגוני אחרים

במיוחד  -רב משתנמול  שנים,    המציאות 

השכילו חלק  ב.  רתומאתג אכן  מהקיבוצים 

ש אדם  אצלו  קרקעות  התיק  למנות  מוחזק 

שנים.   הוא   בקיבוציםלאורך  העיסוק  אחרים 

עם או בלי    ,מרכז המשק  יומו שלחלק משגרת  

 גורמים משפטיים. סיוע של 

מן    להבין איך הדברים נראים  במפגש ביקשנו

ומתוך כך לבחון מה   הצד השני של המתרס, 

 ואיך נוכל לשפר בעבודה המשותפת שלנו עם

במחוזות רמ"י  הוזמנה  פקידי  כך  ולשם   ,

ויטנברג    -האורחת המרכזית     מנהלת   –גלית 

ברמ"י,   החקלאי  היא  האגף    "נשאבה"אך 

ובמקומה הגיע    ,לא צפוילאירוע    90-בדקה ה 

 ראש תחום בכיר שימושים '  –יאיר קליקשטיין 

 

  בפני המשתתפים את אשר שרטט    ',חקלאיים

קשיים שאנו חווים בעבודה  תמונת המצב ואת ה

 .  , לאורך שניםמול רמ"י

דגן יראל, מחזיק תיק הקרקעות באגף הכלכלי 

ובקיבוצו שפיים, בפרט, סקר    -  בתק"צ בכלל 

בקשר מול רמ"י, וטען  את המורכבות הגדולה  

מוכשר  ש משק,  ממרכז  לצפות  ניתן  לא  כיום 

של   הפרטים  פרטי  בכל  לשלוט  שיהיה,  ככל 

הבאים בעקבותיהן.    והנהלים החלטות מועצת רמ"י  

מכלול לפיכך,   על  אפקטיבית  הנושאים    אחריות 

מחייב איתור חבר שזה יהיה   ,בתחום המקרקעין 

משתנה  תחו בעצימות  עיסוקו  משק   –ם  כל 

 הוא מתמודד.  הבהתאם למציאות אית

שאלת   היא  במפגש  שהונכחה  מפתח  שאלת 

המקצוע    מקומה בעלי  בליווי  התנועה  של 

ובהיר מדוייק  מידע  סוגיות    ,ובהנגשת  כל  על 

ודובי    ,מקרקעין. אגף כלכלה בתנועה בכללה

ואנוכי   הללו  בפרט,  מילר  במרחבים  פועלים 

על   , בין השאר תוך שיתוף פעולהללא לאות

בתנועה    השותפיםעם    יומיומי  בסיס שלנו 

עצמנו  יחד  .  תהקיבוצי על  לקחנו  זאת,  עם 

הנוכחות שלנו   להעמקתאפשרויות    לבחון עוד

, וקבענו כי  בתחומי המקרקעין   בקיבוצי התנועה

.  נושא יעמוד לבחינה כבר בשבועות הקרובים ה

ולכל    תודה האירוח,  על  צורים  לעין  גדולה 

פעיל. חלק  ולקחו  שבאו  שבת    המשתתפים 

 שלום, שרה עברון וחברי המזכירות הפעילה. 
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 עקב היעדרות הצוות. ,( המרפאה תהיה סגורה26/6כ"ז בסיון ) ,ביום ראשון
 ., או לפנות לטרם אשדוד2700ליין *ונדחופים, ניתן להתקשר לרופא אביום זה, במקרים 

 שבת שלום, צוות המרפאה                                                                                     
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 / משה דור אזכור את הדרך

 

ִית  בַּ כֹּר ֶאת הַּ ֶדֶרְך ֶאזְּ כֹּר ֶאת הַּ  ֶאזְּ

ט  בָּ ד מַּ עַּ י רָּ לֹום ֶשֵאלַּ שָּ  הַּ

ִית  זַּ ֶמֶרת הַּ ה ֶשבֹוֶעֶרת צַּ ִקיעָּ  שְּ

ד  בַּ ֵמְך אָּ ֲחלֹום שְּ ל בַּ  ֲאבָּ

 

ד  בַּ ֵשם ֶשאָּ  ֶזה הַּ

ר  בָּ ִביֵלי ֶהעָּ  ִבשְּ

ֶכה  ֵשם עֹוד מַּ ִיל הַּ לַּ רֹות בַּ זָּ ִרים הַּ  ֶבעָּ

נֹוֵקב  ִטיש וְּ פַּ ֵלב כְּ ל הַּ  עַּ

ֶדֶרְך  כֹּר ֶאת הַּ ִית ֶאזְּ בַּ כֹּר ֶאת הַּ  ֶאזְּ

ֶכה  פַּ ק מְּ חָּ ֶמרְּ ֵמְך בַּ ק שְּ  רַּ

 

 

 

ח  ֶפרַּ הַּ ִליל וְּ צְּ ִתי הַּ בְּ הַּ  יִָּמים ֶשאָּ

ד  עַּ ח לָּ כַּ ֹּא ֶאשְּ ר ל הַּ  קֹוֵלְך ֶשנָּ

ֶפֶרְך  ּקֹור ּובַּ ִתי בַּ מְּ לַּ ִיְך חָּ לַּ  עָּ

ד.  בַּ ֵמְך אָּ ר שְּ ֵנכָּ ל בַּ  ֲאבָּ

 

ִית בַּ ח הַּ ד ֶפתַּ ֶדֶרְך עַּ אִתי בַּ ז בָּ  אָּ

ֵנְך דַּ  שֹוֵמם גַּ ה וְּ עּולָּ ֵתְך נְּ  לְּ

ִית  זַּ ש ִלי הַּ חַּ ֲחזֹּר עֹוד לָּ ֹּא תַּ  ִהיא ל

ֵמְך  ה ִלי ֶאת שְּ ז הּוא ִגלָּ ק אָּ  רַּ

 

ד  בַּ ֵשם ֶשאָּ  ֶזה הַּ

ר  בָּ ִביֵלי ֶהעָּ  ִבשְּ

ֶכה  ֵשם עֹוד מַּ ִיל הַּ לַּ רֹות בַּ זָּ ִרים הַּ  ֶבעָּ

נֹוֵקב  ִטיש וְּ פַּ ֵלב כְּ ל הַּ  עַּ

ִית  בַּ כֹּר ֶאת הַּ ֶדֶרְך ֶאזְּ כֹּר ֶאת הַּ  ֶאזְּ

ֶכה  פַּ ק מְּ חָּ ֶמרְּ ֵמְך בַּ ק שְּ  רַּ

 

                                                                                                    

 

 על השירים: יצחק ברוכי  

 
 bimkomon@gmail.comהכתובת למשלוח מאמרים למערכת:  

 המערכת: דינה ספראי, טליה גולדנברג, תמר דגני, ניר יעקבי ושרית פישביין.
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