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 ל רפה  ינחמ   /   ? בוחרים איך   :  פרשת ויצא               

של אברהם ושרה עובר לסיפורם של    םסיפור

הסיפור  בני   ובמרכז  והשלישי,  השני  הדור 

הזוג.  עומד בת  מציאת  שאלת  מדרש ת 

רבה   הגדול  גם  מצביע  בראשית  ההבדל  על 

מצאו את זיווגם,  יצחק ליעקב בדרך בה  שבין

   המשותף לשניהם.  על וגם

"יש שהוא  המדרש:  הם אומרניבילגבי השוני 

זיווגו אצל  אצלו.    , הולך  בא  שזיווגו  ויש 

 , דכתיב: זיווגו בא אצלו  ,יצחק

  , יעקב " ָבִאים ַוַיְרא ְוִהנֵּה ְגַמִלים  " 

א "הלך אצל זיווגו, דכתיב:    ַויֵּצֵּ

ר ָשַבע ַויֵֶּלְך ָחָרָנה   ."ַיֲעקֹּב ִמְבאֵּ

אומר  לשניהם  המשותף  לגבי 

פ"המדרש:   ר'  בשם  ס  חנאמר 

בתורה,   מצינו  אבהו:  ר' 

איש   של  זיווגו  שאין  ובכתובים,  בנביאים 

מני בתורה  הקב"ה.  מן  ָלָבן "ן?  יאלא  ַוַיַען 

ֹּאְמרּו   ַוי ל  ַהָדָברּוְבתּואֵּ ָיָצא  ה'  )בראשית   "מֵּ

ֹּאֶמר " דכתיב:  היינו    –בנביאים    ;כד( ַוי

ָאִביו  ֶאל  ִלי  :ִשְמשֹון  ַקח  ְוָאִביו  ...  אֹוָתּה 

ָיְד   ֹומְוִא  ֹּא  ִכי  ל ִהיאעּו  ה'  יד(  "מֵּ   ;)שופטים 

דכתיב:    –בכתובים   ַנֲחַלת "היינו  ָוהֹון  ַבִית 

ה' ִאָשה ַמְשָכֶלתָאבֹות,   .")משלי יט( "ּומֵּ

חיינ בקלות  במציאות  מתחברים  אנחנו  ו 

רואים   אנחנו  המדרש:  של  הראשון  לחלק 

בבת  זיווגו  את  מוצא  הקיבוץ  בן  שלעיתים 

לאומ אשה  ישירות  ולעיתים  גיעה  לינו, 

אותו   בבחור  זיווגה  את  הקיבוץ  בת  מוצאת 

במזרח   במסע  כלשון .  הרחוקפגשה  ממש 

זיווגוהמדרש:   אצל  הולך  שהוא  ויש    , "יש 

אצלו בא  להתחבר  ".  שזיווגו  יותר  לנו  קשה 

המדרש,   של  השני  על לחלק  חלקו    המצביע 

מכיוון   הזוג,  בן/בת  במציאת  הקב"ה  של 

באופן  ההיכרות נובעת    ולהרגשתנלהבנתנו וש

ממסלול החיים בו בחרנו, מקרי  

היא   הזוג  בבן/בת  והבחירה 

 ! כולה שלנו

 

התחושה   שבין  הזה  לפער 

אלוקית  האישית לבין ההנהגה ה

עקיבא  התייחס   : באומרו  רבי 

נתונה", ולא  הרשות  ו  "הכל צפוי

בכך. בין  ה  עלרק    צביענ נאריך  מתח 

ההיכרות   של  חווים המקריות  שאנחנו    כפי 

אותה  הותא הנצחיות  ,  ומבינים  לבין 

ההיכרותוהקדושה   תוצאת  דהיינושל   ,  :

משפחה   ילדיםהקמת  אחד,  .והולדת    מצד 

שלנו   הפנימית  לקבל  בתחושה  יכולים  איננו 

את האמירה שלא אנחנו בחרנו בבן/בת זוגנו, 

שני מצד  מתכול  ,אך  בורא פללנו  לפני  ים 

ושנים  עולם   ימים  את  ילווה  שלאורך 

בכישיו  בחירתנו שכינתו  ובמשפחה    תבין 

 שאנו בונים. 
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"...   ילתי לך פ ואני ת" 

 

   מנחה בימות החול

 6:35ה עבבית הכנסת בש

 

   שבת

 !  עם אחראי המניינים בתיאום ישירלוח הזמנים ום והמיק

    רפל נחמיה         -      צפוני 

 טסלר קיצבי         -    מזרחי 

   מובשוביץ אחיעד       -   צעירים

  שליסלברגמוטי         -    מערבי

   עפרוני עדו         -   מרכזי 

 יעקב וכמן -בית הכנסת 
                                      

                               
 

 
 

   !! בל טוזמ  
  

 . ואורי לעדת ב, נכדה ההולדת ל  ואבשלום כהןלקרן *  

 ישי ומוריה. ל ן בכורב ,ן ומרגליתתלאי להולדת הנין, נכדעוזרי ת ליהודי  *

 . בת לחן ולירן נכדה / הנינה,להולדת השריד וליוכבד שריד  לרבקית וצביקה*  
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 אי דינה ספר   /  שניצל 

בשכר(  נוערההצעה לעבודת על ) 

ב נוער  עבודת  על  תחושת    עולה  ,שכרבשיח 

וחוסר  הש שלמחויבהעמום  ער  נוי  בנ  ות 

בתוך   (בנות  כולל  -"  נוער"בני  ח  המונ) לעבודה 

לעומת  הקיבוץ  , עבודהאותה  ל  התלהבותה, 

בצידה.    כאשר את   סדירלהכדי  שכרה 

שעיקרההוצע  הזו,  המציאות   אישור  תקנון  ו 

של  במילוי    המותנה  ,בשכרעבודה   מוקדם 

  .חובת העבודה בקיבוץ

, אני חולקת על החובה לעבוד בקיבוץ דווקא

לעבימציטיגלהעל  ו קיום   בשכר  ודה  "אחרי 

 . חובה זו"

ונוער  "המונח   ילדים  היה    –  "בקיבוץעבודת 

מענחשב   שימש היסודקרונות  לאחד  והוא   ,   

 בות השתללובמאמץ    לשותפות  נוךלחי  כלי

הקיב לעשות...  .וץבחיי  מה  הכלי   אך 

בן.  רוקהת דווקא  ירידלאו  הדגלל  ורות, ת 

השתנומפני    אלא היא  אי  . שהתנאים  ה  פשר 

העבודהר  יותחזיק  לה שנת  חצי  שעות    ,את 

בגלל    הילדים הצטמצמו  הפנויות של הריים  צ

  של   ההחלטהגם  ,  שליטתנוב  תהליכים שאינם 

ב" חופש  ה  עונתשבועיים    "גדולהחופש 

הזמן    -  התוצאהבמבחן    .מהס כרהת מעט 

את    מייצר לא    הלעבודתר  שנו תחושת  עוד 

   .בני הנוערל משמעותה

העב  עובר  ,במקביל יבוץ קבודה  מערך 

בהתמקצעות עליי  ים:מפליג  ים נוישי  ה 

דרישות  ובתחכום תחוקת,  ,  תיהסדרה 

  ומקצועיים בים  יצי  שכירים   עובדיםלהעדפה  

ענפי המלאכה שהיו  .  חוץהעבודת    התמסדותו

מיובת  אשו  אבן   לקשר  מנויות, לרכישת 

מ  –ולסיפוק   הרך      אוד.הצטמצמו  הגיל 

  עובדיםי  ע"מיוצבים    –  והתלתונים

רמקצוע שכיריים,    ומסתייעים   ,יםובם 

 כלכלית".   עצמאותב""שנת בית" וב  צעיריםב

ויותמענפים  ה  -והתוצאה   יותר  ר  תקשים 

עבודה חונ,  להציע  לנער/כלהצמיד   ולייצר   ת 

 . ערהנודת בעבו וערך תחושת צורך

,  ינה כספיתמבח  חנוקמרגיש מצד שני, הנוער  

ל מוכןהוכדי  הוא  כסף  יותר  לעבוד    רוויח 

עוד בו  יותבשמרטפ  ,ינגטרייבק,  ותשע

נתפסת   עבודה בקיבוץהצב שוצר מנ.  עבודות

ל  אצל מחדברירהנוער   מוערכת   בלתי  לת 

החוץבעלו  יאו נחשק.  ודת  יעד   השניצל   היא 

יו  שמגישים הרבה  נחשק  בחוץ    מהשניצל תר 

כאן ו  .שמגישים  קורה,  דרמטי   אכן, משהו 

לשנות את הזמן  בני  חוזה    הגיע  עם  העבודה 

 .הנוער

א מאז  דוגמ  ?חוזה  םשנייך  ניקח    אבוא 

 במשרה   לעבוד  מעצמנו   דורשיםאנו  מנו.  מעצ

חוץ  פשרנואמלאה, אך   א יב להתקצ  .עבודת 

טובים היו  והרווחים  חילקנו   -  הספיק    אז 

של    קרוןיבע  נופגעלא    .סיםבונו היסוד 

המשו לקופה  השכר  המשכנו  ותפת,  העברת 

 . בחתירה לשיוויון

בדי בסיס  אותו  את  ת  לבנור  אפשוק  על 

  -  זמן   יהיה  הקובעהמדד    .רהנועעם    חוזהה

הקילומטרים  מדד    כמו  עבודה  תשעויימדדו  )

את  .סיעות(בנ   עבודההשעות  מכסת    נרחיב 

היונרחת,  והנדרש את  שלב    תחומי   היצע 

חוץעבוד)  העבודה הקיבוץ  , ת  בענפי    עבודה 
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כגון  נחוץ שירות  ו   גינון ,  שמרטפות  :לחברים 

השלישילוניקיון   את נ  ,ילבמקב  .(גיל  גדיל 

של  דמי מש  בני  הכיס  באופן    מעותיהנוער 

  ,לנוער(נטיים  וורללא  ש'בונוסים'    במקום)

ע  אבל על  היסינשמור  ס כננ  שהשכרוד,  קרון 

  .ה הציבוריתלקופ

ח בחוזה  שלהצורך  הוא    הנוער  ודתעב  דש 

ערך  מצוינת  הזדמנות   על  .  העבודהלשוחח 

ומחנכ זיהורים  נושא    להעלות את  ה הזמןם, 

לנו"  הזאת  העבודה  ות  רהנע  .סדרל  "מה 

בשפת   תענו חכמים.  והנערים     ,ערכיםה  להם 

להם שוב    ספרווהסיפור.    השייכותמשמעת,  ה

מנסושו אנו  כי  לב  צודקת    חברה  קייםים 

בה ועני  שאין  ש  .עשיר  מעלות  יעור  בכל  על 

הרמב"ם של  שאנחנו    ציינו   ,הצדקה  בגאווה 

 , ההצדק  שבמעלותגדולה  ה  אתמקיימים  

ששזה   אמה  שעושה  למה    ספרו  .נוהנותנו 

דורש    להם שזה  המשמעת  על  תנוימאעל   .

הסולידריות   הדרך ב  הכרוכהתחושת  קיום 

המייסדים  סיפור של  ה  את   להם   ספרו  .הזאת

עולם,  שניסו     -  נועלילהם    וספרולתקן 

עמל    , נוחיישנות  מיטב  את  ו  שנשהקד   נו את 

שיכ השכר  זה    ולנוואת  שכל  כדי  לצבור, 

   .קייםית

להםפס אעל    רו  של    םשרימוכ  נשים מודלים 

ופיתחו שהק העבודה    אחריו,  ענפים  ימו 

זוכרת   בחתונה.   יצליםשנ  ( מחלקים)ו  חילקו

רואים  "אתם  ו לאורחים בחתונה:  יך לחשנא

שמחלק    ,נרסיה  עםהזה  הגבוה  האיש    את

רב  הוא    ?שניצלים  , באיטליהפרופסור  והיה 

הוא   אועכשיו  בימנהל  הגדול  הענף  ותר  ת 

 ולנו כאלה. כ ".וץבקיב

 הדרך. הראש ולסמן את ת הרים אמותר ל

 

 

   

עובדות",    ,שרףאליעזר   המוזיאון    מתוך"ידיים  אתר 
 לקריקטורות ולקומיקס הישראלי 
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 גבי אדר /    הם י , אטימות ומה שבינתמימות 

 קריאה לשיח חברים

נושאים   השטח  פני  על  עולים  לעת  מעת 

הותיים במרקם החיים  עקרוניים, ערכיים ומ

ב אותם  לצבוע  ניתן  שלנו.  שלל  השיתופיים 

ה מצבעי  כולם  אך  סביב בביסתוקשת   ם 

שונות    המטרה, לא  ומסיבות  ומשונות 

שלם  . ניתן לכתוב ספר  "אים לילד בשמוקור"

ונגד בנקודהוניתן    ,בעד  במילים   לגעת 

בחרתספורות הקצרה.  בדרך  ובמספר   ,י 

הקכתובות    מילים את  לעורר  אים  וראבקש 

 ולעודד אותם לתגובה. 

 : עובדות

האחרונים   סד  ועלבשבועות  היועל    ם ר 

מספ ל  רהציבורי  הנוגעים    ,יבהנושאי 

 ות חיינו. לאורח

 : "שולחן הניתוחיםעל "הנושאים שעלו 

 הפרטת מוצרי החצרנות. .1

 .חיובכשלב מקדים ל ,רישום ארוחות .2

 . תוספת שנים למעמד במב"כ .3

 עבודה בשכר לבני הנוער. .4

 ת משק וקהילה. רדהפ .5

 פתיחת החינוך. .6

7. .......................... ... 

ומבצעשבו  חברה ת התאמות דקת את עצמה 

 .ריאהה בחברהינה  ושינויים

זאת  עם  עצמי   ,יחד  את  שואל  מדוע    אני 

ב העל  7סעיף  עצרנו  מספר יולא  עוד  נו 

השטחלנושאים שמתחת   ,  לוחשים  םהינ  פני 

 .  רוחשים ובוחשים

הגיע לא  להפני  האם  כפיים  הזמן  שעבודת  ם 

אלא   ,ליוןכבר אינם ערך ע  ובגדים מלוכלכים

 ? אמצעי לפרנסהמהווים 

שים  ים מתבקויינהאם לא הגיע הזמן לבצע ש

לפרנסהבנושאי   אישית  או      ,אחריות 

יותר פשוטות   ? דיפרנציאלישכר    -  במילים 

פלא זה  הנוער  , וראה  פתאום    לבני  לפתע  יש 

 . לעבודה בשכר ,וסףזמן רב נ

האם לא הגיע הזמן לחייב את החבר על כלל  

הצריכה   הופרטומוצרי  וש  ובשימ  ,שטרם 

   ?מהווים כר פורה לבזבזנותהם  הגבלה    ללא

 ? , מים וכיו"ב ( מלחש)

לביאני  ,  לסיכום שניגש    כללצוע  מציע 

המשינויים  ה הזמן  בטווח    ,ידייהמתבקשים 

   .יםים הנמשכים שנפטופים ודיבורבטולא 

זאת עם  החובה  וטמ  ,יחד  עלינו  שמור ל  לת 

ע של  מכל  החשובים  הערכים   רבות על 

ככלהלו  ,הדדית ל  שתדל  לפגוהאפשר  ע  א 

 . פי החינוך והבריאות בסעי
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 רמי עפרוני /   "? לא קיבלנו את "נס הקוממיות   ועמד 

 מדוע לא קיבלנו את "נס הקוממיות"? 

עוסקת   "הארץ"  שכל  שבועות  כמה  מזה 

יטפייר  בדבקות מוגזמת בשאלה: האם הספ 

יו? ועל ידי  היכן שריד  ,המצרי הופל? ואם כן

 י? מ

: מדוע קבוצת  ואותי מעסיקה שאלה אחרת

ק  לא  הקוממיות"  יבנה  "נס  את  יבלה 

הוקרה  ש כאות  ומוסדות  הוענק  ליישובים 

על   ונשארו  אשר לחמו במלחמת העצמאות 

 אדמתם. 

 

( ע"י צה"ל  1955הנס הוענק בשנת תשט"ו )

רושיי  91-ל רב  בטקס  שנערך  שובים  ם 

שר   רמת  באיצטדיון בהשתתפות    גן 

ורוה גור"מ  הביטחון  בן  כן  יון דוד  כמו   .

כע לעוד  יישובים  חולקו  בטקסים  שרים 

אגבובבאר    בעפולה  דומים קס  לט  ,שבע. 

ליישובי   מיוחדת  ברכה  צורפה  בעפולה 

העמק שהצטיינו בחודשי המערכה, ביניהם  

 טירת צבי. 

גרמו   הנס  חלוקת  סביב  האירועים 

רבויכוח ול קיבוץ  ים  קיפוח.  ולטענות  ים 

יצ ה בארות  את  קיבל  בשנת  חק  רק  נס 

 רב שנים.  לאחר מאבק ,שמ"א ת

ששבו  כל לאחר  רק  הנס  הוענק  עציון  פר 

ובנוהו  ב לגבולם  ועל  נים  מכונו  על  מחדש 

שנתיים לאחר    ,1969מקומו. זה היה בשנת  

 העלייה המחודשת למקום. 

קבוצת   האם  ותמיהתי,  ובקשתי  שאלתי 

האוופצשה  ,יבנה  מן  בתוכה  ו צה  שנפלו  יר, 

וילדים שפינתה  חברים  הנשים  ,  את 

חודשים,  לכמה  החל   והילדים  וץ  שחיל 

וסי המצרי   הלום"  "עד  את  הגעבר  יעו  יריו 

הקיבוץ  לאד שביל  מות  לסלול  והצליחו 

על   שהגן  המוקשים  שדה  בתוך  גישה 

 , הקיבוץ ממערב

בין    להיות  לנו  הגיע  לא  אלה  כל  על  האם 

 הוקרה זה? אלה שזכו לאות 

חולק  אגב,   העצמאות  מלחמת  נס  בצד 

א  ליישובים העצמאות אחדים  מלחמת    , ות 

שח כמו   חלק  לחייולק  זה  שלקחו  לים 

 במערכה.  

 י  ו צעדים כד השנים נעשהאם במשך 

 ? אם לא בנס  ,לזכות לפחות באות
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 דינה ספראי   /  בזק משפחת   –ים להכיר  ע נ 

  :ם וילדיה   , ( 32)   שמעון   , ( 32)   תמר   -  משפחת בזק 

נ(2)בת    וטל   (4)בת    נעם,  (7)בן    אורי כנסה  , 

קליטה   נה הש  שבע אח  , למסלול  שנות    רי 

שתושבות  כבר בע  .  והם  מעט  לא  זה  שנים 

רבה   ,השתלבו של    הנוכחות   כות ז ב   במידה 

כעובר לפני התיבה,   ,המוזיקה   בתחום   שמעון 

בטרקטור  שלו  קלילה  המהירה ו ה השתלבות  ב 

הקורונה  בחצרות  ערב ובהפק   \ המזמר  י  ות 

  . שירה 

 אז, מוזמנים להכיר: 

ירוששמעון יליד  "אני  לים.  : 

ישיבה ב  בתיכון  תילמד

למדתי ון  כהתיאחרי    .לצעירים

אביב   בתל   מעלה "  בישיבה 

בתירש  ."אליהו בצבא  חיל  תי 

מכןריון  הש התחלתי    ולאחר 

 , "מזמור"במוזיקה  ללמוד  

שנה  מהלך ה. בת ושינגטוןבגבע 

הכרתי את   הראשונה ללימודיי

ת  גרנו שנה אחו  חתנו, התתמר

ו  במקביל ו  ינגטון שבגבעת 

כאן   ללמדהתחילה  כבר  תמר  

 רנו עב   שנה לאחר מכןו  ,וןכבתי

סיימתי    בנה.י  וצתלקב

ב המשכת  "רמזמו"לימודים  מכן  י ולאחר 

אני    .מוזיקהבתעודת הוראה  ו  ואר ראשוןלת

הרבה  עוסק   ליווי  ב  –  מוזיקהבשנים  כבר 

 י קתעס  במקבילו  ,חנהוהליצירה    אירועים,

הוראת    -  השנייה שלי   בשנים אלו גם באהבה

מורה    אני  היום  .בתיכונים  ויהדות  "ךתנ

לציון  במשרה מלאה בראש ולומד   ,בתיכוןון 

   .ושינגטוןך בגבעת "תואר שני בתנל

מ  תמר: אדומים"אני  שם  למדתי    . מעלה 

מכןבאולפנה לאחר  לאומי    ,  שירות  עשיתי 

בקהילה סעדובתיכון  באילת  ובקיבוץ   ,  - 

למניבפ בסיכון.  לנערות  תואר מייה  דתי 

הורא ותעודת  בראשון  ישראלה  , מחשבת 

 למדתי   ובמקביל  ,חינוכי  וייעוץ  מתמטיקה

למשחק.  תיאטרון ספר  חלק    בבית  הייתי 

שנים. מספר  פלייבק  מאוד  מקבוצת    אני 

התיאטרוןמחוברת   כ  ,לעולם  פת משתתגם 

 גם כצופה. ו

לימודיי  תום  התחלתי    עם 

ובמ בירושלים  עלה ללמד 

.  ניםבתיכונים שו  ,אדומים

מחנכת  כיום   כאן אני 

שני    .בתיכון סיימתי 

אני    וכעתמחזורים  

במקביל   .יבשליש  לומדת 

חינוכי,  בייעוץ  שני    תואר 

שלמדתי להמשך  כ  מה 

 . "הראשוןתואר ב

 

של ההרגשה  בית ב  ךאיך 

   הספר התיכון?

שאלה   אתמקד רחבה.  זו 

התיכון מהנושאיםבחלק   דגלו    .  על  חורט 

קיבוציים   ערכים תוות  לה  משתדלו  ותכנים 

בפועל  ,  זאת באים  כאשר  תלמידים  הרבה 

לגמרי שונה  שלמרקע  דבר  יוצר  ,  עיתים 

עבור  מהווה    'סמינר קיבוץ'  -  . לדוגמאראתג

של    האופי  גם.  'זר'מושג  מהתלמידים    חלק

ממאוד  שנתיים  ה טיולים  ה   המקובלשונה 

  פשטותשל  שמר ערכים  במקומות אחרים, ומ
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הארץ  פתוח דיאלוג    ספרהבבית  יש    .ואהבת 

טובה בחדר מורים אווירה הוות, בין אנשי הצ

הטוב  קשר  יש  ומאוד   יש  הנהלהעם    משהו . 

הספר בבית  אמיתי  אמאוד  ואין  .  פוזות  ין 

לי המציאות.  ותפימאמץ  אירוע  את  גם  כל   ,

כנה   חן בצורהמונח על השול  אם הוא מורכב,

כיווני    .וישירה הרבה  לפתוח  משתדלים 

)תיאהתפתחו השונים  לסגנונות  טרון,  ת 

ו תוכנה  הרבה אחריות  עודהנדסת  ונותנים   ,)

 ."לילדים

מצ "בזק"  לי  השם  לצל 

פרשנות מיקר  עב  ,מוכר

הרבה של  אמנון   תנ"ך 

לוקחת  אני  לכן  בזק. 

להסיט לעצמי את הרשות  

רקע ל  השיחהאת  

 המשפחתי. 

אמנון"  :שמעון הוא   הרב 

שליד במידה    ,וד  והיווה 

עבורי השראה    רבה 

בתחום לימוד    לעיסוק 

הרבה   יצחק  אבי  .ך"תנה  הוראתו מלמד 

ב צבא  ',מתן 'שנים  בוגרי  של  כולל  לו  ,  יש 

על  ו נמנה  צוהרר"הוא  היא    אמי  כיום .  "בני 

תל  באוניברסיטת  ומרצה  לתלמוד   דוקטור 

עבדה שנים רבות  . היאמחלקה למגדרב אביב 

עד    .ים מסורבות גטנש  וייצגהענת רבנית  טוכ

היא  שסובלות  מסיי  היום  נשים  להרבה  עת 

 . משפטית סחבתמ

והאהבה למוזיקה אפשר לומר שאת החיבור   

ממנה דרכה   מכיוון  ,קיבלתי   שבתחילת 

ילדים להיותנו  בע  ,ובמקביל  מוזיקה סקה 

שכולנו נגינה    ודאגה  כלי  על  לנגן  נלמד 

   .   "כלשהו

הואאבא  "  :תמר הסדר הבישיבת    מר"  שלי 

אדומיםבמ מנהלת  .עלה  תחום    אמי  את 

   . "ליםבירושם ל הגניכשמיעה בהלקויי 

 ? הקיבוץאתכם לחיי שך ומה מ ש:

החלו  אוהביםאנחנו  "  שמעון: ,  ציותאת 

של האנשים  ,הנוער  הערכיות  של    . הפשטות 

ולהתנדב להירתם  הנכונות  בכל   את 

מעורבים    הזדמנות. תמיד  שילדים  העובדה 

במהלך מעצמם  גם    ונותנים

הספר   החופשות   . מבתי 

בקהילה ה    ה הודגש  עשייה 

 . בקורונה

והא ו  נפעמנ    כפתיות מהדאגה 

מעניק   הזה  שהמקום 

התחומים בכל   ,לתושביו 

בתקופת    ,הקורונהבמיוחד 

 . "על החיים שהצרה מאד

פה    החייםצורת  ":  תמר

שהחיים    מיוחדת. חשבתי 

את גיליתי שאני אוהבת  ו  בשיתוף יהיו חסרון

המג משותפיורים  צורת  דשאים  ם,  עם 

זכינו  ב"ה גם  ו  ,חבאותו מרלהחוצה    היציאה

נפלאים.  בשכ שמה נים  זכוכית    הקורונה 

פינות מיני  כל  על  כל   ,מגדלת  למשל 

התפילה   תההתארגנו הלב    ת ותשומ  של 

. דים ללא מסגרות ועוד לצרכים השונים של יל 

נפעמנו תמיד ברגעי שמחה וקושי מהמעטפת 

ומ  והאכפתית  דורית  נה  הנתי החמה  הרב 

 ר לגבולותיש פה תחושה של מבט מעב .שחווינו 

   ."חזקה שהו שמייצר קהילה מ זה ו צמיהע

 

 :  תחומי עניין

בשנים   .ורטספמאוד  הב  או  שמעון

ע"י    האחרונות ש'נכבש'  ל  הספרים 

ספריו  ו  ,זקסונתן  יהרב   כל 

בספרייתו.  המתורגמים  שוכנים 

מבוססים שימההרבה  " שלי  עורים 

  .ו מורה דרך"בני רואה , איועל כתב

האאוהבת    תמר תחום  מנות את 

  .הציור וכל עולם התיאטרוןו
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 אינםשהיו ונפים  ע 

 צמר  ית טוויוכוורות ה .  1

  תב עובדות בלתי מוכרות צוני להעלות על הכ בר 

 . 90-80-התי ידועות, לקראת חגיגות ובל

להת הראשונות  ביבנה    ישבות,י בשנים  היו 

 ים שנעלמו, מסיבות שיפורטו להלן.  שני ענפ
 

 כוורות 

, ניהל  נו לברכהזכרו  הקל  )גצל(   אליקים  אבי,

הראשונות בשנותיה  דבורים"  של    "מכוורת 

אות זוכר  אני  באוורהקבוצה.  עם ו  לבן,   ול 

מכף רגל עד סה  רשת מגן לפנים, כשהוא מכו

הדבורים.  ומוגן  ראש    מעקיצות 

עברנו    שהורי ואני   יאחר  ל לדעתי ענף זה חוס

חסידים,  כפר  שליד  הדתי  הנוער  לכפר 

ילדי טהרן" שהגיעו  לסייע לקליטת "במטרה  

נקלטו    לשם. טהרן  ילדי  מבין  הצעירים 

וחלקם  דתיים  חלקם  דתיים.    בקיבוצים,  לא 

נקלטו    במסגרת   ,ז"ל  הורןמולו  ביבנה  זו 

מיימון  בורשטייןנחמיה  לאה    ואחרים.   , 

חקלא כמדריך  תיפקד  תקופה   ולאחר  ,יאבי 

תימסוי קניות  ימת  כמרכז  אמי ועודפקד   .

את ב  ריכזה  הבגדים,  הדרכת מחסן  שילוב 

 הנערות.
 

 טווית צמר 

)גיטל(  טובה    ,בשנים הראשונות ביבנה, אמי

ג  ז"ל,  הקל כבשים  צמר  בעיבוד  ,  למיועסקה 

עדר של  הגז  סיום  בסבילאחר  הערבים  בה. י 

היה   הראשוני  הגולמי  השלב  הצמר  השריית 

מי עם  גדולות  לצורך    ,בוןס  באמבטיות 

וק קש  והסרת  הראשוני  לאחר  הניקוי  וצים. 

זו  מכ הייבוש.  שלב  הגיע  עבון  דה  היתה 

מפרכת 

שנספגו   הרבים  המים  שהכבידו עקב  בצמר 

אמי    י, לייבוש. בשלב השלישל תלייתו  מאד ע

הצמ את  במסרסרקה  ברזלר    ולנקות  ,קות 

 שארו. משאריות קש וקוצים שעוד נ

 תמונת אילוסטרציה 

 

ם. שלב  ה הפיכת הצמר לחוטיהשלב הבא הי 

נעשה "נול"    זה  ומופעל  בעזרת  עץ  עשוי 

שחולקו   צמר  לפקעות  הפכו  החוטים  רגלית. 

וגרבי  ,לחברות סוודרים  חמות.  לסריגת  ים 

ע" נארג  מהצמר  נכבד  לשמיכות  חלק  אמי  י 

 ולבתי הילדים. לבית התינוקות צמר חמות 

ו תמונה  צר לי מאד שלא נשאר שום זיכרון א

ימים   אמאותם  ורחוקים.  לא  ראשונים  ז 

 ענפים שנעלמו.  ור תודעה של שימ היתה שום

שהיו   הורי  של  לזכרם  נכתבו  הדברים 

הקיבוץ, בהקמת  הראשונים    מראשוני 

 מניה. רשיו החלו בהכשרה בגרושתחילתו וש
 

 אריה הקהל                                                    
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   ענף המינקים. 2

ממע של  ההחלטה  לם  דנמרק  את  שלת  חסל 

  שהואשמו   ,המינקים  לש  המשגשגענף  ה

  נזכרנומוטציה של הקורונה,    לשווא בהעברת

   . פעם מינקים דלוביבנה גי ם גש

   שה שהיה כך היה:ומע

השישים שנות  החקלאות    בסוף  משרד  גילה 

הצפוןבש חקלאי  ארצות  ענף  שדורש    קיים 

ביותר  ניבומעטה  ומהשקעה   נאים    :רווחים 

)גידול    פנים רוהח  בעברית(.  חורפניםמינקים 

שחיו  הן אופנה  צר  מול  נחשבת  ןתפרוות 

הגבוהה  ו  ,תייוקר החברה  מוכנות  היו  נשות 

משרד ב  .ןפרוותארון מעבור צווהון רב    םלשל

יכולים ששאם    חשבוהחקלאות   להתעשר    ם 

 ? ץכאן בארננסה את זה  לא  למה  , אז  בקלות

ח  הוקמו בארץ מספרכך,  ו וגם ורפניםחוות   ,  

  באחת.זכתה  ביבנה

הענף תדהרניהלו    את  יוסף בי,  וא  שמעון 

 מסיעים  אותםזוכרת  .זכרונם לברכה הרטום

ה  שהי  ,המינקיםשל    םנמזואת    מהמדגריה

 מחזור החיים של המינקים  . ת מצחינהפסול

 

  

לא   האפרוחים  המעטה,  מדעושל  בלשון   ,

 . ער בעלי חייםצ בשום קריטריון של

באבכל    כי  התברר פיריון  ה  ,רץהחוות 

התוצאות המקוות,    את   הניבו א  ל והפרווה  

 .  'חוסל'  והענף 

אוהבי  ותא מיוחדת של  הנו מצו ון ואבי נשמע

אבל   ושנינות.  נשדעת  ולא  לא    נשים ותיהם 

את הפרווה    ןענדו על צוואראחרות, כנראה,  

 . תוצרת ישראלמ משובחתק לא מספיה

 דינה ספראי

 

 
 

 פרוות.  הם עז"ל  יוסף הרטום  - למעלה

.  ז"ל ן תדהרשמעוהתמונות צולמו ע"י 

 .הארכיון באדיבות
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 אסתר ויהודה )צ'ף( יוסף  /מה קורא בספריה? 

 

 ספרים חדשים

 עיון  ספרי

   פהימג לנצח איך * 

ונוביל   המשבר  על  נתגבר  את כך 

 . נפתלי בנט / שוג כלכליישראל לשג

 ,דשהצאר הח *

 /  עלייתו ושלטונו של ולדימיר פוטין

 סטיבן לי מאיירס. 

 , וחרדה גאונות *

-1947  העולם  את  היהודים  שינו  כיצד

 . לברכט נורמן / 1847

 ,הכרעה *

  /  ?הכיפורים  יום  במלחמת  ניצח  מי

 .אזוב עמירם

 , שבלב  סיני *

   /לחימה וימי חוכ  בניין של שנים

 סקל. )מיל'( עמנואלאלוף 

 ,   ISRAEL תוצרת *

 את   משנות  ישראליות  המצאות  יךא

 . יורש  אבי / העולם

 ה ספרי קריא 

 יעל טבט קלגסבלד /  הפרסחתן  *

 /   בע מדברות ואחת שותקת אר  *

 רותם. -גבריאלה אביגור   

 . ן ליבריכטסביו/  השושבין *

 . הורוביץגרג /  אל תוך האש *

 גרץ. נורית/  בזמןמה שאבד  *

   .דיאנה גבלדון/   תופי הסתו *

 /   ספר קטן על העולם הגדול *

 חובב.גיל    

 . גרדנרליסה /  מצוד בערפל *

 

 

 ספרי נוער 

תיק  סוף   *  ליעד /    3  נוער  המשחק, 

 .שהם

 / ריינה טלגמאייר.  כאב בטן *

 שבת שלום ובריאות איתנה!                    
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 ת נעלייםמכיר

נעליים נעליים")  מכירת  (  "חיים 

אי"ה,תתקיים רביעי  ב  ,  ג "כיום 

השעות  ,במשטח  9.12  בכסלו,    בין 

    . 19.00.-ל 15.00

ילדים'ת  לקמח תמוקם    ' הנעלת 

י  במידה  ,בפרגולה גשם.יולא     רד 

השעות   תינתן    18:15-ל  17:30בין 

ל כניסה  הגיל  עדיפות  חברי 

 . השלישי

          בברכה .אנא הקפידו על הכללים

 עפרה                                          

 

  

 

 בגדי "התחדשות"

שב ט"יום  תתקיים    ,1.12-הו  כסלב  ולישי 

ב  "התחדשות"מכירת  נשים  במחסן     גדי 

 .19:00-ל 16:00ן השעות בי ,הבגדים

בין לטו  517:4-ל  17:00  השעות    בתיוקצו 

  .גיל השלישיה נשות

   !בשמחה  בואנה                             

  עפרה                                                          

 

 

 פעמיים כי טוב" רשמה לסדרת "ה                  

 מרכז הרצוג                           

 מציע את הסדרה  מרכז הרצוג

 מרצה: ד"ר יואל קרצ'מר רזיאל/     תר"אין כ"למלך 

 .מרצה: משה חרמץ /  רועים מטלטלים"י"א

 וישודר בזום. 11:00-09:00לישי בין השעות הקורס יתקיים בימי ש

 .ר המשתתפיםשידור הקורס בערוץ הפנימי מותנה במספ

  ני,הרשמה תתחיל ביום שבחדר האוכל. ה רשם בלוח המודעותיס ולהתוכלו לעיין בפרטי הקור

 ., כ"ט בכסלו15/12שי, , י"ד בכסלו ותסתיים ביום שלי30/11

 .הלימודים במסגרת השתלמויות קצרות
 

 מרכזת ועדת השתלמויות -שרה אריאל       
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 ילה.א – בתשבת כוננאחות 

 ה: במרפא דונסקיבירם א "רדשל ודה עבהשעות וימי  

 15:30-14:00      יום שני         16:45-15:30ם ראשון יו

 15:30-14:30-ו  09:00-08:00 רביעי וםי        13:00-09:30 יום שלישי

 : במרפאה דריה שפובלובבודה של ד"ר עהת וימי  שעו

        15:30-14:30יום ראשון 

 . גלית - 4.12-ב  ,ההמרפאה סגור – 27.11-השישי  םויב :ישי במרפאהשימי 

 

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

   . איחוד הצלה – 1221  ,יתת תורנאחו - 4000 :וםירעת חונים בשורת לטלפתזכ  *

           mrkyavne@clalit.org.ilל "דוא 

ר  מתמחה של ד" ,ר דריה שפובלובלב לד"להודות מאוד מקרב מבקשים אנו   ,נות זובהזדמ 

חודשים בהם עשתה את ההתמחות ברפואת   9שבימים אלה מסיימת תקופה של  ,דונסקי

נו  י נהנ .יכה הלאה בהתמחותוכעת ממש ,צמוד של ד"ר דונסקיבליווי   משפחה במרפאתינו 

 טופלים.ים והקשוב למהנע יחסה מ  ןכות המקצועי מאוד מנוכחותה

 . שך הדרךמאחלים לה הצלחה רבה בהמ

 
 ! אהמרפה צוות - ק בריאותר                                   

 

 

 טוב לעדי בר

 משתתפים בצערך אנו 

 )הביולוגית(  על פטירת אמך

 "ל מלכה לוי ז

 יבנה  בית קבוצת

 ,אמא אהובה

 , חיים קשים תברע

 לת הרבה סב

 .את תחסרי לי מאוד

 תודה שהיית לצידי 

 להגן עליי  יסיתנש

 יפולים,ט אפילו כשעברת

 אני אוהבת אותך

 נוחי בשלום על משכבך ת

 ל תסבלי עודוא

 עדיבתך,                                

 

 עדי                                     
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 משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים

 אספה

שתתקיים   החברים  באספת  הראשון  הנושא 

צעירים.   תקנון  הוא  הקרוב  שבת  במוצאי 

תיארו  באס הקודמת  אריה   אסףפה    בית 

צעיריםאניקסטר  ושפרה ועדת  מרכזי  את    ,, 

שהתקבל   התקנון  של  הראשוניות  השפעותיו 

לפני שלוש שנים. התקיים דיון ער האם נדרשת 

כפי מהצעירים   חיינו"  אורחות  על  "שמירה 

בתקנון.   הצעה שמופיע  מובאת  זו  לאספה 

כדי    ,אורחות חיינו  ןפרטית שמבקשת לציין מה

ולהעמיד   יותר  רבה  סמכות  לוועדה  להעניק 

ה יותר.  בפני  ברורות  דרישות  כן צעירים  כמו 

לעדכון  נדון   צעירים  ועדת  בהצעות  זו  באספה 

ו שלהצעותבהתקנון  עמיר  יה  לאפשר   נטע 

כלכלית לחיילי לעצמאות  לצאת  בחובה  ם 

 ולבטל את "שנת הבית". 

באופן חימום    עסוקבחלקה השני של האספה נ

החדשים. לאחר שנים רבות בהן המים בבתים  

מרכזית  במערכת  לבתים  המים  את  חיממנו 

חמים  יש  שבה   מים  שמספקים  דוודים  מספר 

השונות  בבתים   ,לשכונות  להתקין  מוצע 

בית לכל  אישית  מערכת  ושתתת  המ  ,החדשים 

חשמלי. וחימום  שמש  דוד  הסבר    על   ובודף 

חולק    יהוחסרונות  יהיתרונות שיטה  כל  של 

 לחברים. 

 ה יי בנ

הבני בבתי  יפרויקט  השיפוץ  הן  מתקדם,  ה 

נבנות    הקומותיים בהם  השטחים  שני  והן 

החדשות על   ,הדירות  לחשיבה  נערכים  ואנו 

הראשונה   בפעימה  כזכור,  השנייה.  הפעימה 

בונים פתוחים  אנו  החל   ,בשטחים  אך 

"פינוי בשיטת  נבנה  השנייה  בינוי".  -מהפעימה 

התארגנות  תצריך  קיימים  מבנים  הריסת 

רכבת להעברת הפעילות שמתבצעת במבנים מו

העברת   חליפייםלהריסה,  לבתים    , דיירים 

ואולי גם וויתור על פונקציות מסוימות שבתים  

יש לבחור את   בכל אלה  אלו מילאו. בהתחשב 

לפינוי המיועד  המועד -האזור  ואת  בינוי 

 .  שיאפשר את תהליך ההריסה המתאים

ת  נתה צוות שיבחן את האפשרויויהמזכירות מ

את   ויביא  שלהן  ההשלכות  ואת  השונות 

ות ולאספה. את הצוות ירכז המלצותיו למזכיר

   שמשון גוטליב, מנהל הקהילה החדש.  

 
                         

 חיים בידרמן  
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םָכל ב                          עַּ  פַּ

 תן זך נ                         

 

ָכל  ֲאִני מ  ב  ם שֶׁ עַּ ן פַּ גֵּ   נַּ

ג נַּ הּו ִבי ִמת  שֶׁ   ן,מַּ

לִ  ְך שֶׁ רֶׁ דֶׁ   י זֹאת הַּ

צ  ָלִש  ת עַּ   ִמייר אֶׁ

ִמי צ  עַּ  .ל 

  

ב הֵּ אַּ ֲאִני ִמת  ם שֶׁ עַּ ָכל פַּ   ב 

ב ָסרֵּ הּו ִבי מ  שֶׁ  ,מַּ

ִלי  ְך שֶׁ רֶׁ דֶׁ   זֹאת הַּ

ִמ  צ  ת עַּ ִהיר אֶׁ ז  הַּ   י ל 

ִמי צ  עַּ   .מֵּ

  

ם שֶׁ  עַּ ָכל פַּ   ֲאִני ָשרב 

הּו בִ  שֶׁ בַּ מַּ   ר,י ִנש 

ִלי  ְך שֶׁ רֶׁ דֶׁ   זֹאת הַּ

צ   ת עַּ ָך אֶׁ ת ל    יִמ ָלתֵּ

ד   .ָמָחר עַּ

  
 

 

 

 (רוכיביצחק  –על השירים )                                                                     

 

 

 bimkomon@gmail.comהכתובת למשלוח מאמרים למערכת: 
 


