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 תרומהפרשת שבת 
    :5617 -השבת צאת   :5516 - תכניסת השב
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 הבא(  ציור קיר חדש של דני הרץ ואפרת עפרוני על מיגונית )פרטים בעמוד -קטיף הכותנה 
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 ואני תפילתי לך 

 17:15–תפילת מנחה בימי החול

 

 תרומה שבת פר'  

 הדלקת נרות   -16:55

 ערבית  , קבלת שבת, מנחה -17:10

----- 

 שחרית  - 08:00

 גדולה  מנחה - 13:00

 קטנה מנחה  - 16:55

 ה ש ב ת   צ א ת  - 17:50

 

 

 

 

המיגונית שליד בית משפחת בטר   -. מיקום  דני ואפרתממכחולם של  ציור חדש    -בתמונה  

 "(. )מיקומו לשעבר של "המניין של עידו

. בצדה השני של ז"ל שלמהולידו אחיו,  לנג (ג'ינג'י) יצחק ,על הקטפת יושב הנהג

מלטש מגל )ראו ז"ל,  זליג לנג אביהם, נראהשבו ציור המיגונית מסתיים בימים אלה 

  יםבמרכז עומד .בתמונה משמאל(

כרם ז יברמןואיציק ל ראב"ד מקס

 .יבדל"א  שטיינר ה'ומוישל לברכה

בהתאם נושא המיגונית נבחר 

סמוך לביתם לשעבר של ב, למיקומה

של מקס  ובתיהם, רחל וזליג לנג ז"ל

 .ושל איציק

 בקרוב יוצב השלט המתאר בקצרה 

 את תולדות הענף ועובדיו.  

  

 השער  מונת ת 

 !!! שבת שלום

 שבת   לילשיעור ב
 יוסי בן טולילה 

 
*  * * 

 שיעור אחרי תפילת מוסף 

 קובי שטיין 

 :בנושא 

האם "ושכנתי בתוכם" פותר  

 את בדידותו של מישהו?
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עינת לוי ושכנתי בתוכם /  

פרשת תרומה מתחילה בפנייה של הקב"ה לבני  

בתוכם".   ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  ישראל: 

בתוך   ה"שכינה  במהות  דנים  רבים  פרשנים 

מי   של  הצורך  את  מיועדת?  היא  למה  העם". 

סוג   איזה  לשרת?  באה  מבקש  היא  יחסים  של 

  ? הקב"ה לכונן בינו ובין עם ישראל באמצעותה

 וכו'. 

דנים   ג',  ל"ד,  רבה  שמות  במדרש  חז"ל, 

בשאלות הללו ומציעים אפשרויות שונות לסוג  

 הקשר הנרקם ומתגבש באמצעות המקדש: 

  אתם צאני ואני רועה,   "אמר הקב"ה לישראל:

ל )יחזקאל  צאן  "שנאמר:  צאני  'ואתן  ד( 

)תה  ם',מרעיתי אדם את רועה, שנאמר:    ' ואני 

האזינה'. 'פ ישראל  'רועה  לרועה    (  דיר  עשו 

אתכם, וירעה  לי    שיבוא  'ועשו  נאמר:  לכך 

  אתם כרם ואני שומר,   מקדש ושכנתי בתוכם'.

בית  צבאות  ה'  כרם  'כי  ה(  )ישעיה  שנאמר: 

קכ  ישראל'. )תהלים  שנאמר:  שומר,  א(  "ואני 

ישראל'. שומר  יישן  ולא  ינום  לא  ו  עש   'הנה 

ואני    סוכה לשומר שישמור אתכם. בנים  אתם 

י  אביכם, )דברים  לה'  " שנאמר:  אתם  'בנים  ד( 

ל   אלקיכם'. )ירמיה  שנאמר:  אביכם,    א("ואני 

לאב'. לישראל  הייתי  כשהן    'כי  לבנים  כבוד 

בניו.  אצל  כשהוא  לאב  וכבוד  אביהם   אצל 

י  )משלי  אומר  הוא  בני  "וכן  זקנים  'עטרת  ז( 

לאב    בנים'. בית  בניו,  עשו  אצל  וישרה  שיבוא 

 ".לכך נאמר: 'ועשו לי מקדש' 

 

ומציג   דימויים,  בשלושה  משתמש  המדרש 

אפשריות.   קשרים  מערכות  שלוש  בעזרתם 

שלוש   המציב  ככזה  המדרש  את  לראות  אפשר 

ביטוי   לידי  באה  מהן  אחת  )שכל  חלופות 

  או כלפי אנשים שונים(, ואפשר   , בתקופות שונות 

  ות מגוונות המתקיימות לראות בו גם רבדים, איכוי 

 בו זמנית במרחב שבין העם לאלוהיו.  

השילוב בין הדימוי ומובאות הפסוקים מאפשר  

אחר,   יחסים  מרחב  על  פעם  בכל  להתבונן  לנו 

בכל אחד מהם "זורק" אותנו המדרש למערכת  

באשר   והקשרים  אסוציאציות  של  אחרת 

למחוייבויות   בחיינו,   הקב"ה  של  לתפקידו 

ושל  כלפיו  ההדדיות,  שלנו  לציפיות  כלפינו,  ו 

 ולמרחב הפעולה בו נמצאים כולם. 

 

הצאן לגדול,    -  רועה  היכן  לרעות,  היכן  מכוון 

מה   מזון,  סוג  איזה  מרעה,  איזה  לאכול,  היכן 

בנאמנות   הרועה  אחר  הולך  הצאן  וכו'.  ישתה 

מתחייב   מצדו  הרועה  עצומות,  ובעיניים 

 לשלומם ובטחונם.  

את הנשמרים, הוא  אינו מכוון    -  השומר בכרם

לגפנים   מאפשר  הוא  צמיחתם,  על  משפיע  לא 

  . לצמוח ולגדול באופן עצמאי ללא השפעה שלו

את   להם  לתת  עליהם,  לשמור  הוא  תפקידו 

פגעי   החיצוני,  העולם  מפני  המגינה  המעטפת 

 אדם, בעלי חיים ואולי גם פגעי הטבע.

נראה בעיני, שיותר מכל תפקידיו של     -  האבא

רש את עצם נוכחותו של הורה  אב, מדגיש המד

הנוכח,   הנמצא,  ההורה  בן/בת.  של  בחייו 

שבמעשיו   בטוח,  מרחב  מאפשר  שבשהייתו 

שיוצרת   נוכחות  מוטב.  ומה  טוב  מה  מלמד 

 כבוד הדדי עמוק ומחוייבות. 

במידה מסויימת, דימוי ההורה כולל בתוכו גם  

שבעזרת   ואפשר  האחרים,  הדימויים  שני  את 

את שם  הוא  הזה  על    הדימוי  המשקל  כובד 

להעביר    ,האל ומבקש  היחסים,  מערכת  בתוך 

האחריות   חלה  ההורה,  האל,  שעל  המסר  את 

מתי   ומתי.  מי  מול  הנכונה,  הדרך  מה  לדעת 

נדרשות איכויותיו של רועה הצאן, ומתי דווקא  

על   נדרשת עמדת השומר המשגיח מהצד, מתי 

הכי   ומתי הדבר  גבולות,  ולהציב  לכוון  ההורה 

 זה רק להיות.   נכון לעשות 
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 ק' הילה 
 

 התנדבות בחדר מיון 

הצלה"  "איחוד  מתנדבי  את  מכיר  לא  מי 

אם חשבנו שהפעילות   ?המסורים שבקיבוצנו

והצלה  ובסיוע  לקריאות  בהיענות  מתמצה 

בשטח, מתברר כעת שיש כאלה שהרחיבו את 

ניכר.   באופן  בטרהתחום  ראש    ניר  סגן  הוא 

שורק חבל  ועד   ,סניף  מאשדוד  המשתרע 

בגלייבטרלטרון.   בסניף    תולי  בכיר  מתנדב 

להתנדבותו במיון   ,ומעבר  מתנדב  אף 

 י חולים. במסגרת פרוייקט בת ,באסותא

הצטיינות  תעודת  קיבל  תולי  אלה  בימים 

ארצית מטעם איחוד הצלה ובהמלצת הנהלת 

  בי''ח אסותא על התנדבותו יוצאת הדופן בבית 

הסניף מראש  ביקשנו  איחוד   החולים.  של 

 , מאיר  דוד בראל, לפרט במה מדובר:  הצלה

בסניף שלנו מתנדבים מיישובים  ":  מאיר יש 

חזקה בסניף היא   בכל המרחב, כשנקודת כוח

ללא ספק קבוצת יבנה, קבוצה של מתנדבים  

תחת   תושיה,  ובעלי  הצוות  פעילים  -ראש 

אלטמן הוא  מאיר  מהם  מהבולטים  אחד   .

וחבר   ,תולי הכספים  כמנהל  גם  שמשמש 

 הנהלה מרכזי של הסניף שלנו. 

מקיים   מתנדב,  חובש  של  התפקיד  מלבד 

פרוייקטים   שלושה  הצלה   אחריםאיחוד 

 . ציתבפריסה אר

 פרויקט "תן כבוד" של סיוע לקשישים,   -  האחד   

לנפגעי    -שני  ה  ראשוני  לטיפול  חוסן  פרויקט 

 חרדה,  

 –והוא מה שתולי זכה להצטיין בו    ,והשלישי

אמבולטורי   במערך  החולים  בבתי  התנדבות 

של המיון, במטרה לסייע לכוחות הרפואיים 

וסיוע  דם  לקיחת  א.ק.ג,  מדדים,  בלקיחת 

להתנדב   התחיל  תולי  במיון.  לחץ  בשעות 

באסותא אשדוד בבדיקות א.ק.ג ובהמשך אף  

הצלה  עבר, איחוד  לקיחת    ,מטעם  של  קורס 

כיום הבריאות.  משרד  רשיון  וקיבל   ,דמים 

בתהליך  ת  מסייע  ראשוני( ולי  )=מיון    הטריאז' 

גדולה   ורגישות  רבה  אמפתיה  ומגלה  במיון 

בימים  שמגיע  מתמיד  מתנדב  תולי  לחולים. 

למיון לבין    ,קבועים  בינו  אישי  קשר  ונוצר 

הצורך אף קוראים  כך שבעת  המיון,  הנהלת 

סיוע   ,לו של  מדהים  מענה  נותן  והוא 

 לצוותים. 

  בצפייה בטלוויזיה   יש מי שמבלה בשעות הפנאי 

תולי   אחרים,   בתחביבים  למיון.    -או  הולך 

תשאלו את אשתו... למרות הקורונה ולמרות 

  מוותר   שהוא  שבוע  אין  ,     שתולי כבר סבא

  ללא   ,לכן.  עליה  מוסיף  ואף  המשמרת  על

 הוקרה  בתעודת  לזכות   ראוי  הוא  ספק

 ! גדול כוח יישר". הארצי השנה כמתנדב

 

מפגש אקראי 
בחדר מיון  
באסותא  
בין  -אשדוד 

פניני  טל 
  ,ויואב פישביין
  ,מתנדבי מד"א

 לבין תולי. 
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 ?כבר קראתם "עמודים"את 

גיליון   את  קיבלה  הילה  בטאון    "עמודים,"ק' 

אותו   שהניחה  לפני  ורגע  הדתי,  הקיבוץ 

בער קלות  יבהמתנה  רפרפה  הקריאה,   מת 

  , ונשבתה. יש כמה כתבות שאסור להחמיץ כגון

הטיפולי   הכפר  על  הקשר  תמר  עם  ראיון 

על  יישוב  ב אלכסנדר  ללי  עם  ראיון  גבעות, 

עם    –תהליך קליטת בנים חילוניים בעין צורים  

תהליכים   ניהול  על  מעניינות  מאוד  תובנות 

חברי   בין  חריפה  במחלוקת  השנוי  בנושא 

כרמל  נוספת    ורשימההקיבוץ,   זיו  על    -מאת 

שפילמן,   "נחמה  של  יוזמה  יער"  ילדים  "בית 

 צבי".   חינוך הבלתי נלאית של טירתהמרכזת 

 מומלץ!  

 ?כל אחד מביא את חלקו  

ושאלנו את טליה    , הסתיים  2מספר    חורף  טיול 

מוסד  תשחווגולדנברג,   את  הראשונה  בפעם  ה 

 "?"מה היה הוואו -טיול החורף 

היה  טליה ההרכב  האנשים.   בין  "החיבור   :

מבנות אחרי שירות צבאי ועד    -  הטרוגני מאוד

. בטיול במכתש יש יותר הזדמנות  70  גיל  אחרי

כלל  ושיחותלמפגשים   שבדרך  אנשים   ,עם 

להגיעלא    ,בשגרה תודה  איתם.  לשיחה    יוצא 

 על ההדמנות.  

כזה   חלקו.  בטיול  את  מביא  אחד  מי  כל  יש 

את  שמביא  מי  ויש  הצחוקים,  את    שמביא 

   שמצלם".   זה טיקה, ו ס שחזק בלוגי   זה   , העומק 

איטלי אליקים  עם  הכוונה    , ובטיול  למי  ברור 

" תמונות הבאנו  שמצלם".    וזה בביטוי    מבחר 

קהילנט  )  .מאליקים בקישורית  באתר 

   . ( לראות בצבעוני <מבית, ניתן  "קבצים" 
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 מלכה הקשר עם  ...  שאלות ועוד עשר  

 עשר שאלות
 

ילדות  01 על האכזבה הגדולה  ,כילדה קטנה:  זיכרון  לי   ,הרבה שנים לא סלחתי להורי  כשנודע 
לא ידעתי מה זה .  ומדי פעם נעלם לי"  הגנה"הסתבר שהוא שירת ב".  מכבה אש"שאבי לא בדיוק  

 .  הריקודים הסוערים עם הכרזת המדינה - ויותר מאוחר. אבל לא התעניינתי כבר " הגנה"

 . בקבוצה ֲחֵבָרה :  להיות חלק ממנו ביבנה   ה משהו שאת שמח  02

מתחל  03 שהיית  מיבנה  אחדה  ו/אית  פתמישהו  ואנשי  :   ליום  גמלי  עם  לעבוד  מנסה  הייתי 
  . המחלות והבידודים  ,לגלות איך הם מתמודדים עם האכלת הציבור על אף כל המגבלות  .המטבח

 . פו להםאש .והם מצליחים לעמוד יפה במשימה

. מאוחר מדי לשאול אותי שאלה כזאת:  ביבנה  ה אם לא היית חי,  בו  המקום בעולם שהיית חי  04
נראה לי שאפילו מלכת אנגליה לא  .  במקום הכי מפרגן והכי דואג שאפשר לדמיין  ,בגילי,  אני היום

אני מאוד מקווה .  אבל אין לה מעטפת כמו שיש לי  ,אולי יש לה אסלה מזהב.  זוכה למה שיש לנו 

 .גם הדורות הבאים יראו את הטוב שיש לנו כאןש ו ,משך אחרי הקורונהיומתפללת שאכן זה י

אותך  05 מצחיק  קטנטניםשי  ?  מי  של  מילים  ב.  בושי  שטרן   ,"מיני"החלוקה  דב  בה  שהתחיל 
 . בשנות החמישים של המאה הקודמת ועדיין ממשיכה

הדמיון שלי היה מרקיע שחקים   ,לפני הקורונה  :לכוס קפה  ה /איתו  תשהיית יושב  י/מישהו  06
על   עם הילדים...  וחולם  על הדשא  על שתיית קפה  אני חולמת  והחברים ,  הנכדים,  היום  . הנינים 

 .ולא לרחף בעולמות בלתי מושגים" ועכשיו ןכא"חשוב לי 

שכתבה שרה   "אהבתה של גברת רוטשילד"כרגע אני קוראת את   ?  הספר האחרון שקראת  07
 . תחילתה של אימפריית רוטשילד. 1770רומן היסטורי משנת . אהרוני

בפוליטיקה אבל מלחמות היהודים זה  אני לא מבינה    -התנהלות המדינה    ?מה מפחיד אותך  08
היום לא  ,  סליחה.  השינויים והתהפוכות שבפתח   –בקיבוץ  .  מוציאים אותי משלוותי   ,בזה והתככים
קיבוץ קהילה  ,אומרים  יגיעו.  אומרים  שהם  לי  בדרך  , ברור  נפגעים  יהיו  שלא  דואגת  אני  , אבל 

ובשכל לאט  ייעשו  ש  ,שהמהלכים  לכמו  המעבר  נעשההליך  טרח.  הלנה  בום  דאגה...    לא  ,  ועוד 

 .  יכול להתקשר אלי ,מתכון בדוקלו מי שיש . להזדקן בכבוד ולא להיות למעמסה

  הקשר, כלתי,  ותמרמנדלבאום  נשים יוזמות ופעילות כמו נעה  :  דמות שהיא השראה בחייך  09
 .  כפר משולב לילדים מן השורה ובלתי משתלבים. יש מאין" גבעות"שהקימו את 

בעיניךמה  10 המייסדים  –?  יבנאי  אחריהם  שהשאירו  הייקית  התחילה   .הדייקנות  היא  אמנם 
 ... ניקוי רשתות כל שבוע גם כשאין אבק. העזרה ההדדית . להתפוגג אבל עדיין מרחפת באוויר

ברקע:   למקום 1935-נולדתי  ממקום  עברנו  ב  ,.  אבא  של  תפקידיו  בעקבות  מסוים  "הגנה"בעיקר  בשלב   .

 בית פתוח לאורחים..  ועוד  תרנגולות ,  עזים תות שדה,  התיישבנו ברמת השרון, שם היה לנו "משק עזר" עם  

עציון, שם פגשתי את שמעון. בקיבוץ עבדתי  כרתי את צילה אניקסטר, ודרכה הגעתי לגרעין  יבבני עקיבא ה

 כמזכירה.  ילדים בקיבוץ: עובד.  ובעיקר  בלול,
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 ועוד 

 

 

 

  

יתרונות כמה  יש   הרבה  גם  אבל  חסרונות 

ורצון של קשר   ואני חווה הרבה התעניינות 

   .לסייע 

 יש דברים שהשתנו בך? כאדם מבוגר   -

סבלנות יותר  הרבה  לי  הי  .יש  לי    ואם 

התכונות שיש לי היום חיי היו  בצעירותי את  

אחראולי   בצעירותי   .תנראים  שגם   למרות 

ש  קושילי  כשהיה  אפילו   אלה  "ידעתי 

  גם אם אני   .ולא הייתי מהמתלוננים  "החיים

מהר את  ,  נפגעת  ומיישבת  נרגעת  אני 

וטוב לי    ,אני מסתפקת במה שיש לי  .העניין 

ועל  מברכת על הילדים    אני.  בזה הנהדרים 

מודה  .  שלי  הטוביםוהנינים  הנכדים   ואני 

 . ה על כל הטוב הזה"לקב

אבל    - "כלבו"(,  )אז  ובחנות  בלול  ההתחלה    45עבדת  היתה  איך  מזכירה.  היית  שנים 

 כמזכירה?

בית    ,כשהתחלתי כמו  במבנה  היתה  ממשרד .  4המזכירות  ועברתי  משרד  לי  היה  לא 

ומכתבים פרוטוקולים  והדפסתי  ידנית  כתיבה  מכונת  עם  לבניין  .  למשרד  כשעברו  רק 

 . קיבלתי משרד משלי ,המשרדים

 ?לקיבוץ עציון מה בשבילך הקשר בין גרעין -

לא היה לקיבוץ קל לעכל  היום אני מבינה ש.  לנו ולקיבוץ היה מאוד משמעותי  זה  כשהגענו  

מאודו  ,אותנו לקראתנו  אותנו  כשאני.  הלכו  קיבלו  איך  חושבת    ,נזכרת  צריךאני    שהיום 

שינויים שרוצים  אלו  לקראת  שכלׂשב  אבל  ,ללכת  הדדי  ום  מזה.  ובכבוד  החיים   ,וחוץ  כל 

   . לאט לאט צריכים לעשות את זה רק  .הצרכים משתנים , משתנים

  ?עיסוקים נוספים יש לך  -

המון   רוקמת  רב  למדתי  )אני  זמן  ישראללפני  במוזיאון  הרבה(,  רקמה  קוראת  פ "אע ,  וגם 

 . שהעיניים לא מה שהיו

ב  - פעמים  כמה  הוהיית  של  שלישיועדות  של    גיל  בפורום  לך   .בריאותהועדת  וגם  יש 

 "שני צידי המתרס"?תובנות 

לנו  .היום   עוטפים אותנו יודעת    .דואגים  לי   . בביתשהם לבד  חברים    מה עםאני לא  נראה 

שצריך    זה תהליך   .בקיבוץ   למי שאין לו משפחה"  משפחה מאמצת"מעין    שהיה טוב ליצור  

 עם צעירים ומבוגרים  שילוב של בתי קומותייםבניסיון שלי . לפני הזיקנה, להתחיל מוקדם
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 רחלי ויצמן /  תרבות  ועדתמשולחנה של 

 מה לפנינו : 

  נדחה "16-"הכבש ה –מופע. 

 באדר ח'  רביעי  סינמה    –  9/2  א'  ביום 

 " ָהָיה קפה   עם   ,ילד"  ָהֹיה  ושיחה 

באולם   לוי   אורי   ,רועיםיאההבימאי 

 . 20.00בשעה 

 י"ב באדר נארח   –  13/2  א'  ביום ראשון 

 ,מרדכי בר דרומא  ,חברנובבית עקד את  

  "פולחן השור"   -  שיספר על ספרו החדש

 . 20.30בשעה 

 בשעה   -  17/2  א'  באדר   ביום חמישי ט"ז

את   -  רועיםיאהבאולם    20.30 נארח 

שנה",    30. "אחרי  אסף בית אריה ,חברנו

הא על  לראשונה  מספר  רוע יאסף 

בחורף  טהדרמ שחווה  בהיותו   ,1992י 

צ מבצעית  נקצין  בתעסוקה  צעיר  חנים 

 בצפון. 

   כ"ז שני  את    –  28/2  א'   אדר ב ביום  נקרין 

דני    ,  "אולסי"  הסרט  היוצר  של  סרטו 

האגדי  ב  ,מנקין השחקן  של  -נוכחותו 

אולסי פרי. ולאחר מכן שיחה עם אולסי 

באולם  עם  ו הסרט.  רועים  יאהיוצר 

 . 20.30בשעה  

בהתאם   תתקיים  תוכנית  שכל  כמובן 

 להתנהלות הקורונה. 

  !בריאות טובה ושבת שלום

 2202-3202שנת הלימודים  –להשתלמויות ארוכות לשנת תשפ"ג הגשת בקשות 

 צוות השתלמויות נערך לטפל בבקשות של חברים להשתלמויות ארוכות. 

בין  בקשות  להגיש  ניתן  ובמועצה,  הקהילה  בהנהלת  בצוות,  הבקשות  ואישור  דיון  לאפשר  כדי 

 . לא נקבל פניות לאחר מועד זה.29.4.2022עד   6.2.2022התאריכים 

 סגרת ההשתלמויות הארוכות נכללים:במ

 לימודים לתואר אקדמי •

 לימודים לצורך הסבה מקצועית •

 לימודים שנמשכים יותר משנה אחת •

 לימודים על חשבון ימי עבודה •

 ₪.   4000השתלמות מקצועית שעלותה גבוהה ממסגרת ההשתלמויות הקצרות, מעל  •

 ₪.  4000מעל  השתלמות אישית שעלותה גבוהה ממסגרת ההשתלמויות הקצרות, •

 

למייל   הבקשה  את  לשלוח  דואר    yavne.co.il-v.hishtalmut@kv   נא  בתא  לשים  או 

 "השתלמויות". 

לפני  מקצועית  או  אישית  השתלמות,  לכל  בקשה  להגיש  שיש  להזכיר  לנו  חשוב  זו  בהזדמנות 

 חברים שמגישים חשבונית לאחר מעשה. ביצוע התשלום. לא נוכל לזכות 

                                                                                                                      מרכזת צוות השתלמויות –שרה אריאל                                          

mailto:v.hishtalmut@kv-yavne.co.il
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 פעילות למען יהודי ברית המועצות 

 עבור חברי קבוצת יבנה בעבר ובהווה: 

-בר   ברסיטתורנטית בחוג לתולדות ישראל באוניסלוצקי, אני דוקט-שמי ליזה וסרמן 

אילן. במסגרת הדוקטורט שלי אני חוקרת את המעורבות של חברות וחברי הקיבוץ  

ברית יהודי  למען  במאבק  הברזל.    הדתי  מסך  מאחורי  מול  המועצות  עובדת  אני 

 הארכיונים של הקיבוצים, ונעזרתי גם בארכיון קבוצת יבנה. 

המחקר,   את  להעשיר  מנת  קיבוץ  על  חברי  עם  לשוחח  מאוד  מעורבים  היו  שאשמח 

בכל סוגי הפעילות: כתיבת מכתבים, אימוץ אסירי    שבעים והשמוניםבמהלך שנות ה

  ומה.אירוח עולים, וכד ,ציון ומשפחותיהם, נסיעות לרוסיה, פעילות חינוכית

 ליצור איתי קשר.  או  ניתן לכתוב לי  

וסר  סלוצקי  ליזה  liza.slutsky@gmail.com   דוא"ל  .  6771258-052טלפון     -מן 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ון נוסף עם תואםאימ

 כחול בגן 9:30 -ב יוצא לדרך בימי שישי 

 טיסאלהאימון יוג

 .דקות 50-בשילוב יוגה ופילאטיס 

 4.2.22 ג' באדר א' מתחילים ביום שישי

 ,מוזמנים בשמחה רבה

 ועדת ספורט - נחום ריין

 אצל תואםפרטים 

 ,עונת המתנות במשקארד התחילה

 שים יש לגלושועל מנת לבחור מתנה/כסף/תל

 /https://www.meshekard.co.il לאתר: 

 ניתן לבחור הטבה עד מאי.

השנה נוספה גם אפשרות לתרום  !שימו לב

 למגוון עמותות. את הכסף

 בהצלחה,

 נטע עמיר         

שני של טיולי  המחזור  ה גם מטיילי 

 חורף חזרו רצוצים ומרוצים. ה 

 אנו עם הפנים קדימה.  

 :  תזכורת למטיילים בשבוע הבא

ביתית   ת אנטיגןבדיקלבצע  יש

לאחראי הטיול. חברים  פרטי  ב  חולדוו

שונות נבצר מהם לטייל,   שמסיבות 

רשם בהקדם לטיולים  ימוזמנים לה

 הבאים. חזקו ואמצו. 

              -צוות טיולי חורף 

 דרך ה שלך ובשבילך לאורך כל

mailto:liza.slutsky@gmail.com
https://www.meshekard.co.il/
https://www.meshekard.co.il/
https://www.meshekard.co.il/
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 גוטליב   שמשון/  שולחנה של קהילה

נו שגל האומיקרון י נו קיוויחשבנו חשבנו קיוו

ובכל זאת ממשיכים    ,. כנראה שלאמאחורינו

 .קדימה

ביום חמישי פתחנו הצבעה ניסיונית ראשונה 

ה מאלה "קהילנט" באמצעות  רבים  חברים   .

בהצלחה זאת  עשו  בסיום .  רבה  שניסו 

מכלל    45%שיעור ההצבעה עמד על  ההצבעה  

ההצבעה זכות  חמישי  בעלי  ביום  בשעה . 

אנחנו    18:00 והפעם  נוספת  הצבעה  פתחנו 

ההצבעה   בפתיחת  שלב.   SMSשלח  ייעולים 

לפני   להקליד  יש  שאותו  הזדהות  קוד  עם 

ההצבעה. זוהי הצבעה שבה נדרשת "הזדהות 

מתי  חזקה" תחליט  האספה  נשיאות   .

לאפשר   ומתי  חזקה  בהזדהות  להשתמש 

 הצבעה פשוטה יותר.

בתשובה לשאלת חברים שמתקשים להסתגל  

המהירה.לטכנול ולהצבעה  בע"ה    וגיה 

יוכלו כשנחזור לאספות בחדר האוכל חברים  

כמו שהיה בימים   להגיע ולהצביע בהרמת יד

כמו   למענה  אפשרות  ניתן  וכן  וחולי  ללא 

כה. עד  מחוץ   שעשינו  בקלפי  הצבעות 

יימשכו כסידרן  לאספה, בלובי בחדר האוכל 

יוס ועדת הקלפי שאותה מרכז  ף  וינוהלו ע"י 

זה  בלנקשטיין ברגע  הזה:  הפרק  לסיום   .

ראשון  ביום  תסתיים  והיא  פתוחה  ההצבעה 

אופס12:00-ב והצביעו.  רוצו  צריך   --  .  לא 

מהכורסא   בנחת  זאת  לעשות  אפשר  לרוץ, 

 . ואל תנהרו לקלפיות בבית

 הפרטת המזון 

כ   שָׁ לא  המזון  היא  כהפרטת  לא  אם  גם  ה 

שלנו.  היום  סדר  על  שעומד  המרכזי  הנושא 

להתחרות   ההסברה  יבבנקשה  בערבי  יה. 

אחת הטענות המרכזיות היתה שאין מספיק  

על   החופשיים  מידע  המזון  מוצרי  מחירי 

 ב"מיני" ובחנות. אותם אנחנו לוקחים 

המוצרים  מחירי  את  לפרסם  התחלנו    ב"מיני" 

ונעדכן אותם מעת לעת. אנחנו  ליד כל מוצר 

החברים   בו  למיני  משקל  הכנסת  בודקים 

הפירות  את  לשקול  יוכלו  בכך  שמעוניינים 

 והירקות ולקבל מושג על היקף הצריכה. 

במהלך החודש נשלח לכל החברים את ריכוז 

ההוצאות שלהם על רכישת המוצרים בחנות, 

וכד' סוכר  קמח  שמן,  כמו  כמו    ,מוצרים 

 . עשינו בעבר עם מוצרי החצרנותש

שלחנו   שהגיעבמיילבנוסף  לאחר  בקשה   ה, 

מהחברים אליו   ,כזאת  שמצורף  מחשבון 

כל בית אב יכול לעשות הערכה של  גיליון שבו 

שלו   החודשית  המזון  של  הצריכה  מוצרי  כל 

ובחנות במחשבון   ,במיני  לבדוק  מכן  ולאחר 

המשמעויות.   ואם  את  הערות  לשמוע  נשמח 

 התאמות נדרשות.צריך לעשות 

 תון ישראל היוםיע

ליד   שמונח  חינמי  עיתון  הוא  היום  ישראל 

עותק   לקחת  יכול  אחד  וכל  הדואר  תאי 

פעם לא  אלינו  פנו  בסופי לעצמו.  בעיקר   ,

בתאי    שבוע, מחולק  אינו  העיתון  מדוע 

נו, גם בעבר, היתה שעיתונים  הדואר ותשובת

כל   בבחינת  הם  חינם  שמחולקים  ועלונים 

למעט "מבית" שהוא מעל חוק    ,הקודם זוכה

בתאי    תהעיתונו מונח,  במקומו  וכבודו 

ומצאנו  הדואר בדקנו  לחייג  .  * 8444שניתן 

היום".  ל"ישראל  היום   עוד  מנוי  ולעשות 

שההתקשרות   לדעת  יש  פרטית וזאת  היא 

יסוכמו   מחוהפרטים  לבין  החבר  לקת  בין 

 המינויים של העיתון. 
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 מבחר קטעים

11 

 

 

ומזכירים   קהילות  מנהלי  פורום    –מפגש 

 רותם שכטר, מנהלת אגף חברה 

שהתקיים בנושא  ב  ---  במפגש  עסקנו  זום, 

ניהול    -חשוב ורגיש שנוגע כמעט לכל קהילה  

קונפליקטים במרחב הקהילתי. שמענו שיתוף  

)עין   גלסנר  נעמי  של  ומעשיר  עשיר  פתוח 

קהילתי   לשיח  שהוביל  התהליך  על  הנצי"ב( 

הצורך  -בקיבוצה   שבו   , זיהוי  האופן  ועל 

טל  עם  הקהילתי.  הבינוי  את  לקדם  הוחלט 

מנהלת מרכז הגישור במועצה האזורית    –גפן  

עקרונות   את  עבורנו  שסקרה  המעיינות,  עמק 

גישורית  התערבות  של  והמאפיינים    ,היסוד 

התנהלות  של  שונים  היבטים  איתה  ותרגלה 

שונים   בהיבטים  עסקנו  סכסוך.  בתוך 

שור בפרט והכנסת  שמצריכים פניה למרכזי גי 

וגם   המוספים  בערכים  בכלל,  חוץ  גורמי 

באתגרים שבכך. למדנו על התהליך הגישורי 

הגלומות   המגוונות  האפשרויות  בהכנסת  ועל 

לתוך  גישורית  ופרקטיקה  שפה  חדרי    כלים, 

בקיבוצים הארגונית  והתרבות    , הניהול 

שדרשו   מהשטח  סיפורים  לשני  ונחשפנו 

הת ועל  גישוריות  של התערבויות  וצאות 

של   ,התהליך האחרון  בחלק  למעשה.  הלכה 

ה הכלים יהמפגש  ארגז  מתוך  אחד  כלי  כרנו 

גישור   אותו   –של  תרגלנו  הסכמות',  'בניית 

והזמנו את המשתתפים ליישם את    –בקבוצות  

בליווי שלנו, מנחות   , בקיבוצםשהכלי בצוותים  

וליפעת   המשתתפים,  לכל  תודה    --הפורום. 

נש בשלל  לגעת  רלוונטיים  מצליחה  ושאים 

  וחשובים.

 

 

מפגש השראה,    –רוצים טוב, עושים טוב  

 עדי שגיא 

הקיבוציות,   התנועות  שתי  בהובלת  השבוע, 

מרגש   זום  מפגש  התקיים  כתף,  אל  כתף 

כ של  השראה  וממלאי   60-ומעורר  ממלאות 

בקיבוצים צוותי    ,תפקידים  וחברי  וחברות 

חברתית. שלל    מעורבות  הוצגו  במפגש 

הארץ ברחבי  מקיבוצים  לעשייה   ,דוגמאות 

ונציגנו,   הישראלית,  החברה  למען  חברתית 

אריה בית  את    ,אסף  המיוחדת  בדרכו  שפרש 

המיזמים  של  מאוד  עד  המרשימה  הרשימה 

והצליח   מאגדת,  יבנה  שקבוצת  והפרויקטים 

יח  גם  וגאווה  קנאה  שגיאלעורר  עדי  אף    ,ד. 

הוא הצליח במעט הזמן שניתן לו, למלא סל 

קיבוצי   מתוך  לעשייה  רעיונות  של  מדהים 

נוספים ומתחומים  שיש   ,הקבה"ד  וערוצים 

הישראלית בחברה  משמעותי  צורך    ---  .בהם 

קישור   המפגשלקבלת  לחו יש  , להקלטת 

ל   'קישור'  המילה  עם  וואצאפ  -052הודעת 

749310 . 

ם למידה משותף למנהלי  יו  -ושני עדכונים  

לחיים  ל  בתים  נדחה  תעסוקה  .  6/4  -בנושא 

יתקיים   20:00בשעה  8/2 -וביום שלישי הבא ה

ומנהלי   למנהלות  בזום  למידה  מפגש 

בקיבוצים ניהול   בנושא   הצמיחה 

,  קונפליקטים בקהילה, בעיקר סביב הצמיחה

  מני כץ. הרשמה אצל עדי שגיא. בהובלת

 ת הפעילה שרה עברון וחברי המזכירו

 kdati2020@gmail.com: לתגובות
 

 

 

 

 

 mrkyavne@clalit.org.ilדוא"ל  ,  1221איחוד הצלה  ,  6998317-050/   4000אחות חירום  -מרפאה  

 . 13:00-09:00 (10/2) יום ה'  ,13:00-10:00 – (8/2) 'גיום .  17:00-15:45 –(6/2) יום א': ד"ר מיטל קבלה

 . מרו על בריאותכם ובריאות הקהילה י כרו לעטות מסכות וש י ז   יש לתאם תור מראש.   –בדיקות דם  

 המשך חורף חמים ונעים, 

 צוות המרפאה   - בריאות טובה 
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12 
 

 

 

 

 

 לך מודים אנחנו 

 

 בדרך הגדולה

 נתן אלתרמן                                                     

 

ִריקֹות  ֶעה ּוש  ִמר  ִלים בַּ בָׁ  ִענ 

ד  ב עַּ הָׁ זָׁ ֶדה בַּ שָׁ  .ֶעֶרבו 

ֹרקֹות ֵארֹות י   ,ּדּוִמיַּת ב 

ֶדֶרְך ִבים ֶשִלי וָׁ חָׁ  .ֶמר 

 

ל טַּ לּו ִמן הַּ ֵעִצים ֶשעָׁ  ,הָׁ

ֶתֶכת כּוִכית ּומַּ ִצים ִכז   .נֹוצ 

ל  ּדַּ ֹשם לֹא ֶאח  ִלנ  ל ו  ּדַּ ִביט לֹא ֶאח  הַּ  ל 

ֶלֶכת  אֹוִסיף לָׁ מּות ו  אָׁ  ו 

 

 bimkomon@gmail.comהכתובת למשלוח מאמרים למערכת: 
 ספראי, טליה גולדנברג, תמר דגני, ניר יעקבי ושרית פישביין.המערכת: דינה 

 

  על השירים: יצחק ברוכי

mailto:bimkomon@gmail.com

