שבועון קבוצת יבנה
ט' באייר תשע"ז
()5.5.17

פסח שני חל בי"ד באייר
התמונה לקוחה מאתר "יהדות"

שבת פרשת "אחרי מות-קדושים"
כניסת השבת –  19:02צאת השבת – 20:05
שבועון מספר 1247
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פרשת "אחרי מות-קדושים"
ליל שבת
 19:02הדלקת נרות
מ נחה ,קבלת שבת וערבית

החל מהשבת ובכל תקופת
שעון הקיץ התפילה בשבת
בבוקר תתחיל בשעה 8:30
הגבאים

שבת
 07:00דף יומי בבית המדרש – משה גולדשטיין
 08:30תפילת שחרית

אחר התפילה והקידוש יתקיים שיעורה של תמר ביטון (ראו פרטים בהמשך)
 09:30תפילת ילדי א'-ד' בחדר אח"ם שבחדר האוכל
 09:30תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת
 12:45תהילים לנשים  -בבית המדרש
 12:50שיעור בספר תהילים בבית משפחת נח חיות
 13:30תפילת מנחה גדולה
 16:30שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי – השיעור לא יתקיים
 17:00משק הילדים פתוח לביקורים למשך שעה
 17:15תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת
שיעור "צורבא מרבנן"  -בבית הכנסת מיד לאחר תפילת מנחה
 18:45הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה
 20:05צאת השבת
 21:30אסיפת חברים

שהשמחה במעונם
מזל טוב לחתן בר המצווה יואב באוסי עם היכנסו למצוות,
להורים שחר וג'ולי ולכל המשפחה.
מזל טוב לליאת ויוסי צנחני ולכל המשפחה להולדת הבן.
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נקודה למחשבה * /הרב אילעאי
האמצעים מקדשים את המטרה
פרק ט"ז מתאר לפרטי פרטים את עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים .הוא מפרט את
הקרבנות ואת הבגדים ,את מעשה הקטורת ואת הביאה אל הקודש .כל אלו מתוארים
בדקדוק רב לאורך פסוקים ארוכים.
רק בפסוק ל' טורחת התורה לספר מה תפקידה של כל העבודה הזו – "כי-בַ ּיוֹם הַ זֶּ ה יְ כַפֵּ ר
ֲעלֵּיכֶּם לְ טַ הֵּ ר אֶּ ְתכֶּם מכֹל חַ טֹאתֵּ יכֶּם לפְ נֵּי ה' ת ְטהָ רּו".
בניגוד לכל שיקולי העריכה המודרניים ,התורה בוחרת שלא לפתוח בתכלית ,במטרה או
במהות של היום ,אלא דווקא בפרטי ההלכות .רק לקראת סוף הפרק מתוודע הקורא לעובדה
שפעולותי ו של הכהן הגדול אמורות להביא לכפרת חטאי עם ישראל .כך רומזת לנו התורה
שהעיקר מצוי תמיד בפרטי הפרטים ולא בעקרונות ובהכרזות הגרנדיוזיות.
*פורסם ב929-

השבת נארח במסגרת "שבת דורשות טוב" של ארגון "קולך" את
תמר ביטון ,ראש מדרשת אמי"ת באר בירוחם ובאשדוד
בבוקר ,אחרי התפילה והקידוש ,שיעור בנושא:

ארבע אימהות ופרה אחת  -אימהות ככוח מחאה ותיקון
אחר הצהריים ,בשעה  ,18:15שיעור בנושא:

"בדמי ימיה" לעגנון ,עיון בראי פרשת קדושים ומגילת רות

השיעורים יתקיימו בבית הכנסת
אחראי אירוח – עדו עפרוני

קודם כל חינוך
"לומדים אבות" לכיתות א'-ו'
השבת לימוד בפרק ד' עם מזל גוטליב
בואו בשמחה! מחכה לכם ממתק מרענן!

בשעה  17:30בבית המדרש  -צוותי החינוך
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השבוע חגגנו  69שנות עצמאות .אנחנו מביאים בפניכם את דבר היום ,הברכה
לבני ה 70-ה 80-וה 90-ואת הדברים של מיכל נוי (גינוסר) שנאמרו בבית
הקברות בטקס הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה

יום העצמאות /עדה חפץ
זכות גדולה נפלה בחלקי לעמוד כאן ולברך
בשמי ובשם חברי.

הרעיונות ,כשם שהמטריאליסט מזדהה
עם החפצים שלו.

ביחד צעדנו בשביל הזה ,שהתחיל כאן.
התרגשות מציפה את לבי ,אני ,בת למייסדי

יש להיזהר מההרגשה שביקורת או שינוי
מהווים ערעור על עצם הקיום ,על עצם הזהות.

קבוצת יבנה ,טרודה ויששכר כוכבא ,זיכרונם
לברכה ,אחותי אסתר [תדהר] ,המבוגרת

שינוי יכול להוות התפתחות וצמיחה.
מתוך המסורת התלמודית אנו למדים

ממני בעשור ,יושבת לצדי ובקהל נמצאים
ממשיכי הדרך.

שההלכה היא כבית הלל.
מדוע?

מולכם ניצבת אותה שרשרת מופלאה
שבזכותה מקום מיוחד זה קיים.

משום שבבית המדרש של בית שמאי ,לא
היו שומעים ולא היו משמיעים את

כמו שאבי היה אומר :לעשייה המשותפת,
יש משמעות מעבר לעצמי ,והיא מקבלת

העמדות של בית הלל .לעומת זאת ,בבית
המדרש של בית הלל למדו קודם את הדעות

עדות כאשר דור הולך ודור בא.
זיכרון הנובע מעשייה.

של בית שמאי ,ואחר כך את דעותיהם.
ההלכה אינה לשיטת אלו שצודקים ,אלא

במשך השנים הייתי שותפה פעילה בבניית
היצירה המיוחדת הזאת קבוצת יבנה.

לשיטת אלו שמקשיבים.
בעבר ,כשחשיבות הקבוצה הייתה מאד

אין ספק ,שמבית ומחוץ ישנן הרבה שאלות

ברורה ,היה צורך לשרטט את גבולות

מורכבות ,שהתשובות להן לא מונחות על

הפרט באומץ .היום ,האיזון השתנה.

כף ידו של אף אחד.
להבנתי ,המפתח הוא ביכולת שלנו לשוחח

קיימות שתי משימות בו זמנית :מצד אחד
שמירת היחד והקבוצה ,ומצד שני שמירה

אחד עם השני.
אידיאליסט -מזדהה עם הרעיונות שלו,

על מקומו של הפרט.
מתוך העיסוק בצרכי הפרט יש צורך ביכולת

ולעיתים מתקשה להבחין בין עצמו לבין

לראות את האחר מתוך עולמו הוא,
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וביצירתיות רבה למצוא פתרונות הולמים

ברצוני לסיים בתפילתו של ר' אלימלך

ומשתלבים במרקם הייחודי קיבוצי.

מליז'נסק:

תקומת המדינה לא הייתה מובנת מאליה,

"תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו

נדרשו חזון ואומץ מפרטים ומקבוצות.

ולא חסרונם

לאומץ הזה ,לנחישות ,לאמונה ,ולתקווה

ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר

אנו זקוקים גם היום הן במדינה והן אצלנו

והרצוי לפניך ."...

בקבוצת יבנה.

בברכת גאולה שלמה ויום עצמאות שמח.

אני רוצה לבקש מהצעירים ממני בלשונו
של ישי לפידות ...
"קח איתך צידה לדרך את ניסיוני
....קח איתך צידה לדרך את ברכתי
חצי הכוס מלאה תזכור תמיד".

לבני ולבנות ה 70-ה 80-וה / 90-יהודה מרוז
עוד שנה עברה ,מעצמאות לעצמאות .כיאה

לא להפסיק את מהלך החיים ,שהוא

לציבור בעל משנה סדורה ,סידרנו גם

התחליף הטוב והזול ביותר לתרופות

השנה שורות ישרות כסרגל על הבמה עבור

מרשם.

חברותינו וחברינו שסגרו בשנה החולפת
עשורים מתקדמים מלאי מעש בחייהם

אש יוקדת בחזה שלהם .נציגים נבחרים
של דורות שעשו דבר או שניים בחייהם.

העשירים .הם מביטים בנו .תביטו גם
בהם .גם מרחוק וגם בקשוחים בהם אפשר

דרכם אפשר לרקום את סיפורה של
הקבוצה .כל אחד לפי מעלותיו ,לפי

להבחין בקורטוב של נחת בזוית העין ,למי
יותר למי פחות .את הנחת כולם הרוויחו

יכולותיו ,לפי נטיית ליבו.
הנה סיפוריהם.

ביושר ובעמל רב.
שריד במלאת לה 90

אל תטעו בהם .מותר להזדהות איתם וגם

יוכבד

לקנא .הנה הפנסיונרים החדשים .לצורך
הרישום בלבד .כבר לא צעירים ,אבל

יוכבד היא ילידת סקלאט בפולין ששרדה
את אימי השואה ,לא לפני שהשאירה
באדמתה הארורה כמעט את כל משפחתה.

מתעלמים מגילם .חלקם מן הסתם עדיין
רוקם ,אפילו ברגע זה ,תוכניות לעתיד

המלחמה ההיא יוצקת בתוכה רוח מיוחדת
שנושאת אותה על גבי אוניית האמבטיה

הבלתי נראה לעין .העיקר מבחינתם הוא
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שבתאי לוז'ינסקי לעבר חופי ארץ ישראל,

הילדים שנולדו ברודגס ומהם בנו קבוצה

משם לקפריסין ובחזרה לארץ המובטחת.

רב גילית .ברבות השנים היא נטמעת

רוחה לעולם לא נשברה בתלאות חייה

בטבעיות בגרעין עציון ,למרות גילה

הצעירים.

הצעיר.

כאן ,בקבוצת יבנה ,היא מקימה בית

עם השנים היא משתלמת בחינוך הגיל הרך

לתפארת ,ויחד עם יצחק שלה הם מניפים

וחלק ניכר משנות עבודתה היא משמשת

בשיא הגובה ,במשך כל שנות חייהם

כמטפלת מובילה במערכת החינוך לגילאים

המשותפות ,את דגל התשובה הניצחת

האלו .רבים מילדי הקיבוץ ינקו ממנה

לגזענות הארית.

ערכים טובים ,מהולים בשקט נפשי ונועם

ביד רמה היא מנהלת במשך שנים את

הליכות.

משרד המדגרה הגדולה בארץ .ועם העברת

תמשיכי לספר ,כמו לדיירי בית סביון

השרביט לדור הבא ,היא כובשת בקלילות

שהצלחת להאיר להם לרגע את היום ,כמו

עמדה בהנהלת החשבונות של הקיבוץ ,עד

לילדים

סביבך

לפני שנים אחדות .בין לבין היא מטפחת

בשמחה לשמוע בשקיקה עוד סיפור שבועי.

את כישורי הציור שלה לתפארת תערוכות

מצידנו ,שלא ייגמר לעולם .כמו הריבות

וקירות לרוב .בכלל ,היא טיפוס צבעוני.

שאת כל כך אוהבת להמתיק באמצעותן

אפילו המראה שלה משובב .שתמשיכי

את חייהם של האחרים.

הפעוטים

שהתיישבו

להכניס לחיים שלך ושל הסובבים שלך
הרבה צבע.

חנה שבט במלאת לה 80

המבטא שלה לא מותיר ספק לגבי מקום

יהודית

עוזרי במלאת לה 80

אמרתם יהודית אמרתם סיפורים שלא

הולדתה – ארצות הברית .בהכשרתה
כעובדת סוציאלית היא מביאה לביטוי

נגמרים .אגדות ילדים ,דפים שמקפלים
בתוכם חלומות ואמת ,פחד ושחוק .לא

הגבוה ביותר את היכולות שלה לתקשר עם
אנשים ,את התמימות שלה שבסופו של

בראש המחנה אבל יודעת היטב להעביר
הלאה מה שהיא רוצה שיבינו ויידעו.

דבר העולם ניזון מטוב לב .יחד עם משולם
ז"ל ,שמשמש כמנהל בית ספר בניו יורק

סיפור חייה מתחיל בכלל ברודגס ,כבת
מראשוני
תשבי,
למשפחת
שנייה

בעל גישה חינוכית מיוחדת ,הם מגיעים
לחצי שנת שבתון ביבנה ,ופה משולם

הראשונים .כאן ,בקבוצת יבנה ,היא
משתייכת לחברת ביכורים ,שהם ביכורי

מרביץ את משנתו החינוכית .לא רחוק
היום והמשפחה עולה ארצה בשיא הצלחה
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לזרועותיה

מקצועית,

המחבקות

שמה דגש על פיתוח הוראה פעילה ושיתוף

של

קבוצת יבנה .אם זו לא ציונות ,אז איש לא

ההורים במתרחש בבית הספר.

יודע מהי ציונות .משפחה וחברים בארה"ב

ולפני ואחרי ,כאילו אצה הדרך להספיק

תהפכו

עוד ועוד ,שליחות חינוכית בנכר ,מרכזת

לא

מקלים

ושואלים,

מה,

לאיכרים?

החינוך בקיבוץ הדתי ,מנחת קבוצות ,ייעוץ

כאן הם מתערים היטב בקרב העציונים בני

לצוותים חינוכיים ולהורים .ובמשך השנים

גילם .חנה מוצאת כר פעולה נרחב עם

האחרונות רבים מכירים אותה כאחראית

כישוריה המיוחדים בניהול התעשיון שנותן

ומטפחת את ספריית ההשאלה ,להשקות

לגילאים

את צימאונם של הרבים למילה הכתובה.

מענה

נרחב

לתעסוקה

המתקדמים.

וגם נוכחת פעילה באסיפות החברים .אז

לא נפסיק לקרוא השכם והערב על גבי

גם בגבורות אפשר להבין שעדיין לא אמרת

הלוח השחור על הרחבת מעגלי משפחתך.

את המילה האחרונה.

אצלנו לעולם לא תהיי לבד וגם שמחים
כולנו שאת משאירה טביעות אצבעות

אילה אפרתי במלאת לה 70

ברחבי ארצנו.

על אילה מעידות חברותיה לכיתה שהיתה
בין התלמידות הטובות ביותר .אז צירפו

אסתר תדהר במלאת לה 80

אותה לשיעור גמרא עם הבנים .בנערותה
מצאה סיפוק רב בעבודה במטעים ,בשנים

בת בכורה לחלוצים טרודה ואיסר כוכבא,
שעלתה כתינוקת עם ההורים מגרמניה

שהענף היה בשיא תפארתו.
עם שחרורה היא לומדת לימודי מעבדה

לרודגס .מהם היא שאבה כוחות וביטחון
בהמשך עשייתה המבורכת .היא רשאית

בירושלים ומנצלת את הידע והכישורים
שלה במעבדת שימורי יבנה ,שכובש זיתים

להתהדר בתואר בת יבנה הראשונה שבאה
בברית הנישואין .היא עושה את דרכה

ומלפפונים ,בד בבד עם כיבוש מקום גבוה
כמפעל מוביל בתחומו בארץ.

ברגל לגבעת וושינגטון ,בימים שלא היה
רכב כמעט לכל סטודנט ,ומסיימת סמינר

מזה שנים היא פותחת בשעת בוקר
מוקדמת את בניין המשרדים ,באגף הנהלת

למורות .עם התעודה הנכספת היא
מתחילה לסלול לעצמה דרך בטוחה

החשבונות ,הרבה זמן לפני שחברים לא
מעטים עדיין לא הקיצו משנתם וחושבים

ומיוחדת בחינוך ילדי הקבוצה.
בהתחלה כמורה מן המניין .יותר מאוחר

איך בכלל לנהל את היום החדש שלהם.

היא מנהלת ביד רמה את בית הספר
היסודי ,בקול שקט ובנחישות ,תוך שהיא
7

לא משעמם לה אחרי שעות העבודה.

מרים בר דרומא

כשהראש מתפנה מהמחשב ,היא מפליאה

אולי יותר מכל תכונות האופי שלה ,מרים

ברקמה ובסריגת כיפות ,עד כיפה בערב

מתבלטת בסדר וניקיון וארגון .אין אצלה

אחד.

עיגולי פינות :ישר זה ישר ,לניקיון אין

תמשיכי בדרכך המיוחדת ,קרוב מאוד

יותר ממשמעות אחת וכושר הארגון מציב

לתחום האפס טעויות ,מתוך החוכמה

כל דבר בדיוק על מקומו.

שטבועה בך ,בתוך העולם הצבעוני של

אז אין להתפלא שעם חזרתה לקיבוץ אחרי

מעשה ידייך להתפאר.

השירות הצבאי ,היא נכנסת לנהל את

במלאת לה 70

מחסן הבגדים ומאוחר יותר לניהול
אפרתי במלאת לו 70

המתפרה ,שמוצריה בשנים הללו היוו

יהודה

ההתרחקות מאור הזרקורים טבועה עמוק

קולקציית צמרת ,שפשוט לא נמצאו לה
מתחרים רציניים.

באופי של יהודה .גם הוא תלמיד מצטיין
בבית הספר ,שחקן כדור עף בימים שיבנה

את משיכתה למחט ולבד היא מגשימה
בלימודי תעשייה וניהול ברמת הנדסאות

היתה מעצמת כדורעף .תמיד היתה לו
משיכה לכלכלה ,ואת המקצוע הזה למד

שמעניקים לה כלים מקצועיים לנהל את
המתפרה.

באקדמיה שעזרה לו לחבוש בהצלחה את

אבל כידוע לא על הבד לבדו יחיה האדם.
מאחרי מכונת התפירה היא נקראת לנהל

כסא ריכוז המשק במשך שתי קדנציות.
במו ידיו הוא ממחשב את מערכות
ההשקייה בגידולי השדה לרמה הגבוהה

את האקונומיה .גם כאן היא מכניסה את
כל כישוריה כדי להעניק למקום מדדים

ביותר ,וכן את זו של הנהלת החשבונות
שהוא גם מספיק לעמוד בראשה .ובין לבין,

מקצועיים ולגרום לקהל הסועדים תחושת
שובע ורווחה.

במעט שעות הבית שלו ,לא מחמיץ לימוד
גמרא ביחידות ובחברותא .ומי שמבחין

ב 18-השנים האחרונות היא ניהלה
בהצלחה את משרד מרכז המזון ,במקום

ויודע ,הוא כמעט בעל תואר אקדמי

שנראה כגברי מובהק .גם פה ,סדר וניקיון
וארגון בולטים .סוד חלקי להצלחה.

בסבתאות למופת .ושתמשיך עם אילה
לשמור על גחלת חדר האוכל גם בערבים.
ערב.
יילד
מה
יודע
מי

מאחלים לך ובטוחים שתצליחי עם כל זה
גם בפרק הבא של מסלול חייך שאת מנסה
להתוות אותו בימים אלו.
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עדה חפץ במלאת לה שבעים

נחמה יהושע

גם עדה ,במלוא הצניעות ,יכולה להיחשב
כתלמידה מצטיינת בכיתתה שהסבה נחת
להורים ולמורים .כמו לא מעט מבנות יבנה
של מחצית המאה שעברה ,היא פונה אחרי
השירות הצבאי שלה להוראה בבית הספר
היסודי ,שנשען אז בעיקר על חברות
הקיבוץ .עם השנים ובהדרגה משתנית
המגמה והיום הן במיעוט שבמיעוט.
בשלב מאוחר יותר היא מבצעת תפנית
לכיוון שבו היא תוכל לתת את המיטב שבו
התברכה ,עזרה לאוכלוסיות שלא שפר
עליהן גורלן .היא לומדת עבודה סוציאלית
ומצליחה ליישם בהצלחה את כל
התאוריות שספגה באקדמיה בתחום זה:
במסגרת הרווחה של המועצה האזורית,
בבית אבות ,בעזרה לנערות ונשים
במצוקה ,בטיפול אצלנו בבית בבעיות
שהזמן והמקום מזמנים מעת לעת בתחום
שהיא כל כך מתמחית בו.
בין לבין היא מתיישבת על כסא ריכוז
ועדת חברה של הקיבוץ הדתי ,ואצלנו
כמזכירת פנים.
כדי לתת קצת מנוחה לנפש היא גם שולחת
ידה במכחול ,ומציירת להנאתה בשעות
הפנאי שלה.
יש להניח שלא את שתעצרי עכשיו באמצע
הדרך .יותר מדי אנשים צריכים ויצטרכו
לקבל את העצות הטובות שלך ,את חוכמת
החיים ,את הניסיון שצברת עם אנשים כדי
שאולי יוכלו להתנהל יותר טוב ,כדי להביא
לחיים שלהם מעט יותר אור.

נחמה ,נורלי ,היא אחת מנציגי הגרעין
האמריקאי על במה זו הערב .גרעין שפרט

במלאת לה 70

לאנגלית שהתחרתה בהצלחה בגרמנית,
הצליח להטביע את חותמו על אורחות
הקיבוץ .בטוח שהיא מחייכת עכשיו .זה
לא משהו שמישהו יכול למחוק ממנה.
אביה הוא יליד הארץ בכלל ,בן למשפחת
ריבלין הענפה ,שמצא את דרכו מעבר לים.
שם בארה"ב היא לומדת ביולוגיה ,אולי
כהכנה לקראת השתלבותה בעבודה
בקיבוץ במקצוע .אין כמו טיפול להתחיל
חיים עשירים בקיבוץ .אבל וירוסים,
חיידקים ,מיקופלסמה ומבחנות הם
המגרש הביתי שלה ,ואחרי שנים ספורות
היא כובשת בסערה את מעבדת המדגרה,
שם היא נותנת את כולה ,יום ולילה ,עד
היום.
אל תחפשו אותה בביתה באשמורת הבוקר
הראשונה .את הזריחה היא רואה לרוב
מחלון המעבדה .וירוסים וחיידקים לא
חומקים מהעיניים שלה .אולי הם מנסים
אותה אבל מבחינתם אלו קרבות אבודים.
בגיל  ,63כבר לא צעירה ,נחמה עושה
רישיון נהיגה כדי לבקר את ילדיה ונכדיה
הפזורים בארץ .באומץ ונחישות היא
מתניעה ,מעמיסה ונוסעת .עם החיוך שלה
והרוח הטובה שום דבר לא קשה לה.
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חוהל'ה לנג

מרדי ריין

במלאת לה 70

במלאת לו 70

לא סתם הדביקו לה את הסיומת ל'ה
לשמה ,שמביע קירבה בלתי אמצעית

מרדי יכול לספר על עצמו מה שירצה .הוא
לא יכול להגיד ,כשהייתי צעיר עם הרבה

לאשה החביבה הזו .בשתי תחנות היא
חנתה עד שהגיעה אלינו .הראשונה ,שם

שערות על הראש אז ככה וככה .הוא נשוא
קנאה לגברים שוחרי בלורית ,וספרים מסכימים

נולדה ,בבארות יצחק הישנה בנגב המערבי
עד מלחמת השחרור .השנייה על אדמות

להתחרות בחינם על בלוריתו הסמיכה.
אבל זה באמת לא התספורת ,לא כל הסיפור.

וילהלמה בואכה פתח תקוה ,לשם עבר
הקיבוץ אחרי המלחמה.

הבחור האמריקאי ,חבר בגרעין בני עקיבא
נטעים-עלומים העומד לעשות עלייה ,מכין

עם נישואיה לאריה היא מתקבלת
במשפחה ובקיבוץ בזרועות פתוחות .כאן

את עצמו היטב ובוחר ללמוד באוניברסיטה
הנדסאות חקלאית במגמת בעלי חיים ,כדי

היא עובדת בטיפול ובבישול ,שזה בעצם
שיאי הקריירה שהקיבוץ יכול היה להציע

לטפל בפרות הישראליות בקבוצת יבנה.
בארץ ,בקיבוץ ,מרדי מתקבל בברכה ברפת

לחברותיו אז .כמה אופייני היה לה לאחל
לעצמה ,לפני שקיבלה על עצמה עול

הגדולה בגעייה חמה ,מדבר אל הפרות באנגלית
ובעברית ,מיישם את התיאוריה הלכה למעשה.

סדרנית עבודה" ,שלא אכעס ,שלא אכעיס,

משם ,מהלך צעדים אחדים בלבד ,למכון

ושלא אגיע לידי ריב" .לא נחמד? קרוב ל-

התערובת .והרבה שנים ,מעבר ממש של

 30שנה היא עולה כל יום לקומה ב' במחסן
הבגדים ,מנהלת ותופרת ,תופרת ומנהלת,

 180מעלות בכיוון ובמהות ,כבר לא במחיצתם
של בעלי החיים ,עם הריח והלכלוך ,אלא

לרווחת צרכני תפירת בית ושאר צרכי
ציבור שדורשים חוט ומחט ,רצון טוב ועין

במכבסה ,מקרצף ומשפשף טריקו וכותנה,
מפות ומצעים ,לגדולים ולקטנים ,ובלבד

בוחנת.
בשעות הפנאי היא מנגנת על פסנתר ,ומעל

שיהיו ראויים ונקיים ללא רבב וכתם.
כבר בחו"ל הוא נקשר למחולות ,וממשיך

לכל ,מציירת ומנהלת שנים רבות את החוג

ביתר שאת לחולל את עצמו לדעת בארץ,

לציור ,שההתמדה שלו ויצירותיו ראויים

בחוגים שונים ,בפסטיבלים ,וגם בהדרכה.

לכל שבח.
שתנעימי לנו עוד שנים רבות בצלילייך

עם השנים הוא הוריד קצת הילוך ,בכל
זאת כבר לא צעיר ,אבל אי אפשר להוציא

המיוחדים ,ושתצבעי את עולמך וקיבוצנו
בצבעים שלא דוהים עם הזמן.

ממנו את התשוקה לריקודים.
שתשכים קום ,שתנקה ותייבש לפני כולם,
ובלבד שנוכל כולנו להשכים לבוקר לעולם
נקי יותר.
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מרלי ריין

אלישע תשבי במלאת לו 70

במלאת לה 70

מי מכם יודע שמרלי נולדה בצרפת ,ומשם
היגרו הוריה לארה"ב? גם היא מתכוננת

מי שמכיר אותו ,את אלישע ,יודע איזה
מהפך גדול הוא עבר בתקופה שבין נערותו

לעשות עלייה עם הגרעין האמריקאי .לא
פשוט לעזוב בית ומולדת אבל הציונות

לבגרותו .מתלמיד ממוצע לבוגר שיודע
להסתכל כמה מהלכים קדימה וליזום

מאפילה על כל השיקולים .לפני כן היא
לומדת אצל הרב סולובייצ'יק ועומדת

ולהתניע מערכות גדולות .מראשוני מעלה
גלבוע ומזכיר הקיבוץ ובין מקימי

מאושרת תחת החופה לצידו של מרדי.
מאוחר יותר נולד האזרח האמריקאי לכל

היאחזות הנח"ל משואה.
עם שובו הוא מרכז את ענף גידולי השדה.

דבר ,נחום  ,לתפארת המדינה החזקה בעולם.
בכלל הילודה אצל אם הבנים לגמרי לא

מכאן ואילך הוא נמצא בכל צמתי הדרכים
הכלכליות והחברתיות המרכזיות ביבנה.

שגרתית .הבכור נולד בחו"ל ,שניים נולדו
כשהאב שירת במילואים ,ואת צעיר הבנים

כלכלה נכונה ,התנהלות זהירה ,רגישות,
התחשבות מירבית ,ראייה מפוכחת ,הן אבני

יילד האב במכונית בדרכה לבית החולים.
ההורים מדווחים שכל ארבעת הבנים

הדרך המרכזיות שלו .הן מנחות אותו בכהונתו
כמרכז משק ,כמנהל המדגרה ,כיושב ראש

דווקא התפתחו יפה עם השנים.

של הנהלות חיצוניות ,וקרוב לעשרים שנה

בתחום התעסוקה ,מערכת הטיפול נהנתה

כמנהל של יפה הוד .וקצרה היריעה כדי

במשך שנים רבות ממטפלת חביבה
ופעלתנית ,בפעוטונים ובבית התינוקות

למנות שלל תפקידים שקיבל על עצמו.
בעת כהונתו כמרכז המשק ,הוא יזם את

ודורות שהתבגרו חבים לה הערכה על
מסירות ללא גבולות .גם הנזקקים לדיאטה

הקמת מאגר מי הקולחין ,את רכישת התיכון
מידי השותפים ואת שיפוץ והרחבת בית הכנסת.

בחדר האוכל גמרו עליה את ההלל וליקקו
את הצלחות במשך השנים שעבדה שם.

הליכתו מדודה .אין זאת כי אם ראשו נתון
בעוד הרהור כיצד לשמר את הקיבוץ.

גם מרלי נדבקת בחיידק הריקודים שאין

השימור מקנן בתוכו במינונים גבוהים

לה שום עניין שייצא ממנה ,כי הוא בעצם

הרבה מהממוצע .באסיפות החברים הוא

גם התרופה .בגיל שכזה מורידים הילוך
אבל נשארים במעגל עד רגע לפני שנגמר

מביא לידי ביטוי את עמדותיו .מתייצב
מול המיקרופון ויוצא לעוד נאום שתכליתו

האוויר .תמשיכי לשמור על כושר
והריקודים,
התשבצים
באמצעות

להגן על הקיים .לא לתת לרוחות משתנות
לשבש את מהלך חיינו כאן.

שהפדיקור ימשיך לעשות לנו נעים
ברגליים .טוב לבריאות שלך ושל כולנו.

כולנו מאחלים לך שתמשיך להיות חייל
נאמן ומעורב בחיל המשמר של הקיבוץ.
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לזכרם
דברים שנשאה מיכל נוי [גינוסר] בבית הקברות בטקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה

בצלאל יעיר ,בנם הבכור של חנה ודדה יעיר,

השלישי  -הכתר המאחד :הכתר שמאחד

אחיהם של עקיבא ,יואל ,יסכה וצלה (אמא

את עם ישראל כולו למטרה אחת ,לאחד

שלי) .הוא לחם במלחמת ששת הימים באזור
לטרון ורמאללה ,ונהרג בשולייה ,במסגרת

שמים וארץ .להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש".
בצלאל מלמד אותנו עד כמה חשוב ואפשרי

סיור

שעשתה

סיירת

חרוב

האיחוד הזה:

בשטחים

החדשים.

להיות עובד גד"ש בבוקר – ולומד דף יומי בערב.

בצלאל לא צועד בשבילי הקיבוץ כבר 50
שנה ,אך הוא נוכח מאוד בחיינו.
כילדים ,למדנו מבצלאל אהבה גדולה לאבני

להיות שומר מצוות  -ולוחם בסיירת.
להיות אוהב את החיים – ומוכן למסור אותם.
ימים אלו ,ימי ספירת העומר ,הם הימים

ארץ ישראל – בכל טיול מחפשים אבן
מיוחדת להניח על קברו .עוד למדנו הערכה
רבה לגיבורים שטמונים לצדו ,ולמשפחות
שלהם.

שמלמדים אותנו כיצד הרבה פרטים קטנים
מתאחדים לכלל גדול.
וכיצד כלל גדול מתהווה ,וזקוק לכל פרט
ופרט .שלו יום אחד חסר – והספירה בטלה.

כמבוגרים ,בצלאל ממשיך ומלווה אותנו

ימים אלו מלמדים אותנו שכל אחד מהכתרים

במשעולי החיים:
בכל פעם שתינוק חדש נולד במשפחתנו,

זקוק לחברו :הכתר המאחד מחייב את כתרי
היחיד והיחד ,והם חלק ממנו.

"יורד" לו בצלאל ממקומו שבשמים ,ובידו

בצלאל ,לפני  50שנה נקראת לישיבה של

שלושה כתרים לשים לראשו של התינוק:
הראשון  -כתר היחיד :בו בצלאל מלמד
אותנו עד כמה כל אחד מאתנו הוא יחיד
ומיוחד להוריו ולאלוקיו .יחיד ומיוחד

מעלה ,לשבת בצלו של אלוקים ,ונראה
שדווקא משם ,אתה מפיץ לחיינו אור גדול – אור
שמאיר לנו את הדרך הנכונה לחיות בה.
אסיים בדברי הנביא ישעיהו פרק מ' פס' כח

בחזקות שלו ,בחולשות שלו ,וביכולת

" הֲ לוֹא י ַָדעְ ָת ִאם ֹלא ָשמַ עְ ָת אֱ ֹלקי עוֹלָם ה'
ָארץ ֹלא יִ יעַ ף וְ ֹלא יִ יגָע אֵ ין
ּבו ֵֹרא ְקצוֹת הָ ֶ

המופלאה לשלב ביניהן.
השני  -כתר היחד :בו בצלאל מלמד אותנו
עד כמה חשובה המשפחה ,עד כמה חשובים

חֵ ֶקר לִ ְתבּונָתוֹ .נֹתֵ ן לַיָ עֵ ף כֹחַ ּולְ אֵ ין אוֹנִ ים

החברים ,ועד כמה חשובה הקהילה בה אנו
חיים – שנותנים לנו כוחות להמשיך הלאה
ולהתגבר על הקשיים.

עָ צְ מָ ה י ְַרּבֶ ה".
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פרסום ועדת תרבות
חג הפסח מאחורינו.
תודה

תודה לצוות הפיקניק:
הטיול

מיכל ברלב-סופר ,רעות סער ,נעם

רבה

לצוות

המשפחתי לגבעת התחמושת.

פישביין ,נילי שליסלברג ,אלעד כהן ,רונן

למשה אפרתי ,אורית בנדב

בלנקשטיין.

ואלי מוזס .ולאבשלום כהן -

תודה לצלמי הוידאו ,לצוות ההגברה,

אחראי טיול מבוגרים עם דביר סורמלו.

לצוות התאורה ,לתורנים ,למתנדבים,

אחר הפסח ציינו את אירועי יום השואה.

לאנשי הפרסום ,לאקונומיה למש"א,

תודה לחברתנו שרה ברוכי ואחיה ראובן

למזכירות ,לחברי ועדת התרבות ולכל מי

קמפניינו

ששיתפו

אותם

שנתן יד ופרגן.

בסיפור

תודה לעדנה תדהר על ארגון הטיול

משפחתם.

לשומרון ביום העצמאות
אירועי יום העצמאות ה 69-למדינת

הודות לעזרתכם יכולנו לחוג את החג

ישראל :רבים לקחו חלק בעשייה ,וגרמו

בתחושת יחד של קהילה.

לכולנו לחוות את החג בהתרגשות ובהנאה

יישר כוח לכולם.

רבה.

ופנינו קדימה .האירוע המרכזי של השנה

תודה לחברת הלימונים על תליית הדגלים.

יהיה לכבוד איחודה של ירושלים .האירוע

תודה לצוות טקס יום הזיכרון ,לאלכס
בקר ,לאליקים איטלי ולאנשי ההגברה.

יתקיים ביום שני ,כ"ו באייר .22.5 ,כזכור,
השנה לא יתקיים טיול ,האירוע מתקיים

תודה לחגית שמעון ולמיכל רפל על העזרה
בטקס באולם האירועים.

אצלנו בבית.
האירוע ייפתח בשּוק גדול ,שיכלול מגוון

תודה לצוות תערוכת יום הזיכרון:
לרבקית שריד  ,רויה גורליק  ,אהוד איתן,

דוכנים.
בתשלום).

יהיה

ידידיה פלק ,ניר שריד ,נורית ברטוב,
לירון ויצמן וניצן תדהר.

לאחר השוק  -ה"מופע של השנה" ,באומר
ובצליל ,בהשתתפות המקהלה והרכבים

תודה לצוות טקס יום העצמאות:
לעדי קריק ,עדו עפרוני ושושי זלקינד.

מוזיקאליים ,בניצוחו של חיים אסנר.
יש למה לחכות!

תודה לעדו על ארגון והפקת המפקד.

כדי שנוכל להפיק את האירוע הגדול
נצטרך תורנים .בקרוב נשלח רשימת

(חלקם

של

הדוכנים

תורנויות ,נשמח להיענות חיובית.
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שבת שלום – רחלי ויצמן – ועדת תרבות

רגע לפני העונה ה"בוערת"  -עדכונים מוועדת הנופש
אנו ,חברי ועדת הנופש ,מעוניינים
להזכיר דברים שנכתבו כאן בעבר ,על מנת

זו,
לדירה
הרב
הביקוש
בשל
החברים יקבלו עדיפות על פני צעירים

למנוע אי-הבנות וחיכוך מיותר .לאחר
כניסתנו לתפקיד יידענו את הציבור על

באפשרות להזמין אותה .צעירים
המבקשים לנפוש בדירה יוכלו לעשות

שינויים קלים בניהול היומן הממוחשב
להזמנת תורים לדירות .הסיבה לשינויים

זאת על בסיס מקום
מראש עם האחראית.

ובתיאום

הייתה שזיהינו בעיה משמעותית של חוסר
שוויון ,בין חברים שנהנים שוב ושוב

דירות הנופש בחיפה בירושלים :ההרשמה
לדירות אלו היא אחת ל 100 -ימים.

מדירות האירוח לבין אחרים שלא
מצליחים "להשתחל" לתור .חשבנו שהפער

בחודשי הקיץ העמוסים תדאג האחראית
לשבץ את הנופשים בדירות השונות

הזה לא סביר ולא הוגן ולכן ,לאחר בחינת
אפשרויות שונות ,הוחלט שהזמנת הדירות

בהתאם לביקוש .לדוגמה :חבר ששהה
בדירת נופש בירושלים יוכל לנפוש בחיפה

תמשיך להתבצע דרך אתר קהילנט ,אך
הוכנסו מספר שינויים:

על בסיס מקום פנוי או באישור אחראית
שיבוצים.

דירת הנופש בת"א :הדירה המבוקשת

שימוש בדירות "על-בסיס מקום פנוי"

והפעילה מכולן במהלך כל השנה .הביקוש

רלוונטי כמובן לחברים המבקשים ליהנות

גובר בהרבה על היצע הימים הפנויים.
לאור זאת ,מתחילת שנת  2017ניתן

מהדירות בספונטניות .לעניין זה אנו
רוצים להבהיר כי דירה תיחשב

להזמין את הדירה לארבעה ימים רצופים
לכל היותר .נופשים שירצו להאריך את

כפנויה לסופ"ש החל מיום חמישי בשעה
. 20:00

השהות בדירה ,על בסיס מקום פנוי ,יפנו
יונת ברטוב (עד לחזרתה של ליאת צנחני

למען הסר ספק  -חבר שרוצה להזמין
לשישי-שבת על בסיס מקום פנוי ,יוכל

מחופש לידה) .הארכת השהות לא

להזמין את הדירה החל מהשעה 20:00

תתאפשר בחודשים אפריל עד נובמבר,

ביום חמישי ולא לפני! שהות בדירה על

בהם הביקוש בשיאו .נזכיר כי ניתן להזמין
דירה זו אחת ל –  200יום .חברים ,ידוע

בסיס מקום פנוי תהיה מחוץ לתור הנ"ל.

את
"לעקוף"
דרכים
שיש
התוכנה .בבקשה הימנעו מכך ,זה בא על
חשבון חברים אחרים.
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פנוי

הוועדה מודעת לכך שעבור חלקנו מדובר

כניסה לדירה ויציאה ממנה :בעת חלוקת

ב"הרעה" מסוימת בתנאים .אבל חשוב

המפתחות מצורף דף עם רשימת הציוד

לזכור שמשאב יקר זה אינו מחולק באופן

בדירה ,הוראות הפעלה למכשירים השונים

שווה בין כולם .חברים רבים טוענים שהם

והוראות לעזיבת הדירה.

אינם מצליחים להירשם כי "תמיד תפוס".

ניקיון :הדירות מתוחזקות באופן קבוע

אנו חושבים שחלק מהתפקיד של הוועדה

ע"י מנקות בתשלום .זה כמובן לא פוטר

הוא לאפשר למירב חברים ליהנות

אף אחד מאיתנו מלהשאיר את הדירות

מהדירות באופן שקוף ,הוגן ושוויוני.

מסודרות ונקיות לבאים אחרינו .בנוסף

עדכון על הנעשה בדירות:

אנו מבקשים לדווח לנו על כל תקלה,

בדירה בת"א בוצעו עבודות צבע בריהוט

חוסר ,או בעיה בדירות.

הסלון.

חברים המתקשים בהזמנה או ביטולה דרך

הדירה בחיפה נצבעה כולה ונרכש חדר

האתר ,יכולים לפנות ליונת .היא תעזור

שינה חדש שיגיע בקרוב.

בשמחה.

הדירה בקרית משה נצבעה בחלקה והוחלף

אנחנו מקווים שנצליח לתת שירות טוב

חלק מהריהוט בחדר השינה.

לחברים ושהשינויים יאפשרו ליותר חברים

כל הנופשים בדירות מתבקשים לשמור על

ליהנות מדירות הנופש.

הציוד לטובת הבאים אחריהם.

ולסיום :שיהיה לכולנו קיץ נעים וחופשה
נעימה ובטוחה .ועדת נופש ומזכיר פנים.

ירקונים  - 8יום הולדת למולדת
כיצד נראה ה"משכן" שלא מבעד למסננת המסך?
כיצד פועל "בית הנבחרים"?
כיצד נראה המעבר מרשות הרבים לרשות המחוקקת?
כל זאת ועוד בסיור לכנסת ישראל בירושלים
ומפגש עם שמוליק חזקיה ,סמנכ"ל הכנסת -ראש חטיבת המידע.

ביום שני ,י"ב באייר8.5 ,
יציאה בשעה  .15:45חזרה משוערת.21:00 :

איילת אריכא ואבי ששון
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מרוץ חבל יבנה ה5-
בל"ג בעומר ,יום ראשון הבא ,י"ח באייר 14.5
יתקיים המרוץ בשטחי גבעת ושינגטון.
ועדת ספורט החליטה לממן עלות כל המירוצים ליבנאים המשתתפים.
האירוע מתחיל בשעה  16:00וכולל הפנינג ומירוצים:
 400מ' אפרוחים וילדים
 2ק"מ עממי ותחרותי
 5ק"מ תחרותי
הרשמה על לוח מודעות או ישירות לסמדר נחליאל שתרשום אותנו באינטרנט.
בואו בהמוניכם!! שכולם יראו שיבנה אימפריה!!!

ש ֵּתנו ַעל ִׁש ְׁכ ֵּמנו"
" ַק ְׁ
ביום ראשון י"ח באייר14.5 ,
בשעה  17:00תתקיים הפעילות המסורתית לל"ג בעומר לגיל הרך ולמשפחות,
של הכנת חץ וקשת  -בפרגולה עם בנות השירות
ולקראת ערב המדורה המרכזית למשפחות בכורכר
במהלך השבוע נפרסם את לוח הזמנים לשעות המדורות ומיקומם.
ביום זה מתקיים במקביל המירוץ המסורתי של המועצה -מרוץ ח"י לילדים
ונוער ולכל המעוניין .אנא הירשמו!
בסיום המירוץ וההפנינג יחלו המדורות
אלי כהן  -מ .חינוך
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הרצאה נוספת בסדרת ההרצאות לגיל השלישי
ביום שני ,8.5 ,בשעה  19:30תתקיים אי"ה ההרצאה "קשב וזיכרון ומה
שביניהם".
ההרצאה תינתן על ידי יהודית מנור ,מרפאה בעיסוק העוסקת בתחום
בעבודתה בבית סביון ובבית הדר באשדוד .נשמח בבואכם ,צוות בית סביון

קבוצת הליכה/ריצה בשיתוף עמותת אתגרים
לאור הביקוש של אנשים בעלי מוגבלויות (בעיקר מדרום לגוש דן) לעיסוק בספורט בכלל
ובריצה בפרט ,פנו אלינו לאחרונה מעמותת אתגרים.
לאחר שתי פגישות איתם החלטנו לנסות לפתוח קבוצה אצלנו ביבנה.
הקבוצה מיועדת לכ 10-אנשים בעלי מוגבלויות .על מנת שנוכל לפתוח את הקבוצה אנחנו
צריכים למנות לפחות  20אנשים בכל מפגש( .לא חובה שאותם  20יהיו בכל מפגש)
הכוונה להיפגש פעם בשבוע לשעה וחצי.
הקבוצה תעבוד עם מדריך ריצה מוסמך שעבר הכשרה לעבודה עם בעלי מוגבלויות.
אין צורך בכושר גופני יוצא דופן והפעילות מתאימה לכל אחד ואחת.
בימים הקרובים נתלה הרשמה בלוח מודעות על מנת לראות אם יש מספיק נרשמים לעניין

ועדת ספורט

תערוכת הלבשה תחתונה
מכירת הלבשה תחתונה לנשים ונערות "עופרים" תתקיים ביום חמישי ט"ו באייר 11.5
בין  17:00ל -20:00-במחסן הבגדים.
המכירה במחירים נוחים וכוללת מוצרים מחברות שונות ,כולל טריומף.

בואו בשמחה .מומלץ! בברכה עפרה גוטליב
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פינת צמ"ד:
הרחבות קהילתיות – בקיבוצי ההר (גלבוע) ממשיכים קדימה לשלב נוסף של הרחבה
קהילתית .במירב החלו כבר בעבודות עפר לתשתיות של שכונה חדשה  -פסגה ג ,2וכבר נרשמו
 14משפחות לפרויקט ונותרו רק עוד  3מגרשים פנויים לשלב זה .במעלה גלבוע עומד להתקיים
ב 21.5-ערב הסברה למתעניינים בשלב ג' של ההרחבה .תושבים בקבוצים שלנו המחפשים
קהילות איכותיות ,ואין פרויקטים העומדים על הפרק בקיבוצם ,מוזמנים לפנות למורדי
שבט ,או ישירות לוועדות קליטה של הקבוצים ,דרך אתר קבוץ הדתי.
קליטה לקבוץ השיתופי  -קמפיין אינטרנטי של ועדת קליטה של קבוץ לביא מגיע לשלב
הסיכומים .רכזים המעוניינים לבחון שיטה זו מוזמנים לפנות למורדי שבט ,או לרכז ועדת
קליטה בלביא .ניתן ללמוד על היתרונות ,החסרונות ,הקשיים ,והאתגרים שבשיטה הזו.
בלביא נצבר גם ניסיון חיובי בהפעלת שיטת מסלול "עצמאות כלכלית" לקליטה ,מסלול
הפתוח לבני הקיבוץ .עד לקיץ הקרוב ,יהיו  11זוגות צעירים במסלול .יש לזה השפעה גדולה
על כל הקהילה .כמובן שנקודת המבחן תהיה בהמשך ,כשהמשפחות יצטרכו להחליט על
המשך הקליטה ,לחברות.
פינת מעורבות חברתית
חתונה קהילתית מספר  2בבארות יצחק יוצאת לדרך! הפרוייקטורים עובדים כבר במרץ על
הפקת האירוע .החתן יליד רוסיה שעלה ארצה עם הוריו ואחיו הקטן ,והיה פעיל חברתי כבר
מגיל צעיר מאוד .בכיתה י' הצטרף כחניך ל"אחריי!" ובמקביל פעל כמתנדב במד"א ,התנדב
לשנת שירות ב"אחריי" ובמסגרתה יזם קורסי מחשבים לקשישים ,התנדב במד"א ,בקרב נוער
בסיכון ,אימץ קשיש ועסק בעוד פעילויות חברתיות רבות .בצבא שירת בשריון ,וכאזרח
הספיק כבר לעבוד עם בני נוער בסיכון ,אין ספק שהיכולת להעניק למי שהקדיש את חייו מגיל
צעיר למען החברה ,מצטרפת למעגל נתינה כל כך יפה ומרשים! המשימה שלקחו על עצמם
חברי בארות יצחק היא חולייה חזקה ויפה במעגל זה של נתינה .כן ירבו.
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מרפאה
אחות כוננת בשבת פרשת "אחרי מות-קדושים" – אחות בית סביון
שעות הקבלה בשבוע הקרוב:
דר' איברהים בריגתה:
דר' אבירם דונסקי::
יום ראשון 16:00-14:30
יום ראשון 17:30-14:30
יום שלישי 12:00-09:30
16:00-14:30
יום שני
יום חמישי 09:00-08:00
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30-
העמותה למען החבר הוותיק -מרכז יום
יום ראשון ,י"א באייר  :8:45 7.5לא יתקיים שיעור תנ"ך עם חנה לבל

יום הגיל הרך – עדכון תאריך
ביום שני ,ד' בסיון ,29.5 ,תצאנה עובדות הגיל הרך ליום ענף.
אנו מבקשות מכל מי שיכול לעבוד ולסייע ביום זה ,ליצור קשר בהקדם עם נעמי ליבר.
שעות פתיחת הספרייה

יום ראשון  - 18:30-19:30יום חמישי  - 18:30-19:30יום שישי 9:00-10:00

שהשמחה במעונם
השבת יעלה לתורה חתן בר המצווה יואב באוסי.
מסיבת בר המצווה ביום שני ,י"ט באייר.15.5 ,
 שבת בר המצווה של עומר נחליאל  -בשבת פרשת "אמור" ,י"ז באייר.13.5 ,
 מסיבת בר המצווה של רועי גדיש ביום רביעי ,כ"א באייר.17.5 ,
 מסיבת בת המצווה של הדר זנה ביום רביעי ,מוצאי יום ירושלים ,אור לכ"ט באייר.24.5 ,

בשבתות "אוף שימחעס" -עומדות דירות האירוח לרשות בעלי השמחה ,לפי הצורך.
באחריות בעלי השמחה להעביר הודעה לפרסום ב"מבית"  3שבועות לפני מועד השמחה.
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גבעה אחת  /נתן יונתן
הָ יֹה הָ יְ תָ ה גבְ עָ ה ַאחַ ת ְשטּופַ ת-פְ ָרחיםְ ,טלָלים ה ְשקּוהָ
הָ יֹה הָ יְ תָ ה ב ְק ָתה ַאחַ תְ ,צריף עֵּ ץ יָחיד בַ מֶּ ְרחָ בים.
עַ ָתה ,בנְטוֹת צּל ֹו הַ זְ מַ ן עַ ל זכְ רוֹנוֹת וְ ַגעֲגּועַ
הֵּ ן ר ֹועֲדוֹת בָ ע ֲָרפֶּ ל עם רּוחַ זָ ע בָ ע ֲָשבים.
בָ בוֹת-עֵּ ינֶּיָך עֲצּומוֹת,
ַת ְקשיב עָ מֹק אֶּ ל תוְֹך חַ ֶּּייָך,
עַ ל גבְ עָ ְתָך הָ אֲ פ ָֹרה רוֹטֵּ ט מָ סַ ך הָ ע ֲָרפֶּ ל.
ּומהֻ ְרהָ ר
יָחֵּ ף תפְ סַ עְ ,
עַ ל הַ ְד ָשאים ּומֵּ עָ לֶּיָך
יְ ַרחֲ פּו בנְטוֹת הַ ּיוֹם עֲטַ ּלֵּפים מָ עוֹף יָפֶּ ה.
בַ ְרזֶּ ל י ָָשן:גְ ָשמים וָ טַ ל הֶּ ְחלידּו לַהַ ב-מַ ְח ֶּר ֶּשת.
כָ ל הַ כָ לֶּה וְ הַ כ ֹומֵּ ש ָשב ל ְהיוֹת פָ שּוט עָ פָ ר.
פ ְתאוֹם ָתחּוש אֵּ יך ְיַד-הַ זְ מַ ן עַ ל עַ פְ עַ פֶּ יָך ְמג ֶַּש ֶּשת
ּומַ ניחָ ה ָשנים כְ בֵּ דוֹת ֲעלֵּי כְ תֵּ פְ ָך הָ ֲעיֵּפָ ה.
ְעּוריָך,
תוֹסיף ל ְנדֹד בַ מ ְשעוֹליםָ ,רחוֹק מֵּ חֶּ סֶּ ד-נ ֶּ
אֲ בָ ל ָקרוֹב מֵּ הֶּ ם לנְהוֹת אֶּ ל הַ ָשנים הָ ראשוֹנוֹת -
אֶּ לגבְ עָ ְתָך ,אֶּ ל הַ ּיָפָ ה ,אַ ְש ֶּריָך ,איש ,אם ַאחֲ ֶּריָך
עוֹד ת ָשאֵּ ר גבְ עָ ה כָ זֹאת ְשטּופַ ת פְ ָרחים וְ זכְ רוֹנוֹת.
על השירים –יצחק ברוכי

הכתובת למשלוח מאמרים למערכת:
bimkomon@gmail.com
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