כ"ו בתשרי תש"ף
()25.10.19

שבת בראשית
צאת השבת 18:34--

כניסת השבת 17:36 -
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שבת בראשית
ליל שבת
17:36

הדלקת נרות

רבע שעה

מנחה ,לימוד ותפילת ערבית

לאחר הדל"נ

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:30

תפילת שחרית  /לאחר טקס חלוקת החומשים ,יתקיים שיעורו של הרב אייל זנה

10:00

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:30

תפילת מנחה גדולה

13:50

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

17:15

תפילת מנחה קטנה ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן""צורבא מרבנן"

18:34

צאת השבתשיעור

מזל טוב לחנה הראל ודוד הראל ,לרגל חתונת הנכד פנחס ,בנם של יפעת וניסן קזיוף
עם בח"ל צופיה ,ומזל טוב לבר המצוה של הנכד ניר ,בנם של רקפת ויובל תלם.
מזל טוב לטובה וייצמן להולדת הנינה ,נכדה לאשר וסימה ,בת לגל ויונתן.

בוד ַל ּת ֹורה
יש ּו וְ ִׂ ׂש ְמח ּו ְ ּב ִׂ ׂש ְמחַ ת ּת ֹורה ,ו ְּתנ ּו כ ֹ
ִׂ ׂש ׂ
ברכות לחתן התורה יהודה גוטליב
לחתן בראשית ערן שטיינר
לכלת התורה רוחמה שטרנהיים

עֵ ץ חַ ִּׂיים ִׂהיא ַל ּ ַמחֲ זִׂ ִׂיקים בּ ּה וְ ת ְֹמכֶ יה ְמאֻ ּשר
במוצאי שמחת תורה סידרנו מחדש
את ספסלי בית הכנסת לפי המרווחים
הנכונים .המתפללים מתבקשים לא
להזיז אותם ממקומם.
תודה .הגבאים

זמני תפילות
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 17:50
מנחה גדולה בחדר אח"מ בשעה 13:20
מנחה – ערבית בשכונה הצפונית בשעה 17:50
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ
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מתחילים מבראשית – אריאל גוטליב
החגים כבר מאחורינו ,חלפו עברו להם הימים

לעולם והוא תכליתו של עולם ,בבחינת 'סוף

הנוראים ,וכן גם סוכות ושמחת תורה.
והנה באים ימי החול ,והלב מתכווץ ושואל:

מעשה במחשבה תחילה" (מתוך 'מעט מן
האור' – הרב חנן פורת).

מה הלאה ? איך נדע לא לבוז ליום קטנות?

***
למה התחילה התורה מבראשית?

אנו נוטלים את חומש בראשית בשבת

שאלה זו שואל רש"י" :לא היה צריך להתחיל

בראשית ,ולנגד עינינו עולים פסוקים רבי הוד
ֹלהים אֵ ת ַה ָּש ַמיִׁ ם
אשית בָּ ָּרא אֱ ִׁ
מני קדםְּ " :ב ֵר ִׁ

את התורה אלא מ'החודש הזה' שהיא מצווה
ראשונה שנצטוו בה ישראל" ...אלא שהתחיל

וְּ אֵ ת ָּהָארץ"...

כך "מפני כוח מעשיו הגיד לעמו  ...שאם

סיבוב של בורג
כדי להתחיל מבראשית דרושים כוחות

יאמרו אומות העולם :ליסטים אתם
שכבשתם ארצות שבעה גויים ,אומרים להם:
כל הארץ של הקב"ה .הוא בראה ונתנה לאשר

גדולים ,ובראש וראשונה יש להתגבר על
תחושות השגרה והעייפות ,המאפיינות צעידה
במהלך סיבובי החוזר על עצמו.
ביטוי נוקב למהלך סיבובי חסר תכלית

ישר בעיניו "...
תמה על כך ומרחיב הרמב"ן  -בוודאי שהיה
ראוי להתחיל את התורה מבראשית ,אלא
שכל מה שכתוב בבראשית אלו הן סתרי תורה

ותוחלת ניתן למצוא במגילת קהלת שקראנו
בחג הסוכות ,לא מכברּ" :דוֹר ֹהלְֵך וְּ דוֹר בָּ א

ולא תופסים את הדברים כפשוטם ,ועל כן

וְּ ָּהָארץ לְּ ע ֹולָּם ע ָֹּמדתַ ....מה-ש ָּהיָּה ,הּוא

תמוהה ההרחבה הרבה בעניינים אלו.
"ויספיק לאנשי התורה בלעדי הכתובים
האלה ,ויאמינו בכלל הנזכר להם בעשרת

ֲשה ,הּוא שיֵ עָּ שה וְּ אֵ ין כָּ ל-
ּומה-ש ַנע ָּ
שיִׁ ְּהיהַ ,
חָּ ָּדשַ ,תחַ ת ַה ָּשמש".

הדברות " כִׁ י ֵששת י ִָּׁמים עָּ ָּשה ה' את ַה ָּש ַמיִׁ ם

מהיכן נוטלים את הכוח להתגבר על התחושה
הסיזיפית הזו ,של מי שנגזר עליו לעמול ללא

יעי "...ותשאר
וְּ את ָּהָארץ  ...וַיָּ נַח בַ יוֹם ַה ְּש ִׁב ִׁ
הידיעה ליחידים שבהם ,הלכה למשה מסיני
עם התורה שבעל פה. "...
כלומר ,זה שבבראשית טמונים יסודות

תכלית ולחזור שוב ושוב על אותו דבר?
התשובה נמצאת בהשקפת העולם היהודית
העמוקה ,המגלה כי התנועה הסיבובית גם

אמונתנו זה דבר אחד ,אבל למה לכתוב
בצורה כה פשטנית ומורחבת?
אלא שבבראשית נמצאים עקרונות בסיסיים,
מוסריים שעליהם מושתתת התורה כולה.

בטבע וגם בהיסטוריה ,גם בחיי אנוש וגם בחיי
התורה ,אינה חייבת לחזור על עצמה באותו
מישור ובאותה רמה .היא יכולה ,כמו בסיבוב
של בורג ,להינעץ עמוק יותר בכל סיבוב ובכך
להתקדם ולחתור ליעדה :תיקון עולם

אל לנו להתייחס לפסוקים כאיזה בירור
פיזיקלי שמברר את פשט הדברים ,אלא מה

במלכות שדי ,לגילוי אורו של משיח אשר קדם
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באמת ריבונו של עולם רוצה לומר לנו מבחינה

היותו אדם .מה תפקידו בעולם? ואיך הוא

מוסרית  -מהן התשתיות של החיים? של

מתמודד עם חולשותיו?

עולמנו הרוחני ושל המוסר האנושי?

לצערנו ,ההיסטוריה מלאה בדוגמאות לעמים

אז תתקבל הסתכלות אחרת לגמרי לגבי
הפרשה הזו.

שהוציאו החוצה לפועל את כל הבהמתיות,
ואפילו נמוך מזה.
ובשל כך חשוב כל כך פירוט מעשה בראשית,

ההבנה ,לדוגמה ,שהאדם הוא לא איזו חיה
קצת

יותר

מפותחת

ֹלהים בָּ ָּרא אֹת ֹו."...
" ְּבצלם אֱ ִׁ

אלא

משום שכאן בנויה התשתית המוסרית של

זוהי קומה

התורה כולה ושל כל המוסר האנושי( .רעיונות
מתוך שיעוריו של מו"ר הרב אלי סדן).

אחרת לגמרי ,משם מתחילה כל התשתית
המוסרית שלנו – ההבנה מה ערכו ,מעצם

בהזדמנות זאת ,ברצוני לברך את
חתן התורה ,אבי מורי ,בבריאות
ושמחה בעשייה ובנתינה.
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במרכז הלמידה לומדים להצליח  /גוטליב מזל
שנת הלימודים תש"ף יצאה לדרך לפני למעלה

לתגבור והקניית כלים לימודיים ,ולא תחליף

מחודש ,ובינתיים גם החגים עברו חלפו ביעף.

לבתי הספר.

וכמאמר השיר" :אחרי החגים יתחדש הכל",

מטרת כתיבת הנוהל היא להסדיר את הסיוע

גם מרכז הלמידה נכנס לשגרה הברוכה.

הניתן דרך המרכז מתוך ראיית צורכי התלמיד

רציתי לשתף מעט על התארגנות מרכז הלמידה
לשנה הנוכחית.

מחד ,ומתוך ראייה כלכלית מאידך ,אשר
מכירה בכך כי שיעורי עזר הינם

עם פתיחת שנת הלימודים ,קיימנו

משאב כספי יקר.

ערב הסברה להורי הלימונים (כיתות

מרכז הלמידה הוא זרוע של מערכת

חינוך,

החינוך .במהלך כל השנים אנו (צוות

י'-י"ב).

בהעדר

מרכז/ת

השתתפו בערב ,גלי כוכבא  -יו"ר ועדת החינוך,

המורים ממרכז הלמידה) עובדים בשיתוף

נח חיות  -ממלא מקום מרכז חינוך ,ואנוכי.

פעולה מלא עם מרכזי החינוך ,נותנים שירות

חשוב היה לנו לשקף ולהסביר בערב של שיח
(ולא דווקא בהודעות כתובות  )...את נוהל
קבלת העזרה הלימודית דרך מרכז הלמידה.

לכל צורך שעולה ,וכמובן מקפידים על נוהל
העבודה שהוא מצפן לכל עבודתנו .במרכז
הלמידה אנו משתדלים מאוד לבצע את

(הנוהל מפרט מי זכאי לקבל עזרה ,באילו

ההחלטות שנקבעות יחד מרכזי החינוך.

תנאים ,מהן התחייבויות הלומד ומה מצופה
ממנו) .נוהל זה מכיל בתוכו את אותם הכללים

כאן המקום לקוות שיימצא אדם שייקח על
עצמו את תפקיד מרכז/ת החינוך .מובטחת

שבעזרתם אנו לומדים ומלמדים אצלנו במרכז

להם עזרה מצדי ,כפי שהיה עד כה.

מאז הקמתי אותו ,לפני למעלה מעשור .חשוב

חזון המרכז  -היה ויהיה תמיד מרכז המתווה
תחושת מסוגלות וחוויית של הצלחה .פעילות
המרכז מחייבת שיתוף פעולה מלא של
ההורים ,התלמידים והמוסד החינוכי בו הם
לומדים .אנו מאמינים כי על ידי התגייסות
מלאה ,לקיחת אחריות של כלל השותפים
והתמדה בשיעורים ,יהיה ניתן להגיע למימוש
יכולות הלומד.
לקראת החזרה ללימודים  -איחולי הצלחה
לשנה טובה ופוריה לכל הלומדים והמלמדים.
שבת שלום
חורף טוב וגשמים בעיתם.

לי לומר שאנו יושבים ובודקים מדי שנה כיצד
לשפר את הנוהל ,על מנת לתת עזרה מיטבית.
בקיץ האחרון היו אלה חברי ועדת החינוך ויו"ר
הוועדה שעזרו בכתיבת הנוהל מחדש ,בהתאם
לצרכים .חשוב לנו לדעת שהלומדים מבינים
שמרכז הלמידה מהווה בית לימודי עבורם.
ובייחוד לאותם לומדים הזקוקים לשעות
פרטניות ,בנוסף על מה שבית הספר מציע .ראוי
לציין שמרכז הלמידה שם לו למטרה לסייע
לתלמידים למצות את יכולותיהם הלימודיות,
וככזה הוא מהווה בראש וראשונה אמצעי
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מחטבים את הגוף ,מעצבים את הנפש  /שמשון
מזה כשנתיים אני נמצא במעגל יוקרתי
המקורב למשתתפות החוג לעיצוב דינמי
בהדרכת פז בגלייבטר ,שהכותרת הנ"ל היא
תמצית פעילותו והווייתו.
חלק גדול מסדר היום השבועי ,אצלנו
במשפחה ,ולפי מה ששמעתי בימים
האחרונים  -גם במשפחות נוספות ,מושפע
משעות הפעילות של החוג ,עד כדי שהוא ורק
הוא קובע את סדר היום המשפחתי ,על כל
המשתמע מכך.
פעמיים בשבוע בשעת ערב ,שתיים עוזבות
את ביתי ,משאירות אותי לבד ,וחוזרות

הכיצד?

כעבור שעה מחויכות ,מעוצבות ,ולעיתים
כאובות.

המתכנסות מתפרסות במרחב ,ומרגע זה,
לאחר חימום קצר ,כל אחת עובדת באופן

ערב רה"ש התקיים בבריכה אימון ומפגש

אישי בהתאם ליכולת ולכוח ,אך ההנחייה

מרגש של משתתפות החוג ,לציון שנתיים
לקיומו .הוזמנתי אך לא הגעתי ,והוסכם
שאגמול ב"מבית".

מודרכת ומלווה במוזיקה קיצבית ,התורמת
לאווירה ולהרמת המורל (וויב בלע"ז).
באימון נעשה שימוש בעזרים כמו
משקולות ,חבלים וכד' .האימון הוא מהיר,
עצבני ,ובו זמנית עובד על קבוצות שרירים

מזה כשנתיים מעבירה פז את החוג שמכונה
בשבילים גם חוג הפיזוזים .ביקשתי להבין
במה מדובר:
פז" :ביבנה ישנו מגוון חוגי ספורט :פילטיס,

רבות ועל פיתוח הכושר הגופני .בנוסף ,ולא
פחות חשוב ,המאמץ כרוך בשריפת קלוריות
בפרק זמן קצר יחסית.
(אז מה צריך יותר מזה?)

יוגה TRX ,ועוד .עיצוב דינמי הוא למעשה
אימון שיש בו גם וגם וגם .אימון שמחזק את
כל מרכיבי הכושר הגופני ,טיפוח היציבה,
קואורדינציה ,כוח ,כוח מתפרץ ,סיבולת
שרירים וסיבולת לב ריאה( .אז מה צריך
יותר מזה?)
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על פז ועל החוג ביבנה:

שהקיבוץ עבר .אחד הדברים היפים בחוג

פז מספרת לי שהעיסוק שלה בספורט החל

הוא שמשתתפות בו נערות לצד נשים

בגיל צעיר ,אך התפתח בשירות הצבאי והפך

שעומדות ערב סיום חובת העבודה ,וכל

להיות משמעותי עם שיחרורה ,כשהפך

אחת מוצאת את מקומה ,לכל אחת יש

לעיסוק ולמקצוע .זוהי בחירה אחראית
ובלתי מתפשרת באורח חיים בריא .במשך

מקום במרחב .יש במסגרת הזו משהו מכיל,
מגבש ומחבק.

חצי שנה עברה פז הכשרה באימון עיצוב

פז מוסיפה שהקבוצה מנוהלת באמצעות

דינמי ובמחול אירובי וכאמור ,לפני שנתיים

קבוצת הווטסאפ (רשומות קרוב ל)!!60-

נפתח החוג ביבנה .בנוסף ,פז פרשה כנפיים
גם למקומות נוספים ,במכללת ספיר ובכמה

"פיזוזים" ויש מקום למצטרפות חדשות!

יישובים בעוטף עזה ועדיין ,היא מוכנה
לקבל הצעות אימון נוספות.

לסיום ,האם יש מקום גם לחוג גברים? ואם
כן ,תוך כמה זמן נראה כאן גברים חטובים,

איך החוג נולד?
פז :פנתה אלי אדריאן אסולין והציעה לי

מעוררי השראה?
פז :יש מקום ,ובאחד הערבים עשינו כבר

לפתוח חוג לעיצוב דינמי ביבנה .נעניתי ,וגם
ההיענות מצד הנשים היתה מרשימה .משהו

פיילוט מאוד מוצלח .אז הנה ,רוצים? אז
קדימה .לרשום אתכם?

כאילו היה חסר ,והנה הוא פרץ .עוד משהו
במהפכת הבריאות והאימון הגופני

.
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משולחנם של מזכירי הפנים יהודה ונח
תהליך ההתאמה של תקציב הקיום הוא

מועצה
חברי המועצה החדשה יתכנסו ביום שלישי

חוליה אחת בתוך הנושאים שנדונו כאן

הקרוב לישיבתם הראשונה .על סדר היום:

בשבועות האחרונים ,ובהם עסקנו גם
בשיחת החברים .במקביל ,נמשכים תהליכי

גרוס למועמדות ,קבלת עדי ואמנון כ"ץ
לחברות (המלצה לאסיפה) ,ודיון בקבורת

הרישום והמדידה בתחום ההתפרנסות

בחירת יו"ר למועצה ,קבלת ורד ומושיק

ונעשית עבודה לקראת שיפור הרווחיות של

בני משק שאינם חברי הקיבוץ .חברה

ענפי המשק ופיתוח מקורות מחיה חדשים.
חלק מהתהליכים יהיו מאתגרים ואולי

שאינם חברי הקבוצה תתאפשר רק במקרים
מיוחדים ,כשבנים נפטרים חס חלילה בחיי

אפילו לא נוחים עבור חברים רבים ,אך אנו

קדישא והמזכירות מציעים :קבורת בנים

בטוחים בצורך בהם ומאמינים ביכולתנו
לעמוד באתגרים כחברה קיבוצית ערכית
ומלוכדת.

הוריהם החברים .זהו דיון משלים לשאלות
אחרות בנושא קבורה בהן עסקנו בחודשים
האחרונים ,במטרה להתכונן לאפשרות שלא
ניתן יהיה להגדיל את בית הקברות שלנו.

אחרי החגים
ניחוחות של גשם ראשון באוויר (רגע ,עוד
לא סיימנו את קטיף הכותנה) ,ואנו חוזרים

מזכירות
המזכירות מסיימת לגבש את המלצותיה

לשגרה הברוכה אחרי עונת חגים ארוכה
במיוחד ,ללא חג הנפגש עם שבת .זה המקום
להודות ולהוקיר את כל החברים שטרחו
וסייעו בידינו לעבור את החגים בשמחה

להתאמת תקציב הקיום לביצועי המשק
בשנים האחרונות .צוות מטעם המזכירות,
בהרכב :נח חיות ,עמית חפץ ,סיון לנג ונטע
עמיר עבר על הסעיפים השונים ונפגש עם
מרכזי ועדות ומרכזי ענפים צרכניים במטרה

וברגיעה .לצוות הגבאים ולבעלי התפילה
שארגנו תפילות יפות ומרגשות ,לצוות ענף
המזון שטרח על ארוחות מושקעות
וטעימות ,לאנשים שסייעו בהכנת הסוכות

למצוא את הנקודות בהן ניתן לחסוך
ולהתייעל ,ובמקרים אחדים ,גם לצמצם את
הצריכה .הנושא כולו יובא לדיון באסיפת

ופירוקן ,לענף הבגד שהתאמץ להחזיר לנו
חולצות לבנות נקיות ומגוהצות ,וכמובן
לשאר ענפי המשק והשירותים שטרחו
והצליחו לתת שירות מלא בשבועות של

החברים הקרובה .דפי מידע ניתן יהיה לקבל
במזכירות ,החל מיום שני הקרוב .חברים
שמעוניינים בכך יוכלו להציע את
הסתייגויותיהם.

עבודה חסרה .לכל אלה ולאחרים הראויים
לכך ,התודה והברכה.
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אחות כוננת בשבת – אילה עמיר.
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
16:45-14:30
יום ראשון
15:30-14:00
יום שני
13:00-09:30
יום שלישי
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -

MRKYAVNE@clalit.org.il

נעילת המטבח
החל מהשבוע הבא ,בכל ערב בשעה  ,20:30המטבח ,כולל הכניסה
לפינת לחם והמקרר החלבי ,יינעל על ידי שומר רכב.
אנו מקווים שעל ידי כך נוכל למנוע הסתובבויות לא רצויות.
דוסי אלטמן וסיון לנג

ירקונים  - 1לראות את האופק
תוכנית ירקונים לשנה זו בתהליך גיבוש ואישור ,ובינתיים נוכל לומר כי
הסיורים הראשונים יוקדשו ל"עיירות פיתוח" .ב 1955-יושבו על "כביש
הרעב"  28משפחות ממרוקו ותוניסיה ,להקמת "מרכז איזורי" חדש בנגב,
ושוכנו "בצריפים נאים" ,כפי שדווח בעיתונות באותה עת.
סיור באופקים עם רפי טויזר ,מוותיקי העיר ,איש חינוך ופעיל חברתי (ואבא
של שלומי ,חברנו) .ככל שיותיר הזמן ,מפגש עם תושבים וביקור בביה"כ ע"ש
רבי דוד ומשה.

ביום שני ,כ"ט בתשרי ( - )28.10יציאה בשעה  ,15:15חזרה משוערת ב.21:00 -
אריה ברנע ,אליקים איטלי ואבי ששון.
שערי ירקונים פתוחים לכל  -שנה טובה ומבורכת!
ברכות והצלחה לטליה וכמן שהגיע אלינו מלונדון והתגייסה
לצה"ל .טליה תתחיל את שרותה הצבאי במחווה אלון
ותאומץ ביבנה ע"י משפחת וכמן (ולא בכדי)
ועדת צעירים
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"כל מה שילד צריך זה מבוגר אחד שמאמין בו"

ר ' קרליבך

צעירים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בשנת תש"פ
שם

שנת לימוד

נושא

אדר
אניקסטר
אריאל
גדיש
גולדמן
גליק
דגני
זלקינד
טסלר
טסלר
טסלר
טסלר
כהן
ליבר
מניס
נחליאל
נחליאל
סימון
עפרוני
תדהר
תדהר

תמר
אופק
ארד
הילה
גדיאל
יוחאי
שובל
הדר
ניבה
אסף
אשל
אלה
לוטם
הדר
הדס
גולן
שושן
נורית
מגל
יובל
ניצן

סיעוד ,אשקלון
מדעי המחשב ומתמטיקה ,אונ ת"א
הנדסת מכונות ,אריאל
עבודה סוציאלית ,מככלת הדסה
הנדסת מכונות באיניברסטת ת"א
מדעי המחשב –אונ' פתוחה
הנדסאות בניין ,מכללהלמינהל ,אשדוד
מכינה להנדסה -אריאל
עצוב גרפי ואיור ,מכללת תלתן ,חיפה
מתמטיקה ,אונ' העברית
למודי א"י+תנ"ך ,הרצוג
קרימינולוגיה ומקרא-אונ' העברית
מדעי ההתנהגות -מכללה למנהל ,ראשלצ
חינוך משלב-חינוך מיוחד על יסודי ,דוד ילין
משפטים ,ספיר
ביולוגיה חישובית ,אונ העברית
סיעוד ,חיפה ,עתודה אקדמאית
עבודה סוציאלית ,ספיר
מזמור ,גבעת וושינגטון ,לימודי מוסיקה
אומנות ,בצלאל ,ירושלים
מורה מוסמך ליוגה ,וינגייט

גדיש
וייצמן

גל
לירון

קלינאית תקשורת-ת"א (תה"ש)
עצוב גרפי ,מכללת מנטור ,ר"ג

אניקסטר
בגלייבטר
גוטליב
וולף
ליבר
ליברמן
מרמור

מנור
פז
דפנה
עידו
אור
דביר
יניר

עצוב גרפי+חינוך ,ויצו ,חיפה
תרבות הפקה ויצירה  -ספיר
חינוך לגיל הרך ,מכללת אוהלו ,קצרין
כלכלה +פסיכולוגיה ,אונ' ת"א
מקרא  -האוניברסיטה העברית
תקשורת ,מדעי המדינה ויחב"ל
מדעי המחשב+תלמוד

אניקסטר
הקשר
כהן
ששון

עז
שירה
אודיה
נעם

הנדסת תעשיה וניהול ,אריאל
חינוך מיוחד לגיל הרך
חינוך גופני
ניהול עסקי -סמינר הקיבוצים

אטיאס
גדסי
גנוסר
וייסמן
וייסמן
נחליאל
צרויה

נעה
ברק
מירב
עדן
אלון
פלג
דור

סיימה הנדסאית עיצוב מדיה +עריכת וידאו
סיים בימוי והוראת תיאטרון ,סמינר הקיבוצים
סיימה לימודי מזרח אסיה ויפן+סטטיסטיקה
סיימה פוליטיקה וממשל  ,תואר 2
סיים פוליטיקה וממשל
סיים מדעי המחשב +מתמטיקה ,העברית
סיים תואר ראשון בפיסיקה ,ממשיך לתואר שני

שניה

רביעית

למתחילים,לממשיכים ולמסיימים
גאים בכל אחד ואחת מכם ומאחלים לכם הצלחה והנאה מרובה בדרכיכם הברוכה
בשבילכם ,בהערכה רבה ובאהבה חברי ועדת צעירים
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רוח סתיו  /גרי אקשטיין
רּוחַ ְסתָ יו אֶ ל הַ חַ ּלוֹן הֵ בִ יָאה חֶ זְ יוֹנוֹת
ֶשל י ִָמים ָק ִרים וְ ֶשל ַש ֶּלכֶת
ּובַ בַ יִ ת שּוב הָ ַאף ָדבֵ ק לַזְ גּוגִ ּיוֹת
וְ חֶ ְשוָן דוֹחֵ ק חֻ ּמ ֹו ֶשל ַקיִ ץ.
ּוכְ עָ לֶה נ ִָדף בָ רּוחַ
כְָך דוֹאוֹת הַ ּמַ ְח ָשבוֹת
אֶ ל ֶשמֶ ש בְ חֻ פְ ָשה
וְ עַ ל י ֵָרחַ ֶשכָבָ ה בַ ח ֶֹרף
וְ ִאילָן ָקטָ ן ָשכּוחַ
ִמ ְשּתוֹפֵ ף בְ צֵ ל ָאבִ יב
וְ רּוחַ יְ גֵעָ ה נו ֵֹשאת מַ ָשא
ַל ֲעיֵפָ ה עַ ד הָ ָאבִ יב
רּוחַ ְסתָ יו אֶ ל הַ ְד ָרכִ ים הֵ בִ יָאה הַ בְ טָ חוֹת
ֶשל י ִָמים טוֹבִ ים עו ְֹמ ִדים בַ פֶ תַ ח
וְ י ֹונָה ְּת ִמימָ ה נו ֵֹשאת עָ נָף לְ מַ זָ ל טוֹב
ּושל ִֵמים ְשלֵוִ ים פְ נֵי הַ ָשמַ יִם
ְ
וְ עוֹבֶ ֶרת לָּה ח ֹולֶפֶ ת עוֹד ע ֹונָה וְ עוֹד ְּתקּופָ ה
ּומ ְש ַּתנֶה בְ תוְֹך ָשבּועַ
וְ הָ ע ֹולָם כְ ִמנְהָ ג ֹו נוֹהֵ ג ִ
וַ אֲ נִי עוֹמֵ ד ָּתמֵ ּהַ ִמ ְת ַק ֶשה ְקצָ ת לְ הָ בִ ין
אֲ בָ ל ַאף פַ עַ ם ֹלא אֵ ַדעּ ,ולְ פָ נַי ִסבָ ה לְ הַ אֲ ִמין
ירה מַ ְח ָשבוֹת וְ זֶ ה ֹלא ַדי לָּה
רּוחַ ְסתָ יו ִהבְ ִה ָ
רּוחַ ְסתָ יו עָ ְשתָ ה ֵשרּות יָפֶ ה...
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על השיר–יצחק ברוכי

