י"ב באייר תשע"ט
()17.5.19

"וַיְ ַד ֵּבר ה' ֶאל מ ֶֹשה ְב ַהר ִסינַי"

שבת פרשת בהר
צאת השבת 20:14--

כניסת השבת 19:10 -
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שבת פרשת בהר
ליל שבת
19:10

הדלקת נרות

רבע שעה

מנחה ,קבלת שבת ותפילת ערבית

לאחר הדל"נ

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש

08:30

תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו של איציק כהן

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 בבית הכנסת  /לאחר התפילה שיעור "צורבא מרבנן"

20:14

צאת השבת

מזל טוב לחנה יעיר ,להולדת הנין ,נכד ליואל ונעמה ,בן לתמר ועמיחי.
מזל טוב לנחמה יהושע לבר המצווה של הנכד עודד ,בנם של מרים וטבי לוין.
מזל טוב לאסתר לוי להולדת הנינה ,נכדה לפנחס ומרים בובליל ,בת לניר ורינה טל.
הבית האדום ,בו מוצגת תערוכת אפרת עפרוני "למנצח שיר מכחול"
יהיה פתוח בשבת מ 17:00-עד .19:00
גלריית רפי סגורה בשבת זו.
משק הילדים פתוח בשבת מ 17:00-עד .18:00

זמני תפילות
מנחה–לימוד-ערבית בבית הכנסת ,בשעה 19:30
בשכונה הצפונית ,מנחה  -בשעה  ,18:30ערבית ב20:30-
בשכונה הדרומית – ערבית – 20:15
 - 13:20מנחה גדולה בחדר אח"מ.
מנחה גדולה בשעה ( 13:00א' עד ה') בחדר אח"מ
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נקודה למחשבה
אחד האנשים היחידים שזכו בתורה
לביטוי מפורש על מעלותיו הוא משה רבנו,
המנהיג הראשון של עם ישראל .התורה
מציינת את מעלתו באמירה" :וְ ָה ִאיׁש
ָאדם ֲא ֶׁׁשר ַעל ְפני
ֹׁשה ָענָיו ְמאֹד ִמכֹל ָה ָ
מ ֶׁ
ָה ֲא ָד ָמה" )במדבר י"ב ג') .
מכל מעלותיו הרבות של משה ,דווקא
מידת הענווה שהייתה בו ,היא שזיכתה
אותו לקבל את התורה

ולמוסרה לבני

ישראל.
ניתן לשאול כאן שאלה ,שהמענה עליה
צריך להוות אות לחיי כל אחד ואחת
מאתנו :איך ייתכן שאישיות כמו משה
לא ידעה להעריך את גדולתו העצומה,
ויתרה מזו :איך ייתכן שמנהיג בישראל,
שעצם תפקידו מחייב להיות מורם מעם
ותקיף ,יוכל להיות עניו יותר מכל אדם
אחר? ביכולתו של מישהו לדמיין מנהיג
מוצלח שהוא גם עניו כל כך?
ההסבר הוא ,שמשה אכן הכיר את גודל
מעלותיו ,את כישרונותיו הכבירים ,את
העובדה שדווקא הוא נבחר להיות זה
שהתורה תינתן לעם ישראל על-ידו; אך
הוא לא זקף כלום לזכותו ולאישיותו

 /עמייעל גורליק
השילוב בין שתי תכונות נפש הפוכות -
מנהיגות וענווה  -הוא חשוב לכל אדם
בגישתו אל התורה .רמז לכך מוצאים
בשם הפרשה' ,בהר' .ההר שעליו ניתנה
התורה .חז"ל מספרים שכאשר רצה ה'
לתת את התורה ,החלו ההרים רבים
ביניהם וכל אחד ואחד מהם ציין את
מעלותיו .אולם הקב"ה בחר דווקא
בהר סיני ,הנמוך מכל ההרים  ...כדי
להדגיש את חשיבות הענווה.
ראוי להבליט את השילוב האמור בין
ענווה מצד אחד והתנשאות (קדושה) מצד
שני .יהודי נדרש שיהיו בו שתי התכונות
הללו; מצד אחד עליו להיות עניו בתכלית,
ועם זאת צריך להיות בו העוז להתמיד
בדברים המחוברים לחיי התורה.
כתנאי ראשון לקבלת התורה צריך אדם
יהודי להיות בעל תכונה של 'הר' :הגבהה
והתנשאות של קדושה ,בכדי שיוכל לעמוד
מול הקשיים ולמלא את מצוות הקב"ה.
אך מהצד השני צריך ה'הר' הזה להיות
הנמוך מכל ההרים ,על מנת שהאדם יחוש
כל העת את מידת הענווה.
שבת שלום

העצמית.

יתארחו אצלינו בשבת
המגורים בפנימיית התיכון

מקשרים – נחום ורבקה ריין
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שולחן תרבות /

רחלי ויצמן

שלום לכולם!
אירועי יום השואה ,יום הזיכרון ויום

 -על שיתוף הפעולה ,לחברי המקהלה,

אירועים

לילדי חברת הילדים והצוות ,לכל

צמודים ,רגישים ,כואבים ,ושמחים.

המתנדבים והתורנים ,לכל העוזרים

לשמחתנו ,למרות השינויים והמורכבות

והמפרגנים .תודה רבה .ללא עזרתכם

הם עברו בטוב ,בצורה מכובדת ,מרגשת

ושיתוף הפעולה לא היינו יכולים לעמוד

ושמחה.
ברצוני להודות לכל מי שנתן כתף ועזר

במשימות של החג.
ומה לפנינו?

בכל האירועים :לצוות ההגברה ,לצוות

יום ירושלים  -נעלה את ירושלים על

תערוכת יום הזיכרון ,לצוות טקס יום

ראש שמחתנו ביום ראשון ,כ"ח באייר,

העצמאות

העצמאות,

מאחורינו.

לצוות

אלו

הפיקניק,

.2.6

לצוות

האקונומיה  -מטבח וחדר האוכל,

חג השבועות  -באסרו חג ,יום שני ,ז'

לחברת הנעורים ולצוות החינוכי ,לצוות

בסיון ,10.6 ,נקיים הפנינג חקלאי ובסופו

נאמני התרבות ,לצוות הטיול ,לחברי

ארוחת ערב חודשית .פרטים בקרוב בלוח

ועדת תרבות ,לרותם בית אריה ושמעון

המודעות.

בזק – על שירה ונגינה ,לאלכס בקר היקר

שבת שלום

בשבת פרשת בחוקתי נציין כ' שנים לחזרתנו לבית הכנסת המשופץ.
במסגרת האירועים השונים נארח את הזמר אודי אולמן
והחזן חיים שטרן עם הרכב מלווה.
כמו כן נארח את אדריכל ביהכ"נ דוד קאסוטו.
פרטים ושעות יתפרסמו בשבת הבאה.
עדו עפרוני  -מפיק השבת
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עוני של ניצולי שואה  -שיעור
כמו אלישע תשבי וכמו בוודאי רבים
מאיתנו ,גם אני לקחתי ללב את הכתבות על
עוניים של ניצולי השואה .כשכנה של משפחת
אריכא ,החלטתי לברר את העובדות אצל
אשתו של עדי אריכא ,עו"ד גלי מאיר אריכא,
המשמשת כיועצת משפטית של הרשות
לזכויות ניצולי השואה.
גלי מזימה את השמועות באופן חד משמעי,
ומסבירה" :יש אבחנה בשני מעגלים של
ניצולי שואה .הראשון הם אנשים שנרדפו ע"י
הנאצים ושהו בגטאות או במחנות .והשני
הוא יוצאי ברה"מ לשעבר ,שעלו לארץ בשנות
ה .90-הם נרדפו ונדדו מזרחה .הם לא היו
במחנות ולא פגשו נאצים בחייהם ,ורק לפני
זמן לא רב הוכרו כניצולי שואה.
כל מי ששייך לקבוצה הראשונה ,ללא קשר
למצבו הכלכלי ,זכאי לסכום מינימלי שהוא
כ ₪ 2500-ומעלה לחודש .על פי המצב
הכלכלי ,יש השלמה עד מעל ₪ 10,000
לחודש ,ובנוסף הטבות (פטור מתשלום על
תרופות ,מימון לטיפול רפואי הקשור
לרדיפות בשואה ,אביזרים רפואיים ,סיוע
במימון מסגרת סיעודית או מטפל ,תשלום
שארים מלא על בן זוג שנפטר למשך שלוש
שנים ,ואח"כ תשלום חלקי ועוד  -ניתן
לקרוא באתר) .הקבוצה השנייה ,של יוצאי
ברית המועצות לשעבר ,מקבלת סכומים
פחות גבוהים ,אך גם המצב שלהם השתפר
בהרבה מאז הוכרו כניצולי שואה".
השנה ,מוסיפה גלי ,הופיעו ביום השואה כמה
כתבות שהראו אנשים שעברו את הגטו או
5

במידע כוזב  /דינה ספראי
המחנה בסבל ובחרפת רעב .העיתונות לא
ביקשה את תגובתנו .אחר כך בדקנו כל
מקרה באופן פרטני ,והתברר שהם מקבלים
מעל  ₪ 10,000לחודש  +ההטבות.
מכיוון שגלי מייצגת ממסד ,ביקשתי גם
מתמי חיות ,מנהלת מועדון "עמך" ברחובות,
לשתף אותי בחוויה האישית שלה .גם תמי
מוחה על המידע השגוי ,ולא פחות מכך ,על
ההתמקדות במסכנות הכלכלית של ניצולי
השואה.
לדבריה" :כל פעם מתקשרים אלינו
ומבקשים ניצולי שואה מתחת לקו העוני .לא
מעניין אותם להעצים את הקבוצה הזאת,
ולהראות את התרומה הגדולה ,הכוח הכלכלי
העצום והיכולות של ניצולי השואה האלה,
אלא מחפשים בנרות ומדגישים את 'ניצול
השואה המסכן' .זה לא משקף את המציאות.
רובם אנשים שתרמו ובנו .הם התחילו מכלום
ורובם היום תומכים מאוד יפה בילדים.
בסוף ,התקשורת באמת מוצאת אנשים,
שהם לרוב או עריריים ,או עם בעייתיות בתוך
המשפחה ,או מורכבות אחרת שגרמה לכך
שאדם מסוים נפל בין הכיסאות והגיע למצב
מחפיר ,כמו הדירות שאוהבים לצלם
בטלוויזיה .זה כבר מעיד על התייחסות
חולנית לנושא .אולי יש איזה קשר קטן
לשואה אבל זה יכול לקרות גם למישהו שלא
היה שם.
אני חושבת שעכשיו זה משתנה ,ומעלים יותר
עדויות אישיות שחושפות גבורה ,כח חיים
ועשייה".

צמיחה דמוגרפית---דו"ח ועדת הקליטה  /טובה פניני
מיהו קהל היעד שלנו ומאיפה מגיעות
עם כניסתי לתפקיד מנהלת צמ"ד ,לפני
כשמונה חודשים  -פנו אלי מספר חברים,

אותן משפחות צעירות?

כל אחד עם גישה אחרת ומחשבות שונות

 .1קליטת בני/ות משק :בני המשק הם
ממשיכי דרכנו הטבעיים ,ואנו רואים

החדש ,בהדגישם כי נושא הקליטה חשוב

חשיבות רבה בחזרתם הביתה ובבחירתם
לבנות את ביתם בתוכנו .בני המשק

"למה בכלל צריך פה קליטה"?
נושא הקליטה הוא מורכב ורחב ,ופנים

מכירים את המערכת על יתרונותיה
וחסרונותיה ,מרגישים מחוברים למקום

רבות לו .כל מי שמכיר את יבנה רואה מיד
את מפעל החיים המרשים ,פרי עמלם של

ולערכיו ,והם נכס לא רק למשפחה
המיידית אלא ל"משפחת קבוצת יבנה".

הדורות המייסדים ,שבנו פה ישוב פורח
ומשגשג .חשוב להבין שכדי להבטיח את

ישנה חשיבות גם לבני ובנות הזוג שמגיעים
מבחוץ ,שמעשירים את הקהילה ומכניסים

המשך קיומה של היצירה הזאת ,יש לדאוג
להמשך צמיחתה והתפתחותה בכל

אליה רוח חדשה ורעננה.

לגבי קליטה .רבים ברכו אותי על תפקידי
מאוד לקבוצת יבנה .אחרים תהו בקול רם

 .2קליטת תושבים :התושבים ,החיים
בתוכנו במסגרת עבודתם בתחומי החינוך,

ההיבטים – החברתי ,הכלכלי ,החינוכי
והרוחני .לוועדת קליטה תפקיד בשמירה

מהווים אוכלוסייה מתאימה ואיכותית

על האיזון הדמוגרפי ועל הקהילה כרב-
דורית ,פעילה ומתרחבת.

לקליטה.
במשך תקופת התושבות ישנה אפשרות
להיכרות הדדית ולבדיקת התאמה

לאחר מספר חודשים בתפקיד אני מבינה

ראשונית של המשפחות ,עוד לפני הגעתם
לשלבי קליטה .הם מצדם  -יכולים לבחון

עד כמה נושא הקליטה הוא לא רק חשוב
אלא גם מורכב .הקליטה טומנת בחובה

את אורח החיים המיוחד שלנו ,לנסות

אתגרים רבים – הן ברמה האישית והן
ברמה הקיבוצית ,הן מצד הקולט והן מצד

להבין כיצד המערכות שלנו פועלות,
ולהיחשף למורכבות החיים בקהילה
שיתופית (מעבר ליתרונות וליופי הבולטים

הנקלט .יחד עם האתגרים ישנה גם הרגשת
סיפוק ,כאשר לצד פנים מוכרות וחברים

לעין) .ואילו אנחנו  -יכולים להכירם,
לראות את כישוריהם ויכולותיהם,

ותיקים ,אפשר לראות את השתלבותן של
משפחות צעירות בתוכנו.

ולהיווכח כיצד הם יכולים לתרום
לקהילתנו.
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 .3קליטה חיצונית :באופן שוטף מגיעות

מלווים קבועים מטעם הוועדה ,אשר

פניות של משפחות המעוניינות להיקלט

תפקידם להתעדכן במצב הזוג ,לענות על

בקיבוץ .חלק מן הפניות נמצאות מיד כלא

שאלות במידה והן מתעוררות ,ובאופן

מתאימות מסיבות שונות ,ועם חלקן אנו

כללי  -להיות כתובת עבורם .בנוסף ,אנו

מתקדמים עד לכדי קליטה.

ממליצים לזוגות משפחה מאמצת (גם

כל פנייה לקליטה ,מכל שלושת המסלולים

לבני/ות המשק) ,שתפקידה להיות כתובת

שפורטו ,עוברת מערכת של סינונים,

נוספת עבור הזוגות ,ועד כה רואים בכך

שכוללת :מילוי שאלון היכרות קצר ,דיון

תועלת

של

ראשוני בוועדה ,פגישת היכרות מעמיקה

קליטתם.

רבה

בהיבטים

השונים

יותר עם נציגי הוועדה ,ולבסוף  -ביצוע
מבחני אישיות מקיפים במכון חיצוני.

תפקיד נוסף של הוועדה הוא לחזק את

בתום התהליך ,במידה והזוג נמצא מתאים

תחושת השייכות בין הנקלטים לקיבוץ

 -הוא מתחיל את תהליך הקליטה ,אשר

ובינם לבין עצמם .לאחר שנפגשנו עם

אורך שנתיים :שנת אורחות ושנת

(כמעט) כל הזוגות שבאחריותנו לשיחות

מועמדות.

אישיות לפחות פעם אחת ,אנו מפנים את
תשומת

לבינו

לתכניות

קבוצתיות

ופעילויות שונות לחיזוק תחום זה.

כיום ישנן  21משפחות באחריות ועדת
הקליטה ,בשלבי הקליטה השונים  -החל
מעצמאות כלכלית ועד למועמדות.
הנקלטים לא תמיד מכירים את אורח

אסיים בתודה לחברי הוועדה שעובדים
יחד איתי :יהודה שריד (מזכ"פ) ,תולי

החיים השיתופי ואת המסורות והקודים
ה"יבנאיים" ,ולכן תהליך הקליטה דורש

בגלייבטר ,בועז בלנקשטיין ,דנה מדניק,
דפי ליבר ,איילת לסלוי ,נדב עמיר ונטע

ליווי ,הקשבה וסבלנות .תפקיד הוועדה

קנדל  -על הגעה עקבית לישיבות ,ביצוע

הוא ללוות את הנקלטים בכל תחומי

התפקידים ועבודת הצוות הטובה.

השתלבותם – בתחום
החברתי ,חינוך הילדים ועוד.

מאחלת לכולנו שקבוצת יבנה ,כקהילה,

התעסוקתי,

כדי להקל על תהליך הקליטה אנו
מקיימים שיחות תקופתיות יזומות עם כל

תמשיך לצמוח בכל המובנים ,ונזכה
לראות את דור העתיד צומח ונבנה בתוכנו.

זוג הנמצא באחריותנו .לכל זוג ישנם שני
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ירקונים  - 10בית הברכה  -בגוש עציון
ב 1947-מגיע לגוש עציון מיסיונר ורופא אמריקאי ומקים בית חולים לחולי שחפת ,בית ספר
לאחיות ,וכנסייה .לימים נבנתה גם אכסנייה לצליינים שתיפקדה עד  .1995לפני מספר שנים
נרכש האתר על ידי יהודים.
סיור ומפגש עם ליאור לוי ,יזם תיירות פעיל בגוש עציון.
יום שלישי ,כ"ג באייר .28.5 ,יציאה בשעה  .15:30חזרה משוערת20:30 :
למגיעים עצמאית – 16:45 :צומת גוש עציון.

אריה ברנע ,אליקים איטלי ואבי ששון

עונת ההשקיה החלה
לחברים שלום רב!
בשבוע הקרוב נתחיל להשקות דשאים ,שחלקם סמוכים לבתי החברים
אנו מבקשים להודיע בזמן על כל פעילות שקשורה לשימוש
בדשאים ,על מנת למנוע נזקים לרכוש.
אנו מבקשים מכם לפנות את הדשאים כל יום לפני חצות הלילה,
שזו השעה בה נפתחות הממטרות בסמוך לבתי המגורים.
הדשא לא יושקה כראוי אם הממטרות יכוסו ע"י ציוד כלשהו
(צעצועים ,רהיטים וכד').
ימי ראשון ושני הם ימי כיסוח הדשאים ,אנא דאגו שהדשאים
יהיו פנויים לצורך הכיסוח.
ישראל זלקינד וצוות הנוי

תודה על שיתוף הפעולה

היעד

השעה

הנהג

הערות

אשדוד

07:15

יוסי שנקר

בתיאום מראש

נען

שעות הבוקר

מרב שליסלברג

סביב השעה  .8:00יש לתאם עם אורית בנדב

רכבת יבנה מערב

14:20

ענף הרכב

בתיאום מראש

רכבת יבנה מערב

16:20

ענף הרכב

בתיאום מראש

הסעות קבועות של ענף הרכב
טלפונים לתיאום :שמוליק ליברמן –  ,050-6998554יוסי שנקר – ,050-6998355
נסיעה נעימה ובטוחה!
מרב שליסלברג – .050-6998527
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שתדעו לכם
אחות כוננת בשבת – ליזט.
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום שני 15:30-14:00
יום שלישי 13:00-09:30
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-13:30 -
בהזדמנות זו אנחנו מבקשות להזכיר את מספר הפקס של המרפאה 08-6512556 :
יום ענף גיל הרך
ביום ראשון ,כ"א באייר 26.5 ,ייצא צוות הגיל הרך ליום ענף.
מי שיכול/ה לעבוד ביום זה בגיל הרך ,מתבקש/ת ליצור קשר עם
לינוי עדיקה.

שבת בר המצווה של אמיר לנג תתקיים אי"ה בשבת פרשת במדבר ,כ"ז באייר)1.6( ,

פרטים והרשמה בלוח ועדת התרבות
רוצו להירשם!
ביום שלישי ,ח' בסיון  ,11.6תתקיים מכירת בגדי ים במחסן הבגדים מ 16:00-עד  .19:00עפרה

חוג תנ"כ עם חנה לבל מתקיים בימי ראשון בשעה  8:45במרכז יום

אפי מגיע לעשות תספורת לגברים
אפי יגיע ביום חמישי – ל"ג בעומר
מ 7:00-עד  12:00ומ 15:00-עד 19:00
וביום שישי מ 13:00-עד .15:00

היכן?
בחדר הפנימי במתחם החן והיופי
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(חדר עו"ס בית סביון)

דילמת עורך עיתון
ואיך הסיפור המשפחתי מתגייס להצילו  /שמשון

בלילה לא מצאתי מנוח .עד חצות לא
הגיעו חומרים חדשים למערכת ,אני

בנחיתה ואת השאר תשאירו לי .היעד
שנבחר ,איך לא ,היה איצטדיון הקאמפ-

הולך לסגור את "מבית" ונותרו כמעט
שני עמודים ריקים ,אירוע שלא זכור לי

נואו בברצלונה ,שם נופיע בפני המלך
מסי ,המכונה "הפרעוש" .המשחק שעלה

כמותו .אפילו פרסומות כבר לא נשארו
לי במחסנית .ישנתי מעט ,התעוררתי

בגורל היה בארסה ,בה משחק המלך נגד
היריבה המושבעת אתלטיקו מדריד,

בבעתה ,הדלקתי את המחשב והתחלתי
למלא את השורות ,על כל צרה שלא

הנמצאת במקום השני.
את השבת עשינו בברצלונה .ההתארגנות

תבוא .והנה הסיפור:
אז כך .לפני כמה שבועות נסענו לבקר

היתה לדוגמא ולמופת .ראשי המשלחת
דאגו לדירה במרכז"* ,כשרה" ומרווחת,

את המלך .לסיום העשור השישי לחיי,
ביקשתי להעניק לעצמי שי צנוע .לראות

ובית הכנסת  -בקרבת מקום.
מהבית הבאנו מיחם ופלטה לשבת ,חלות

משחק כדורגל בחו"ל ובמקום נחשב.
כינסתי את בני המשפחה והם אמרו שזה

ובשר ומיני מטעמים .ביום שישי "עשינו
שוק" בשוק המפורסם לה-בקוריה

שי סביר וראוי לאדם בגילי ,ואני בפרץ

שבמרכז שדרת הרמבלה .ילדיי שלמדו

של התרגשות ושמחה הזמנתי את ָבנַי

לבשל  -ואני אומר במלוא הצניעות שהם

ו ֲח ָת ַני להצטרף אלי .הם כמובן נענו

לא למדו זאת ממני ,והיה להם בבית ממי

ברצון ,אך עברו עוד שלוש שנים עד

ללמוד " -נתנו בראש" ואני התמוגגתי,

שבשלו התנאים .אני מצידי ביקשתי
מהם להאיץ ,מכיוון ששחקן הכדורגל

התמלאתי גאווה ,ובזמן ההגשה פצחתי
בהתרגשות בזמירות שבת.

המדובר חגג כבר  32ואיך שלא נסתכל על
זה ,מבחינת כדורגל קשה לומר שהעתיד

עם "שק" על הראש מצאתי את עצמי
בשערי הקאמפ-נואו .קשה לתאר במילים

עוד לפניו .אם לא נזדרז ,גם המלך בסוף

את האווירה המחשמלת 92,423 .צופים

יזדקן ויפרוש.

עומדים ומקבלים את פנינו במחיאות

עוד בקשה היתה לי .אני  -ה"מוריס
קהאן" שלכם ,ואתם  -שחררו אותי

כפיים סוערות .הרגשתי כאילו הכל הוכן
לכבודנו (אולי קצת התבלבלתי?) תחשבו,

מדאגות ,שימו לי שק על הראש ותורידו
אותו רק שנהיה באיצטדיון ,שזה אומר:

זה כאילו ,לדוגמא ,כל העיר כפר סבא -
גברים ,נשים ,ילדים וטף במגרש אחד.

הארגון עליכם ,תדאגו שלא נתרסק

התישבנו ביציע המרכזי קרוב לכר
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הדשא ,ממש וכמעט הושט היד וגע בו,

היתה איזו אוהדת שאמרה הרבה

במלך מסי .לאור יכולתו האדירה,

"פוטה" אבל חוץ מזה היא היתה נחמדה.

במיוחד בתקופה האחרונה ,של המלך

ואז ,בדקה ה 85-הובקע השער בפעם

מסי ,זה מרגיש כמו  21שחקנים על
המגרש ועוד אחד ,וזה מטורף והקהל

הראשונה ,בישול של המלך והבקעה של
לואיס אלברטו סוארס המכונה זוארץ,

משולהב .שבועות לפני המשחק התפללתי
כל בוקר שלא יישרט המסי ולא תיפול

וכעבור שתי דקות הובקע השער בשנית
והפעם המלך עשה זאת ברגליו ,לאחר

שערה משערות זקנו האדמוני .תפילותי
נענו .לשמחתי מסי הגיע למשחק בכושר

שהשתובב ברחבה .בבית ,ביבנה מחאו
לנו כפיים.

שיא .הקהל היה ידידותי ובטירוף גם

עד כאן .מלאו השורות

יחד .צירוף מקרים מעניין ,שלדעתי קשה

ותודה גדולה לנשותינו היקרות שעודדו

לראות בארצנו חמת המזג והקטנטונת.
ולא שהספרדים הם קרי מזג .הקהל היה

אותנו לצאת מהבית וקבלו אותנו חזרה
כאילו אנחנו אלה שהבקענו את השערים.

רב גוני ולא התחלק לרעים ולטובים,
מבוגרים וצעירים ומשפחות עם ילדים.

עכשיו הן חיות את החלום שלהן!!
ַאנד ֶׁרס
ְ
ושוב תודה מיוחדת ל ְליֹונל

לא שמעתי קללות ,או שאולי לא הבנתי
מספיק את השפה ,כי מאחורי ,בכל זאת,

יני שהיה שם בשבילנו.
'יט ִ
קּוצ ִ
לאֹו ֶׁמ ִסי ִ
*"כשרה" ומרווחת  -מפתח ללובי ,מפתח לדירה
וללא חיישני תאורה.
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אורח  /נתן אלתרמן
ּיֹוד ַעת
ַאת ַה ַ
ָאביבֵּ ,הן ַרק ְ
ירי ֵּתלִ -
ִע ִ
ַאת!
ָפה ְ
טֹובה וְ י ָ
ַעד ָמה ַע ִליזָה וְ ָ
אֹור ַח,
יטיֲ -א ִפלּו גַם הּואָ ,ה ֵּ
ַה ִב ִ
ַמ ְרגִ יש ֶאת ַע ְצמֹו ְכ ָח ִליל ְב ִת ְזמ ֶֹרת!
ּזֹור ַח,
אֹור ְך ַה ֵּ
ַאהב ְב ֵּ
גַם הּוא ִמ ְת ֵּ
ּסֹואן ִב ְס ַח ְרח ֶֹרת!
יל ְך ַה ֵּ
ְב ֶש ֶטף גִ ֵּ

על השיר – יצחק ברוכי

כתובת המערכת  bimkomon@gmail.comקבלת כתבות והודעות עד "רביעי בארבע"
מבית ממומלץ לקריאה בגרסה צבעונית ,בקהילנט או/ו בדף הפייסבוק "קבוץ יבנה"
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