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 נח חיותדו

 

 

 

(22.7.15) - בתשפ"  בתמוזז ט"  

 

 

במהדורה מוגבלת במיוחד לרגל האירוע שעון "עדי" יוקרתי שיצא  –  21-ההנציג שלנו במכביה 

    , לשעון מצורפת  הקדשה של אריק זאבי, יו"ר המכביה. שעונים 21של 

 פנחס שבת פרשת 
 :3020 –השבת צאת   :2619 - תכניסת השב

1518 
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 ילמד והקידוש בשבת בבוקר אחרי התפילה 

   יוחאי עופרן

 נושאב

 "שני קנאים נכנסים למערה"

 *** 

בשבת אחרי הצהריים, אחרי מנחה, ילמד 

  פרופ׳ ישי עופרן

 בנושא

״דברים שרואים מכאן לא רואים   
 משם אצל משה ופנחס״ 

 אנא הביאו עמכם לשיעור  תנ"ך 

 לך  ואני תפילתי

 

 19:40 – בימי החול תפילת מנחה 

   פנחס שבת פרשת  

 הדלקת נרות   - 19:26

 ערבית   , קבלת שבת,  מנחה - 19:41

 , קידוששחרית ומוסף -  08:30   

 מנחה גדולה  -  13:30   

 מנחה קטנה  -  17:30   

   צאת השבת – :0320  

 

    

 

 :זמני צום י"ז בתמוז )נדחה משבת ליום א'(

 תחילת הצום    -   04:22

 "מנחה "ויחל   -  13:15 

 סוף הצום  - 20:08 

 

המצווה  *   אריהלבת  בית  להורים  שירה  ואסף,  וסבא  רעות  ולסבתא  אסתר  , 

 ולכל המשפחה המורחבת., ומיכה

 . להולדת הבת לרחלי ואור מעטוף* 

 

 (. 10.8אב )ב, י"ג תתקיים ביום ד'  גלבח"ל   םע נעם בנדבחתונתם של  * 

 . , פר' ואתחנן(13.8) בת שבע ברכות בט"ז באבש   
 

 מזל טוב ! 

 

 להתראות בשמחות ! 
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אביטל עופרן /   עמוד השדרה שבין המעברים הגדולים 

מופיע   פנחס  שבפרשת  הנושאים  שלל  בין 

חידתית   דמות  של  שמה  עדינה  בהבלחה 

. שמה מופיע בתנ"ך  שרח בת אשר  -ומסקרנת  

אולם   וגאולה,  גלות  של  מרכזיים  צירים  בין 

 מלבד שמה, הפשט לא מנדב אודותיה דבר. 

( בראשית  בספר  מופיעה  בת אשר  יז(  שרח  מו, 

ִיְמָנה   ָאֵשר  "ּוְבֵני  למצרים:  היורדים  ברשימת 

ְבִריָעה   ּוְבֵני  ֲאֹחָתם  ַרח  ְושֶׂ ּוְבִריָעה  ְוִיְשִוי  ְוִיְשָוה 

)במדבר   בפרשתנו  מכן,  לאחר  ּוַמְלִכיֵאל".  ר  בֶׂ חֶׂ

מז(, ברשימת הנגאלים משעבוד מצרים,  -כו, מד

נוספת   מעניינת  דברי הימים,  בספר    –ובנקודה 

. אזכורה בתורה  לוקת הנחלות והתיישבות בעת ח 

ובכתובים, בנקודות חשובות בתולדות ישראל,  

בין   מלכד  ציר  מהווה  דמותה  כי  מלמדנו 

 משברים מכוננים.  

חז"ל עסקו בדמותה וניסו להשלים את החסר  

פי   על  אגדה.  מדרשי  באמצעות  חייה  בסיפור 

בישרה   שברגישותה  כמי  שרח  נתפסה  המדרש 

ף חי במצרים, מבלי שידיעה זו  ליעקב כי בנו יוס

כו(.   )מדרש הגדול בראשית מה  תביא למיתתו 

כדמות  אשר  בת  שרח  נחשבת  נוסף  במדרש 

לספור כחלק ממניין   היורדים    70חשובה שיש 

למצרים )בראשית רבה צד ט(. שני מדרשים אלו  

רגשית   יכולת  על  היכול מלמדים  על    ת עמוקה, 

   "לספר" ועל הזכות "להיספר". 

פרק   אליעזר  דרבי  )פרקי  ומיוחד  נוסף  מדרש 

לא   אשר  בת  שרח  של  היכולת  על  מספר  מח( 

להחזיק   ומופתים,  מאותות  להתבלבל 

י "מסורת" אבות ולהעבירה לדורות הבאים : ַרבִּ

ַבּתֹוָרה   ְכְפלּו  ֶׁשנִּ ּיֹות  אֹותִּ ָחֵמׁש  אֹוֵמר:  יֶעֶזר  ֱאלִּ

ָלה...   ּיֹות כָֻּלם ְבסֹוד ַהְגאֻּ ּיֹות  ָבאֹותִּ ְמְסרּו ָהאֹותִּ ְולֹא נִּ

ְצָחק,  ינּו ְמָסָרן ְליִּ ינּו, ְוַאְבָרָהם ָאבִּ ֶאָלא ְלַאְבָרָהם ָאבִּ

ְויֹוֵסף   ְליֹוֵסף,  ְמָסָרן  ְוַיֲעֹקב  ְלַיֲעֹקב,  ְמָסָרן  ְצָחק  ְויִּ

ָלה ְלשרח  ְמָסָרן ְלֶאָחיו, ְוָאֵׁשר ֶבן ַיֲעֹקב ָמַסר סֹוד ַהְגאֻּ

ּוְכֶׁשבָ  ָאֵׁשר.  ְשָרֵאל  ַבת  יִּ ְקֵני  זִּ ֵאֶצל  ְוַאֲהֹרן  ֹמֶׁשה  א 

ֵאֶצל   ְשָרֵאל  יִּ ְקֵני  זִּ ָהְלכּו  ְלֵעיֵניֶהם,  ָהאֹותֹות  ְוָעשּו 

ְוָעָשה   יׁש  אִּ ָבא  ָלּה  ְוָאְמרּו  ָאֵׁשר  ַבת  שרח  ְזֵקָנָתם 

ָבאֹותֹות   ֵאין  ָלֶהם:  ָאְמָרה  ְוָכְך,  ָכְך  ְלֵעיֵנינּו  אֹותֹות 

י  ָהֵאלּו ַמָמׁש. אָ  ְמרּו ָלּה: ַוֲהלֹא ָאַמר ָלנּו "ָפֹקד ָפַקְדּתִּ

יׁש   ָהאִּ הּוא  ָלֶהם:  ָאְמָרה  טז[.  ג  ]שמות  ֶאְתֶכם" 

י  ָׁשַמְעּתִּ ֶׁשָכְך  ם,  ְצַריִּ מִּ מִּ ְשָרֵאל  יִּ ֶאת  ְגֹאל  לִּ יד  ֶׁשָעתִּ

ֶאְתֶכם"  י  ָפַקְדּתִּ "ָפֹקד  ֶׁשֶנֱאַמר:  ופ"ה,  פ"ה  ֵמַאָבא 

ינּו ָהָעם  ָּיד ֶהֱאמִּ ים ּוְבמֶׁשה וכו'.מִּ  ֵבאֹלהִּ

מדרש יפהפה זה מדגיש את מעמדה של שרח,  

כשומרת סוד הגאולה וזו שאישרה על פי מסורת  

 קדומה את שליחותו של משה. 

שרח בת אשר מלמדת  ומן הדמות אל המהות:  

שברי   בין  מאחדת  דמות  של  חשיבותה  על 

ומשבר  בעיתות מעבר  ומעגנת  .  עולמות, המאזנת 

המשמר גם לאחר שנות שעבוד,  שרח עומדת על 

היא   ,כשמתייצב לבסוף נביא, גואל לעם ישראל

אותות   של  הקוסם  למחזה  מתפתה  לא 

של   לדמותו  אסמכתא  ומבקשת  ומופתים, 

 הגואל, שם קוד, צופן שעובר מדור לדור.  

הכוונה    לפני כמה שנים ביקשה ממני תלמידה 

בכלל   נזכרתי  שהשבתי,  לפני  בהלכה.  בשאלה 

  ם כל יש לשאול אותה כיצד נוהגת קוד   – החשוב  

  אמה, כיצד נוהג אביה. דמותה של שרח בת אשר 

"שמע בני מוסר אביך ואל    -ניצבה אל מול עיני  

תטוש תורת אמך". המסורת שעוברת בעל פה,  

תות צרה  ימדור לדור, כשרשרת ארוכה, גם בע 

וצוקה. אותה תורת אבות ואמהות הזוכרת כי  

ות גאולה  וגלים,  משברים  ישנה  לצד  קווה, 

עמוד שדרה השזור בכל   יומין,  מסורת עתיקת 

דור ודור, ללא אותות ומופתים, אלא בתפארת  

 . ואצילות
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 שיחה עם רעות סער   –לקראת ביקור 

לביקור  רעות,    -  לבוא  ההרגשה  איך  התגעגענו. 

 בואי שתפי אותנו.   ?שנהקצר אחרי תקופה של 

כמובן שאנחנו שמחים מאד לבוא לביקור בארץ,   

התגעגענו   אליהם  והחברים  המשפחה  את  לפגוש 

  מאד. בעיקר הילדים בהתרגשות רבה וציפיה.

 קהילה? החיי   איך איפה אתם גרים? -

סאניויל שנקראת  בעיר  גרים  שנמצאת   אנחנו 

  הסיליקון'. כ'עמקבאזור שמוכר 

מקומות   בסאניויל הרבה  ישנם  שלידה  ובערים 

ישראלים   עבודה הרבה  מביא  וזה  הייטק  של 

   לרילוקיישן וגם רבים שבחרו להישאר פה.

כלל בתוכו הרבה שינויים    לסאניוילשלנו המעבר 

מעבר  למדינה,  ממדינה  מעבר  משמעותיים: 

  מקיבוץ שיתופי לעיר בה אתה עצמאי לגמרי ואדון 

ה חדשה,  שפה  לימוד  תרבות ילעצמך,  עם  כרות 

המון לא   שכקיבוצניק  בירוקרטיה  חדשה,  אתה 

עבור  שינוי  זרה,  בשפה  היא  ועכשיו  בה  מתעסק 

הילדים שהעצמאות שלהם הוגבלה והם תלויים  

הנמצאים  וסבתא  מסבא  שינוי  בהורים,  יותר 

בכל   הילדים  על  ששומרת  ודודה  השביל  בהמשך 

לגמרי  .הזדמנות לבד  על      -  להיות  יחיד  אחראי 

 הילדים שלך ועוד הרבה שינויים נוספים. 

להתמודד,    למדנו  האלו  השינויים  כל  עם  אז 

לכולנו.  קלים  היו  לא  הראשונים  והחודשים 

מצאנו חברים טובים שהפכו   לשמחתנו מהר מאד

הזו  התחושה  ועם  פה,  שלנו  המשפחה  להיות 

למדנו   לאט  ולאט  להסתדר,  התחילו  הדברים 

והחנויות  והכבישים,  הסביבה  את  להכיר 

ול המשפחתייוהאנשים,  מהבית,  ות,  הנות 

  ולהרגיש בבית., הטיוליםו הפרטיות, החופשים

הילדים למדו השנה בבית ספר יהודי שבו גם בית  

מיני  מכל  כמשפחה  לנו  חשוב  היה  זה  הכנסת, 

במדינה   הנחיתה  על  להקל  היתר  בין  בחינות, 

חדשה עם שפה שאינם מכירים. ואכן זה עזר ויש 

מהמורים  וחלק  עברית,  דוברי  ילדים  עוד  איתם 

עברית, והילדים התקדמו מאד ברכישת   מדברים

ה הספר  בית  דרך  טובים  יהשפה.  חברים  כרנו 

שלנו,  באזור  שגרה  קהילה  יש  ולנו.  לילדים 

בשבתות שם  נפגשים  כנסת  והילדים  עם   בבית 

  החברים שלהם.

 איך השתלבתם?  -

מהר מאד בעבודה,  נתן השתלב  -  מבחינת עבודה

זהה   העבודה  בארץ,    למהמהות  יש  אבל  שעשה 

ובגישה,   העבודה,  בחלוקת  בתרבות,  הבדלים 

ואנחנו  ועומס  לחץ  פחות  יש  המשפחה  ולשמחת 

  נהנים ממנו יותר בשעות אחה"צ.

אני התחלתי לעבוד לפני חודשיים כמנהלת תפעול  

שיש לה אתרים בכמה מדינות   בחברה ישראלית

וביניהםב הזדמנות  .  בקליפורניה עולם  זו  עבורי 

בחברה  מקצועית  מבחינה  להתפתח  גדולה 

  גלובלית צומחת.

 תובנות?  -

  ישנן הרבה תובנות מהשנה הזו, נשתף בשלוש:

משפחתיות1 ומהסביבה   -  .  מהבית  המרחק 

כך מוכרת ועוטפת מייצר גם התקרבות בתוך  הכל

פנימה, בתוך המרחק  המשפחה הגרעינית.    הבית 

מחייב את כל בני המשפחה להיות יותר קשובים, 

תוצאה  וזו  השני  בשביל  יותר  אכפתיים,  יותר 

  מהממת שנולדת מתוך קושי וחסך.

חיים2 מסלולי  אפשרויות   -  .  אינסוף  ישנן 

ולצורות חיים  יכול   למסלולי  אתה  אותם  חיים 

  פחות. לבחור, ואין אחת נכונה יותר או נכונה 

לשנות תרבות וכנראה גם לא צריך.   . קשה מאד3

יחד עם זאת יציאה למקומות חדשים ומרוחקים  

לדברים הלב  ואת  העין  את  אחרים   חושפת 

לעצמנו   ומעוררי לסגל  מקווים  אנחנו  השראה. 

  משהו מהטוב והחדש שנשכיל ללמוד.

אנחנו מסיימים עכשיו שנה ראשונה   מה באופק?

המשיך בחווית הרילוקיישן  ומחכים בקוצר רוח ל

  יתרונותיה הרבים.ומהנות ממנה יול

 !  משפחת סער, ניפגש בביקור
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מיבנה,   סביר  במרחק  אתר  על  המלצות 

שמתאים למשפחות רב דוריות, בעקבות ביקור  

הממליצ/ה   של  טובה  חוויה  שהותיר 

 ומשפחתו/ה.  

 

 המלצה של דינה ספראי  

 : פארק מיטל, במושב בית אלעזרי. המקום

והוא  רגב  מיטל  של  לזכרה  הוקם  הפארק 

 ממוקם בתוך משתלות רגב.

ש מרגישים  למשתלה  בכניסה  נכנסים כבר 

 לעולם קסום של צמחיה.

עם מתחם  עולם החי הפארק עצמו משלב את 

ציפורים )השמועות אומרות שיש תוכי מדבר,  

אבל כנראה שכשהגענו, בדיוק לא התחשק לו  

את  הצומח  לדבר(,  ואוסף    עולם  יפני  גן  עם 

ואת   בונסאי,  ועצי  קקטוס  עולם  צמחי 

פינות   -  הילדים מלא  משחקים  פארק 

חקי משאיות בחול, מסלול מקסימות של מש

אופניים,   בימבות,  עם  תחבורה  כלי 

קורקינטים וכל דבר עם גלגלים. פינת מטבח,  

פינת תחפושות, פינת יצירה, מיני קיר טיפוס,  

שאם   )למרות  קטן  ומזנון  פיקניק  שולחנות 

 באים רעבים עדיף להביא אוכל מהבית(.

 כל המשחקים מחומרים ממוחזרים.

ביקור של שעה ונשארנו  אנחנו חשבנו שנגיע ל

 שעות.  4

 שקלים כניסה, תשלום מגיל שנה. 15 -מחיר

  בערך. 8-9מתאים לגילאי שנה עד 

 המלצה של דגנית גלס  

 נמל תל אביב  -מוזיאון האשליות   :המקום

 ממליצה מאד לבקר במוזיאון. 

מיצגים, מלהיבים, מסקרנים,   50  -במוזיאון כ

 וצחוק.מתעתעים, מעוררי מחשבה, תדהמה 

ופשוטה   פעילה  לשותפות  מזמינים  חלקם 

מדעי  הסבר  מופיע  מוצג,  כל  וליד  בתצוגה 

צילום   גם  מזמינים  המוצגים,  כל  לאשליה. 

 אינסטגרמי מדליק ומשעשע.

 מתוך אתר המוזיאון: 

האשליות,  של  המרתק  העולם  אל  "היכנסו 

גם  אך  בחושים,  שלכם  האמון  את  שיערער 

שיבלבל   עולם  זהו  אתכם.  אתכם  ידהים 

 לחלוטין, אך גם ילמד אתכם דברים חדשים...

שמעניקה   המוסף  בערך  מאמינים  אנחנו 

למידה המשולבת בהנאה. במוזיאון האשליות  

תוכלו ללמוד מהו המנגנון העומד מאחורי כל 

זמן   ובאותו  שתכירו  מהאשליות  ואחת  אחת 

 גם ליהנות מהחוויה" 

היתה  וההתלהבות  המשפחה,  כל  ביקרנו, 

אנשי  נמצאים  במוזיאון  לכולם.  משותפת 

ובהבנה   בהפעלה  בהסבר,  שמסייעים  צוות 

 כשצריך.

המקום נגיש וסמוך לחניית רידינג.מרחק של 

 דק' הליכה מהדירה בבן יהודה.  20-כ

 באתר משקארד ישנם כרטיסי כניסה מוזלים.

 נוספות לדוא"למוזמנים לשלוח המלצות  * 

bimkomon@gmail.com  או לווטסאפ של

 דינה.
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 המרפאה שלנו ובשבילנו 

 לציבור החברים שלום, 

שפורסם   זו    פרל אוריתכפי  בתקופה  נמצאת 

 בחופשת מחלה. 

רבים   מאמצים  משקיע  המרפאה  כדי  צוות 

ייפגעו לא  לחברים  הבריאות  ועם    ,ששירותי 

עומס שבשעת  ייתכן  יהיו   זאת  ההמתנה  זמני 

 קצת יותר ארוכים ממה שהורגלנו. 

של קופת  כפר  מרפאת  מוגדרת כהמרפאה שלנו  

חולים וכרגע קופת חולים, למעט שעות בודדות,  

ם  לא העמידה לרשותנו מחליפה מהקופה במקו

באחיות  ,אורית ארצי  כלל  בשל מחסור  .  וזאת 

ועם כל זאת אנחנו עושים כל מאמץ לייצב את  

 .השורות עד חזרתה המלאה של אורית לעבודה

על המסירות והמאמץ הרב  גלית אנחנו מודים ל

שהיא עושה על מנת לספק לחברים את השירות  

העומס.  המיטבי  בשעות  ממליצים    גם  אנחנו 

המייל   בשירות  המרפאה להיעזר    של 

mrkyavne@clalit.org.il     מענה ניתן  שם 

 יומי. - מהיר ויום

כן,   במשיבון  כמו  הודעות  להשאיר  גם  ניתן 

 המרפאה והן ייענו ככל האפשר.

שהפני נכון  דחופה  שברפואה  תהיה  י כמובן  ה 

 ישירה וללא תנאי.

פתוחה  שעות   המרפאה  בהן  שמו  י)רעדכניות 

 לפניכם( 

המרפאה תהיה פתוחה בימי ראשון עד   ✓

עד    14:00 -  ומ 13:00עד  7:00- שלישי מ

15:00 . 

  7:00-בימי רביעי המרפאה תהיה פתוחה מ  ✓

 .16:00עד   14:00  - ומ  13:00עד 

( ועד להודעה  14.7מיום חמישי הקרוב ) ✓

,  חדשה המרפאה תיפתח בימי חמישי

ע"י   ,14:00עד   7:30מהשעה      ברציפות,

 .  "חמטעם קופ אחות 

עבודתה ותור ניתן  ב ממשיכה    מיטל דיטשד"ר  

 לתאם כרגיל, דרך המרפאה. 

בגלייבטר מחלהטל  בחופשת  עדיין  היא  גם  ועד    ,, 

 חזרתה לעבודה מלאה גלית תיתן גם שירותי משרד. 

ל מאחלים  ואורית  אנחנו  שלמה  טל  רפואה 

 בבריאות טובה.  וושיבה מהירה לעבודה 

 מענה.  במידה ויש שאלות דבורית תשמח לתת

   בבריאות טובה

צוות המרפאה והנהלת   ,ענף הבריאות

 הקהילה 

ביום רביעי, כ"ח בתמוז )27.7(  תתקיים  

מכירת נעליים  "חיים נעליים"   למי שפספס 

 את המכירה הקודמת.

.במשטח16:00-19:00 המכירה בין השעות    

  בברכה עפרה

-050/    4000אחות חירום, טל.   :  מרפאה 

    - 1221, איחוד הצלה  6998317

mrkyavne@clalit.org.il 
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 מיכל סופר ברלב /  מנהלת אשכול השירותיםמשולחנה של  

    נמצאים על שולחני בימים אלו  מספר נושאים 

חנויות   ▪ איחוד  איחוד    -  לקראת  נושא 

שולחני   על  נמצא  בו  חנויות  הראשון  מהיום 

במהלך  לתפקיד.  הפרטת    נכנסתי  על  הדיונים 

המזון נשמע קול חזק וברור של ציבור המבקש  

נתוני הצריכה שלו. ברור לנו שעל מנת  לדעת את  

הצריכה    שכל  נתוני  אחר  לעקוב  יוכל  אב  בית 

 האישיים שלו, המהלך הזה הכרחי.  

לאיחוד    הצעות  כמה  לאספה  נביא  בקרוב 

אנחנו   באספה.  דיון  נקיים  ועליהן  חנויות 

גיע למצב בו תחת קורת גג אחת  מעוניינים לה 

נוכל למצוא את מוצרי ה"מיני" ומוצרי החנות  

ברצוננו   רב תכליתי.  כלבו  לנו  יהיה  סוף  וסוף 

מהי   יחד  ולהחליט  הציבור  את  לשמוע 

בחירת  האלטרנטיבה הנכונה עבורנו. רק לאחר 

נוכל  ה   של המיקום   מקצועי  ל  לפנות חנות  גורם 

 ולקדם תהליך זה. 

וקירור   ▪ יולי  -  מיזוג  חום  של  אלו    - בימים 

אנו   נוספות.  שעות  עובדים  המזגנים  אוגוסט, 

תדיר   יותר  באופן  לנקות  מהציבור  מבקשים 

למנוע  מנת  על  המזגנים  רשתות  ,  תקלות  את 

עבודת   על  מקל  הרשתות  ניקוי  שניתן.  כמה 

המזגן, חוסך באנרגיה ומאריך את חיי המזגן.  

 תודה על שיתוף הפעולה! 

מעקב אחר כמויות הכביסה במשך תקופה   

כ כמות    ושהשלשל  כי   נראה  חודשים, 

אינה   חיילים  לכביסת  הנשלחת  המדים 

זה   ובמצב  בודדים  עולה על מספר פריטים 

של   שלם  מערך  להפעלת  הצדקה  אין 

תורנים. בשל כך, החל משבת פרשת דברים, 

תבוצע 6.8.2022 לא  החיילים  כביסת   ,

  5:00במוצאי שבת אלא ביום ראשון בשעה  

השעה   עד  לתאים  ותחולק  .  6:30בבוקר 

לשיבוץ   קשר  תיצור  תורנויות  סדרנית 

התורנויות   במערך  התורנים  של  מחדש 

לתורנים   אודה  זו  בהזדמנות  השונות. 

שנים   זו  בתורנות  חלק  שלקחו  המסורים 

   רבות.

בתקופה האחרונה מגיעות    -  ה בשדרה י חני   ▪

חני  על  וחברות  חברים  של  פניות  לא  יאליי  ה 

  תקינה ולא בטיחותית לאורך השדרה )השדרה 

מהות(.   בבית  ומסתיימת  במדגרה  מתחילה 

בקרוב נשלט את השדרה בשלטים המורים על  

נסיעה איטית ומתן זכות קדימה להולכי הרגל.  

בשדרה   המחנים  לחברים  פונה  אני  זאת,  עם 

על    ה ילא לחנות סמוך למעברי החציבבקשה,  

ונוסעי  ימנת לאפשר שדה ראי  ה להולכי הרגל 

ה על  ילהבהיר כי חניהקלנועיות. בנוסף, חשוב  

 הדשאים אסורה בהחלט!!! 

ימי הצום, י"ז בתמוז ותשעה באב,    -  בריכה   ▪

  לפנינו, כנהוג הבריכה תהיה סגורה בימים אלו.

בהם   הם:  הימים  בבריכה  פעילות  תהיה  לא 

-4ט באב  )-(, ובימים ז17.7)  צום י"ז בתמוז

7/8  ) 

כולנו! צום קל ומועיל ל

רבות    -  חיילים כביסת   ▪   מתקיימת שנים 

השבוע    בסופי הכביסה של מדי החיילים  תורנות  

תורנים  ידי  על  תורנים:   ומתופעלת  שלושה 

מגהצות ושתי  אחד  תורנים(.    18)סה"כ    כובס 

ל הכביסה  מכונות  כניסת  הלכה  בתינו  עם 

 ופחתה כמות כביסת החיילים. לאחר 
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 שמשון גוטליב /    משולחנה של הנהלת הקהילה
 מעברים וחיבורים   – מראה מקום  

,  זו הכותרת שניתנה למפגשים עם שכבת הגיל השלישי 

מפגשים ביוזמת הנהלת הקהילה בהם ביקשנו לנהל  

היום   סדר  שעל  נושאים  על  ולענות  להקשיב  שיח, 

הקיבוצי שמעסיקים חברים רבים. השבוע התקיים  

"האם   היתה:  שכותרתו  השני  המפגש  יום  במרכז 

 עתידנו מובטח גם עם הקיבוץ ישתנה?" 

המבוגרים   את  מעסיק  הדברים  מטבע  זה  נושא 

עמל   שנות  שיתופי  שלאחר  בקיבוץ  מלאים  וחיים 

שעברו   תהליכים  רואים  הקולות,  את  שומעים 

קיבוצים שעברו מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש. יש  

דאגה והיא היתה מאוד נוכחת במפגש הראשון ולכן  

בחרנו לעסוק בנושא הביטחון הסוציאלי בדגש על  

 הביטחון. 

כל   על  חיות  נח  ע"י  רחבה  סקירה  ניתנה  בפגישה 

ון הסוציאלי של חברי קבוצת יבנה ועל  נושא הבטח 

המבטיח   הרדום  התקנון  לחברים  שמעניק  ההגנה 

את זכויות החברים גם אם הקיבוץ ביום מן הימים  

לא    , כל שהיה כ מפורט    , יחדל להיות קיבוץ. ההסבר 

סיום   לקראת  החששות.  כל  את  להפיג  היה  יכול 

אמרו   מהחברים  חלק  קצר,  דיון  התקיים  המפגש 

הם שמעו הם רגועים יותר וחלק  שלאחר ההסבר ש 

בין היתר עלתה השאלה של    . נשארו עם סימני שאלה 

א. דרך אגב,  ו מי יחזיק במושכות הקיבוץ לעתיד לב 

זו שאלה ששאלו גם דורות קודמים. את הערב הינחו  

עד כה קיימנו שני    . שרה בלנקשטיין ושושי זלקינד 

רצף,   לייצר  מעוניינים  אנחנו  מוצלחים.  מפגשים 

לקהלים  ולפנות  ולשוחח    להתרחב  בקיבוץ  נוספים 

 באופן פתוח במעגלי שיח בנושאים שונים. 

   נסיעות לפולין לבוגרי י"ב 

במשך שנים רבות היו יוצאות בקיץ משלחות נוער  

במסגרת לימודי התיכון לסיור במחנות ההשמדה  

בהתחלה   רב.  זמן  התכוננו  אליו  מסע  בפולין. 

ורונה ולאחריה  הק המשלחות לא יצאו בשל מגפת 

עם   דעות  חילוקי  התגלו  נפתחו  כבר  כשהשמיים 

ממשלת פולין בסוגיית האבטחה. לאור זאת  הורה  

משרד החינוך  לבתי הספר לבטל את כל המשלחות  

 הקיץ שאמורות היו לצאת לפולין. 

בוגרי   של  משלחות  מספר  לפולין  יצאו  לאחרונה 

שנמצאים    , מכינות  מילדינו  חלק  גם  ביניהם 

הקהילה,   הנהלת  י"ג.  תוכנית  במסגרת  שמכינות 

שתסייע   החליטה  שקיבלנו,  בקשה  בעקבות 

במסגרת   לכך  זכו  שלא  למי  כזו  יציאה  במימון 

 לימודי התיכון.  

 אישור התב"ע החדשה   – אספת חברים  

לפני כשנה וחצי הוקם צוות שאותו מרכז אלישע  

להכ   , תשבי  הוטל  לקיבוץ שעליו  חדשה  תב"ע  .  ין 

נושא   כל  את  הרשויות  מול  תסדיר  התוכנית 

הקיבוץ  של  בין    , הקרקעות  מבחינה  היא  כאשר 

 קרקעות למגורים לבין קרקעות לתעשייה ומשק.  

החלופה המוצעת היא תוצאה של עבודת הכנה בת  

שנה וחצי עם משרד האדריכלים של ערן מבל ועם  

יועצים. היא באה להרח  יב את  סדרה ארוכה של 

שטחי   את  להרחיב  הנוכחיים,  הבנייה  שטחי 

המשק, ולהסדיר שורה ארוכה של סוגיות ונושאים  

ובטיחות,   תחבורה  חניות,  מבנים,  כגון  שימור 

 שטחים המיועדים לתעשייה ועוד.  

המוצעת   החלופה  את  לאשר  מתבקשת  האספה 

לחדר   )בכניסה  המודעות  לוח  על  שמפורסמת 

הרחב  ולציבור  לצוותים  והוצגה    האוכל( 

גם   לחברים  נשלחה  ההצעה  שונות.  בהזדמנויות 

 בקבוצת הדוא"ל הקיבוצי.  

שימו לב שהאספה תתקיים באופן חד פעמי ביום  

בערב, בגלל לוח הזמנים של האדריכלים.  ראשון  

הדיון יתקיים בזום ואנו מזמינים את כל החברים  

. לקחת חלק בהכרעות החשובות לעתידנו 



 

 

 

   

         

  

 שלום לכולם,

לקראת חתימה על הסכם הרפורמה 

 בחקלאות | אגף משק וכלכלה

השבוע, לאחר תהליך ממושך ומלא מהמורות, 

הסתיימו הדיונים על הרפורמה בחקלאות ויש 

הסכם שכותרתו "חיזוק החקלאות הישראלית". 

מדובר בהסכם סביר בנקודת הזמן הנוכחית, 

המעניק ודאות ועתיד לחקלאות הישראלית 

בתקופה שאין בה יציבות. רבים  - ולחקלאי ארצנו

מהחקלאים מתנגדים להסכם, ואכן ישנם דברים 

אך מנסיון העבר ברור  –שצריך עדיין לשפר 

לכולנו שהאלטרנטיבה לאי חתימה על ההסכם, 

תהווה סכנה גדולה יותר עבורנו החקלאים. חברי 

הלובי החקלאי בכנסת תמכו בהשגת הסכם על 

ו עשוי להיות כבד. מנת לא להיגרר לפיצוץ שמחיר

יחד עם יו"ר הכנסת מיקי לוי, הושג שיפור במספר 

מחברי מזכירות התאחדות  90%נושאים מהותי,  

החקלאים תמכו בהסכם וזו בהחלט עדות לכך 

שזוהי אלטרנטיבה טובה דיה: ההסכם כולל 

הישגים משמעותיים לחקלאות המקומית, לרבות 

ם מעבר מתמיכה עקיפה לתמיכה ישירה בחקלאי

מיליון ש"ח; הגדלת  700בהיקף שנתי כולל של עד 

ההגנה המכסית על חקלאי עוטף עזה, הגליל 

והגולן; מנגנון פיצוי לחקלאים במידה ויעלה מחיר 

המים לחקלאות; השקעה ניכרת של מדינת 

ישראל במחקר, פיתוח וחדשנות חקלאית בסך 

;  2026עד  2022 מיליון ש"ח בשנים 600 -של כ

;  2026מיליארד ₪ עד שנת  2 -והשקעות של כ

ארץ המקור של התוצרת קידום חוק סימון 

החקלאית; הורדת התשומות לעובדים זרים בענף 

 עדיין אין בידינו את ההסכם  החקלאות; ועוד.

בוצעו בפועל. הצוותים לא הסופי, והחתימות 

 המשפטיים של משרד החקלאות והאוצר עובדים

במלוא המרץ על הפרטים ואנו מקווים שבקרוב הוא 

יחתם. נכונה עוד עבודה רבה ביישום ההסכם, 

צוותים מקצועיים ממשרד החקלאות ומטעם 

החקלאים צריכים לגבש את דרכי העבודה ואת 

הדרך בה החקלאים יקבלו את הפיצוי המגיע להם, 

יחד עם זאת, כולנו תקווה שיש עתיד לחקלאות 

  תידה נשא פרי.ושהמאבק על ע

 :בת עמי זיידל מנהלת אגף חברה

 לשנת תשפ"ב ורום מנהלי קהילה אחרוןפ

בפורום סיכמנו  התקיים השבוע במשואות יצחק.

שנה גדושה בלמידה תוך ביקורים בקיבוצים השונים 

בפורום  שלנו ותוך מקרי בוחן שעולים מתוך השדה.

שליוותה את הפורום בשש  נפרדנו מיפעת ניימן

השנים האחרונות במקצועיות גדולה וביכולת הבאת 

הפורום ימשיך בשנה . תכנים מותאמים ורלוונטיים

 חברההבאה להיפגש אחת לחודש בהובלת אגף 

. ובשילוב של מנחים מקצועיים בתחומי עניין שונים

הפורום מהווה מעגל למידה ופיתוח מקצועי 

קשר משמעותי עם  למשתתפיו ומהווה ערוץ של

התנועה והנעשה בה, ואני מזמינה את מנהלי 

הקהילות שעוד לא נוטלים בו חלק, לבוא ולהצטרף 

  אלינו לשנה חדשה של למידה והתפתחות.

יבנה מתקדם לקו  'קורס עתודת מנהיגות בקב

הקורס שהוקם בהובלת המזכירות ומונחה  !הגמר

ית תכנ. צעירים מהקיבוץ 15ע"י אגף חברה מונה כ

מפגשים וסמינר דו יומי והוא עוסק  10הקורס כוללת 

 בביסוס ולמידה של תפיסת בינוי קהילה המתבוננת 

 

 מעובד ומקוצר 
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על נכסיו ואתגריו, ומבקשת  –על המרחב הקהילתי 

את האיתנות הקהילתית תוך הצמחת כוחות  לחזק

. מקומיים להובלת הקיבוץ אל השלב הבא של חייו

במסגרת הקורס פוגשים המשתתפים את הנהגת 

התנועה, ההנהגה האזורית והנהגת הקיבוץ ללמידה 

 מעמיקה על המנגנון הארגוני והקהילתי הייחודי כמו

 גם על החלומות והחזון המקומי.

בארות יצחק יוצאת לתהליך - "שיח חברים"

מזה מספר חודשים עוסק  !חיזוק השיח הקהילתי

צוות "שיח קהילתי" בהובלת אגף חברה בתנועה, 

 הצוות  גיבש מתווה בהתנעת תהליך של שיח קהילתי.

שאמור לייצר מרחב בטוח לשיח ומפגש קהילתי 

ישר כוח לקהילת . בנושאים המעסיקים את כולנו

על  ותשלא מוותר ,בראשהשבארות יצחק ולמזכירות 

 ההזדמנות להגביר שייכות ולכידות קהילתית.

  מצפור חדש לזכרו של רס"ן נדב מילוא

נחנך מצפה לזכרו של רס"ן , שנים לנפילתו 25במלאת 

הקמת המצפור התאפשרה בזכות ---וא נדב מיל

עמלו בחודשים האחרונים שמשפחתו וחבריו של נדב 

יהווה כיתת חוץ למפגשים ערכיים והוא  ולהקמת

ולימודיים, ברוחו של נדב, נקודת עצירה ושיח על 

למפגשי מטיילים ומבקרים ישמש ו חינוך, טבע וערכים

על שביל עמק המעיינות. כחלק מהעשייה החינוכית, 

יתוחזק ע"י מטיילי השביל וחניכי המכינה הקדם  הוא

צבאית בעמק וכן ע"י תלמידי בית הספר שק"ד. ברכות 

האיזורית למועצה לאנשי שדה אליהו למשפחת מילוא, 

 ולכל היוזמים והעושים במלאכה. 'עמק המעיינות', 

 יצאנו לדרך! | מרים זרביב –עלי הקיץ מפ

מפעלי הקיץ של התנועה לשנת  עם לדרך יצאנו

 .תשפ"ב ואנחנו בימים אלו בשיאה של הפעילות

שהתקיים  'גדוד העבודה' פתחנו בשבוע שעבר ב

בוגרי  90הגיעו כ  אליו, אשבלקיבוץ המחנכים ב

בחלוקה ל'פלוגות' הם ביררו את כיתות ח'. דרך 

העבודה, השותפות והמשימתיות ומקומם ערכי 

התחברו לארץ  -ה, וכמובן בבניית החברה וקיומ

ועסקו  מקרוב , הכירווהידיים דרך הרגליים

 תורמת למקום. הבעבודה חקלאית 

בוגרי כיתות ז'  170בתחילת השבוע פגשנו כ 

דרך משחק משימות קבוצתי  'מירוץ לקיבוץ'ב

. נקודה הבאהלבו כל חידה מובילה  ,מתגלגל

סיפורם של קיבוצי גוש עציון הנוער זכה לטעום מ

בחרו ה והסמל שלה, ואף סיפורה של התנועמו

אילו ערכים ודגלים הם היו תוך כדי תנועה, 

 ---בוחרים להרים. 

ב'תוך הזרם בימים אלו אנו בכפר סאלד במחנה 

השמש  .בוגרי כיתות ט' 90עם כ יחד  ונגדו'

החזקה לא האטה את קצב בניית המחנה ולא 

הורידה מלהט הדיונים מתי אנחנו 'בתוך הזרם' 

 ומתי יוצאים נגדו.

המפגש החוויתי בין  --היכרות עם גדודי העבודה

הילדים מהקיבוצים השונים מרגש ומעשיר. הנוער 

קחו יהיכרויות חדשות שהם יעם חוזר מלא חוויות ו

איתם שנים קדימה. מעבר להשתתפות הרחבה 

של הנוער מרגש לראות את הנוער הבוגר שלנו 

, ומשמח נרתם ומגיע להדרכת הפעילויות השונות

כל שנה מחדש כי גדל פה דור המשך בלגלות 

מהמדריכים  החל ,מחוייב ומחובר לערכים שלנו

 וזו מנהלים של כל מחנה.לועד למפיקים ו

 לבר אביביגיד תודה גדולה ראשונה לה תהזדמנו

המשימה בהצלחה.  שהובילה אתממעלה גלבוע 

 יהיה לנו בהצלחה במפעלים שעוד מחכים לנו. ש

 שבת שלום, מחברי המזכירות הפעילה



 

 

 (  )השתתפות מבוגרי י"ב  ערב "על האש" ❖

בתמוז,   כ'  שלישי,  קיץ    בבריכה   21:00משעה    19.7ביום  לערב  מוזמנים 

   –  מהנה  של יחד

 הפתעות..., ועוד בשר "על האש", בירות, פירות קיץ

 הישראליים.  ו להקת "החלוצים" עם מיטב השירים את הערב תנעים לנ 

  -בשבת מברכים פרשת "מטות" . חיבוריםשבת של  - שבת קהילתית ❖

   .22-23.7כ"ד תמוז  –כ"ג

 . וקבלת שבת מוזיקאליתאביחי ברג. הרצאה עם - ביום שישי 

 משותפת. ת, שיעור וסעודה שלישית קידוש קהילתי –בשבת 

 תוכנית השבת תפורסם בהרחבה במהלך השבוע.

  

 ימים טובים לכולנו

 ועדת תרבות 

 4 .מסירקונים 

 מגדל צדק 
  

 צדק כנראה לא היה שם. 

 מה שלא הפריע לואן דה ולדה. ,שייח' צאדק השתלט על מקומו של קיריקוס הקדוש

מבולבלים? מוזמנים לסיור בין ערביים, בגן לאומי מגדל צדק שעבר שימור, מתיחת פנים 
והפך להיות מהאתרים היפים ביותר בארץ. מפגש עם אורי קייזר, מנהל הגן מטעם  ,וחוץ

 והגנים.  רשות הטבע

 21.7.2022יום חמישי, כ"ב בתמוז תשפ"ב, 

 
 למגיעים עצמאית: גן לאומי מגדל צדק. .21:30חזרה משוערת: ,  17:00יציאה: 

 
 עליכם. במקום פועל בית קפה אליו נשוב גם בתום הסיור.  -קפה ועוגה 

 א -א-א
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 האוצר / לאה גולדברג

 ַוֵיְלכּו ַבַלְיָלה ַבְשִביל ַהַצר 

 .ַהַמְשִכיל ְוַהְכִסיל ְלַחֵפש אֹוָצר

לֶׂת ְך ַהַמְשִכיל ְוֵעינֹו ֻמְשפֶׂ  ,ַוֵילֶׂ

ת לֶׂ ה ְלַרְגָליו ַרק ָקָמה נֹובֶׂ  ַוִיְראֶׂ

ַלע ַוִיֹפל ְולֹא ָקם  ,ַוָיבֹוא ַעד ַהסֶׂ

ָישּוב ֵריָקם  .ִכי ָיַדע ַהַמְשִכיל שֶׂ

 

!

 

 

 

 

 bimkomon@gmail.comהכתובת למשלוח מאמרים למערכת: 

 המערכת: דינה ספראי, טליה גולדנברג, תמר דגני, ניר יעקבי ושרית פישביין.

 

 

 

 על השירים: יצחק ברוכי 

 

 

 

ְך ַהְכִסיל ְוִיָשא ָהֵעיַנִים   ַוֵילֶׂ

ת ָכל ְצָבא כֹוְכֵבי ַהָשַמִים ה אֶׂ  .ַוִיְראֶׂ

ת ְבַרק ַהכֹוָכב  ַוַיְחֹמד ְבִלבֹו אֶׂ

 .ַוִיְהיֶׂה ְבֵעיָניו ְכמֹוָצא ָזָהב

   :ַוִיְקָרא ַהְכִסיל ִמן ַהֵמַצר

ְביֹון אֹוָצרָברּוְך ַהּנֹו  !ֵתן ָלאֶׂ
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