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( 22.1.7) - בתשפ" טבשבה'   

 

 

  

   באפרשת שבת 
 :3317 –השבת צאת    :3016 – תכניסת השב

1491 

 הטבע יוצא מגדרו 

 צילם: אליקים איטלי 
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        ואני תפילתי לך 

 16:50 – תפילת מנחה בימי החול    

 בא פר'    שבת 

   הדלקת נרות - 16:30

 ערבית , קבלת שבת, מנחה - 16:35

 נח חיות שיעור מפי 

----- 

 .שחרית – 08:00

 אביתר רובין  מפי שיעור

 בין המלך ינאי למשפט נתניהונושא: 

 גדולה  מנחה -13:00        

 קטנה מנחה  - 16:30

    ש ב ת ה  צ א ת  - 17:33

                

  

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

  

 . מתן ושירלי   בנם של עדי,    המצווה של הנכד   לבר   , יוסי בן טולילה ל לשלומית ו *  

 . למנוחה ועזרא   נכדה באר, בת חפציבה ויאר,    להולדת הנינה   , לחנה שבט *  

 . מושיקו ויעל ל להולדת הנכד, בן  למזל וליהודה גוטליב  *  

 למתן  ומירב.   להולדת הנכדה, בת לעפרה ושמשון גוטליב  *  

 

 

 . (22.1)כ' בשבט, בשבת פרשת יתרו  תחול אי"ה  תומר פנינימצווה של השבת בר * 

 (. 19.1) תתקיים אי"ה ביום רביעי י"ז בשבט לביהל חגיגת בת המצווה של *  

 

 עדיפות לבעלי השמחה בקבלת דירות אירוח בשבת. :תזכורת

 להתראות בשמחות! 

מזל טוב  

! 

 !!! שבת שלום       

 פת החבריםיאס

 במוצאי שבת 

 21:00בשעה 

 גם בזום 
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 רן לוי מנהיגות וכובד לשון / 

משה לא חיפש את המנהיגות, אבל המנהיגות 

מנהיגים   על  חושבים  כשאנחנו  רדפה אחריו. 

או   הרחוק  בעבר  אנחנו    ,הקרובדגולים 

  , חושבים על אישים עוצמתיים, מלאי כריזמה

משה   אבל  רצונם.  בכוח  כולם  את  שסוחפים 

אחר בפרקים    ,דמותו  .הוא  שמצטיירת  כפי 

מתחיל  ,הראשונים מנהיג  של  דוגמא   ,היא 

ללא יכולות יוצאות מגדר הרגיל, ואולי אפילו  

כחסר  לעינינו  עצמו  את  מצייר  הוא  להיפך, 

ביכו גמור  העם.     ביטחון  את  לסחוף  לותיו 

וידבר ה' אל משה לאמר: בא דבר אל פרעה  "

מארצו.  ישראל  בני  את  וישלח  מצרים  מלך 

וידבר משה לפני ה' לאמר, הן בני ישראל לא 

ערל  ואני  פרעה  ישמעני  ואיך  אלי,  שמעו 

   ."שפתים

פרעה וגם  ישראל  לו.   ,ובני  שומעים  לא  אכן 

בפני  משה  מביע  כבר  הקודמות  בפרשות 

לוהים את חוסר הביטחון שלו בבחירה של הא

"לא איש   ",...והן לא יאמינו ביאלוהים בו. "

אנוכי..." תשלח", "  ,דברים  ביד  נא  שלח 

וידבר משה   "ולאחר מכן המגמה ממשיכה:  

כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר  

 ."רוח ומעבודה קשה

וממשיכים    ממשה  מתעלמים  ישראל  בני 

את   לנסות  בתסכולו  ממשיך  ומשה  בשלהם  

 מנהיג.   'לשחק אותה'הבלתי אפשרי בעיניו: 

אנשים רגילים נשברים  בה  ש  ,אבל בנקודה זו

ממשיכים   ,ובורחים אמיתיים  מנהיגים 

ו ישראל  ומנסים.  בני  את  מוציא  משה 

במדבר אותם  ומנהיג  כדי   ,ממצרים  תוך 

התמודדות בלתי פוסקת עם משברים, כי זוהי  

 התמודדות.  -מנהיגות 

של   ביותר  היפה  ההבחנה  התמודדות  האת 

התקדמות של משה רואים בעניין הדיבור.  הו

כבדות הפה, חסרון שמשה מציג חזור והדגש  

תר. מדהים  לא מעכבת אותו יו  ,בתחילת דרכו

לקות   עם  אדם  איך  וחוסר    בדיבורלראות 

ביטחון מודגש בעקבותיו, עומד שנים אחר כך  

שהוא   ,מול כל העם ונושא נאום ארוך, מפורט

קל דבר  לא  כולו.  דברים  לנואם    ,ספר  גם 

 המיומן ביותר. 

הגדול הסיפור  מי  .  זה  לכולם.  יש  חסרונות 

שרוצה להיות "משה" צריך פשוט להתמודד  

 וזה לא פשוט...איתם. 

 . שבת שלום

 

 יקיר ששון /  ילדים ההחודש הירוק במשק 

במשק הילדים אנחנו נוגעים   ,לאורך כל השנה

סביבה  בקיימות,  הקשורים  בנושאים 

לעצמנו ו מודעות  מפתחים  אקולוגיה. 

מספר   עצמנו  על  לקחנו  שלנו.  ולסביבה 

שאותם  וסביבה  קיימות  בנושאי  תחומים 

 אנחנו מבצעים באופן שוטף.

: שימוש בשאריות מזון להאכלת בעלי החיים

ים כמעט כל בעלי החיים במשק הילדים ניזונ

* * * 
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משאריות מזון שונות. העיזים והכבשים שלנו 

אוספים  שאנחנו  בליל  משאריות  ניזונות 

ממרכז המזון באופן קבוע. השימוש בשאריות  

ומזין,   עשיר  אוכל  שלנו  לחיות  נותן  בליל 

במרכז   הבליל  שאריות  השלכת  את  מקטין 

בשנה.  שקלים  אלפי  עשרות  וחוסך  המזון 

ירק שאריות  מקבלים  שלנו  ות  המכרסמים 

לנו   ששומר  מי  לכל  תודה  מהמטבח.  טריים 

 את שאריות המזון!

פעמיים:   חד  בכלים  שימוש  בכל  אפס 

במשק   והפעילויות  אנחנו  ההאירועים  ילדים 

רב בכלים  המעבר  -משתמשים  פעמיים. 

חד רב-מכלים  לכלים  לוקח -פעמיים  פעמיים 

הסתגלות אפשרי    ,זמן  בהחלט  הוא  אבל 

 ואפילו הכרחי לשמירה על הסביבה.  

כבר שנה וחצי אפס שימוש בחומרי הדברה:  

שהקרקע במשק הילדים לא מרוססת בחומרי  

בקרקע   רואים  אנחנו  עשביה.  נגד  הדברה 

מהטבע   נפרד  בלתי  חלק  הצומח  ובעולם 

שלנומו הטבעית  לא   ,הסביבה  אנחנו  ולכן 

דברה אומנם מרססים. אי השימוש בחומרי ה

תפיסתי שינוי  שדורש    ,דורש  נראה  פניו  ועל 

העשביה עם  להתמודד  כדי  עבודה.   ,יותר 

ע"י    ,אנחנו רותמים את בעלי החיים למלאכה

 הקצאת שטחי מרעה בתוך משק הילדים.

ממוחזרים: בחומרים  אנחנו    שימוש 

שונים  ממוחזרים  בחומרים  משתמשים 

לצרכים מגוונים במשק הילדים. שאריות עץ  

ה, שאריות חומרים מהמפעלים, ציוד יד ילבני

 שניה ועוד. 

אורגני: מזבל  קומפוסט  הפסולת    ייצור  כל 

ילדים עוברת תהליך ההאורגנית שלנו במשק  

והחמורים  הסוסים  מזבל  קומפוסטיזציה. 

  , סט נקי יותר )ללא קש(אנחנו מייצרים קומפו

בעזרת   יותר  מהיר  שלו  הייצור  שתהליך 

 תולעים אדומות. 

הילדים   ייעור: משק  את  רואים  אנחנו 

הכי   להיות  השואף  ומרחב  ירוקה"  כ"ריאה 

לפני   רגע  האחרונה,  בשנה  לטבע.  קרוב 

כ שתלנו  בשטח   15-השמיטה,  ופרי  נוי  עצי 

בעבר   שימש  השטח  המשק.  של  המרכזי 

ונשאר חשוף ומוזנח   ,וסיםכמגרש רכיבה לס

במשך תקופה ארוכה. הפיכת השטח למיוער 

ישיר באופן  הסביבה  על  בסינון    ,משפיעה 

והורדת  הצללה  באוויר,  הפחמן  רמות 

מקומות   הקרובה,  בסביבה  הטמפרטורה 

 קינון למיני ציפורים ועוד.  

  , אשמח לשמוע וללמוד עוד לעומק את הנושא

מזמין בדבר.  נגיעה  לו  שיש  מי  את    מכל 

ילדים במהלך השבוע,  ההציבור לבקר במשק  

וגם לתאם ביקור   ,בשעות הפתיחה - בשבתות 

 באופן פרטי. -בשעות אחה"צ והערב 

 

 

שעות פתיחת משק הילדים 

 תות חורף:בשב

13:30 – 14:30 



5 
 

י מתנדבים במד"א / דינה ספרא

בחודשפ יבנאים    ,עמיים שלוש  נוסעים שלושה 

במד"א:  למשמרת  מלאכי,  לקרית  י'  מכיתה 

   לת עופרן, טל פניני ויואב פישביין.יאי

 כמה זמן אתם בעניין? 

בזום,   שהתחיל  קורס  שעברה  בשנה  למדנו 

 המשכנו בכיתה.   ,וכשהקורונה נרגעה

 איזה מבחנים עשיתם? 

לא היה קל.    .יטותיאורשני מבחנים, מעשי    והי

 .  "חרשנו "

 איך נראית משמרת? 

כך שלפעמים   ,15:00 בשעהמשמרת מתחילה 

אנחנו צריכים לצאת לפני סוף יום לימודים,  

. בדרך כלל יש נהג  23:00ומסתיימת בסביבות 

ינו  עש בהתחלהושני מתנדבים.   ,ומבוגר נוסף

שאין מבוגר    קורה חניכה ונוספנו לצוות הקבוע. 

  מתנדב מנוסה.   בנוסף לנהג, אבל אז משבצים 

הלא    משמרת במד"א היא מלאכת אומרים ש 

  ,להיות משמרת שאין בה כלום נודע. יכולה

ואז חוזרים מאוחר   -  וברגע האחרון יש קריאה

משמרת מאוד   -  ולפעמים הפוך  .בלילה

 הכל נרגע וחוזרים בזמן.ובסוף  ,אינטנסיבית

 אתם במשמרת ביחד? 

לא ביחד.    -  תלוי איך משבצים אותנו. בדרך כלל

אז    ,יש ביקוש רב של מתנדבים לקבל משמרת

 מה שיוצא אנחנו מרוצים. 

 היו לכם מקרים מעניינים? 

הייתה תאונת דרכים עם מטופלת    כן.     :איילת

  . מרות שהייתה במצב קשהל  ,רבה להתפנותישס

כי היא    ,לטפל בה וגם להרגיע אותה  צורךהיה  

היה מורכב במיוחד  . זה  השפעת אלכוהולהיתה ב

 והיה המון מה לעשות שם.  

  בשלב שלנו אנחנו משובצים :טל ויואב

לכן  באמבולנס   נמרץ.  טיפול  בניידות  ולא  לבן 

מסובכים   פחות  מקרים  אלינו  מגיעים 

שמטרידים    לפעמים יש  ומסוכנים.   אנשים 

כלוםו על  כלל  ,מתקשרים  לא    -  בדרך  אנשים 

וכשהגענו  התקשר אלינו מטופל  , למשל  יציבים.

המטופל צעק עלינו שאנחנו מפריעים לו    , לביתו

בגילנו    לישון.   במישהו  פעם  אירוע  עם  טיפלנו 

אחרתאורתופדי.   הרגשה  מרגישים    .זאת 

 .  קירבה למטופל

 ? האווירה בתחנהאיך 

מעניין בתחנה. בדרך כלל יש שלושה צוותים של  

בדיקות   בתחנה  עושים  כעת  אמבולנסים. 

 אז יש הרבה תנועה....  ,קורונה

 לאן אתם מפנים? 

כלל   ולפעמים  לו אסותא  לבדרך    , ברזילילקפלן 

אסף הרופא  ל  אותם מפנים חריגים    אבל יש גם 

אנחנו  ל  וא לפעמים  אנשים  שיבא.  פוגשים 

תנדב  שה  ,ולית  באסותא עםנפגשנו פעם    .  מיבנה

את  שם. שפגשנו  ואת  קרה  מיטל  דורית    ד"ר 

 טחן. 

 התפקיד גורם לכם לרצות לעסוק בתחום גם בעתיד? 

לשירות    :טל  הזדמנות  לי  לפתוח  יכול  זה 

 בצבא. , בתחום הרפואי

ארצה  אני      :איילת אני  מובן  שבאיזה  חושבת 

 . לעסוק בזה גם בעתיד

 עליכם? התפקיד הזה משפיע  איך

לתכנן  כי פתאום צריך  גר,  זה ממש מב  :איילת

 ולדאוג לעצמי, לנסוע ולחזור.

 . למדנו לצאת מהבועה :יואב

נמצא בידיך,  המטופל    -   הרגשה שיש לךה  :טל

 . זה מבגר .משהובי זה משנה , תלוי בך  והוא

להיות   ושתמשיכו  בהצלחה  שיהיה  יאללה, 

 איפה שצריכים אתכם. 
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 ש אשר וש ועוד... עם    שאלות   10

נתינה.   , בית שלמלא חברים  ,ילדים )"נבחרת כדורגל"(. בית פתוח 11אמצעית בין  ,נולדתי בחדרה : רקע

נת שירות ושם שהיה ב )ידידיה אשר ז"ל(  דידי  .  שירתתי כמד"נית בנתיבות   וטבע. גינה ענקית    ,הרבה ים 

:  נובערבה. ילדי  1982-הכרנו. למדתי חינוך מיוחד והתמקדתי במדעים. בתום לימודיי נישאנו. דידי נפל ב

צמצמתי משרה,    גמלאות שנים, עכשיו ב  46כן ירבו.  אני מורה למדעים במשך    16קרן, דקלה וגל. נכדים:  

 .אני מלמדת את שכבת גימל, ובמקביל לומדת טיפול בגינון ו

 
ת שאלו 10

 היתה וזיכרון מיוחד לט"ו בשבט: שבע אבנים והמון ים.  ,בחוץמשחקים בכדור . זיכרון ילדות 01

בגלל הפירות המיובשים. במשך שנים,   ,לנו חנות תבלינים ועזרתי הרבה.  בט"ו בשבט היה תמיד עומס 

 . בחנות  הייתי נוסעת לט"ו בשבט לעזור ,גם כשהייתי כבר ביבנה

 .  שמחה התנדבויות. אני מתנדבת לכל  ,  שותפות בתורנויות להיות חלק ממנו ביבנה.     ה שאת שמח משהו   02

 אין לי רעיון.ליום אחד.   ה /איתו פתמתחלמישהו מיבנה שהיית  03

 ליד הים.  ,הייתי חוזרת לגבעת אולגהביבנה.  ה בו, אם לא היית חי ה מקום בעולם שהיית חי 04

 אלון. החקיין. -הנכדים שלי ואחי  מי מצחיק אותך? 05

 חריפה ומסקרנת.  ,עם סיוון רהב מאיר. מפולפלתלכוס קפה.  ואית תשהיית יושב ומישה  06

   . ספר על ירושלים שיצא השנה.של שפרה הורן "החדר שמול חומות"הספר האחרון שקראת.    07

 בידודים וחולי של מישהו מהמשפחה.   ?מה מפחיד אותך 08

הוא היה רוקח במקצועו. רוב חייו עבד בעבודות   .אבא זכרונו לברכהדמות שהיא השראה בחייך.    09

אחרי מותו גילינו שהוא תרם    .בדואר ישראל ואף פעם לא שמעתי אותו מתלונןויזומות ברכבת ישראל  
? מה את בביתלדי מפתח". פעם אמרתי לה: "ליי היו "ירורוב חב   ,המון בסתר. אמא שלי עבדה בבית

 ,".  אמא  נפגעה ואבא אסף את כל הילדיםבחוץ  פלאפל  גם אני רוצה לבוא עם מפתח הביתה ולקנות
 . תאכלו ותשנו  ,תלמדו   -אמא שלכם מחכה לכם בבית. ואתם  שנתן לנו על הראש ואמר: תגידו תודה  

 הפסולת ליד הפחים. -אוכל. מסיבת פורים. טיולי חורף. מרחבים. והחדר  ?מה יבנאי בעיניך 10
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 עוד.. ו

 

   במה את גאה בבית הספר? ,שוש

שנטעתי לפני  , ספרהשל בית גינה וגם ב  ., שואלים ונהנים ללמוד מגלים סקרנות למידים שליתשה

 . הייתי עושה יותר אבל ויש גם גינת שמיטה הילדים קוטפים פירות ומחלקים. שנה עם הילדים. 40

 לצערי אין מספיק שעות לתחום הזה. 

   .שלוש פעילויות שאת מושקעת בהן 'זרקי'. נראה שאין לך רגע דלואת בן אדם פעיל 

 הצדקה  י.  אימוץ משפחה עם ילדה עם שיתוק מוחין  וזה הזמן להודות לחברים שנותנים בלי תלוש1

 . עבורם  -

 מביאה ולוקחת אותן.   ,מלווה שתי חולות סרטן. 2

 כשיש פרויקטים אני מתגייסת לליווי וכדומה.  ,. בבית אפל3

 ואני שותפה בהתייעצויות.   ,בנוסף אני פעילה בעמותת הצנחנים. יש שלוש פעמים בשנה פעילויות

 מסר?  

מיון   -  כמובן  וכמובן  פלסטיק,  בשקיותובכלים חד פעמיים    להפסיק להשתמש  לשמור על הסביבה.

 !! אשפה

שוש בסיור טבע בקיבוץ,  
 עם ילדי כיתה ג' 
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 דינה ספראי נעים להכיר עם שירה ובניה גרוס / 

( שירה  נכנסו  ובניה  36לאחרונה  גרוס  (  37)( 

בקיבוץ.   קליטה  לכאן    הםלתהליך  הגיעו 

במסגרת עבודתו של בניה כמחנך.    ,כתושבים

לתהליך    ,שניםשלוש  לאחר   השנה  נכנסו 

ילדים:  קליטה.  ה שלושה  בינתיים,  להם,  יש 

( )5.5לביא  נריה   ,)4( ורואי  לשאלתי1.9(   .) , 

גרים הם  ענואיפה  בגאווה  "אנחנו    :?  גרים 

לגדיאל ושרון   ובשכנות  ,בקרדו של חנה יעיר

  ."משפחת בן יוסףלו (ליברמןגולדמן )

גרוס נתנייתית.   שירה  "אני  קצר(:  )לבית 

בנות.   ארבע  בין  המשפחה  גם  בכורה 

בנתניה גרה  לזה  ,המורחבת  זה   ,בקרבה 

וסבתות  ַיְלדּותוה סבים  ודודות   ,לצד  דודים 

 היא חוויה נהדרת.  

תחילה .  בני עקיבאחיי סבבו הרבה ב  ,כנערה

אח"כ גרעין  ,ואזמדריכה  כ  כחניכה,   רכזת 

עשיתי   הלאומי  השירות  את  בי"ס  בנחשון. 

ושנה    ,בקצרין  לילדי הרווחה  מועדוניתיסודי ו

נוספת בלימודי תורה במדרשת אורות עציון, 

עבדתי  מכן  לאחר  שנה  וושינגטון.   שבגבעת 

לילד  כ תקשורתסייעת  בעיית  עבדתי ו  ,עם 

את התואר    .במעון לנשים עם מוגבלות שכלית

ב סוציאליתהראשון  עשיתי   עבודה 

ל  . אריאלבאוניברסיטת   פני  חודשיים 

חינוכי    ,תנושהתח ייעוץ  לימודי  התחלתי 

כיום אני   .תעודת הוראה  עשיתילתואר שני ו

עובדת  כיועצת בבית ספר רמב"ם, בית ספר  

ויום בשבוע אני  ביבנה הירוקה,  יסודי צומח 

עמינדב,   בעמותת  סוציאלית   לבנות עובדת 

 . "בשירות לאומי

וגדלתי":  בניה . אנחנו  בקרני שומרון  נולדתי 

. החיבור הראשוני שלי  שמונה אחים ואחיות

מירי   אמי,  ומשפחתה.  לאמי  קשור  לקיבוץ 

ילידת ניר גלים ולמדה במסגרות  היא  פרנקל,  

בנוסף ט'.  כיתה  עד  הוא -בן  ,הקיבוץ  דודה 

נחמד   היה  לקיבוץ  וכשהגענו  שמעון,  אלדד 

שק מוכרות  פנים  בדאגה  י לראות  אותנו  בלו 

 אכפתיות. בו

בבתיכון   "למדתי  חייםישיבת  בכפר   "מקור 

ה הגבוהה  הגעתי ללמוד בישיב  עציון ואחר כך

בהסדר, ל  "חטיבת הנח. שירתי בבאלון מורה

השירות בישיבה  ולאחר  ללמוד    , חזרתי 

עב התיכונית. ובמקביל  בישיבה  כמדריך  דתי 

אחרי הישיבה התחלתי לימודי תואר ראשון  

הרצוג במכללת  התחלתי     ,בחינוך  ובמקביל 

מינית  לעבוד פוגעים  לנערים   ,בהוסטל 

שםמדריך  כ המשכתי  כך  רכז  כ  ,ואחר 

גרתי בירושלים, ולצד   ו. בשנים אלמדריכיםה

עסקתי   אלה  טיוליםגם  עיסוקיי   ,בהדרכת 

י "מסע  במנהרות במסגרת  וכמדריך  שראלי" 

  הכותל.

קצר שהתחתנו  זמן  לעבוד  עברתי    ,אחרי 

ביישוב    ,בית ספר יפתח לנוער בסיכוןבחינוך ב

האחרונה   בשנה  המלח(.  ים  )ליד  אבנת 

הצטרפה   הכיתה    פרוניעגפן  לעבודתי,  לצוות 

תי לקיבוץ. גפן ידעה שאני עכש"ש וכך התווד

למגורים חדש  יעד  לנו  מחפשים   ,ושירה 

יבנה  ליצהמוה קבוצת  תיכון  על  לחשוב    .לי 

ליאיר לסלוי לקבל    לעשות ופנתההיא הגדילה  

   כמחנך. היום אני מחנך כיתה י'. ,אותי

מחנך,   לא  סדנאות  גם  אני  כשאני  מעביר 

  -  ' ומוגונות מיניתמיניות בריאה למתבגריםב'

  עמותת "לתת פה". מטעם
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 איך המעבר מנוער בסיכון לנוער המקומי? 

מאוד" חד  למשלמעבר  בסיכון    ,.  נוער  אצל 

וכאן   ללמוד,  אותם  לדחוף  היא    – המטרה 

הכל   לא  היא:  האמירה  פעמים  הרבה 

רק   בנויה  לא  וההצלחה  ציונים על  לימודים, 

בנוסף האישיות.  בבניית  גם  מסגרות ,  אלא 

קטנ המיוחד  מאוד   ותהחינוך  והכל  מאוד 

וכאן הייתי צריך להסתגל לתיכון גדול,   ,אישי

צוות גדול ובעלי תפקידים רבים. יש כאן    עם

 צוות מעולה ואני לומד המון ומתפתח.  

כשנתיים    ,בנוסף לפני  שני  סיימתי  תואר 

עסקים חושב   במנהל  ממש  ואני  חשוב  ש, 

אלו  להכניס   ספריתנושאים  הבית   .ללמידה 

הספר    לכן לבית  להכניס  שואף  שיעורי  אני 

   . "חינוך פיננסי

   תחביבים נוספים:

מאוד  "שירה:   שמתחבר  אוהבת  אני  מה  כל 

לצבע וציור. אני מתפעלת מהציורים של חברי  

פה שלומדים  הקיר   ,הקיבוץ  מציורי  ובכלל 

לא   כרגע  אבל  ציירתי,  בעבר  המרהיבים. 

ופניות זמן  לזה  שהילדים   .מוצאת  מחכה 

 ".יגדלו ואוכל לחזור לזה

 ?קיבוץאיך ההרגשה ב 

ו" האווירה  את  אוהבים  מאוד  לנו  אנחנו  יש 

הירוק   את  אוהבים  טובים.  את  וחברים 

זה   והרוגע.  כאן הפסטורליה  לגדל  חלום 

ומתחנכים .  ילדים המון  לומדים  הם 

לנו  לעצמאות.   במעבר   .כיף  אנחנו  כעת 

ל  קליטהמתושבות  של  משהו מציאות  זה   .

עם   תקציב,  לפי  החיים  אותו.  ללמוד  שצריך 

הם   ,שיתוף ברכב ועם הרבה קודים פנימיים

מבחינה תורה   והסתגלות.  לימוד  שצריכה 

מאוד    ,זאת כתושבים  שהתחלנו  העובדה 

 מקלה עלינו. 

התמזל מזלנו והמשפחה שמלווה אותנו היא 

נהדרים   הם  כהן.  ואבשלום  קארן  משפחת 

 . "ומקסימים ואנחנו מברכים על כך מאוד

 מאחלים לכם קליטה מוצלחת!
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חודש שבט בתרבות התוכניות   

 ניי היה אז חודש שבטי"פקחתי את ע 

 ראיתי מעליי ציפור קטנה אחת

 ותכלת השמיים וענן יחיד 

 וראיתי את ההר הירוק תמיד

 ההר הירוק כל ימות השנה,  

 אני עוד חולם ושואל 

בצילך   לשכב  כבראשונה  רוחותיך  לנשום 

 הר לב{ כרמל...}יורם ט

 רקמה בשמיטה  ❖

ז'   ראשון  יתקיים    –   9/1שבט  בביום 

בשעה   בשמיטה"  "רקמה    20.00מפגש 

גם   מוזמנות  ברוכי.  שרה  של  בביתה 

במפגשים   השתתפו  שלא  חברות 

 הקודמים. 

 משירי ארץ אהבתי  ❖

ערב משירי    -  16/1שבט  ב  "ד יום ראשון יב

 עם אורי אורפז   –ארץ אהבתי 

המתנ"ס באולם    20.30בשעה    ,בחסות 

 רועים. יאה

 פעילות ט"ו בשבט   ❖

נחגוג את ט"ו    -17/1ט"ו בשבט     ביום שני  

ילדים, עם מגוון פעילויות  הבשבט במשק  

הטבע.  ה ובשמירת  במיחזור  עוסקות 

יצירתיות תחנות  של  משעה  החל    מגוון 

נוספים   . 15.45 לוח    פרטים  גבי  על 

 המודעות. בשיתוף החינוך והתרבות. 

 מבצע דוגו  ❖

נקיים את    -18/1שבט  בביום שלישי ט"ז  

דוגו הנוער  ב  , המסורתי  מבצע  הובלת 

ן נשמח  י עדי ,שלנו. בשל אילוצי הקורונה

למתנדבים לעזרה בהכנת  הארוחה. ניתן  

 לפנות לרחלי ולמור. 

 לאומי -סרט לכבוד יום השואה הבין ❖

כ"ביום   סינמה    –  26/1שבט  בד  רביעי 

הבין  -  קפה  השואה  יום  לאומי,  -לרגל 

הסרט   את  הפרטיזן    – נקרין  ברנשטיין 

 .האחרון

את בקרית  הצנוע  מתגורר    ,אבביתו 

איש משכניו לא משער כי  .  97-ברנשטיין בן ה 

גדודי   של  המפקדים  מאחרוני  אחד  הוא 

   הפרטיזנים במלחמת העולם השנייה.

  , שיחה עם הבימאיתתקיים  בתום הסרט  

 רומן שומנוב. 

 חוג ריקוד  ❖

ינאי ריין   ,   חוזר בגדול  –חוג ריקודי עם 

ראשון חובבי  20.00משעה    ,בימי  כל   .

החוג   תחילת  מוזמנים.  חודש  ב הריקוד 

ופברואר מותנ ,  במספר  יפתיחתו  ת 

המשתתפים. מי שמעוניין להשתתף בחוג  

   .רשם אצל רחליימוזמן לה ,ולהתחייב

 

  

 רועים. ימוזמנים לקחת חלק בא

 תרבות הועדת  ,שבת שלום
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משולחנה של מרכזת אשכול השירות

 ד"א:קופות בח

צוות לאיוש הקופות בחדר   בשעה טובה הוקם 

הצוות מורכב מרפי שרקי ונעמי טסלר.   .  אוכלה

שנשא בתפקיד    ,בהזדמנות זו אודה לרפי שרקי

הרישום   מלבד  ארוכה.  תקופה  במשך  לבד 

ת  ויתבצע רישום גם בארוח  ,בארוחת הצהריים

בקופות   הרישום  לנו  בוקר.  עוזר  האוכל  חדר 

המזון   שמאפשרים  בבקרת  נתונים  לנו  ומספק 

    לנו לנהל נכון יותר את ענף המזון.

 מיטות הלנה: 

מיטות  ילמדגר שמדרום  זור  יבא מלאי  נמצא  ה 

משימוש   יצאו  אלו  מיטות  מברזל.  הלנה 

ולקחת   לגשת  ניתן  המעוניין,  לכל  החברים. 

מיטות חמישי    ,משם  ביום  רביעי.  יום  עד 

 המיטות יפונו משם. 

 בית הקשת: 

תקו בבית  כבר  השלישית  שהקומה  ארוכה  פה 

תברואתי  "מפגע  בגדר  הינה  לאחר  ".  הקשת 

הוחלט על פינוי כל הציוד מקומה   ,סיור במקום

כל    ,זו וביצוע "טיהור" של המקום. מיום ראשון

וכל מי    ,החדרים בקומה השלישית יהיו פתוחים

אותו   לפנות  מתבקש  ציוד  במקום  שמחזיק 

זה  ביום  .  23.1.2022עד לתאריך    ,בתוך שבועיים

הסר   למען  וניקוי.  פינוי  חברת  לקומה  תיכנס 

 יושלך לאשפה.   - ספק, ציוד שלא יפונה

 חניות בשדרה בשבת:

בבקשה פונה  ולמתגוררים    ,אני  בכלל  לחברים 

  בשדרה בפרט, אנא הקפידו לא להשאיר רכבים 

בשדרה בשבת. לא פעם נמצאים מספר רכבים  

 בשדרה בשבת והדבר פוגע בצביון השבת שלנו. 

 

 ק' הילה 

 . בהזדמנות זו היא פונה למש"ק בבקשה אישית: הפעם  ק' הילה נחה

 מש"ק יקר, לפני כשנתיים הודעת לי על החלטתך החד צדדית להיפרד ממני. 

הילה, חלק מרכזי במקום הזה, ואין לי שום -בחרתי לא לשקוע ולהראות שיש לי, ק

במבית    ות נציגיךקולכוונות להיעלם. לאחרונה אני מרגישה שהצלחתי יותר מדי.  

, אבל כאן, בבמה של כל  וחאתה מקפיד להופיע ולדו פהי. אמנם באסנעלם כמעט

במינוס גדול.  אז אני מבקשת יקירי, אל תקח קשה כל כך את   אנחנו –הציבור 

נציגי  הפרידה. בסופו של דבר אנחנו חלק מגוף אחד והתוצאה מתחלקת בינינו.  

.  נויוזית נו, שעוני נו, ביציחלבינו, נוייבול, על כםקצת על עצמ ו,  ספרובואמש"ק, 

 מקום פנוי!   כםמשאירה ל
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 שמשון גוטליב משולחנה של הקהילה / 

ביום שני התכנס צוות הפרטת המזון כדי לדון  

במסקנות משלושת ערבי ההסברה שהתקיימו  

בערבי   שעלו  מהדברים  חלק  כן.  לפני  שבוע 

פורסמו ב'מבית' בשבוע שעבר. ובכל ההסברה  

  , שאוספים את הקולות שהחברים העלו כ   , זאת 

נושאים מרכזיי  ם שצפו ועלו  בלטו בעיקר שני 

וצעירים,   מבוגרים  מהדוברים,  רבים  ע"י 

 שהמשותף להם הוא חשש מאי הוודאות:  

הראשון, השאלה האם תקציב הפרטת המזון 

ויענה על הצרכים   החשש הגדול    – אכן יספיק 

אינם  ה  ככולם,  רובם  רבים,  שחברים  מכך  וא 

כיון שאין   , יודעים מהי צריכת ה"מיני" שלהם 

ב"מיני" כל סממן של מדידה. בפירות וירקות  

המחיר  ידוע  כמה    , לא  לדעת  מידה  אמת  ואין 

וגם במוצרי החלב והביצים אין    , אנחנו צורכים 

 ציון של המחיר. 

ב  נוגע  האירוח  השני  רבים תקציב  שחברים 

ועלול    , את החשש שהוא נמוך מדי גביו  ל מעלים  

ובחגים  השבוע  בסופי  האירוח  על    , להשפיע 

והתחושה היא    , בהם הלב והשולחן מתרחבים 

האירועים.   לגודל  מידתי  אינו  שהתקציב 

רחב   לציבור  משותפת  היתה  זו  תחושה 

 שהשתתף בערבי ההסברה והביע את דעתו. 

 לאן הולכים מכאן? 

יצטרך לתת    , הקהילה   הנהלת יחד עם    , הצוות 

ו  מחשבתית  גמישות  גילוי  תוך    דיוק מענה 

 . צעה הה 

דרך  למצוא  נצטרך  התקציב  לשאלת  בנוסף 

ו  לחברים  נאפשר  בכך ל שבה  שירצו   ,משפחות 

את הצריכה שלהם וזאת ע"י בניית כלי   לאמוד 

מדידה   שקילה,  מערכות  כמו  נוספים,  עזר 

 ואיסוף הנתונים. 

היא  אלינו  שהופנתה  נוספת  לשלוח    , בקשה 

לחברים פעם נוספת את תוצאות סקר הפרטת  

)ב   , המזון  זאת  בנוסף " דוא ונעשה  כבר   , ל(. 

לפרסם   יתחיל  המזון  ענף  הקרובים  בימים 

 ים.ב"מיני" את מחירי המוצר 

במחשבון   הרחבות  לעשות  מאיתנו  ביקשו 

ב  לחברים  ששלחנו  מיטב ל " דוא ההפרטה   .

מוכן   שיהיה  וברגע  כך  על  עובדים  המוחות 

 ל. " דוא נשלח אותו ב 

אלינו    ו אנא פנ   , ואם עדיין חסר למישהו מידע 

צריך  אם  שאמרנו,  לבית    -   וכמו  מבית  נעבור 

 ונסביר את ההצעה. 

 שכר החיילים 

ולפנו    2020ביולי     צעירים ה  ועדתו למזכירות 

ב  המשרתים  צעירים  קרביים מספר    תפקידים 

טריים משוחררים  בנושא    ,וכן  לדון  בבקשה 

  פונים היתה תחושה של הה  . משכורות החיילים

בין   הלימה  חוסר  הם  שיש  אותה  המשכורת 

שמהווה   משכורת  לקיבוץ,  ומעבירים  מקבלים 

הקשה  לעבודתם  לבין  והשוחקת,    תגמול 

 התקציב אותו הם מקבלים מהקיבוץ.  

וליברמן הכריזו    2021בנובמבר    21- ב  :  גנץ 

  . " 2022מתחילת    50%- שכר החיילים יועלה ב " 

קיבוצים   בעוד  כמו  אותנו,  חייב  הזה  השינוי 

 אחרים, להתייחס לנושא. 

על האיזון העדין בין רמות    נו במשך שנים שמר

המשרתים  השכר   לבין  קרבי"  הכי  "הכי  של 

 רף ובשירות הלאומי.  בעו

של   ודחיפה  בשיתוף  המתהווה,  השינוי  לאור 

מודל מחושב יותר    לאמץ חשבנו    ,ועדת הצעירים

. את המודל הכין  פהי לאס  מביאיםואותו אנחנו 

הר"מ עמיר,  נטע  את  שכלל  מרכזי    צוות  ושני 

 ועדת הצעירים, צורי אריאל ונעמה סולטניק.
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יוכלו  צעירים  ה חובה  בבשירות  שתי  לבחור  ין 

אותו  עד כה, תקציב  כמקובל - תקציב  :חלופות

מסלול של עצמאות  בחירת  או    ,20%-העלינו בכ

הפער  את  צמצםכלכלית. הצעת הצוות מנסה ל

השונים בתפקידים  חיילינו  בין  ועם    הכלכלי 

שלו    ,זאת הבחירה  את  לעשות  לצעיר  לאפשר 

 ובכך להעלות את רמת שביעות הרצון. 

  .החברים במוצאי שבת פתי הנושא ידון באס

 בקרוב תוצג בחדר האוכל תערוכת תמונות בנושא חצר הגרוטאות, לזכרה של מלכה האס ז"ל.  

 בהווה ובעבר, משחקים בחצרות.  ,בתערוכה יוצגו תמונות של ילדי מערכת הגיל הרך בקיבוץ

 אם יש למי מכם התנגדות שתמונת ילדו תוצג, אנא פנו אלי בהקדם. 

 .תודה

 נעמי ליבר

 

 
 נפלה טעות בתאריכים.    "בברכת הדרך של הקיבוץ הדתי "נופש וסיוריםבמודעה  

 ולא כי שנכתב.( 2.2 -31/1)ד', כ"ט בשבט עד א' אדר א -בימים ב' הנופש+סיור יתקיים

 . 054-2100160אורית נצר ל   - פניות  

 .חופש נעים בעמק המעיינות""לפרטים חפשו  באינטרנט את הביטוי 

 תמונות של ילדים

 שיגעון של ניקיון 

 במסגרת נושא חודש ירוק בחינוך 

 ו'  - ציבור החברים מוזמן להצטרף לילדי כיתות א'

י  צ ו ב י ק ן  ו י ק י נ  ל

   .15:00משעה  11.1-ט' בשבט ה , שיתקיים ביום שלישי הבא

   .זור מבני החינוך והדשאים המרכזייםיהניקוי יתמקד בא 

 בואו בשמחה 
 

 תיקון טעות 
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סדרת   קיימנו  האחרונים  בשבועות 

ובאגפיה,   הפעילה  במזכירות  דיונים 

נביא   הזאת  העבודה  תוצאות  ואת 

לישיבת המזכירות המורחבת בתחילת  

 השבוע הבא.  

לשנת  ות העבודה  מכוונת    2022כנית 

של   שליחותה  וריענון  עדכון  לבחינה, 

תנועת הקיבוץ הדתי בעשור השני של 

ההבנה   .  21-ה   המאה מזכ"ל,  חילופי 

  שהקורונה תהיה חלק מתמשך ממציאות 

החיים   זירות  בכל  השינויים  חיינו, 

מחייבים  במדינ ובעולם  ישראל  ת 

  ערכות במלוא י מחשבה, גיבוש מדיניות וה 

 וץ.  להתחדשות כלפי פנים וח  ,הכוחות

בתוכנית  הכיוו החדשים  והדגשים  נים 

התבנית    2022 בתוך  הקיימת,  נעשו 

ונובעים מהפקת לקחים ראשונית ממה  

מסע  ' שלמדנו ביחד עם אמיתי פורת ב

עם    הובילהוא  ש  'הקיבוצים יחד 

בשנה שהסתיימה.    ,המזכירות הפעילה 

התחלות צנועות, אך הן  יהיו ב"ה  אלה  

לב  תחליף  הנדרש,  יאינן  הדרך  רור 

ולהתחדשות שעלינו להוביל, על מנת  

כתנועה רלוונטיים  נו  לעצמ  ,להיות 

 .  ולחברה הישראלית

רעיון השמיטה, קורא לנו להניח את  

מבט   להרים  הרגילה,  השדה  עבודת 

כלפי מעלה, לשמים, להתבונן סביבנו  

לעצור   הארץ,  שעל  ובחברה  באנשים 

עצמנו   ולכוון  הרגיל,  החיים  שטף  את 

לצד בניית   . לשש השנים הבאות מחדש  

את    , החדשה   השליחות  לבצע  נמשיך 

שליחות התנועה בצורתה הקיימת ובכלים  

 .  המוכרים, כמיטב המסורת והמורשת

התוכנית:   במרכז  חזון  היעדים  בניית 

הקיבוץ   לתנועת  עדכניים  ושליחות 

של   ;יהדת הקהילות  קהילת  בניית 

סיפור   באמצעות  הדתי  הקיבוץ  תנועת 

התנוע כתובת    תי;הסיפור  להוות 

רלוונטית לכל קיבוץ ולמצוא דרך וכלים  

תוך    ,להיות רלוונטיים לכל חברה וחבר

כל אלה צריכים   ר.דגש על הדור הצעי

מאד,   מאתגר  בתקציב  להיעשות 

מתוך   השינוי  את  שיוביל  במהלך 

 המשכיות וחיבור לעבר. 

 מוגנות –פגיעות מיניות 

כחלק מהחברה הישראלית, גם אנחנו  

מהחדשות   ומושפעים  שומעים 

מיניות.   פגיעות  נחשפו  בהן  האחרונות 

ברור לכולנו שבכל חברה ובכל קהילה  

סכנת הפגיעה קיימת ואנו יודעים שגם  

אנשים   נשים,  ישנם  שלנו  בישובים 
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זקוקים ליד   והם  וילדים שעברו פגיעה 

ברצוני   איתנה.  ולתמיכה  מושטת 

צוותי   של  קיומן  את  ולהנכיח  להזכיר 

את    מוגנות  לציין  קיבוצינו,  ברוב 

למודעות   ולהעלות  המסורה  עבודתם 

  , את האפשרות לפנות אליהם בכל עת

על מנת לא להיות לבד בקושי ובכאב.  

השבוע   נגענו   חינוך  מנהלי  בפורום 

מערכות   של  ובהתמודדות  בנושא 

חזקו   הללו.  הסוגיות  עם  שלנו  החינוך 

 ואמצו. אינכם/ן לבד!!! 

 ת רימון בי   – בית כנסת בראש ההר  

השבוע הייתה קורת רוח גדולה אצלנו  

במטה התנועה, ובמיוחד במחלקת גיוס  

בשקט  מובילה  אותה  משאבים, 

מראש   לוריא  יונית  רבה  ובמקצועיות 

צורים. מאמצים משותפים! של גורמים  

רימון, אנשי המועצה   רבים, חברי בית 

הדתות   משרד  תחתון,  גליל  האזורית 

החסר  שהסכום  לכך  הביאו    ועוד, 

להשלמת מבנה בית הכנסת הראשון,  

רימון,   בית  בקיבוץ  קבע  בית  שהוא 

העוסקות   לכל  ברכות  הושלם!!! 

לראות   שנזכה  במלאכה.  והעוסקים 

 בהשלמתה בקרוב.  

 סמינר י"ב   –אהבה, זוגיות ומגדר  

נוער  של  השכבה הבוגרת  י"ב,    תשכב

השתת הדתי,  השבת   פההקיבוץ 

ומגדר  זוגיות  אהבה,  על    בסמינר 

בקיבוץ מעלה גלבוע. מיום חמישי ועד  

מוצאי שבת שמעו ושוחחו החבר'ה: עם  

סינגר  רוס  המורכב    -  הרב  היחס  על 

חמיאל:  למיניות אלעד  מה    -  עם  על 

רק   ולא  אסורעל  מותר  ועוד.    מה 

דיב השבת  וחשבנו  ר במהלך  על  נו 

השימוש הציני של הפרסומות באהבה,  

הדרך  להבין  סינו  וני מהי  להשיג  יחד 

יציבה.  זוגיות  ולייצר  כיף,   אושר  היה 

ועמוק!   על  מעניין  למשפחות  תודה 

תודה גדולה    בערב שבת,האירוח החם  

לכל   תודה  גלבוע,  מעלה  לישיבת 

הישיבה   מצוות  הנהדרים  השותפים 

י"ב   שכבת  לכם,  ותודה  ומהקיבוץ 

הנפלאה! )כתב: אורן קלך(

 

 

 
  

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

 : ד"ר מיטל קבלהשעות  
 . 17:00-15:45(  12/1) יום ד'. 13:00-10:00 -(  11/1) יום ג'. 13:00-9:00 –( 9/1)יום א' 

. בימי שלישי הפסקה  15:00-14:00-ומ   13.00-07.00מ  -ה-בימים א'  של המרפאה   שעות הקבלה
 18:00עד .בצהריים בימי ראשון ורביעי המרפאה תהיה פתוחה . 10:0-08:30בין 

 יש לתאם תור מראש.  –בדיקות דם 
 בברכת חורף חמים ובריא, 

 צוות המרפאה  -   בריאות טובה                                                                  
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 ֲעֵצי ַזִית

 לאה גולדברג 

                               --- 
 

 ת ֲעֵצי ַזיִ 

-  ָעְמדּו ְבִנְסיֹון ַהָשָרב  

ַהַסַערּוָבאּו ְבסֹוד    

 ּוְכֶנַצח ִנְצבּו ְבמֹוַרד 

 ַהִגְבָעה מּול ַהְכָפר ֶשָחַרב 

.ַמְכִסיִפים ְבאֹורֹו ַהצֹוֵנן ֶשל ַהַסַהר   

! ֲעֹמד, ַמה ְגדּוָשה ַהַשְלָוה  

  זֹו ֵאפֹוא ַהֵשיָבה ַהּטֹוָבה

 ַהְקֵשב, ַהְקֵשב ְלַמַשב  

! ָהרּוַח ְבנֹוף ַהֵזיִתים   

  ֵאיזֹו ְצִמיָחה ֲעָנָוה

 ֲהִתְשַמע? ֵהם אֹוְמִרים ַעְכָשו  

. ְדָבִרים ְנבֹוִנים ּוְפשּוִטים  

 

 
 

 

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

 

 על השירים: יצחק ברוכי
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