נח חיות

כ"ב באדר ב' תשפ"ב )25.3.22( -

מתוך תערוכת "חצר המלכה" (פרטים בגיליון).
חצר הגרוטאות בגן ,לפני כשלוש שנים .מימין לשמאל :אלה בית אריה ,גילי ששון ,טל רדר ,נועם
היבש ,לוטם וולף ואלאור כהן.

שבת פרשת שמיני ,פרשת פרה
כניסת השבת  18:33 -צאת השבת 19:33 -
1
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ואני תפילתי לך
תפילת מנחה בימי החול – 18:55
שבת פרשת שמיני ,שבת פרה
 - 18:33הדלקת נרות
 - 18:48מנחה ,קבלת שבת ,ערבית
-- – 08:30שחרית ומוסף
שיחה עם הדרשנית
 - 13:30מנחה גדולה
 - 17:15מנחה קטנה
 – 17:30שיחה עם הדרשנית
 - 19:33צ א ת ה ש ב ת

שינויים קבועים בזמני התפילות
בתקופת שעון הקיץ

שחרית בשבת 08.30 -
מנחה קטנה 13:30 -
מנחה גדולה 17:15 -
הגבאים

המרצה האורחת היא דמות ייחודית .באה ממשפחה
חסידית שוחרת ספר .עורכת ,מלמדת מדרש ,ניגון
וחסידות .חוקרת את דרשות האדמו"ר החסידי
מלובלין .מומלץ לבוא.
שימו לב שהשיעור השני ב.17:30-

מזל טוב !

* לרני וניר יעקבי להולדת הבן.
חפץ בת המצווה ,להורים שרית ועמית ,ולסבתא עדה.
* למטר .
* לרני ואבי ששון ולאסתר תדהר לנישואי הבת-הנכדה נועם עם בח"ל
אור ניסנקורן.
* לשלומית ויוסי בן טולילה לבת המצוווה של הנכדה יערה ,בתם של ישי ודפנה.
.
2

ותצא אש – אש הגאווה  /שמשון גוטליב
הגאווה גורמת לאדם לראות את עצמו
כמשהו נפרד ,כיחיד בפני עצמו ,כאדם שיש
לו תכונות שגורמות לו להיות מעל כולם.
יש בגאווה נקודת אמת – אכן יש בכל אדם
נקודה ייחודית ותרומה מיוחדת ,שרק הוא
יכול לתת לעולם .אבל יש סביב אותה
נקודת אמת מעגלים שצריכים לייצר הגנה,
כדי שגאווה זו לא תשתלט על נפש האדם.

בפרשה אנחנו קוראים על היום הגדול
והמופלא של חנוכת המשכן ,יום של
התגלות אלוקית נדירה ,עליונה ומכוננת אל
כל עם ישראלַ " :ויָּב ֹא מֹשֶׁ ה וְ ַאהֲ רֹן ֶׁאל אֹהֶׁ ל
מֹועֵ ד ַויֵצְ אּו ַויְבָּ רֲ כּו ֶׁאת הָּ עָּ ם ַוי ֵָּרא כְ בֹוד ה'
ֶׁאל כָּל הָּ עָּ ם ַ ...וי ְַרא כָּל הָּ עָּ ם ַו ָּירֹּנּו ַויִּפְ לּו עַ ל
פְ נֵיהֶׁ ם".
בעוד עם ישראל נמצא בהתעלות רוחנית,
מתרחש אירוע נוראי שאף אחד לא ציפה
לו .בשפת הרחוב :יריקה בפרצוףַ " :וי ְִּקחּו
בְ נֵי ַאהֲ רֹן נָּדָּ ב וַאֲ בִּ יהּוא ִּאיש מַ ְח ָּתתֹו ַוי ְִּתנּו
בָּ הֵ ן ֵאש ַוי ִָּּשימּו עָּ לֶׁיהָּ ְקט ֶֹׁרת ַוי ְַק ִּרבּו לִּפְ נֵי ה'
ֵאש ז ָָּּרה אֲ שֶׁ ר ל ֹא צִּ ּוָּה א ָֹּתם .ו ֵַתצֵ א ֵאש
אֹותם ַויָּמֻ תּו לִּפְ נֵי ה' "...
ִּמלִּפְ נֵי ה' וַת ֹאכַל ָּ
הסברים רבים נכתבו בניסיון להסביר את
חטאם של בני אהרון .עיקרם ,התנהגות לא
נאותה וחוסר בסיסי במורא ויראה .מה
שנראה בהתחלה כעודף מוטיבציה ,הופך
באחת לחטא גדול ,חטא הגאווה .נדב
ואביהוא מתנהגים כאילו אין להם אלוהים
– נהגו בהלך הרוח הרואה את האדם כאני
ואפסי .התנשאות והתרסה נוכח פני
האומה .לא משהו שציפו לו .והתגובה לא
איחרה לבוא והיא היתה חדה וכואבת.
חז"ל סוברים שהחולשה הפנימית של נדב
ואביהו הובילה אותם לחטא של הקרבת
האש הזרה  -חולשה שכפי הנראה
התבטאה בטעויות וחטאים נוספים.
החולשה הזו היא במהותה חטא הגאווה.

דומה הדבר לתבלין ייחודי שרק בהיותו
חלק מכלל המאכל ,הוא תורם את
תרומתו ,אך בהיותו נפרד ,איננו ראוי כלל
למאכל.
טעותם של נדב ואביהוא הייתה שלא
הסכימו להיכנס לתוך הכלל ,להביא את כל
כישרונותיהם לידי ביטוי במסגרת חיי
האומה.
"ַ ...וי ְַק ִּריבּו לִּפְ נֵי ה'ֵ ,אש ז ָָּּרה  ...ו ֵַתצֵ א ֵאש
ַ ...ויָּמֻ תּו ,לִּפְ נֵי ה" .והרשב"ם מפרש
שאותה אש זרה שהדליקו היא האש
שכילתה אותם.
אנחנו ,כקהילה ,כחברה וכעם ועולם
צריכים להישמר מאש זרה כמו מאש,
שיכולה לכלות אותנו ברגע .בימים אלה
משתוללת מלחמה נוראית ,אש האוכלת
את יושביה .אובדן של חיים שלמים .אש
זרה בוערת ומכלה עם .מי ייתן שנשכיל
לשמור על אש התמיד ,אש התמיד שעליה
נאמר" :ל ֹא ִּתכְ בֶׁ ה".
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אירועי התרבות
פסח  -חג האביב
טיול משפחתי לנאות מדבר – עין בוקק
(מסלול קצר ,עם מים ,מתאים למשפחות)
יתקיים ביום שני חול המועד פסח ,י"ז בניסן .18/4
יציאה בשעה 13.00
לאחר המסלול תוגש ארוחת ערב קלה

פרטים נוספים והרשמה על לוח המודעות.

יום השואה
ביום שני כ"ד בניסן  25/4תתקיים הרצאה באולם האירועים.
ביום רביעי כ"ו בניסן  - 27/4נסיעה לטקס בבית העדות שבניר גלים.

יום הזיכרון
טקס יום הזיכרון ביום שלישי ב' באייר  3/5בבית העלמין.
לאחר מכן ,מפגש עם המשפחות השכולות ,צפירה וערב
"שרים לזכרם" בנושא "אלה האחים שלי".
מפקד יום העצמאות
ביום רביעי ג' באייר .4/5
תפילה חגיגית ,ארוחה ישראלית בדשא ומפקד חגיגי.

יום העצמאות
ביום חמישי ד' באייר  5/5חגיגה בסימן ה80-
הפנינג עם מגוון פעילויות לכל הגילאים.
מוזמנים בשמחה כל החברים ובני משפחתם מבית ומחוץ.
בברכה ועדת תרבות והצוותים המארגנים
4

חברים ,תקשיבו  /אלישע תשבי
חברים ,תקשיבו .לא לי ,אלא לגמליאל ויסכה.
יצאתי מאספת החברים במוצאי השבת שעברה,
שעסקה בנושא הפרטת המזון ,עם האמירות של גמלי
ויסכה ,חברים שעובדים שנים בענף המזון ומשקיעים
שעות בהמון מסירות במתן שירות לציבור החברים
ביום יום.
שני חברים שלא ששים אלי קרב אך רואים לנגד
עיניהם איך המערכת לא יכולה יותר לתפקד כבעבר,
וחייבים לעשות התאמה של השירות החיוני הזה
לחברים ,למציאות.
דרך שלא מתאימה את עצמה למציאות החיים
והסביבה בה היא מתקיימת ,הופכת להיות משחיתה.
אנחנו חו״ח לא חברה מושחתת ,אך השיטה שלא
התאימה את עצמה היא משחיתה ,וחובה עלינו
לתמוך ,ולא לדחות את ההצעה לשינוי בענף המזון.
התהפכו היוצרות .לעניות דעתי ,המשך ההתנהלות
כפי שהיא היום  -גורמת נזק לחברה שלנו .אנחנו
חייבים לתמוך בהצעה ,ולא חשוב באיזה מסלול,
והעיקר לתת גיבוי לדרך חיים ,תרתי משמע.

לחברנו

שמחה ברלב
משתתפים בצערך
על פטירת אחותך

אסתר מיכלוביץ ז"ל
תנחומים לכל המשפחה
בית קבוצת יבנה
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מצות מצווה
ימים שלישי-חמישי

ד'-ו' בניסן (.)5-7.4
עקבו אחר ההרשמות
מחכים לכם!


חופש ושיחרור
רעיון ומציאות
יום עיון חוה"מ פסח יתקיים

ביום רביעי של חוה"מ פסח,
י"ט בניסן (.)20.4
רשמו ביומניכם!
ועדת דת


ק' הילה
זה קיבוץ בכלל ,שהתקיימה אצלנו בניצוחה
של צביה בן אהרון ,יצאנו לסיור במפעל,
ומשם המשכנו לביקור במדגריה ,במפעל
השעונים ובמרמ"ז .וכאן המקום להודות
לדנה מדניק ,לשרית חפץ ,לדביר עדיקה
ולנועם פישביין שפינו מזמנם והתגייסו
להסברים.

ביקור היסטורי
משלחת מיוחדת מאוד ממרוקו הגיעה
למפעל החמוצים .שאלנו את שלמה :משלחת
ממרוקו? מה הסיפור?
שלמה :לפני שבוע וחצי נחתה בישראל
הטיסה הראשונה של חברת התעופה
הלאומית של מרוקו "רויאל אייר מרוק".
זאת הייתה טיסה חגיגית במיוחד ,והמטוס
זכה לקבלת פנים חצי ממלכתית .במטוס
הייתה משלחת כלכלית עם ייצוג של אנשי
עסקים מענפים שונים ,לאו דווקא מענף
המזון .לשכת המסחר ואיגוד התעשיה בארץ
ביקשו מאיתנו ,המפעל ,לארח קבוצה מתוך
המשלחת .לאור מגוון הדמויות והעיסוקים
של המשלחת ,ביקשנו לצרף גם ענפים
אחרים לסיור בבחינת "שלח לחמך ."...
הרעיון התקבל בהתלהבות מצידם.
בדומה לנוהל בביקורים אחרים של אורחים
מחו"ל ,תלינו את דגל מרוקו ליד דגל ישראל
ודגל המפעל ,עניין שגרם להתרגשות גם
מצדנו וגם מצידם .לאחר שיחה קצרה על מה

האורחים התרשמו מאוד מהביקור
במפעלים ,אבל לא פחות התרשמו מאוד,
התעניינו בצורת החיים המיוחדת שלנו,
והצטערו שאין להם את הזמן לראות גם את
המוסדות החברתיים .מי יודע? אולי בפעם
הבאה.
נפרדנו בידידות עם ברכת שלום אמיתית
ותקווה להמשך שיתוף פעולה.
ומתי אנחנו אצל המלך ,אתם שואלים???
אז הזמנה קיבלנו מאחד העוזרים שלו ,שהיה
בקבוצה (באמת).
אבל אמרנו שכרגע לחוץ אצלנו ,ואנחנו
מבטיחים שכשנתפנה קצת ,נקפוץ.
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חצר המלכה
מטרת התערוכה היא לאפשר הצצה לפעילות
מרכזית בפדגוגיה של החינוך הקיבוצי,
ולהעמיק בהבנה של תרומתה הגדולה
לרכישת ידע ,כישורים ומיומנויות לחיים.
איך "חצר הגרוטאות" נראית לעובדות הגיל
הרך שמגיעות מבחוץ ,ולא מכירות את העניין?
אני יכולה להעיד על עצמי .כשהגעתי לקיבוץ
בתור סטודנטית צעירה ,ושובצתי לעבודה
בגן צבעוני ,נכנסתי לשוק כשראיתי את
החצר .לא הבנתי מהו אוסף הגרוטאות הזה,
וממה הילדים והצוות כל כך מתלהבים .תוך
כדי העבודה ,התאהבתי בחצר ובכל מה
שהיא מזמנת לילדים .אני מקווה שהתערוכה
תסייע לכל הצופים בה להתאהב גם כן ...
תודה רבה לכל השותפים בעשייה !

שוב יוזמה אישית ,והפעם בגזרת הגיל הרך
– תערוכת "חצר המלכה" – מחווה למלכה
האס ז"ל .שאלנו את נעמי ליבר איך נולד
הרעיון.
נעמי :הרעיון לתערוכה נולד מזמן  ...היה לי
חלום להקים תערוכה שתתמקד באחת
הפעילויות המרכזיות בסדר היום שלנו בגיל
הרך ,ולהציג אותה בפני ההורים והקהילה.
הקורונה שיבשה ועיכבה את התוכנית .כאשר
מלכה האס נפטרה ,לפני כמה חודשים,
החלטתי שהגיע הזמן להוציא את התוכנית
לפועל ובחרתי את הנושא של חצר
הגרוטאות .יונה עפרוני ורעות בית אריה
התגייסו בשמחה לעזור לי ,ויצאנו לדרך.
קראנו לתערוכה "חצר המלכה" ,לזכרה של
מלכה ז"ל ,שהגתה את הרעיון להקמת חצר
גרוטאות.
מה הרציונל של התערוכה?
התערוכה מורכבת ממיצג חזותי ,עם הסברים
כלליים על החצר ,פינה לזכרה של מלכה ז"ל
עם סרטון ,בו היא מספרת על החצר שהקימה
בשדה אליהו ,ומספר פינות עם תמונות של
ילדי הקיבוץ פועלים בחצרות הגרוטאות.
גייסתי את הגננות לחפש ולצלם תמונות
שישקפו את הפעילות בחצר הגרוטאות בכל
הגילאים ,וחילקנו אותן לארבע קטגוריות:
התמודדות עם אתגרים פיזיים ומוטוריים,
פיתוח משחק סמלי-הקשרי וסוציו-דרמטי
ומיומנויות חברתיות ,התנסות בחומרי טבע
והתנסות בחוויות מעולם המבוגרים .לצד כל
קטגוריה יש הסבר קצר.

7

.

יריד האביב
שמחות להציג בפניכם את כל הטוב הזה ביריד.
השנה נציג :מארזים לפעוטות ,כיסויים לפלטות
שבת ,מפות חג ,ראנרים ,שקיות לאפיקומן ,כלי
קרמיקה ועציצים פרחוניים.
מוזמנות/מוזמנים בשמחה להכיר את הסטודיו
המתחדש של רחלי ,ולרכוש מתנות יפות לחגים.

"רוח אביב ,רוח אביב,
הי הי ,רוח אביב.
רוח אביב ,הי"
מילים :יחיאל מוהר
לחן :משה וילנסקי

בסטודיו המתחדש של רחלי בבית הקשת,
נקיים השנה ,כמיטב המסורת ,את יריד
המתנות שלנו לקראת החג האביבי .קצת
על מאחורי הקלעים אצלנו .בתקופה
האחרונה ,רחלי ואני נאלצנו להפריד
כוחות ,מבחינת המבנה .הסטודיו של
"צבעים משלימים" עבר לקומה הקרקע
בבית הקשת ,ואילו הסטודיו לקרמיקה
נשאר במקומו .כל חומרי המיחזור
והיצירה שנאספו לאורך השנים על ידי
נורית ברטוב ,הועברו למקלט התופים
הישן ,שם יונה עפרוני ,מור וולף
והמדריכים מכינים מרכז יצירה משגע
ומדליק עבור כיתות היסודי .למרות
השינויים המבניים ,הרוח היצירתית
והאמנותית ממשיכה לפעום ,ואנו
ממשיכות בשיתוף הפעולה בינינו.
המוצרים שלנו ,כולם ,נעשים בעבודת יד,
מתוך אהבה ,שמחה והשקעה מרובה .אנו

נטע בשם הצוות :רחלי ,שלומית ,דגנית ונטע
נ

להתראות בשמחות !
* ביום שני ,כ"ה באדר ב' ( - )28.3מסיבת בת המצווה של לילך אלטמן.
* ביום רביעי ,כ"ז באדר ב' ( -- )30.3מסיבת בת המצוה של מרווה אפרתי.
* שבת פרשת תזריע ,א' בניסן ( – )2.4שבת בר המצווה של אופק הראל.
תזכורת :לבעלי השמחה עדיפות בקבלת דירות אירוח בשבת.
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משולחנו של המזכיר  /נח חיות
לאחר שכל פרטי ההצעה מסוכמים
ומוחלטים.
בהנהלת הקהילה נסב הדיון על הדאגה
ממתחים רבים שאנו נמצאים בהם
כקהילה .חלק מהמתח נובע מפרויקט
הבנייה ,וגם דיון בהפרטה משמעותית כמו
הפרטת המזון מסב מתח לחברים רבים.
הנהלת הקהילה הוסיפה להצעת הצוות
מספר נקודות במטרה ל"רכך" את ההצעה
הבסיסית להפרטה :בנושא תקציב האירוח
(הוגדל מעט) ובמועד תחילת החיוב (נדחה
מעט) .בדיון הפנימי שהתנהל חוזק שוב
הצורך לשמור על חדר האוכל כמוסד
חברתי מרכזי בחיינו .ההצעה מתכתבת עם
הצעות פרטיות שעלו ,ומטרתה להקטין עד
כמה שאפשר את הפערים בין הגישות
השונות ולהקטין את החששות .זאת כמובן
מעבר לוויכוח העקרוני בין מצדדי ההפרטה
לבין המתנגדים לה .נקווה שנעבור את

אנו נמצאים בעיצומן של אספות חברים
בנושא הפרטת המזון .אספה ראשונה
התקיימה במוצאי שבת שעבר והשנייה
מתוכננת למוצאי שבת הקרוב .והיה ולא
נסיים את הדיונים נבקש להתכנס שבוע
לאחר מכן מתוך מאמץ לסיים את הדיונים
עד פסח.
הדיון עצמו נע בין רצון לדון בנושא מבחינה
עקרונית לבין הצורך ללבן את פרטי
התוכנית ולשמוע ולהבין את צרכיהם
השונים של חברים בגילאים שונים ובמצב
משפחתי שונה .החיוב לקבל החלטה ברוב
גדול של שני שליש מהמצביעים נועד להגן
על המיעוט שמשנים לו לפתע את חייו.
מנגד ,ניתן להשתמש בהגנה זו פעם אחת
והצבעה עקרונית מקדמית ,אם תתקבל,
תחליש את השמירה על זכויותיהם של
קבוצות מיעוט שונות בדיונים על פרטי
ההפרטה .לבסוף התקבלה ההחלטה
לשמור את ההצבעה המכרעת לסיום בדיון

הדיונים וההחלטות.

ירידי מכירות
מוזמנים לשני ירידי מכירות לקראת פסח הקרב ובא ,שיתקיימו
א .ביום ראשון ,כ"ד באדר ב' )27.3( ,בין השעות 19:00-16:00
באולם האירועים (ולא במשטח).
 .1איציק נעליים.
" .2תותים"  -שמלות לנערות ונשים במחירים מפתיעים.
" .3אלמוג" כיסויי ראש.
ב .ביום שלישי ,כ"ו באדר ב' )29.3( ,בין השעות  19:00-16:00מכירת בגדי נשים
"התחדשות" ומכירת תכשיטי נגה אבן-חן במחסן הבגדים.
בואו בשמחה ,עפרה.
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התנועה

שיח בין חלקי הציבור בישראל ,על אופייה

בחמ"ל

הקיבוצית ,בהובלתה של הדס דניאלי-ילין,

היהודי של המדינה .שיח בו המחנות השונים

אנו חלק מההיערכות לטווח הבינוני והארוך

יכירו ויקבלו זה מזה "מהאור והטוב" ההדדיים,

לקליטת העלייה הצפויה ,כנראה בעיקר

ללא התנשאות או יוהרה של צד אחד על

מרוסיה ,ומתכוונים להפעיל בכל קיבוץ שיוכל

רעהו .המרכז נועד לעסוק בבירור סוגיות

וירצה ,את מפעל בית ראשון במולדת .רפאל

מרכזיות בתחומי היהדות והחברה בישראל.

צרפתי משדה אליהו נרתם לתכלול הנושא.

בנייר העבודה שנשמר בארכיון הקיבוץ הדתי

לעת הזאת דרושה סבלנות ,שכן הנכונות

(תודות להדר בשן ויואב רון ,על איתור

הגדולה והמרגשת של הקיבוצים לעשייה,

החומר!)

היה

יכולה לבוא לידי ביטוי ,בינתיים ,בעיקר

להקים מרכז בו יתקיימו סמינרים ותוכניות

בהתגייסות לטווח המיידי של משלוחי מנות

ארוכות ,הרצאות ודיונים ציבוריים ,בו ילמדו

לפורים ,אירוח משפחות פליטים (בית רימון,

נושאים בתחום היהדות שיותאמו לאוכלוסיות

עין צורים ,עלומים) ויוזמות חיבוק וחיבור,

שונות שתגענה .סוגיות כמו" :צדק וצדקה",

לפליטים ,לעולים חדשים ולמתנדבים בארץ

"חברה ומוסר"" ,הקהילה ומוסדותיה"" ,צבא

ובחו"ל.

ההיערכות

ברצוני

המיוחד

כתובים

העקרונות.

הרעיון

הוקרה

לכל

את

הלב,

מרכז הרצוג הוביל עשייה מפוארת במהלך

ופשוט לעדכן כי בהמשך הדרך תתבהר

שלושה וחצי עשורים ,ובימים אלה מגבש את

התמונה עוד ,ונוכל להרחיב את תרומתנו

חזונו לעתיד ,שכן המשימה החשובה לא

ועשייתנו .יישר כוח לעדי ,ריבה ,ורפאל,

תמה! יונתן דובוב ,מנהל מרכז הרצוג ,יחד עם

הצוות המוביל אותנו .אסיים את העדכון

צוות הרצוג ,עבדו בחודשים האחרונים על

החשוב הזה ,בדברים שאמר פר' אבי שגיא

ניסוח החזון החדש ,והשבוע מתקיים מפגש

בכנס בו השתתפנו השבוע ,במכון הרטמן:

"שיח רבים" בהנחייתו של ד"ר שי בן יוסף ,בו

היחס אל החוליה החלשה ביותר ,הוא הקובע

נדון על התוכניות וחידוש הדרך .יישר כוח

את דמותנו! זוהי שעת מבחן למדינה היהודית,

ליונתן וצוות הרצוג על הובלת התהליך –

ועלינו לפתוח את ליבנו ,ולעשות! לטעימה

עדכונים על תוצאות הדיון – יגיעו בהמשך.

המתגייסים

להביע

של

לעשייה

המחממת

וביטחון" "יהדות ,ארץ ישראל וציונות".

קטנה מהעשייה לחצו כאן.
מרכז הרצוג מתחדש – לפני שלושים וחמש

אירועים קרובים בתנועה

שנים ,ערב הקמת מרכז יעקב הרצוג בעין

ביום שני הקרוב ,כ"ה באדר ב' ,28.3 ,יתקיים

צורים ,ניסחה מזכירות תנועת הקיבוץ הדתי

כנס ביטוח בריאות לכל מי שעוסק בתחום

את העקרונות שיכוונו את פעילותו .המרכז

בקיבוצי התנועה .הכנס יעסוק במגוון סוגיות

הוקם בעקבות מועצת התנועה ,ששאפה לדו-

מקצועיות ,בהנחייתם של שי מלמד מ'מלמד
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יועצים' ודנה גרוס .לפרטים והרשמה  -לחץ

ובמסגרתו נבקר בבית אחיה שבעין הנצי"ב

כאן .בחלקו האחרון של הכנס תתקיים

ובבית בגלבוע שבקיבוץ מירב .זהו מפגש

הרצאתה של ד"ר דינה אייזן ,מומחית בתחום

ראשוני ומרגש של הפורום העוסק בניהול

רפואת המשפחה ומרצה בקורסים לחשיבה

הבתים

ומתמחה

אופטימית .ההרצאה מומלצת מאוד והיא

בשילוב ,ומטרתו לקיים למידה מקצועית לצד

פתוחה לקהל הרחב.

עיסוק בדילמות מהשטח ולמידה מהצלחות.

ביום רביעי ,ה' בניסן ,6.4 ,יתקיים יום

לפרטים – עדי שגיא :ט052-378-4287

לחיים

במרחב

הכפרי

למנהלות ומנהלי הבתים לחיים בקיבוץ הדתי.

שבת שלום ,שרה עברון וחברי המזכירות

במפגש נעסוק בתחום התעסוקה והשילוב,

הפעילה

צלם השבוע
במטרה להשלים
חסר בתיעוד
הויזואלי של קיבוצי
הקבה"ד עד שנת
 ,2000מקדיש
עמוד"ש מדי שבוע
קטע לאחד מצלמי
הקיבוץ הדתי,
והשבוע נבחר חברנו
שמעון תדהר ז"ל,
שהיה צלם-אמן
והותיר אחריו אוסף
נדיר של צילומים .קרוב ל 1,000-תמונות שלו עלו למרשתת באתר בי תמונה והעין לא שבעה
מראות! בחרנו בתמונה אחת מ :1961-כביסת החברים המתייבשת על החבל.
ליצירת קשר עם פרויקט הצילום מהשנים –  ,1937-2000התקשרו לחן ברייר בווטסאפ
למס'  ,050-7576339או לדוא"ל etikabr1967@gmail.com

מרפאה -אחות חירום  ,050-6998317/ 4000איחוד הצלה  ,1221דוא"לmrkyavne@clalit.org.il :
קבלה ד"ר מיטל :יום א' ( ,13:00-09:00 )27.3יום ג' ( ,13:00-10:00 )29.3יום ה' (10:30-9:00 )31.3
* בדיקות דם – יש לתאם תור מראש * .אנא היעזרו בדוא"ל של המרפאה!
בריאות טובה  -צוות המרפאה
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שוב החורף חורש את הים  /נתן יונתן
חֹורש ֶׁאת הַ יָּם
שּוב הַ ח ֶֹׁרף ֵ
ל ֹא שָּ כ ְַחנּו כָּל מָּ ה שֶׁ הָּ יָּה
ְשֹורר.
ַאְך נ ְַת ִּחיל מֵ חָּ דָּ ש ל ֵ
ִּאם נּוכַל כַּמּובָּ ן ִּאם נּוכַל
בֵ ינ ְַתיִּם ְדבַ ר מָּ ה פֹה עָּ בַ ר
אפֶׁן ַאחֵ ר
וְ שָּ ִּרים כָּאן בְ ֹ
הֵ ם ִּה ְר ִּחיקּו ְמאֹוד .כֹה לְבַ ד
ִּה ְתהַ לַכְ נּו בַ חֹוף הַ לָּבָּ ן
יֹותר
בַ שָּ עֹות הַ ּנּוגֹות בְ ֵ
כְ שֶׁ הַ כֹל כְ בָּ ר י ְָּשבּו לַּמֵ חַ ם
וְ סָּ פְ רּו ַא ְת ָּא ְש ָּרם הֶׁ חָּ כָּם
וַאֲ נ ְַחנּו נָּדַ ְדנּו ָּרחֹוק
בְ לִּי ִּקנ ְָּאה בְ עֵ י ַניִּם פְ תּוחֹות
ֶׁאל הַ יָּם ֶׁאל מַ שַ ב הָּ רּוחֹות
ֶׁאל עִּ ְקבֹות צְ עָּ דֵ ינּו בַ חֹול.
ֶׁאל הַ ּנַעַ ר שֶׁ בִּ י הַ ָּת ִּמים
שֶׁ י ְִּמצָּ א בְ ַאחַ ד הַ י ִָּּמים
זּורים עַ ל הַ חֹוף.
ֶׁאת בְ גָּדַ י הַ פְ ִּ

על השירים :יצחק ברוכי
הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :

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