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 ואני תפילתי לך 

 17:00–תפילת מנחה בימי החול 

 יתרו שבת פר'  

 הדלקת נרות -16:42

 ערבית  , קבלת שבת, מנחה -16:57

----- 

 . שחרית-08:00

 גדולה  מנחה  -13:00

 קטנה מנחה -16:42

 ה ש ב ת   צ א ת  -  17:44

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 ולכל המשפחה. לטובה וחנוך  , תומר פניני לבר המצווה *  

 . לשמוליק ונעה צביאלתאומים, בן ובת  ה -להולדת הנכדים  לחנה שבט* 

 

 

 

 

מזל טוב  

! 

 !!! שבת שלום

 שיעור בערב שבת 

 מפי 

 נחמיה רפל 
 

 
 שיעור אחרי תפילת מוסף 

 מפי 

 אבי ששון 

 :בנושא 

הגיאוגרפי   בזיכרון  יתרו 

 ובמיתוס היהודי 

כששאלנו את אור אריכא מה הוא יכול לספר על התמונה, הוא אמר: "באתי, ראיתי 

 צילמתי". עם לחץ מתון מצדנו הוא הוסיף: 

 זה איכשהו קשור  לאלי מוזס.   ,כל כמו דבר בקיבוץ"

בבוקר גשום במיוחד התקשרה אליי איילת ואמרה שאלי מוזס התקשר אליה ואמר  

 שהכלבה שלנו ברחה מהבית וצריך להחזיר אותה הביתה. 

 אלון ואני יצאו לתפוס אותה.   ,אופק

הביתה בדרך  האופניים  על  חטוף   ,נסעתי  מבט  עצמותי.  לשד  עד  נרטב  שאני  תוך 

 יכולתי לצלם אותה בנחת.   אך לא ,בשלולית סחט ממני קריאת התפעלות

 ."חזרתי בנחת לצלם את השלולית וכך הגיחה התמונה לאוויר   ,משלכדנו את הכלבה

 .העולם

 שער  התמונת 
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יואב איתן /    מתי בא?   –"ויבוא יתרו"  

ה" ֹמשֶׁ ל  אֶׁ ְוִאְשּתֹו  יו  נָּ ּובָּ ה  ֹמשֶׁ ֹחֵתן  ִיְתרֹו              "ַויָּבֹא 

ביקורו של יתרו את משה רבנו  .('ח, ה")שמות י

להיות   חשובה  זכה  פרשה  של  בשמה  מונצח 

לאחר מלחמת    ,בתורה, והוא מתואר באריכות

פשט   פי  על  התורה.  קבלת  מעמד  ובין  עמלק 

קודם   נערך  הביקור  ומיקומם,  הפסוקים 

 . למעמד הר סיני וארך ימים ספורים בלבד

ר  ֲאשֶׁ ל  כָּ ֵאת  ה  ֹמשֶׁ ֹחֵתן  ִמְדיָּן  ֹכֵהן  ִיְתרֹו  "ַוִיְשַמע 

ה'   הֹוִציא  ִכי  ַעּמֹו  ֵאל  ּוְלִיְשרָּ ה  ְלֹמשֶׁ ֱאֹלקים  ה  שָּ עָּ

ִים.. ִמִּמְצרָּ ֵאל  ִיְשרָּ ת  ה   .אֶׁ ֹמשֶׁ ֹחֵתן  ִיְתרֹו  ַויָּבֹא 

ה  ר הּוא ֹחנֶׁ ר ֲאשֶׁ ל ַהִּמְדבָּ ה אֶׁ ל ֹמשֶׁ יו ְוִאְשּתֹו אֶׁ נָּ ּובָּ

ֱאֹלִקים..שָּ  הָּ ַהר  ת..   .ם  ֳחרָּ ִמּמָּ ֹחֵתן    .ַוְיִהי  ַוַיְרא 

ם..  עָּ לָּ ה  ֹעשֶׁ ר הּוא  ֲאשֶׁ ל  כָּ ֵאת  ה  ֹחֵתן    .ֹמשֶׁ ר  ַויֹאמֶׁ

ה..  ֹעשֶׁ ה  ַאּתָּ ר  ֲאשֶׁ ר  בָּ ַהדָּ טֹוב  לֹא  יו  ֵאלָּ ה  ֹמשֶׁ

ר..  . מָּ אָּ ר  ֲאשֶׁ ֹכל  ַוַיַעש  ֹחְתנֹו  ְלקֹול  ה  ֹמשֶׁ ַוִיְשַמע 

ה. ל ַאְרצֹו".    ַוְיַשַלח ֹמשֶׁ ְך לֹו אֶׁ ת ֹחְתנֹו ַוֵילֶׁ שמות  )אֶׁ

 ז( "כ –'ח, א"י

למלחמת   סוף  ים  ניסי  בין  היה  הביקור  האם 

יתרו    ,עמלק האם  התורה?  קבלת  למעמד  או 

ההכנה" "ימי  בעת  גם  ישראל  במחנה    , נשאר 

בהם התקדש והתכונן העם למעמד הנבואי של  

היה   שהביקור  הבינו  רבותינו  התורה?  קבלת 

 . ת התורה, כפי שמשתמע במדרשלאחר קבל

"וישמע" מה שמועה שמע ובא? מלחמת עמלק  

ר' אלעזר המודעי    .דברי ר' יהושע..   .שמע ובא..

  : רבי אליעזר אומר. מתן תורה שמע ובא..    :אומר

וכן אמרה רחב הזונה    .קריעת ים סוף שמע ובא..

"כי שמענו את אשר הוביש ה'    :לשלוחי יהושע

בצאתכם מפניכם  סוף  ים  מי                    ממצרים".   את 

 (יתרו  ,מכילתא דרבי ישמעאל)

יתרו את  הרשים  מה  נחלקו  כהן    ,התנאים 

עם   שהפגין  המלחמתית  העוצמה  האם  מדין. 

העמלקי מול  הניסית  ?ישראל  המעורבות  האם 

ים   על  שהתגלתה  האלוקים  של  מובנת  הבלתי 

עליהם    ?סוף שקיבלו  הערכית  המהפכה  או 

והשלכותיה   התורה,  קבלת  עם  ישראל 

כלל   של  העולם  השקפת  על  הלכת  מרחיקות 

 ? האנושות

היסטורית כי  עולה  זו  תנאים  מחלוקת    , מתוך 

התורה,   קבלת  לאחר  הביקור  את  מיקמו  הם 

כי   בתורה"ולמדו  ומאוחר  מוקדם  אך  "אין   .

במחנה   יתרו  הופיע  בדיוק  שהרי  מתי  ישראל? 

סיני   להר  משה  עלה  התורה  קבלת  לאחר  מיד 

ארבעים   ולאחר  הברית,  לוחות  שני  את  לקבל 

ומאז היה משה טרוד    ,יום חטאו ישראל בעגל

יום   לאחר  עד  ישראל  לעם  מחילה  בבקשת 

 הכיפורים. 

מתברר כי רבותינו הסתמכו על תיאור משלים  

ממנו   במדבר,  בספר  המופיע  הביקור  של 

זמנו כי  המשכן    משתמע  חנוכת  לאחר  הוא 

יותר ובמדויק  השניה,  בשנה  בחודש      בניסן, 

 . אייר

ְשִרים   ְבעֶׁ ַהֵשִני  ש  ַבֹחדֶׁ ַהֵשִנית  ה  נָּ ַבשָּ "ַוְיִהי 

ְבֵני  ַוִיְסעּו  ֵעֻדת.  הָּ ִמְשַכן  ֵמַעל  ן  נָּ עָּ הֶׁ ה  ַנֲעלָּ ש  ַבֹחדֶׁ

י..  ִסינָּ ִמִּמְדַבר  ם  ְלַמְסֵעיהֶׁ ֵאל  מֹ   .ִיְשרָּ ר  ה ַויֹאמֶׁ שֶׁ

ֲאַנְחנּו   ֹנְסִעים  ה  ֹחֵתן ֹמשֶׁ ִני  ְרעּוֵאל ַהִּמְדיָּ ן  בֶׁ ב  ְלֹחבָּ

ה  ְלכָּ ם,  כֶׁ לָּ ֵּתן  אֶׁ ֹאתֹו  ה'  ַמר  אָּ ר  ֲאשֶׁ קֹום  ַהּמָּ ל  אֶׁ

ֵאל.   ִיְשרָּ ַעל  טֹוב  ר  ִדבֶׁ ה'  ִכי  ְך  לָּ ְוֵהַטְבנּו  נּו  ִאּתָּ

ל מֹוַלְדִּת  ל ַאְרִצי ְואֶׁ יו לֹא ֵאֵלְך ִכי ִאם אֶׁ ר ֵאלָּ י  ַויֹאמֶׁ

 ב( "ל  –א ", י')במדבר י .ֵאֵלְך"

את  ממקם  במדבר  בספר  הקצר  התיאור 

ד באייר בשנה  "הביקור בימים המעטים שבין י

ה )לאחר פסח שני( ובין כ' באייר )תחילת  י השני

ברנע   קדש  אל  סיני  מהר  הדרמטי  המסע 

שבגבול ארץ כנען(. ואנחנו לומדים עם רבותינו  

נוסף,   חשוב  ב כלל  ירושלמי  התלמוד  המנוסח 

ג ) נ  ,'מסכת ראש השנה פרק    .('הלכה אח  "דף 

ה ְיתָּ "הָּ נחמיה,  ר'  בשם  סֹוֵחר    תני  ֳאִניֹות  כָּ

ּה"   ַלְחמָּ ִביא  ּתָּ ק  ְרחָּ לִמּמֶׁ י ")משלי  דברי   ד("א, 

 תורה עניים במקומן ועשירים במקום אחר. 
 שבת שלום 
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 יום 30מעל ..  ועברו כבר . נעימה

רפואי או  /אני כותב פה היום לא כבן משפחה, לא כבן גילה, לא צוות פריפריה

שנאמר בכולנו,  נגעה  נעימה  כי  אחר,  רשמי  תפקיד  היום    :כל  נצבים  "אתם 

עצים  כלכם חוטב  בעצם  )אולי  מימיך"  שאב  עד  עציך  בהגדרתי    ,מחטב 

כשהיא עוצרת את המכסחת   ,מפגשים כמעט יום יומיים היו לנו  .המקצועית(

בשאלות   עוסקים  ואנו  מנוע,  מדומם  כמוואני  את    :מקצועיות  לגזום  איך 

מזיקים נגד  שמים  מה  שבעציצים,  ת'תאנה  ,העצים  להשקות  וכו',   כמה 

רגע.   "מה?  דייט?"  איתך  לקבוע  "אפשר  אותי:  שאלת  לכתך  לפני  וכיומיים 

עם   אבוא  "לאאני  אומר.  אני  "פגישה    ,אשתי"  להבהיר,  ממהרת  את  לא", 

היית ממש חלק    ",בענייני שמיטה וצמחים.  עציצים  לקנות  ונסענו למשתלה 

 .השיחים והקיבוץ. "כי האדם עץ השדה" ,מנוף העצים

נעימות" באי  לפניך  שחטאנו  חטא  נעים  ."על  לנו  היה  תמיד  לעמוד ונ/לא  ח 

"שמא נרד ל"רמתך".    ,ו משהו ממחלתךולדבר איתך. חששנו שמא יידבק בנ

והיינו   אתהלוואי  אבל  שהגעת.  ולגבהים  רמתך,   / לקומתך  לעלות   , ראויים 

מכולנו יותר  ומכסה    ,אמיתית  מסתירה  לומר  שלא.  דברלא  אחרי    :נזדקק 

  , בינינו, עכשיו שקדושים אמור. שנשכיל להגיע לכל האנשים המיוחדים    ,מות

 אנו זקוקים להם.  ,וקים לנו ולא פחותכעת חיה, בזמן אמת, בעת שהם זק

 "ועל כולם אלוה הסליחות סלח לנו, מחל לנו כפר לנו".

בטבת עשירי  שלישי  בצהריים  ,יום  ורבע  חניון    ,אחת  במדרגות  עולה  ואני 

אוכלת וצוחקת    ,את יושבת על הספסל בצל הבננה  . אוכלההאופניים של חדר  

 בקול רם. כך זימנה לנו ההשגחה את פגישתנו האחרונה.

יהי זכרך   .נעמת, צבעת לנו מאוד את החיים, יהי רצון שתישאר דמותך איתנו

 .ברוך
 ערן שטיינר                                                                                                       
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 מחדשות צוות טיולי חורף 

 ( יהודה עדר) " מסתכל על העולם רואה מה שקיים ,במצפה רמון למדתי המון"

אלה  שורות  כתיבת  נוחת   ,בעת  צח  שלג 

בחרמון, רוחות עזות נושבות בכל עבר והגשם  

אכן בחלונות.  בכל.    ,דופק  שולט  החורף 

ומוצלחת טובה  חורף    ,בשעה  טיולי  מפעל 

הקרוב שני  ביום  לדרך.  יוצא    צא יי  ,תשפ"ב 

 מחזור ראשון לדרכו.   "האי

במהלך הימים האחרונים קיימנו דיונים 

  בפורומים שונים והחלטנו, שלמרות סערת

פי הנחיות  הקורונה, כל עוד אנו פועלים על

תוך  ,צאו לדרךימוסדות המדינה, הטיולים י

  קוראים אנוכן  על. הכללים על הקפדה

מהחברים לשתף פעולה ולגלות    ומבקשים

 עירנות. 

  ף גם צרנ  ,עם חלוקת דפי המידע לכל טיול .א

ביתיות בדיקה  את  .  ערכות  בצעו  אנא 

 .  הטיולהבדיקה במהלך היום שלפני 

יש   -ת  חיוביוהתשובה    במידה  ,כמובן .ב

הטיול  לעדכן צוות  את  את    גם  ולשלוח 

על הבדיקה,  את    תוצאות  שנעדכן  מנת 

נדגיש כי במקרה  המלון ונזוכה על החדר.  

)לאחר   רפואית  אסמכתא  ללא  ביטול  של 

למלון( הרשימה  הועברה   כרוך  ,שכבר 

 בתשלום על החדר. הדבר

 - נוספיםהכניסה למלון ולאתרים  .ג

ומותנית בסריקה של  בהתאם לתו הירוק 

 . אםתערכו בהינא הא התו.

 בהישג יד. במסיכותאנא הצטיידו  .ד

במצפה   לינהה  :לינה רמון,  פונדק  במלון 

ברמון.   תהיה  לחדרים  ה החלוקה  הגעה  עת 

סבונים  בחדרים  .מלוןל וכד',    ,יש  שמפו 

בסיסית חמה  שתייה  צורך   ."ערכת"  אין 

ומצעים. מגבות  ארוח  להביא  הערב  ואת  ת 

 .לוןוהבוקר נאכל במ

שחייש  לון  במ מספר  יבריכת   + מחוממת  ה 

נוספים אנו   ,שירותים  בתשלום!   שחלקם 

מבקשים שכל מי שצורך שירותים בתשלום,  

ולא דרך  יעביר ישירות את התשלום למלון,   

 .חדרהתשלום על ה
 

גשם/רוח  :ציוד רמון   מעיל  )במצפה 

הטמפרטורות הולכות וצונחות באופן דרמטי 

אחה"צ(;   משעות  מים  3;  כובעכבר                  ; ליטר 

מומלץ    –מקלות הליכה  ;  נעלי הליכה טובות

 מאד. 

 !ארץהת חן בברכ

 , שלך ובשבילךצוות טיולי החורף 

סופר, -טל בגלייבטר, מיכל ברלב , מאיר אלטמן 

ון.אבי ששיפעת כהן, מושיק גרוס ו 
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 ק' הילה                                                   

 מבחן בגרות פנימי בזום                                                 מבצע דוגו

ולמרות הקורונה, "מבצע   למרות הקור 

לדרך.   יצא  מוסרת: דוגו"  וולף  מור 

לקרן    3,130פו  סנא" שייתרמו   ₪

השואה.   נפגעי  גדולה  לרווחת  תודה  

על ההובלה,    ןוהערכה רבה לרחלי ויצמ 

בארג לפו העזרה  האוי  נ ן  רוע.  יבמהלך 

המטבח   הטבח    –לצוות  יורם  גמלי, 

גנוסר הגדולה    -  וצילה  העזרה  על 

לאה   איטלי,  ואליקים  לציפי  בהכנות, 

ברלב ושחר  סייע,  לשהתנדבו    -  אפרתי 

למדריכי    -  גורליק  לרויה שעיצבה,  

ז הנוער  ולבני  שהתגייסו    -  י"ב-'הנוער 

את   ואנרג הוהרימו  בשמחה    ות ימבצע 

 . "בימים טרופים אלה , טובות

 

 

 

משכה את תשומת    תמונה של מבחן בגרות פנימי בזום

שאלנו י"בנופר    את  לבנו.  תלמידת  מבחן  ,  אפרתי, 

 ? בזום? איך עושים את זה

  , ירים מבקשיםמיש מחמירים ויש שפחות. המח:  נופר

המבחן הידיים.  ,בזמן  ושל  הפנים  של  פותחים    צילום 

הנייד  ,מצלמותשתי   שפחות    בטלפון  ומי  במחשב.  וגם 

אחת  ,מחמיר מצלמה  היום  במבחן    ,למשל  .שם 

השגיחה ולא    , היאפרות, שהיה עם המורה לספרותסב

בוח הידייםחיצוניים  יםנ היו  את  צילמו  שלא    ,. 

חוץ   בכלום  בכתיבהממתעסקות  יישומון  יש  שם . 

google classroom   הדואאחד    לולכ את  הבית    ל" יש 

זמן המבחן  .ספרי ",  להגיש "המורה אומרת     ,וכשתם 

כקובץ.  אותו  או ששולחים  את המבחן  כולם מצלמים  ו

 ברגע הנכון.  להגישהעיקר   ,טכניקהה הלא חשוב 

 ? מהגל הנוכחינגרמת  הכבדה  כמהובכלל, 

מורכבזה   בגרויות  בעיקר  .מאוד  של  שיש  כ  ,בתקופה 

שצריכ  מסוים  בו י תאריך  לנכוח    להקל מאוד  מנסים    . ם 

לנו    ,למשל  . החומר  מבחינת  ,עלינו יש  יומיים  בעוד 

במתימ רחבה,  טבגרות  יותר  בחירה  לנו  ונותנים  יקה, 

נוסף וגם   מועד  שהיה    , מאפשרים  חולה.  ב למי  או  בידוד 

חזרנו  קשה  אז  ל .  מרחוק  אין    .בבית  לומדיםלמידה 

אי אפשר ללמוד כל החברים ביחד, וכל כמה  אז    ,פנימיה

וחוששים לפספס    , הנלעשות בדיקת קורו  ים ימים צריכ 

 ! משתדלים לעשות את המיטבאבל בגלל מחלה. 
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 ארי סולטניקעם עשר שאלות ועוד... 

הוריי נפגשו בארץ כשאבא למד כאן בישיבה,  . יליד ארה"ב - . אבא1969-: נולדתי בארה"ברקע
  .בעקבות תפקידו של אבא כרב קהילה ,והתחתנו בארה"ב. נדדנו בין קהילות שונות ובארצות שונות

עלינו מאוסטרליה. בתיכון למדתי במחזור הראשון של תיכון הרטמן,   ,מצווה שליה שבועיים לפני בר
ריי היו שוב בתפקיד בדרום אפריקה. שירתתי כאלחוטן, ושימשתי כי הו  ,ובצבא שירתתי כחייל בודד

  כולל תעודת הוראה.   , ברמאללה. למדתי חינוך והיסטוריה של עם ישראל   , כקשר מח"ט באינתיפאדה הראשונה 
במעלה אדומים. לימדתי היסטוריה ואזרחות  ,עבדתי הרבה בחינוך בלתי פורמלי וכמחנך כיתה

בחט"ב ובתיכון. בהמשך עברתי לעבוד באינטל כ"מומחה תהליך" לייצור מעבדים. נעמה ואני גרנו 
שנים בניהול הייצור במדגריה וכעת אני מנהל   12. כאן עבדתי 2004-בנופי פרת, והגענו לקיבוץ ב 

 נולדו בנופי פרת, ואיתמר נולד כאן.  –ן ואורי ענף המחשוב. שלושת ילדינו הגדולים, יובל, יהונת

 : שאלות    10

ילדות01 שבועותזיכרון  לכמה  יוצאים  היינו  באוסטרליה.  הקיץ  מחנות  מהמשפחה   ,.   . מנותקים 

 זאת היתה חוויה חברתית נהדרת. 

עבור    ,רועים או פרויקטיםיאוהב כשנעזרים בי לצלם אמשהו שאתה שמח להיות חלק ממנו ביבנה.  02

 חברים. 

  . שהיא במכינה בעין פרת  ,עם הבת שלי, אורי.   מישהו מיבנה שהיית מתחלף איתו ליום אחד  03

 הנות מחוויות המכינה. יהייתי שמח לחזור לימים שהייתי יכול רק ללמוד לשם לימוד ול

 בירושלים.  מקום בעולם שהיית חי בו, אם לא היית חי ביבנה. 04

 הבריטי.  ,? סאטירה פוליטית כמו "כן אדוני השר"מי מצחיק אותך 05

לכוס קפה  06 איתו  יושב  סיפורים, מישהו שהיית  ועם  חוויות  עם  מיוחד  איש  רונן.  עם פנחס   .

 ו. ואני אוהב את ההומור שלו. חלקם על ילדותו בשואה. הוא אדם שמח בחלקו ועבד קשה כל שנותי

 ספר בלשי על רקע אגליה בתקופת הנרי השמיני.  -Dark Fire .  הספר האחרון שקראת 07

 יש לי פחד גבהים. ?מה מפחיד אותך 08

היה מחנך שלי בתיכון הרטמן. איש אשכולות ומחנך    .. דוד דישוןדמות שהיא השראה בחייך  09

מחובר    -  ומצד שני  ,שחינך הרבה שנים והיה משמעותי מאוד לתלמידיו. הוגה דעות  ,ברמ"ח אבריו
 לקרקע המציאות  ולצרכים של תלמידיו. 

בעיניך10 יבנאי  בתי  מה  כולל  והנוער,  הילדים  חינוך  את  שסובבת  המערכת  עבודה,  ה?  ילדים, 

 וכל מה שמסביב. פעילות ההתנדבות של הילדים ובכלל, האווירה. " צופים"ה
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אבל חלק    בבית.  לי  חסר 

חוויה "הבית   מאותה  של 

מקום של  עם    הזה",  וחברים 

נולד   ,עבר הייתי  לי אם  שהיו 

 פה. 

 ומילה לסיום?

לראו רוצה  הייתי  את   תלא 

הייחודיות  את  מאבדת  יבנה 

כקיבוץ. חשוב לי שהיא   ,שלה

ולא תהיה  תשמור על זהותה 

 "עוד סתם מקום". 
 

 

       

  

.. ועוד
. 

 מה היתה המוטיבציה לבוא לקיבוץ?

ונפגע"   אהוד  -"הציץ  עם  התחתנה  שחמוטל  למקום  , ברגע  לחיות    ,נחשפנו  תמיד  ורצינו 

ובקיבוץ   קהילתית.  במסגרת  ילדינו  את  לגדל  רצינו  ולהיתרם.  לה  לתרום  שאפשר  בקהילה 

 הערבות ההדדית והשותפות מאפשרים חיים יותר בריאים ונכונים. 

טק, לייצור במדגריה ולמחשבים. -יש במסלול שלך פניות חדות. משדה החינוך למשרדי ההיי

 איך זה עובר עליך?

החיי יבשות  כל  שלוש  עברנו  ערים,  של  רב  במספר  גרנו  בילדותי  למקום.  ממקום  עברתי  ם 

ולמדתי בששה בתי ספר.  במעברים אין לי קושי. הפרנסה מהוראה לא נתנה תמורה מספיקה, 

ה ללמוד דברים חדשים. יש לי עניין י מעניין. אני אוטודידקט ואין לי בעי  ,אז חיפשתי משהו אחר

ייצור במדגריה  אישי במספר תחומים רב. צריכים אותי לניהול  וזה מה יזה ס  ,כשהיו  קרן אותי 

 שהיה צריך. 

 עיסוקים ותחביבים? 

צילום. אוהב משחקי קופסה. הם עולם שלם של משחקים מתוחכמים, עולם שמייצר גם אתגר  

חברתיים.   לחיבורים  הזדמנות  וגם  שיותר    מתוךק  לשחהתחלנו  מחשבתי  כמה  לקיים  רצון 

 אינטראקציה משותפת במשפחה בין ההורים לילדים, וזו חוויה של יחד שממשיכה גם היום. 

 ?"נקלט"האם אתה מרגיש עדיין  , שנה 20אחרי כמעט 

 בגלל שכל חיי עברתי המון, מעולם לא יכולתי לומר שאני מרגיש באיזשהו מקום לגמרי בבית. 

   אני מרגיש ,בכל מקום שהגעתי אליו ,סובייקטיבית שלא קשורה לקליטה. מצד שני זאת חוויה 
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 תרבות בחודש שבט 

טיא ❖ בשבט"רוע  משק  ל וזמנים  מ  -  ו 

  23/1/22  שבט ב    א "כ   , ביום ראשון ילדים  ה 

יצירתית    16.00משעה   מגוון  ב לפעילות 

ליצור    תחנות.  בואו  ומאפה.  קפה  כולל 

. נא להגיע עם מסכות. הפעילות הנות י ול 

 . בשיתוף מערכת החינוך

  -סרט לכבוד יום השואה הבינלאומי ❖

רביעי בשבט    ,ביום  סינמה    –  26/1כ"ד 

הבינלאומי    .קפה השואה  יום  לרגל 

הסרט   את  הפרטיזן    ,ברנשטייןנקרין 

 האחרון.

ה בן  ברנשטיין  של  משכניו  לא    97-איש 

המפקדים   מאחרוני  אחד  הוא  כי  משער 

הסרט   בתום  הפרטיזנים.  גדודי  של 

 תתקיים שיחה עם הבימאי, רומן שומנוב.  

ינאי ריין  ❖   חוזר בגדול.  –חוג ריקודי עם 

משעה   ראשון  אין   בינתיים .20.00בימי 

ולכן קשה יהיה לפתוח    נרשמים...    מספיק

מי   החוג.  נרשםאת  ולא  מעוניין   ,שעדיין 

 מוזמן להירשם אצל רחלי. 

כאן.   ,לצערנו עדיין  והשלכותיה  הקורונה 

רחוק לטווח  לתכנן  תוכנית  ,  קשה  כל  לכן 

 יכולה עוד להשתנות. 

 

 אשר -שרה בר
נטורופטית יא ה
כותבת את מדורי ש

התזונה  במגזינים 
ו"אותיות"  "נשים" 

ומרצה בנושאי 
תזונה ותעשיית  

 המזון.
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 גוטליב  שמשוןשולחנה של הקהילה / 

 קבלת החלטות באספה 

הקורונה למגפת  שנחשפנו  שנים במשך    ,עד 

התקיימה   שלנו  האספה  בחדר רבות  רק 

באספה  .אוכל גלויות  היו  ההצבעות   ,רוב 

למעט הצבעות שלפי בקשה התקיימו בקלפי  

באספה או הצבעות שנקבע מראש שיתקיימו  

 לובי חדר האוכל.בבקלפי מחוץ לאספה 

למתכונת    המגפה להיכנס  אותנו  אילצה 

אספות שונה ממה שהיכרנו, אספה משולבת  

שכולה   אספה  או  ובזום  האוכל  בחדר 

 מתקיימת בזום.  

בשני   מתקיימת  ההצבעה  בו  למצב  המעבר 

מוקדים בחדר האוכל ומהבית הכניסה אותנו 

משתמשים   בו  הצבעות  של  חדש  גם  לעולם 

דיגיטליים ווטצאפ   -  באמצעים  מסרוני 

 . GOOGLE FORMSבשילוב 

רע    במסרוני  השימוש לא  עובד  אך  ווטסצאפ 

 עומד בכללי רשם האגודות. אינו

הת נוכח  האגודות:  רשם  כתב  משכות  וכך 

להתנהל   יש  כי  וההבנה  הקורונה  מגפת 

על   ושמירה  הקפדה  תוך  קורונה"  ב"שגרת 

להימנע  לאגודות  מומלץ  הציבור,  בריאות 

ולקיימן   פיזיות  כלליות  אספות  מכינוס 

האגודות  כי  מומלץ  דיגיטליים,  באמצעים 

באמצעים   השימוש  והטמעת  לקידום  יפעלו 

טכנולוגים אצלן לצורך קיום אספות כלליות  

 .רבות הצבעות ויסדירו זאת גם בתקנוןל

שרבים   קהילנט  של  ההצבעות  מערכת 

ע"י   אושרה  בה  משתמשים  מהקיבוצים 

בה   יש  בקלות.  בה  להשתמש  וניתן  הרשם 

כ המוגדרת  זיהוי  חזקה"  -יכולת  "הזדהות 

חד  -כדוגמת   בה  -סיסמה  יש  וכן  פעמית, 

 יכולת מוכחת בשמירה על חשאיות ההצבעה. 

 צבעותהכשרת ה"קהילנט" לה

רשומים   החברים  שכל  ומצאנו  בדקנו 

קבועים   משתמשים  כולם  לא  אך  בקהילנט 

להיכנס  מתקשים  חברים  מעט  שלא  וייתכן 

או שלא זוכרים את הסיסמה. אפשר לעשות  

את   יש  לא  ואם  עצמו  בכוחות  אחד  כל  זאת 

בקושי  ולטפל  לעזור  שישמח  טסלר  שמוליק 

 אם נתקלים בו. 

 עובד?איך נהיה בטוחים שה 

כדי שנוכל להכניס את מערכת ההצבעות של 

קהילנט לשימוש בזמן אמת נתרגל את עצמנו 

נודיע.  שעליהם  "פלצבו"  הצבעות  במספר 

מערכת   את  להכניס  בכוונתינו  מראש. 

האספות   לאחת  כבר  קהילנט  של  ההצבעות 

 הקרובות. היו נכונים. 
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עם –ב"חבל"יבנה פעולה  לשיתופי  יוזמה 

 ישיצעירי הגיל השל

( 75-  60קבוצת הגמלאים הצעירים במועצה )

הולכת וגדלה והמועצה מצאה לנכון להידבר  

עם קבוצה זו בבחינת לתרום ולהיתרם. רבים  

לתרום   עדיין  יכולים  מעבודה  מהפורשים 

לחיים הקהילתיים ומצד שני למצוא מסגרות 

בעלות   חברתיות מתאימות, ברחבי המועצה,

 משותף. ןעניי

הוקמה כך  היגוי  במועצה    לצורך  וועדת 

חברתיים  לשירותים  המחלקה  בהובלת 

והעמותה למען  וקהילתיים בשיתוף המתנ"ס  

ששמה לה למטרה לרענן את    ,החבר הוותיק

מה   הצרכים,  את  ולמפות  ללמוד  השורות, 

 הוותיק יכול לתת ומה ישמח לקבל.

יום   במרכז  התקיים  שבועות  שלושה  לפני 

מרחב צעירים  ותיקים  עם  מכין  י  מפגש 

ביניהם גם כמה מחברי יבנה. הקול   ,ה"חבל"

לאחר   לתת.  הרצון  של  הקול  היה  המרכזי 

שנים רבות של עבודה הגמלאי הצעיר מרגיש 

מכישורי  להעניק  והרצון  הזמן  את  לו  שיש 

 החיים אותם רכש. 

בה",  וקוץ  "אליה  ביבנה:  שאומרים  כמו 

מכיוו רלוונטי  פחות  שחובת   ן לכאורה 

ג עד  היא  ביבנה  זכינו   70יל  העבודה  ובנוסף 

ופעילויו  תשפעילויו שלנו  הגיל    תהתרבות 

ביוזמת   גורליקהשלישי,  רבות רויה  הן   ,

הזדמנות    .ומגוונות כאן  יש  זאת  ובכל  

 למשהו חדש.

 אז מה יכול לצאת לנו מזה? 

לנו  הקרובים  בישובים  חברים  עם  היכרות 

היסודי,  הספר  בבית  למדנו  עוד  חלקם  שעם 

הזדמנו קהילתי,  בתוך  מינוף  לתרום  ת 

התרבות   באירועי  והשתתפות  ה"חבל" 

 והפנאי של המועצה. 

עם   הפעולה  שיתופי  האחרונות  בשנים 

הולכות  במועצה  והפנאי  התרבות  מחלקות 

בקו  להמשיך  שצריך  הנותנת  והיא  וגדלות 

וליהנו מעבר    תגם מהפעילויו  תהזה  שנעשות 

 לגדר.

בנושא   הסקר  אליכם  נשלח  אם  לסיום:  אז 

חבל יבנה, אנא הקדישו לו -ומשאביםצרכים  

 מספר דקות וענו עליו וביחד נעלה ונצליח. 

 

 אספת חברים בזום

לאחר   בזום.  תתקיים  במוצ"ש  האספה 

מינויים   ועדת  ע"י  המוצע  ההרכב  אישור 

הנהלת  בבקשת  נדון  תרבות  ועדת  להרכב 

בסעיף זה החברים    .המשק להשקעה עסקית

 יתבקשו לפתוח מצלמות.  

תינתן   המשקי  הפרק  תשובת  בסיום 

בקשת   בעניין  הבנייה  ומינהלת  המזכירות 

בשכונת   נוספים  ממ"דים  לבניית  חברים 

צוותים  כמה  מינתה  המזכירות  הקומותיים. 

צורך  שאין  ומצאה  בעניין  ולדון  לבדוק 

נוספים   ממ"דים  ואם  תיים.  בקומבבניית 

נשמע בחלק האחרון של האספה יותיר הזמן  

 . ביקורתהו"ח ועדת את הד
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 שרה עברון   –משולחנה של מזכ"לית  

על סדר היום הישראלי מונחות היום שאלות  

משתפת    של   משמעותיות  אני  ומדינה.  דת 

שכתבתי    מכתב גלוי לשר הדתות,בכאן  

 וע: ופרסמתי השב

הגיור   במתווה  דעת   –תמיכה    -  גילוי 

הליבה של   מסוגיות  היא אחת  הגיור  סוגית 

הזהות היהודית בארץ ישראל ושל המשכיות  

היהודי.  המאה    העם  של  השבעים  בשנות 

להיענות   הדתי  בקיבוץ  ידענו  הקודמת, 

של   לשחרורה  עמי!"  את  "שלח  לקריאה: 

המועצות   ברית  יהדות  הדממה",  "יהדות 

לשעבר. חברי הקיבוצים )ולא רק הם( כתבו  

היכרנו  , מכתבים לאנשים בארץ    , שאז טרם 

ועוד.   וולבובסקי  אריה  נודל,  אידה  רחוקה: 

הקהל   דעת  את  גייסנו  בצמתים,  עמדנו 

ז"ל,   קרול  אריה  סעדשהיה  וזעקנו.  ,  חבר 

תנועת נתיב, שלח    מראשיו  ה"ד בהקמזכ"ל  

וצפון   אירופה  ומיהדות  מישראל  שליחים 

ישראלית,   יהודית  רוח  להצית  אמריקה 

ומורשת, ולהפיח את התקווה.    ללמד עברית 

שנסעו,   השליחים  של  המרגשים  סיפוריהם 

שהגיעו העולים  של  גם  עמנו    , ולימים  חיים 

ואז נפלו החומות, נפתחו השערים,  .  עד היום 

משפחות  וה העמים.  מחבר  העולים  גיעו 

רבות מצאו אולפני גיור ובית ראשון במולדת  

הקיבוץ   ובתנועת  בכלל,  הקיבוצית  בתנועה 

בפרט המאה  .  הדתי  סוף  של  העולים 

הקודמת ותחילת המאה העשרים, הם כבר  

זכתה   הישראלית  והחברה  בארץ,  ותיקים 

ממיליון   יותר  הרבה  של  נפלאה  במתנה 

 ת חיינו בארץ, תרומה  שהם חלק מרקמ  , איש

הציוני למפעל  נתפסת  אבלתי  יש    בל,. 

  , לכולנו בעיה! לא השכלנו למצוא פתרונות

הזה היום  עצם  והגיור    , עד  היהדות  לסוגיית 

הללו   מהעולים  אלפים  מאות  של 

מרחבי   רבים  עולים  של  וכן  וצאצאיהם, 

הזדמנויות  .  העולם  בעבר  החמצנו  לצערי, 

לפתרון  החדש  .  חשובות  הגיור  מתווה 

הדתות  שר  כהנא   ,שמוביל    הוא   ,מתן 

להחמיץ לנו  שאסור  של  .  הזדמנות  קולה 

חבריה   של  וקולם  הדתי,  הקיבוץ  תנועת 

ברבים  וחברו להישמע  חייב  תמיכה    –תיה, 

שמוביל היום משרד    , ברורה במתווה החדש

נגיש   גיור  פתרון  תוכנית שתאפשר  הדתות! 

חשוב תיקון  ותעשה  כך    ,וטוב,  כל  הנחוץ 

 לחברה הישראלית כולה, ולעם היהודי. 

 חגיגות עליה להתיישבות   –חודש שבט 

מופיעים   התנועתי  השנה  מיישובי    4בלוח 

לקרקע   עלייתם  את  שחוגגים  התנועה 

עוד   הנצי"ב  בעין  שבט.  הספיק  בחודש 

בשבט, "ט  את   ן ולציי המשק   ו  במארז    , חג 

טריוויה ובמשחק  מקומי  ההווי    , פירות  על 

ו הנצי"ב,  עין  של  הנוער  וההיסטוריה  בני 

החברים  הפתיעו   ובקישוטים  את  בכרזות 

התכניות   רוב  אך  הלילה,  במהלך  שנתלו 

ברוב נדחו-לחגיגות  הקורונה    , עם  גל  בשל 

לציין    ----  שנמצא כאן בשיאו. יחד עם זאת 

מזל טוב לכם    ----ישובים   4את השמחה על  

 ! לביא, בארות יצחק, שדמות מחולה ועין הנצי"ב 

 פרס החינוך המחוזי –היא משלנו 

ל  טירת  שריג צופית  ברכות  קיבוץ  חברת   ,

ו בעמק  צבי  ביכורה  ספר  בית  מנהלת 

פרס החינוך המחוזי  על הזכייה ב  , המעיינות
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ו  החינוך,  משרד  היותה  של  מועמדת  על 

הארצי.  החינוך  את  צופית    לפרס  מנהלת 

 בשנים אלו התפתח , ו שנים   7מזה  ספר  ה בית  

אזורי   ספר  לבית  והפך  וגדל,  הספר  בית 

העמק   רחבי  מכל  תלמידים  מגיעים  אליו 

נוספים  משלב    , ומישובים  אף  עולים  והוא 

 ממרכז הקליטה בבית אלפא.  

 מרים זרביב–מיזם בינדורי

דורי    פרויקט  רב  כגשר    –'הקורונה 

נולד   להזדמנות'  במסדרונות  מהסתגרות 

הדתי  הקיבוץ  גל    , תנועת  בתחילת  שם  אי 

הראשון  אריה    ,הקורונה  בית  אסף  עם  יחד 

של  ו משאבים  גיוס  מחלקת  עם  בשיתוף 

מענה  כבהובלתה של יונית לוריא,    ,התנועה

מטעם   שיצא  קורא  לאומי.  לקול  הביטוח 

נה לאוכלוסיות  מע  שמטרתו לתת   , הפרויקט

השלישי   חיבור  פיזי  –הגיל  טכנולוגי,   ,

אישית והעצמה  חיזוק    -ומתוך כך  ,  קהילתי 

הקהילות של  הוצע  חוסנן  מנהלי  כל  ל , 

ניר עציון, סעד,    -  חמישה קיבוציםו  , החינוך

צבי טירת  עציוןו   שלוחות,  את  כפר  הרימו   ,

תמך  -הכפפה.   הדתי  כלכלית    הקיבוץ 

נתבשרנו    ,ולשמחתנואלו    בפרויקטים 

קורא' ב'קול  שזכינו  וההשקעה    , השבוע 

שהועברה לקיבוצים נתמכה על ידי הביטוח  

ל ה מוצלחת  דוגמא  זוהי  שיתוף  לאומי. 

בין   התנועה  פעולה  גיוס    -מחלקות 

חינוךומשאבים   הקיבוצים,  מחלקת  לבין   ,

ש פעולה  לתקציבים  שיתוף  להביא  הצליח 

חוץ  שאנו    , ממקורות  בערכים  שיתמכו 

לקידומם מ ופועלים  בהם  בתוך    ,אמינים 

שיתופי    . הקיבוצים  להמשך  מקווים  אנו 

 --פעולה כאלו גם בעתיד!

 עדי שגיא  –מעורבות בתנופה 

למיזמים  מגיעים רעיונות   , בתקופה האחרונה

:  קיבוציםה מול  אותם  ואנחנו בודקים    , םשוני

בית לנערות נושרות מהמגזר החרדי, מכינה  

צעירים מתמודדי נפש  קדם צבאית שתשלב  

גיוס לקראת  חבר'ה  פניות    ,לצד  וכן 

מקיבוצים נוספים שמתעניינים בהקמת בית  

במקביל ל  , לחיים.  מתכוננים  זום  אנו  מפגש 

" חברתית  בנושא:  מעורבות  בין  הקשר 

קיבוצית   לקהילה  הישראלית  בחברה 

שני,    במיטבה ביום  .  31.1שיתקיים 

'ובת מקוםכנית:  קהילה  –  ' סיפורי  מנהלי 

ע מ בקיבוציספרים  המעורבות  ---;  םהל 

קהילה,  המפגש   למנהלי/ות  מיועד 

תרבות,   רווחה,  קהילה,  נציגי  רכזי/ותצמ"ח, 

חברתיים  ופעילים  זאתצעירים  עם  יחד   . ,  

  מפגש ה   ותמ"ד וכן נהלי/ מפגש מ   –-בוטלו ונדחו 

 . --לחייםראשון למנהלות ומנהלי הבתים  ה

התנועות כחלק   לשתי  משותף  למידה    ממסע 

ל  , הקיבוציות  השבוע  מרגש  זכינו  ביקור 

  9-דיירים ב   19המונה    , לחיים ברמת גן בית  ב

בדירה  .  קומות  גר  דייר  ה שלומכל  רשומה  , 

בטאב  שמו  ובהנהלת ו,  על  מקצועי  בליווי    אך 

שק ידי  ל "עמותת  על  הוקם  המיזם  הורים  . 

גבוה  בתפקוד  הרצף  על  שחלמו  לאנשים   ,

קבוע    על עם  דיור  נוסף  במפגש  לילדיהם. 

לחיים'   מנכלי"ת נוסף,    ' קו  מיזם  על  למדנו 

שנרכשו   הב מגרשים  של  שכונת  הרחבה 

דיור  מערך  במטרה להקים    , קיבוץ הגושרים

ב לבוגרים שנתקל  זהומיזם  ויחד  , קשיים. 

 . בליווי ובהקמהננסה לסייע 

 שבת שלום,  

 הפעילה  כירות המז י שרה עברון וחבר
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קורס   בהצטיינות  שסיימה  מוזס,  שחר  לרב"ט  טוב  מזל 

קרקע צוות  של  מטוסים  מאוד    .טכנאי  בך  המשך    -גאים 

 שירות מעולה!  

זו   הרבים    -ובהזדמנות  הצעירים  לכל  שלמה  רפואה 

שלנו, שנמצאים בימים אלה בבידודי קורונה. שיעבור בקלות  

 ובמהירות,  

 אוהבים,                                          

 ועדת צעירים                                             

 ברכות !! 

דוא"ל  , 1221איחוד הצלה , 050-6998317/  4000אחות חירום -מרפאה 

mrkyavne@clalit.org.il 

 : ד"ר מיטל קבלהשעות  

 . 13:00-08:45(  27/1) יום ה'.  13:00-10:00( 25/1) יום ג'. 17:00-15:45 –( 23/1)יום א' 

 .18:00עד  - בצהריים א', ד'בימי כרגיל.  -שעות הפתיחה 

 יש לתאם תור מראש.  –בדיקות דם 

 זכרו להקפיד על ההנחיות, ולעטות מסכות!   

דברי דואר שאמורים להגיע לדבורית אדר, מרכזת ועדת הבריאות, אנו מבקשים  

מצא בעמודה הימנית של  נ)התא    להכניס לתא הייעודי להם ולא לתא המרפאה.

 . התאים(

 המרפאה צוות    - בריאות טובה 

 

 

 

 

mailto:mrkyavne@clalit.org.il
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 ֶהְתֵקף ֲחָרָדה

 ברק פלדמן

 ִאם ַאָתה רֹוֶאה אֹוִתי ְבֶהְתֵקף ֲחָרָדה 

 ֶזה לֹא ַיֲעֹזר ִאם ַתִגיד ִלי ֶשֲאִני ְצִריָכה ְלֵהָרַגע 

 ַרק ַחֵיְך ֵאַלי ְבֶשֶקט, ִשים ָיְדָך ַעל ָיִדי 

 ַסְנְכֵרן ֶאת ַהְנִשימֹות ֶשְלָך ִעם ַהְנִשימֹות ֶשִלי  

 ְוָכל ַהְזַמן ַתִגיד ִלי  

 ָמה ֶשֲאִני לֹא ַמְצִליָחה ִלְזֹכר 

 ֶשַהֹכל ִיְהֶיה ְבֵסֶדר ֶשעֹוד ְמַעט ֶזה ַיֲעֹבר 

 

 ִאם ַאָתה רֹוֶאה אֹוִתי ִנְלֶחֶמת ְוֶזה ִנְהֶיה יֹוֵתר ָקֶשה 

 יר ִלי ֶשֲאִני לֹא ְצִריָכה ְלַנּסֹות ִלְשֹלט ְבֶזה  ַתְזכִ 

 ַרק ָלֵתת ְלֶזה ְלִהָכֵנס ְוַלֲעֹבר ַדְרִכי 

 ַתִציַע ִלי ְדָבִרים ֶשַיִּסיחּו ֶאת ַדְעִתי 

 ְוָכל ַהְזַמן ַתִגיד ִלי  

 ָמה ֶשֲאִני לֹא ַמְצִליָחה ִלְזֹכר 

 ִיְהֶיה ְבֵסֶדר   ֶשַהֹכל

 ֶשעֹוד ְמַעט ֶזה ַיֲעֹבר  

 ְוַאל ִתָבֵהל

 ַאל ַתְחֹשב 

 ֶשִאם ֶזה לֹא עֹוֵבר אּוַלי  

 ַאָתה לֹא עֹוֶשה ַמֶשהּו טֹוב  

 ְוֶאל ִתְתָיֵאש ִמֶמִני  

 ִכי ֶזה ֲהִכי ַמְפִחיד אֹוִתי  

 ֲאִני ַגם ָכָכה ַמְרִגיָשה נֹוָרא  

 ֲאִני  ִעם ָכל ָמה שֶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ֵאַלי ְבֹרַגע  ַדֵבר

 ֵאַליי ְבֹרְך  ַחֵיְך

 ַחֵבק אֹוִתי ִחבּוק  

 ֲהִכי ָקָטן, ֲהִכי ָארֹוְך  

 ְוָכל ַהְזַמן ַתִגיד ִלי  

 ָמה ֶשֲאִני לֹא ַמְצִליָחה ִלְזֹכר 

 ֶשַהֹכל ִיְהֶיה ְבֵסֶדר  

 . ֶשעֹודְמַעט ֶזה ַיֲעֹבר

 

 

 

 
 

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

 
 

 

 . על השירים: יצחק ברוכי
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