ו' בטבת תש"ף
()3.1.20

יקים
"עֵ ץ-חַ יִּים ִּהיא לַמַ חֲ זִּ ִּ
בָּ ּה וְ ת ְֹמכֶיהָּ ְמאֻ ָּשר"

שבת פרשת ויגש
צאת השבת 17:29--

כניסת השבת 16:26--
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שבת פרשת ויגש
ליל שבת
16:26

הדלקת נרות

רבע שעה
לאחר הדל"נ

מנחה ,תפילת ערבית ולאחריה ,שיעור פרשת השבוע – רן ליבר

שבת
07:00

דף יומי בבית המדרש
תפילת שחרית  /לאחר התפילה ,סיום הש"ס והקידוש ,יתקיים שיעורו
של הרב יוני רוזנק (אחיה של אביטל עופרן)

09:30

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:00

תפילת מנחה גדולה

13:20

שיעור בספר תהילים בבית משפ' נח חיות

16:26

תפילת מנחה קטנה ולאחריה שיעור "צורבא מרבנן""צורבא מרבנן"

17:29

צאת השבתשיעור

21:00

אסיפת חברים עס"ה :הצעות לחברים בלי תיק ,צוות הפרטת מזון ,דיווח הסדרת משק וקהילה

08:00

מזל טוב לחנה ויהודה שריד ולסבתא יוכבד לבר המצווה של הנכד אלון שריד ,בנם של
מורן וגיא ,ולבת המצווה של תמר יוכפז ,בתם של כרמית וגולן.
מזל טוב לחנה שבט להולדת הנינה ,נכדה למנוחה ועזרא ,בתם של חפצי ויאיר.
זמן הנחת תפילין בשבועות הקרובים מתאחר בדקות אחדות.
לכן תתחיל תפילת שחרית בשבועות האלו בשעה .05.50
זמן הנחת תפילין בשבוע הבא .05.45

הגבאים

זמני תפילות מנחה וערבית
מנחה – לימוד – ערבית ,בבית הכנסת בשעה 16:45
מנחה – ערבית בשכונה הצפונית בשעה 16:45
ערבית בשכונה הדרומית  -בשעה 20:15
מנחה גדולה בחדר אח"ם  -בשעה ( 13:20א' עד ה')
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סיום לימוד הדף היומי  / 2711 -הרב אילעאי
השבת יבוא אל סיומו מסע בן  7.5שנים,
בהן למדה חבורת הדף היומי את  37מסכתות

למצוא בכל יום את הפינה הראויה ללימוד
תורה מעמיק .אדם כזה ,אומרת הגמרא ,הוא

התלמוד הבבלי על  2711דפיהן.
כמדומני שבודדות מאד הן התרבויות

הוא בן העולם הבא.
רבות
פעמים

הדומות לעולם היהודי בכך שהן דורשות מכל
אדם החבר בהן ,לקחת

מההתחייבות – לשיעור יומי ואפילו לשיעור
שבועי .המחשבה שלא

אנשים

חוששים

חלק לא רק במעשה הדתי

אעמוד במשימה כולה,

או במנהגי המסורת ,אלא

גורמת לנו לפעמים לא

גם בלימוד המעמיק של
הרעיוניים
העקרונות

להתנסות אפילו בחלקה.
החשש שאגיע עייף,

העומדים
והמשפטיים
מאחוריה .לימוד התורה,
על גווניו וסוגיו ,הוא ממאפייניה היחודיים
והנאים ביותר של התרבות היהודית ,ולימוד

בשיעור,
שאירדם
שאתקשה להבין את
הסוגיה וכו' ,כולם חששות מובנים ,אך
במקרה הזה אינם אלא קולו של היצר הרע

הדף היומי ,על הקביעות והאתגר שבו ,הוא

המבקש למנוע את הצמיחה ולהצדיק את

בעיני ספינת הדגל של לימוד זה.
המילים האחרונות בש"ס הן דבריו
המפורסמים של התנא דבי אליהו" :כל

העצלות.
אני מזמין מכל הלב ,כל חבר או חברה ,בכל
גיל ,להצטרף לחבורת הדף היומי או לאחת

השונה הלכות בכל יום  -מובטח לו שהוא בן

מהחבורות הלומדות בשיעורי התורה הרבים

העולם הבא ,שנאמר הליכות עולם לו ,אל
תקרי הליכות אלא הלכות".
ר' יעקב עלטינגר ,בעל ה"ערוך לנר" ,מסב את

שזכינו ומתקיימים בקבוצת יבנה .גם מי שלא
בטוח שיצליח להתמיד ,ואפילו מי שבטוח
שלא יצליח להגיע כל יום או כל שבוע.

תשומת הלב לכך שהגמרא משבחת את
הלומד הלכות "בכל יום" ולא את הלומד "כל
היום" .נראה לי שישנה מעלה מיוחדת לאדם,
איש או אישה ,שעיקר עיסוקו ,כמו כולנו,

בהערכה עצומה ללומדים ולמלמדים,
למסיימים ולמתחילים ,ובברכה חמה לרוצים
ולמתלבטים ,למתאמצים ולמתעייפים –

אתם ואתן השראה גדולה עבור כולנו.

בענייני עבודה ובעול הבית ,ובכל זאת מצליח

תחזקנה ידינו.
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לכבוד סיום הש"ס ולומדי התורה
כפי שפורסם ,מיד לאחר תפילת מוסף נקיים "סיום" של המסכת האחרונה בש"ס.
בשם הלומדים ילמד אלדד שמעון .לאחר מכן יתקיים קידוש חגיגי.
לאחר הקידוש יתקיימו השיעורים הבאים:
 למבוגרים  -שיעור מפי הרב יוני רוזנק ,בבית הכנסת.
 לנוער ולתיכון (ז'-י"ב) והוריהם  -שיעור מפי הרב אילעאי ,בבית סביון.
 לילדים (א'-ו')  -שיעור סיפורי תנ"ך מפי אור אריכא ,בקומת הביניים של בית הכנסת.
שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה!

הרב אילעאי ,ועדת דת וועדת התרבות.
בסימן סיום לימוד הש"ס ,רובו של "מבית" זה מוקדש ל"מחזיקים בה" ,לעוסקים
בתורה ולמסיימי הדף היומי .היוזמה לכך היא של הרב אילעאי ,ועדת דת וועדת
התרבות ועל כך מגיע להם יישר כוח .ההערכה הרבה היא כמובן ללומדיה,
שמקיימים הלכה למעשה "יגדיל תורה ויאדיר".
יום שישי מתחיל ב –  / 929אילת ויאיר לסלוי
יום שישי 8:00 ,בבוקר ,באולם האירועים,
עם כוס קפה ותנ"ך ,מתכנסים כ 30-לומדים
וצוללים

לעולם

יש הזדמנות כבירה "להתיידד" עם הנבואה
הישראלית.
כך,

התנ"ך.

מיזם  929ששם למטרה
להנגיש את התנ"ך לכל חלקי
עם ישראל ,מכתיב את קצב

בשעה

שבועית,

באווירה נעימה וחברית,
ובלימוד מעמיק ,אנו
לומדים יחד שבוע אחר

הלימוד בעזרת פרק תנ"ך
יומי שמפורסם באתר .נח חיות" ,המורה",
מעמיק את הלימוד וסוקר במשך שעה את
פרקי התנ"ך השבועיים ,מתובלים בידע רחב

חדשים

שבוע פרקים
ובשורות חדשות בספר הישן והטוב.
השיעורים אינם בהמשכים ,כך שגם מי שלא
מתמיד כל שבוע ,יכול להשתלב בלימוד

ומשווה בין מקורות שונים בתנ"ך .בימים אלו
אנו עומדים בסיום ספר ישעיהו ,ודווקא לאלו
הנרתעים מספרי הנביאים ,הקשים להבנה,

בהבנה מלאה.
תודה לועדת דת  -רן ליבר ,על הארגון,
התיאום והדאגה שהשיעור יתקיים בכל
שישי ,בזמן ובמקום הקבועים.
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שיעורי ליל שבת  /מרדכי (גוגל) בר דרומא
שנים רבות הנני מתעסק עם שיבוץ נותני

ומימיך אנו שותין .אמר להם :אף על פי כן אי

השיעורים בערב שבת.
בוודאי היו לי טעויות ,ויכולתי לעשות את

אפשר לבית המדרש בלא חידוש .למה נסמכו
העניינים כאן? נראה לי שרצו חז"ל ללמדנו

זה אחרת .אני משתדל להתאים את המרצה

שבית מדרש בלא חידוש הריהו כבור בלא

לרצון קהל השומעים ,ולבקשתם ,ופתוח

מים .השאלה ,האפשר לחדש בכל שבוע?

לרחשי לב הציבור .פעמים מבקשים ממני
חברים את רשות הדיבור ,ולפעמים מסרבים,

כאשר הרב שלנו מעביר שיעור ,חלק מציבור
השומעים בא אליי ואומר ,כל הכבוד שיש לנו

בטענה שיש טובים מהם .מי באמת

 , ...והדיבור קולח ,שוטף ומרתק ,אבל אין

את השיעור? עדיפות

אומרים אלא מקצת שבחו של אדם בפניו

למבקשים פרשה מסוימת ,לזכר הורה,
בר מצווה ,או אירוע מיוחד .מתחילת השנה

וכולו שלא בפניו ,וקל וחומר רב ,מפני הצנעה.
העיקר שהקהל מרוצה ,וזה מה שאני רוצה.

מתבקשים המעבירים הוותיקים לומר מתי
נוח להם .למעשה" ,לאף אחד לא נוח" ויש לי
כמה מקצוענים הם מ"כבאי השריפות שלי".
האמת ,יש מסכמים בסוף השיעור במילים:

לפעמים ניגש אליי בחור צעיר ואומר לי,
הפעם יש לי שיעור פגז .תשמור לי את הפרשה
המסוימת הזו ואני משתדל להיענות
לבקשתו .לא מעט אנשים מבקשים שאתן

היה שיעור "חלומי" ,ומשפשפים את עיניהם.

להם לשמוע גם מניחוחי הרבנים מ''ישיבת

לפי החיוך הם נראים מרוצים .וטוב שיש
דפים ,אזי אפשר לספר על מה היה השיעור.
המדרש מספר על חכמים שחזרו מבית

כרם דיבנה'' .יחסי השכנות מאד חשובים,
וכל זמן ששמם הולך לפניהם ,אז מדוע לא?
בהזדמנות זו אבקש מי שמעוניין ללמד,

המדרש ושאלו :מה חדש בבית המדרש?,

שיבוא ויגיד לי .מצידי ,אעשה מאמצים

מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר (בן)
חסמא שהלכו להקביל פני ר' יהושע
בפקיעין .אמר להם ,מה חידוש היה בבית

בנידון .זו הבמה שכל אחד מאיתנו יכול
---------להתבטא מעליה.
---------בב"ח לתורה ועבודה

המועמדים להעביר

המדרש היום? אמרו לו :תלמידיך אנו,
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מנחה – מעריב  /יעקב וכמן
הכוונה בכותרת למנחה/מייריב (שתי המילים
במלעיל) בבית הכנסת .ולא זו בלבד אלא

פורמלית מדי ,וגורמת שלימוד זה הוא מעניין
ומאתגר ,למרות הסטיגמה שלרוב מלווה

שהמיקוד של הכוונה הנ"ל היא דווקא בקו-
נטוי שבכותרת ,לאמור :מה שבין מנחה

לימוד הלכה.
זה אולי המקום והזמן להזכיר שבית הכנסת

למעריב.
המדובר הוא בתפילת הערב בבית הכנסת

הינו "מקדש מעט" ושומה עלינו לשמור על
קיומו כבית תפילתנו לא רק בשבתות וחגים,

אשר כוללת בתוכה מזה כ 15-שנה שיעור

ולא רק בתפילת שחרית של יום יום ,אלא גם,

הלכה קצר בין מנחה לערבית .הרעיון

וביתר שאת ,בתפילות מנחה ומעריב .לימוד

הראשוני היה של הרב חזי ,אשר גם לימד,
וכעבור כמה חילופי גברא ,מעביר השיעור

ההלכה גם עשוי לחזק בנו את היחס לתפילה
ולבית הכנסת ,וממילא גם להעביר זאת

היום במסירות ובקביעות הוא הרב משה
גולדשטיין מישיבת כרם ביבנה .ככלל,
שיעורי ההלכה הם ב"משנה ברורה" והרב
משה מביא מדי פעם גם דברים מפוסקי

לילדינו.
אבקש לנצל במה זו לקרוא לכל מי שיכול
להגיע למנחה וערבית בבית הכנסת לבוא
ולהרוויח גם את שיעור ההלכה הקצר ,וכן גם

זמננו.

מפגש עם אנשים מעניינים המגיעים לתפילה

המתכונת של השיעור היא כזאת המאפשרת
שאלות והערות תוך כדי ,ולא אחת מתפתח
שיח ,לעיתים סוער ,סביב נושא הלכתי זה או

אצלנו מחוץ לקיבוץ( .את יעקב פלוט ע"ה,
מכבר אביב כבר פיספסתם ,אבל בנו אליהו,
ייבדל לחיים ארוכים ,מגיע בקביעות).

אחר ,ויישומו .כנהוג בישראל ,בהתקרב חג

הגמרא במסכת ברכות (ח') אומרת :אמר רבי

ומועד ,עוברים ללימוד הלכות הקשורות
למועד ,ונמצאנו נערכים אליו בצורה טובה
יותר.

חייא בר אמי משמיה דעולא :מיום שחרב
בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא
ארבע אמות של הלכה בלבד .למה להפסיד

יש להעיר שזו הזדמנות פז לצבור קצת ידע
בהלכות הקשורות ליום-יום שלנו ,שכן לא
נדרש זמן רב וכפי שהוסבר ,המסגרת היא לא

הזדמנות לשהות ,ולו זמן קצר בלבד ,ב-ד'
אמותיו של הקב"ה?
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עוד על  / 929מרים שליסלברג
מדי יום שישי בשעה ( ,8:00לפעמים אחרי או
לפני ביקור חטוף ב"מיני" ו/או בחנות),

נח להרחיב .הטקסטים יכולים לכלול
טבלאות השוואה ,סוגיות מהתלמוד ,וגם

מתכנסים מעל ל 30-איש ואישה לשמוע

מקורות מודרניים.

שיעור מפי נח חיות על הפרקים שנלמדו

לדוגמא ,בשיעור האחרון (ישעיהו פרקים

באותו שבוע במסגרת פרויקט  .929הקהל
מגוון – אבל לא מאוד ,כי מה לעשות? הרוב

מ"ו-נ"א) ,דפי המקורות כללו בין השאר
ציטוטים מספר מלאכי ,מהתלמוד הבבלי,

שייך ל"גיל השלישי" .רצוי כמובן לקרוא את

מהצהרת כורש ומהצהרת בלפור ,ומוועידת

חמשת פרקי השבוע לפני השיעור – אבל שלא

השלום בסן-רמו  .1920מזה אפשר להבין

כמו בבית ספר ,אין בדיקת שיעורי בית .גם
אין בדיקת נוכחות ,ובכל זאת ,רוב

שלומדים את הנושא התנ"כי לעומק ,ובצורה
יוצאת דופן.

המשתתפים מתמידים.

כולם מוזמנים להצטרף .אף פעם לא מאוחר

נח מכין כל שבוע כארבעה עמודי מקורות,
שכוללים פסוקים מהספר הנלמד ,יחד עם
מקורות אחרים ,שמוסיפים להבנת הטקסט

מדי  -נשאר עוד הרבה חומר עד לסוף המחזור
הנוכחי של !929
תודה לנח על ההשקעה והסבלנות ,ולרן ליבר

ולמקומו בתמונה כללית יותר ,שעליה מבקש

וועדת הדת על היוזמה והאירגון.

סיפורי תנ״ך לילדים  /אור אריכא
לפני מספר שנים החל יאיר לסלוי בלימוד סיפורי תנ"ך לילדים .לפני
כשנתיים ,לאחר הפסקה ,רן ליבר ,איתמר דיטש ועבדכם הנאמן
הקמנו אותו מחדש.
מטרת השיעור היא לספר את סיפורי הנביאים הראשונים באופן מעניין,
מתובל במדרשים מספר האגדה ,היסטוריה ,גאוגרפיה וחוויות מהשירות
הצבאי .אחת לכמה זמן זוכים המתמידים לטיולים בסביבה הקרובה,
המספרים את סיפורי התנ״ך .בטיולים אלה אנחנו נהנים מהמסע בארץ
התנ"ך ,ממדורה והכנת פיתות.
השיעור ,לילדי כיתות ג'  -ו' ,מתקיים בבתי המלמדים ,בשבת בשעה  .13:30אנחנו מתכננים
להקים חוג נוסף לילדי כיתות א'  -ב׳ ומזמינים ילדים נוספים להצטרף לשיעור.
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הפרק היומי  /יוסי בן טולילה
אני משתדל ללמוד יומיום פרק במשנה,
ובשעת כתיבת שורות אלו אני אוחז במסכת

הרי "משנת רפאל" הוא פירוש עממי
המותאם לבני דורנו ,דור המחשב .דור שרוצה

"תרומות" .החידוש הגדול בלימוד שלי הוא,
שאני נעזר בפירוש חדש למשנה שיצא לאור

ללמוד את התורה בצורה יותר מונגשת.
ל"משנת רפאל" יש כמה יתרונות .הביאור

לפני שש שנים .פירוש הנקרא "משנת רפאל"
על שם מחברו הרב רפאל פרנסיס ז"ל ,שעבד

בהיר ,מקיף ומאיר עיניים ומשולב במילות
המשנה; דבר המקל מאוד על הלומד.

לפרנסתו כסמנכ"ל תקשוב ברשות הדואר.

בתחתית העמוד יש ביאורים והרחבות ,וכמו

כידוע ,לפני כיובל שנים יצא לאור פירושו

כן כמה עובדות על קורות חייהם של התנאים

המונומנטלי של פנחס קהתי" .פירוש קהתי"
שהפך לנחלת רבים ,הצטיין לא רק בפשט

הנזכרים במשנה הנלמדת .בפתיחת כל מסכת
מופיע מבוא מתומצת על תוכנה העיקרי,

הדברים אלא גם בממד של עומק ואפילו
בנגיעה קלה בפלפול .פירושו של הרב רפאל
פרנסיס לעומת זאת ,מוסיף נדבך חשוב
להפיכת המשנה לספר המצוי לכולם ,כי יש בו

ובסוף כל סדר מופיעה רשימת התנאים בציון
מקום איזכורם בו .סידרת ששה סדרי משנה
"משנת רפאל" מודפסת באותיות נעימות
לעין המקלות מאוד על הקריאה ,הלימוד

מענה לצורכי הדור והשעה .אם "פירוש

והעיון ,והיא מצויה אצלנו בבית המדרש

קהתי" נועד ללומדים בעלי רקע וידע תורני,

במדור משניות.

שו"ת הרב אילעאי  /מרדי ריין
בהגיעו לקיבוץ ,פתח הרב אילעאי שיעור
בשאלות ותשובות הלכתיות שנשאלו ונפסקו
במשך הדורות .הנושא נשמע לי מעניין ולכן

שאלות שהעסיקו רבנים אשכנזים וספרדים
בגולה לפני מאות שנים.
הרב אילעאי תמיד מסביר את הרקע של

החלטתי לנסות .מהשיעור הראשון ההוא ועד
היום ,מתאספים כ 20_15-לומדים ולומדות
בימי ראשון בבית המדרש ,תופסים את
מקומם הקבוע ומקשיבים לשיעור מרתק.

הקהילה וזה שעומד בראשה ,לכן לומדים
הרבה יותר מהלכה יבשה .ואם יש לאחד
מהמשתתפים שאלה ,הרב מספק תשובה
משלו.

השאלות יכולות להיות עכשוויות ,שנענו רק
בזמן האחרון על ידי רבנים בני זמננו ,או

כולנו מודים לרב אילעאי שמקדיש זמן מלוח
הזמנים העמוס שלו להנעים לנו בדברי
התורה המעניינים האלה.
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לימוד משפחות משותף  /נעם טחן
מאז היוזמה הקיבוצית ללימוד משניות

ועוד ,מה שמושך גם את הילדים .בין לבין,

ולסיום הש"ס ,התכנסנו בבית משפחת

הילדים מתענגים על סלט פירות ועוגיות

ששון ,כמה חברים ומשפחותיהם ,ללימוד
משותף (טחן ,טוויזר ,גרוס ועוד) .המפגש

והמבוגרים לוגמים קפה שחור ומקנחים
ב'מחייה' .כיון שראינו כי טוב ,החלטנו למסד

מתאפיין בלימוד משותף של המשנה ,במקביל

את הלימוד ולהמשיכו מדי שבת .לאחרונה

להשלכות ההיסטוריות והארכיאולוגיות,

סיימנו

כלים.

כשאבי ששון שולף מפעם לפעם את הספר

המעוניינים ,מבוגרים ,ילדים ומשפחות,

המתאים להציג מפה ,ממצא ארכיאולוגי

מוזמנים להצטרף  -בית ששון ,שבת.16:30 ,

את

פרק

א'

במסכת

חוג נ"ך עם נח חיות  /אסתר תדהר
כבר שנים רבות מספור אני משתתפת בכל יום
שלישי בשיעור נ"ך שניתן על ידי נח חיות.
התחלנו בספר יהושע והיום אנחנו בסיום של

המרחיבים את הידע והעניין .עכשיו ,עם סיום
דברי הימים ב' ,יש הזדמנות טובה לחברים
נוספים להצטרף ,להשתתף וליהנות יחד עם

ספר דברי הימים ב'.

חברים שנוספו לחוג עם המעבר לבית סביון.

עד עכשיו למדנו בבית המדרש וכעת עברנו

אני מודה לנח ,שנותן מזמנו ומיכולתו ללמד

ללמוד בממ"ד של בית סביון .לאורך השנים
התגבשה קבוצת חברות שמאוד התמידה
בלימוד .השיעורים תמיד מעניינים,

אותנו ,ואני מאחלת לכולנו עוד הרבה ערבי
לימוד מהנים.

חברותא  /נחמיה רפל
ביום ראשון הקרוב ,ח' בטבת ,יתחיל בעז"ה
מחזור חדש של לימוד "הדף היומי" .בכוונתי
להצטרף ללומדים כל יום דף גמרא ,אך

סימן קנ"ה סעיף א" :אחר שיֵצא מבית
הכנסת יֵלך לבית המדרש ויקבע עת ללמוד",
אך אולי מתאימה לנו יותר הצעתו בסעיף ב:

מכיוון שאיני יכול ללמוד בקביעות בשעות
אחר הצהריים והערב ,אני מזמין את
המעוניינים והפנויים מעבודה בשעות הבוקר
להיות לי לחברותא ,וללמוד ביחד עמי את

"קודם שילך לבית המדרש ,יוכל לאכול פת
שחרית אם הוא רגיל בו ,וטוב שירגיל בו".
אשמח לסכם יחדיו את השעה המדויקת ואת
מקום הלימוד ,בתקווה לעמוד באתגר

"הדף היומי".
הרעיון הוא ללמוד כל יום ,מיד לאחר
תפילת שחרית ,ולקיים את דברי השו"ע,

היומיומי ו"להגדיל תורה ולהאדיר".
בברכת חברים לתורה ועבודה!
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לימוד הדף היומי  /אלדד שמעון
בשבח והודיה לקב"ה ובשמחה רבה ,אנחנו

והקביעות ,בלי ניצוצות ובלי זיקוקים (את

חוגגים השבת את סיום הש"ס במסגרת לימוד
הדף היומי( .כל מסגרות השיעורים האחרות

הכבש אחד תעשה בבוקר.)...
לפני כמעט  100שנים ייסד רבי מאיר שפירא

תפסו עלינו טרמפ .)..

מלובלין את מוסד הדף היומי.

למה דווקא דף יומי?

ההתחלה נקבעה לראש השנה תרפ"ד (.)1923

חז"ל ניסו בכמה מקומות למצוא פסוק המכיל
את הגרעין לכל התורה.

על מנת ליצור סדר אחיד ומשותף ללימוד
הגמרא בכל קהילות ישראל ,נקבע לוח ללימוד

כולם מכירים את המפורסם בשם הלל הזקן
ורבי עקיבא האומרים שאהבת האחר היא
הכלל הגדול שבתורה( .ואהבת לרעך כמוך).
אבל בהקדמה לספר "עין יעקב" הוא מביא

"דף יומי" – סדר ללימוד התלמוד הבבלי,
בקצב של דף אחד ליום ,הנלמד על ידי מאות
אלפי יהודים בכל העולם .הואיל ובש"ס יש
 2711דפים ,הלימוד נמשך כשבע שנים וחצי.

מחלוקת בנושא ,בציטוט ממדרש שהכותב
(רבי יעקב בן חביב) לא מצא את מקורו:
"  ...מאמר ,מצאתי כתוב בשם המדרש,
ובקשתיהו ולא מצאתיהו בכל שיתא סדרי

הדף היומי בקבוצת יבנה יוסד לפני כ15 -
שנה ע"י שמעון הקשר ע"ה והרב חזי כהן
יבדל"א.
זכיתי להצטרף ללומדים באמצע המחזור

(שישה סדרים) ,וזהו נוסחו :בן זומא אומר:

הקודם ,לפני כעשר שנים .עם הזמן עזבו אותנו

מצינו פסוק כולל יותר והוא (דברים ו' ד'):
"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".
בן ננס אומר :מצינו פסוק כולל יותר והוא:

חברים ותיקים והצטרפו חדשים.
זה המקום לציין את שמעון הקשר ע"ה,
שהיה עמוד התווך של השיעור שנים רבות,

(ויקרא י"ט י"ח)" :ואהבת לרעך כמוך".

ובנוסף להעברת חלק ניכר מהשיעורים ,היווה

שמעון בן פזי אומר :מצינו פסוק כולל יותר,
והוא (שמות כ"ט ל"ט)" :את הכבש האחד

גם עוגן קבוע שאפשר לסמוך עליו שישתתף
בכל יום ,ואת זלמן בן טובים ומוטל ויסמן

תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין

ע"ה ,שהקפידו לבוא בכל יום ,גם כשהיה

הערבים".
עמד ר' פלוני על רגליו ואמר" :הלכה כבן פזי!"
ע"פ בן פזי ,התכונה המייצגת את כל התורה,
הכוללת בתוכה קבלת עול מלכות שמים( ,שמע

קשה.
וגם להודות למעבירי השיעורים הקבועים:
הרב אילעאי ,הרב אייל זנה (שנכנס עמוק
מתחת לאלונקה ,עם לכתו של שמעון) ,יעקב

ישראל) ,וגם את אהבת האחר( ,ואהבת לרעך
כמוך) ,היא למרבה הפלא דווקא ההתמדה

וכמן ,והרב ראובן דויטש מכרם ביבנה.
ולממלאי המקום :יואב איתן ואברכים מכרם
ביבנה.
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ביבנה מתקיים הדף היומי בשתי מסגרות

על החשש השני אענה בדרשה ששמעתי לפני

קבועות:

שנים רבות :במסכת נידה דף ל"ב חז"ל

השיעור המרכזי ,בשעות אחה"צ-ערב בימים

מתארים את ההריון ולידת האדם:

א'-ה' ושעה לפני שחרית בשבת.
שיעור נוסף מתקיים בשעה  05:00בבוקר

"דרש רבי שמלאי ,למה הולד דומה במעי אמו?
לפנקס שמקופל ומונח .ידיו על שתי צדעיו,

בימים א' – ו' ,ומעביר אותו אמנון קריק.

שתי אציליו על שתי ארכובותיו ושני עקביו על

אליהם יצטרף בע"ה שיעור שלישי עם תחילת

שתי עגבותיו ,וראשו מונח לו בין ברכיו.

המחזור החדש ,בשעות הבוקר ,ע"י נחמיה
רפל.

ופיו סתום ,וטבורו פתוח ,ואוכל ממה שאמו
אוכלת ,ושותה ממה שאמו שותה.......

ובנוסף ,יש מספר חברים הלומדים עצמאית

וכיון שיצא לאויר העולם ,נפתח הסתום,

או מצטרפים לשיעור המרכזי ע"פ יכולותיהם,
ויש גם אורחים המגיעים לשבת ומצטרפים
אלינו.

ונסתם הפתוח ,שאלמלא כן אינו יכול לחיות
אפילו שעה אחת.
ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף

אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לאחת

העולם ועד סופו.......

המסגרות ,להבטיח לעצמכם מסגרת קבועה
ללימוד התורה ,ועל הדרך גם לחזק את

וכיון שבא לאויר העולם ,בא מלאך וסוטרו על
פיו ,ומשכחו כל התורה כולה".

המסגרת החשובה הזאת .ההנאה מובטחת.

וכאן שואל הדרשן :למה התהליך המוזר של

חוששים? קשה? מחייב מדי?

לימוד התורה והשכחתה?

כשהזמינו אותי להצטרף ללומדי הדף היומי,
רציתי ,אבל גם אני היססתי וחששתי.
חששתי שלא אצליח להתמיד ולהגיע כל יום

אם מלמדים ,למה להשכיח?
ואם צריך להשכיח ,למה ללמד?
התשובה:

לשיעור,

כאשר בא המלאך וסוטרו על פיו ,הוא לא ממש

וחששתי שלא אבין (מה לי ולגמרא? אני עדיין
בהיסטריה מלימוד הגמרא בתיכון).

משכיח ,רק עושה לו בלגן.
דמיינו ארון עם מגירות שנפל ,כל המגירות

לגבי החשש שאתקשה להתמיד ,אכן התחלתי
ללמוד ,נבהלתי מהמחויבות ופרשתי ,ואז אמר

יצאו ותכולתן נשפכה על הרצפה .הכל קיים
אבל לך תמצא.

לי אחד הלומדים :אתה לא צריך להתחייב,
לא לקביעות ולא להתמדה ,פשוט תבוא
כשמתאים לך .נפלתי בפח ,חזרתי והתמכרתי.

כך גם לגבי התינוק שהמלאך סטרו על פיו.
התורה לא נמחקה ,הוא פשוט לא יודע איך
למצוא אותה.
על כן ,כשהאדם לומד תורה ,הוא בעצם מסדר
מחדש את המגירות ,ותוך כדי כך פוגש מכרים
ותיקים.
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"לקרוא באיגרות"  /סמדר נחליאל
בו היא מתארת משהו ממה שלמדנו בשיעור,
ומשהו מוסכם שאנחנו לוקחות על עצמנו
בתחום ההשתפרות במידות או במצוות.
המכתב נפתח ב"לכבוד אדמו"ר מלך
המשיח "...ומסתיים בבקשות לטוב ולשפע
בשבילנו ,כולל "נחת חסידי מהילדים
ומהנכדים" ,ובתקווה "להתגלּות מלך המשיח,
במהרה בימינו ,אמן".
כל המשתתפות חותמות על המכתב ,ואז
מכניסים אותו באופן אקראי לעמוד בספר
"איגרות קודש" – סדרה של כ 20-כרכים ,בהם
מקובצים כל המכתבים שהרבי מלובביץ' כתב
בשנות נשיאותו .ואז "קוראים באיגרות" –
הרבנית מקריאה את המכתבים הרשומים בדף
בו הושם המכתב ,וכל אחת לעצמה וכולן ביחד,
מוצאות קשרים וקישורים בין הכתוב שם לבין
מה שלמדנו בשיעור ועברנו השבוע.
השיעורים מעולים בשבילי – שיעור פרשת
השבוע מרחיב לי את הפרשה בכיוונים
מעניינים ביותר ,והתניא – כבר כתבתי כאן
בעבר ,שזהו ספר מונומנטלי – ספר אדיר ,אולי
הטוב ביותר אחרי התנ"ך.
דבר שמרשים אותי מאד זה הנשים
שמתקבצות לשיעורים .חלקן נשים צעירות,
אמהות לילדים ותינוקות ,שאחרי השכבת
הילדים לישון מתפנות ומקדישות זמן ללימוד
תורה .הלוואי אצלנו!
כולכן מוזמנות! אשמח לקחת נשים
שמתעניינות ,לבוא איתי לנסות את השיעורים,
וליהנות כמוני.

סוד גלוי הוא שאני חב"דניקית .ולכן אני הולכת
לשיעורים שלהם ,פעמיים בשבוע באופן קבוע.
(בזמן האחרון באופן פחות קבוע.)...
השיעורים נערכים בשעות הערב ,לנשים בלבד
כמובן ,בבית פרטי של נשים שלקחו על עצמן
לארח שיעור פעם בשבוע ,כולל כל ההכנות
והעלויות (כיבוד עשיר כיד המלך) ,כדי לזכות
במצווה נוספת.
שיעור אחד בו אני משתתפת הוא שיעור
פרשת השבוע ,שמתקיים בלוד – עיר שיש בה
קהילת חב"ד גדולה ,בגלל ִּקרבתה לכפר חב"ד.
הרבנית מספרת על נושאים נבחרים מהפרשה,
כשדברי המקרא ,רש"י ,ומדרש ,מעורבבים עד
לבלי הכר .הכל "תורה למשה מסיני" .כמובן
שמשולבת גם הרבה חסידּות – פרשנּות והגות
חסידית ,וסיפורי צדיקים רבים מן העבר
וההווה.
השיעור השני הוא שיעור "תניא" שמתקיים
בכפר חב"ד .בשיעור זה הרבנית (שהיא מורה
למתמטיקה במקצועה) ,מלמדת את ספר
התניא ברצף ,כאשר בכל שיעור מספיקים
ללמוד כמשפט או שניים ,ומעמיקים בהם כל-
כך עד שבלי להרגיש חולפות להן השעתיים של
השיעור( .כך זה בד"כ בשיעורי תניא).
בשני השיעורים משתתפות נשים מכל
ספקטרום כיסויי הראש (וגם כמוני – ללא
כיסוי כלל) ,חב"דניקיות ,ברסלבריות ,חסידות,
דתיות מכל הסוגים ,מסורתיות ,וגם רחמנא
ליצלן  -חילוניות .כולן מתקבלות בשמחה
ובמאור פנים ,העיקר שתבואנה ,מתי שהן רק
רוצות .בין לימוד ללימוד מדברים על הבית ועל
הילדים ,מספרים ומתייעצים.
בחלק האחרון של כל שיעור ,אחת
המשתתפות כותבת "מכתב לרבי" (מלובביץ')

ברכות רבות למסיימי הדף היומי – הערכה
וכבוד .ושרק נִּזכה להרבות בתורה ומצוות,
כולנו!
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שיעור הגמרא של הרב בארי  /יואב איתן
שונה .המפגש עם דור ההוראה הצעיר שבישיבה
חשוב ומרענן.
למסורת השיעור השבועי עם הרב בארי קדמו
השיעורים השבועיים שניתנו על ידי הרב משה
דימנטמן ולפניו ,על ידי הרב חיים גולדוויכט
ז"ל ,והוא מתקיים ברציפות כבר כ 60-שנה.
השיעור השבועי פתוח למצטרפים חדשים.
משתתפי השיעור השבועי ישמחו עם כל חבר
נוסף שיצטרף ללימוד ולהתמודדות השבועית
עם סוגיות ערכיות והלכתיות מרתקות .השיעור
מומלץ מאד לכל מי שמעוניין ללמוד תורה
ולהתעמק בהבנת המקורות הערכיים
וההלכתיים ,מבלי להתחייב ללימוד יומי.
מטעם חברי קבוצת יבנה ,מרכז יעקב וכמן
במסירות רבה את החוג ודואג לתיאומים עם
מעבירי השיעורים .מומלץ להצטרף .ראו
בהשתתפות זו אתגר ומצווה.

במשך עשרות שנים זוכים אנחנו ,ביום שלישי,
לשיעור בגמרא מהרב בארי ,אשר שימש כר"מ
בישיבת 'כרם ביבנה' ,כראש אב בית הדין הרבני
באשקלון וכחבר בבית הדין הרבני העליון
בירושלים.
הרב מביא לשיעוריו מהמבחר של הסוגיות
הנלמדות בישיבה באותה עת ,וכן מניסיונו הרב
כדיין .בתחילת השיעור מוצגים המקורות,
בעקבותיהן שאלות בהבנת המקורות או בהלכה
הנובעת מהן ,ולאחריהן מציע הרב מספר פתרונות
מראשונים ואחרונים .משתתפי השיעור מתערבים
בדיון ,בעיקר בשלב השאלות ,ומציעים פתרונות
משלהם .לעיתים חופפים הפתרונות לאלו שהוצעו
במהלך הדורות .הדיון מעניין ,מאתגר ומחכים.
לעיתים הרב בארי מבקש מרבנים צעירים בישיבת
'כרם ביבנה' למלא את מקומו ,והשיעור מקבל גוון

החברותא האמריקאית  /מייק נעמן
בתרגום האנגלי של "סנסינו" ,דבר המקל מאוד על
הבנת העניין ולעיתים ,הפירוש בהיר יותר מאשר
הפרשנות המקובלת .אני נזקק לעיתים לתרגום מן
האנגלית לעברית אך בדרך כלל אני משתלב.
הלימוד נעשה מתוך התלמוד של שטיינזלץ ובו
תרגום לעברית ,אך לא מספיק .האווירה בלימוד
נעימה מאוד אף כי לעיתים קיימים ויכוחים סביב
נושאים שלדעתנו החכמים לא הכירו את הדברים
מקרוב או בפועל .למדנו במשך השנים סוגית
רבות ,אף כי לא סיימנו את כל הש"ס .עוד רבה
הדרך לפנינו ואני מאחל לכולנו התמדה ,בבריאות
טובה.

ראשית ,להבהרת השם :לפני כ 40-שנה ,מעט
אחרי שנקלט הגרעין האמריקאי ,בוגרי ההכשרות
שלמדו במסגרות בהן הוקדש חלק מיום
הלימודים ללימודי תלמוד ,קיבלו החלטה
להמשיך בלימודי הגמרא בקיבוץ ,בישראל .כדייר
בבית שבו שלוש משפחות בוגרי הכשרות מגוונות,
הוזמנתי להצטרף .הלימוד מתקיים פעמיים
בשבוע בימים קבועים ומתגמש בחגים ,בהם
התפילות ארוכות מאוד ,או באירועים מיוחדים.
החברותא מנתה בהתחלה חברים רבים אך במשך
השנים הצטמצמה ,בעקבות אירועים שונים .את
הטקסט אנו קוראים כלשונו ,אך מסתייעים
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השיעור של נח  /צביקי טסלר
השיעור של נח הוא שיעור בתנ"ך שמתקיים

אופי השיעור ,בהובלתו של נח ,נותן הרבה

בכל שבת בצהרים ,לאחר תפילת מנחה.
השיעור מתקיים בביתם של תמי ונח .יש

כבוד לשפה העברית של התנ"ך .אנחנו
מתעמקים בפשט הכתוב ,מנסים להתמודד

בקרב משתתפי השיעור גרעין קשה של

לבד ,ונעזרים במפרשים בהתאם לצורך.

מתמידים ורבים וטובים אחרים שליוו אותנו

אישית ,כמשתתף ותיק בשיעור ,אני נרגש כל

לאורך השנים .השיעור החל לפני כ 37-שנים,
לזכרו הטוב של שלמה לנג ז"ל .בתחילת

פעם מחדש מכך שאנו זוכים ללמוד את
היצירה הנפוצה ביותר ,המשמעותית

הדרך נבחרו על ידי נח ספרים בנ"ך כנושא

והמשפיעה ביותר בעולם ,בשפת המקור שלה.

לשיעורים ,ולימים למדנו גם נושאים נוספים

מעבר לעיון הלשוני והספרותי העשיר ,אנחנו

כמו אגדות חז"ל והגותו של עמנואל לוינס.
לפני כ 20-שנה החלטנו לעבור על התנ"ך

לומדים את ההקשר ההיסטורי של הדברים,
מנסים להבין את המסרים הדתיים של

באופן שיטתי ,מתחילתו ועד סופו( ,וזה עוד
הרבה לפני הפצעתו של מיזם  .)929כך אנו
לומדים בכל שבוע פרק אחד .התחלנו
מבראשית ולמדנו פרשה בכל שבוע ,המשכנו

התנ"ך ואת המגוון הרחב של המחשבה
היהודית שנובע מהכתוב.
השיעור פתוח בשמחה רבה ללומדים חדשים.
לא נדרש שום ידע מוקדם ,אין צורך להתחייב

לספרי הנ"ך ואנו לומדים פרק אחד בשבוע,

על נוכחות ואין מבחני כניסה.

ובשבתות אלה אנחנו מתעמקים בפרקים
המרתקים של ספר איוב.

זאת הזדמנות טובה להודות לנח ולתמי על
ההתמדה בקיום השיעור שמהווה ,לפחות
עבורי ,עוגן משמעותי של לימוד תורה שבועי.
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הדף היומי שלי  /שלמה אניקסטר
בשבת הקרובה אסיים בפעם השנייה את

ראשית ,אני רוצה להודות לכל המורים

לימוד הש"ס.

ומעבירי השיעור הרבים וכן לשמעון הקשר

נחזור לאחור לשנת תשמ"ז ,סיום כתה י"ב

ז"ל ,שלימד אותי רבות.

ואני נבחן על הש"ס בבגרות ,שבסיומו

וכן לחברותא שלנו ולחברים שנפטרו :עזרא

נשבעתי לעצמי שאת הספרים האלה לא

עוזרי ז"ל ,זלמן בן טובים ז"ל ,מייקל

אפתח יותר .

יהושע ז"ל ,שגם ניהל את החברותא במשך

לפני כ 15 -שנה ,ב-ז' באדר תשס"ה ,הרב

שנים.

חזי כהן הזמין אותי לפגישה על לימוד הדף

שנית ,הלימוד ,חוץ מקיום המצווה "תלמוד

היומי ,שבסיומה כל אחד אמר מתי הוא

תורה

הנאה

רוצה ללמוד בכל יום ,ואני עניתי שלא

אינטלקטואלית ,ואביא דוגמא לעניין :שני

משנה ,ממילא לא אבוא יותר ,וכמובן לא

אנשים ,טמא וטהור (בתקופה שיש דיני

הבנתי אף מילה בשיעור שהיה.

טומאה וטהרה) ,שהלכו בשני שבילין ,אחד

המשכתי ללכת לשיעורים ולאט לאט

טהור ואחד טמא ,מה דין כל אחד

התחלתי להבין את הנאמר .לימים קניתי

מהאנשים וכמה אפשריות יש?

את הוצאת שוטנשטיין שכתובה לרמה שלי

המעוניין לקבל פתרון חלקי ,אשמח לדבר

והצלחתי להבין את רוב הדברים.
עכשיו אני מסיים את הפעם השנייה ,כאשר

איתו.
וכמובן תודה למשפחה ,ובעיקר לאשתי,

אני לומד כל השבוע בשמיעה ,תוך כדי
נהיגה ,ובשבת  -עם חברותא שלנו ,לפני

שמאפשרת לי את זה.
לסיום ,אני מציע לכל אחד ואחת להצטרף

תפילת שחרית.

למחזור הלימוד הבא .הנאה מובטחת וגם
מצווה גדולה .

כנגד

כולם",

הינו

הכינו את היומנים! השבת
היבנאית צפויה להתקיים בע"ה
בפרשת בא ,ו' בשבט.)1.2( ,
והפעם בסימן "יבנה זה הבית".
 ...פרטים בהמשך
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עשרה בטבת
"ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם טוב מבנים ומבנות

שם עולם אתן לו אשר לא יכרת" (ישעיהו נ"ו ,ה')
אירועי יום הקדיש הכללי  -יום שלישי ,י' בטבת7.1 ,

טקס ליד האנדרטה בבית העלמין
 - 16:00ת ח י ל ת ה ט ק ס

שיר  -חברת נעורים
פרק תהילים  -יעקב וכמן
קדיש  -כל הציבור
דבר היום  -ציפי חיות
שיר  -חברת נעורים
"אל מלא רחמים"  -יעקב וכמן

 - 15:45יציאת רכב
לאיסוף בכביש העוקף

שירת "אני מאמין" ו"התקווה"  -כל הציבור

בשעה  20:30באולם האירועים:
"המסע לחיים" ,סיפור חייהם של שרה ואליעזר
שפר .מסע חייהם פגש את המקומות הנמוכים
והשפלים ביותר שידע האדם .הם בחרו בחיים,
בעשייה ,באמונה .יחד ,זקופים ,גאים .המשפחה
שהקימו מספרת סיפור של תקומה והגשמה.
המשפחה ,בגווניה הרבים ,מבטאת את פניה היפות
והמיוחדות של ישראל  ,ובעיקר את ניצחונה של
אהבה ללא תנאי .יחד ,ותמיד שלובי ידיים.
דברי פתיחה וסיכום מפי יניר מרמור ,נכדם של שרה
ואליעזר.

אנא ,כבדו את היום החשוב והמיוחד
ועדת התרבות
הזה בנוכחותכם
16

ו' התרבות

יהודים שהצילו יהודים בתקופת השואה /שמשון
ריאיון עם שרה ברוכי
קאסין ,נערה נמרצת ואחראית .אבי ,שאול
המרכז העולמי של ארגון בני ברית ,מקיים,
קמפניינו ,סייע בידיו מחוץ למסגרת הרשת
החל משנת  ,2011טקסים בהם מוענק "אות
המחתרתית.
המציל היהודי" ,ליהודים שהצילו יהודים
הרב ניצל את הקשרים הטובים שהיו לו עם
בתקופת השואה .הארגון זיהה שלצד מקבלי
בני הקהילה הקתולית בעיר והצליח לגייס
"אות חסידי אומות העולם" נותר חלל .אלו
כמרים שעזרו להסתיר את היהודים במנזרים
הם היהודים שהצילו יהודים; יהודים שפעלו
ובבתים פרטיים .חלקם של אנשי הכמורה
תחת השלטון הנאצי להצלת נפשות בגבורה
הוכרו על ידי יד ושם והוענק להם "אות
עילאית ,תוך סיכון חייהם וחלקם אף שילמו
חסידי אומות העולם".
על כך בחייהם .עד כה העניק הארגון 280
עיקר פעילותם היתה בקליטת פליטים
אותות ,והוא רואה בכך מעין תיקון של עיוות
שהגיעו מרחבי איטליה ומחוץ לאיטליה,
הקיים בהיסטוריגרפיה של השואה.
וכמובן לאנשי הקהילה .הרב נתן ועוזריו דאגו
בטקס רב רושם שהתקיים לאחרונה בבית
להם למקומות מסתור ,בריאות והנפקת
הכנסת האיטלקי בירושלים ,בהשתתפות בני
תעודות מזוייפות לרכישת מזון.
משפחה ואורחים רבים ובמעמד יו"ר ארגון
באחד המפגשים ,במסגרת פעילותו של הרב
עולי איטליה ושגריר איטליה בישראל ,הוענק
נתן ,מישהו הלשין עליו והוא נתפס ונשלח
"אות המציל היהודי" לרב נתן קאסוטו ,דודה
למחנה המוות אושוויץ .לקראת סוף
של שרה ברוכי ,שהיה הרב הראשי של
המלחמה הוא יצא לצעדת המוות וניספה.
פירנצה וראש המחתרת היהודית בעיר .עוד
אבי ,שאול ,נתפס גם הוא ימים ספורים
הוענק האות למטילדה קאסין ז"ל ,חברת
אחריו ,נשלח לאושוויץ ומת שם.
המחתרת .הרב נתן ומטילדה קאסין זיכרונם
מטילדה שרדה את השואה ,הצליחה לברוח
לברכה זכו לקבל את האות בזכות פעולתם
לשוויץ ,עלתה לארץ והקימה משפחה
ההירואית ומצילת החיים תחת השלטון
בירושלים .בנה ,אשר ורדי ,העלה בטקס
הנאצי בפירנצה.
קווים לדמותה וקיבל בשמה את האות.
מספרת שרה :דודי ,הרב נתן קאסוטו ,אחיה
של אימי ,חולדה ,היה רבה הראשי של
פירנצה ושם ייסד רשת מחתרתית להצלת
יהודים .בהתחלה הוא פעל לבדו אך ככל
שהפעילות התרחבה ,הוא צירף אליו חברים
אחדים מבני הקהילה ,וביניהם מטילדה
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שרה מראה לי קטע מספרה של אמה חולדה,

הטקס התקיים בירושלים בכ"ח במרחשוון,

"לדור אשר לא ידע" ,בו היא כותבת על

ה 26-בנובמבר ,ביום המציין  76שנים ללכידת

העזרה שהושיט אביה שאול לגיסו ,הרב נתן,

המחתרת היהודית בפירנצה.

ועל הלבטים שליוו אותם" :האנשים האלה היו

הטקס עצמו היה מרגש .בשם משפחת
קאסוטו דיבר בנו של הרב נתן ז"ל ,האדריכל

מודעים לסכנה העצומה הנשקפת להם .מי

דוד קאסוטו .הוא ואחותו ,שושנה עברון,

שעוזר ליהודי או לעריק עונשו מוות ...נתן לא

קיבלו את האות בשם אביהם .עוד נכח בטקס

רוצה ששאול ישתתף בפעולות אותו וועד .הוא

ואף נשא דברים ,בעברית רהוטה,
הארכיבשוף פיירבטיסטה פיצבאלה ,מנהל

מנת "שלפחות אחד מאתנו יישאר עם שתי

של הפטריארכיה הלטינית בירושלים .הוא

המשפחות" (קאסוטו וקמפניינו ש.ג) ...הגורל

ציין את הדרך שעשתה הכנסיה הקתולית
מאז ועד היום בשינוי יחסה אל היהדות,

רצה עד כמה שאפשר להפריד בין דרכיהם על

רצה אחרת .שאול עזר לו בכל מיני דברים

והוסיף שיש עוד מה לעשות להשלמת

גדולים וקטנים ...הוא היה די חדש בעיר ולכן

היחסים ההדדיים.
בסיום הערב ,בהתרגשות גדולה וללא כל
הכנה מוקדמת ,קיבלו שרה ואחיה ראובן

היה מוכר הרבה פחות מהרב; לפי זה היה שאול
יותר חופשי להסתובב ברחובות וחסך לנתן

לידיהם את "אות המציל היהודי" עבור

התרוצצויות רבות .בין השאר חיפש כתובות

אביהם ,שאול קמפניינו ,שהוכר גם הוא על
ידי הוועדה "כיהודי מציל יהודים".

חדשות למסתתרים ,קיים קשר אתנו והביא
ידיעות הדדיות לנו ולנתן"...
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משולחנם של יהודה ונח מזכירי הפנים
אספת חברים
אספת החברים הקרובה תוקדש לשלושה
נושאים .ועדת מינויים יציגו את המועמדים
לכהן במזכירות כחברים בלי תיק :גמליאל
אטיאס ,אלי ברלב ,אביבה סימון ,נעם
פישביין ,רבקה ריין .הבחירות תתקיימנה
בקלפי .ייבחרו שני החברים שיקבלו את מספר

ובינתיים הצעתו של הצוות כמעט מוכנה.
בהמשך הדרך נקיים ערבי הסברה ונביא את
ההצעה לאישור האספה (הסבר רחב יותר נמסר
בנפרד בגיליון זה) .הסדרת משק וקהילה היא
נושא רחב וחשוב להתנהלותה של קבוצת יבנה.
עבור רבים מאיתנו מדובר בשפה חדשה ,וחשוב
שחברים רבים יהיו שותפים ללימוד הנושא

הקולות הגבוה ביותר.
בסעיף השני תמסור המזכירות הודעה על הרכב
הצוות שיגיש הצעה להפרטת המזון .הרכב
הצוות :מרכזות  -דפי ליבר וסיוון לנג (מרכזת
שירותים) ,הדס אלטמן (מנהלת ענף המזון),
נפתלי בגלייבטר ,אדית דגני ,עדי כ"ץ ויהודה
שריד (מזכ"פ).
הסעיף השלישי הוא דיווח ביניים מהצוות

וייקחו חלק בעיצובו.
מזכירות
המזכירות מסיימת בימים אלה לגבש את
תוכנית העבודה לשנת  .2020בסיום ההכנות
נציג את התוכנית לציבור .בכך אנו מבקשים
להוביל את התרבות הארגונית של הכנת
תוכניות עבודה בכלל ענפי המשק ,הוועדות
והצוותים .התוכנית תכלול צמיחה דמוגרפית,
הסדרת משק וקהילה ,התפרנסות ,והעברת
סמכות ואחריות אל החבר.

להסדרת משק וקהילה .את הדיווח ימסור
צביקי טסלר ,מרכז הצוות שמקדיש לנושא
עבודה רבה .הדיווח נדחה כמה פעמים

צום עשרה בטבת  -יום הקדיש הכללי בבית הכנסת
 – 05:25תחילת הצום
 – 12:30לימוד מענייני היום ומנחה "ויחל"
 – 17:12סיום הצום
כנהוג בקהילתנו ,בתפילת שחרית ומנחה יאמרו "קדיש"
כל המתפללים שקרובי משפחתם נספו בשואה

גבאי בית הכנסת
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הסדרת יחסי משק וקהילה – תהליך קבלת ההחלטות
צביקי טסלר
לפני מספר חודשים קיבלנו החלטה באסיפת

ערב הסברה ראשון יתקיים ביוםא א' ,ט"ו

החברים ,על הקמת צוות אשר יציע הסדרה
של היחסים בין המשק לקהילה בקבוצת

בטבת  12.1בשעה  19:30בבית סביון.
ערב הסברה שני יתקיים לציבור הרחב ,ביום

יבנה .הצוות כמעט וסיים את עבודתו,

ג' ,י"ז בטבת  14.1בשעה  20:30במשטח.

ובימים אלה אנו מנסחים את הצעתנו,

ערב

ונערכים לקראת הסברת ההצעה לציבור
וקבלת החלטות באסיפת החברים.
כוונתנו ,ככל שהמלצות הצוות יתקבלו ,לנצל
את מרבית שנת  2020להתארגנות למימוש

האירועים ביום ב' ,כ"ג בטבת  20.1בשעה
 ,20:30ויהיה מיועד למעוניינים שלא הצליחו
להגיע לאף אחד מערבי ההסברה האחרים.
כמובן שכל אחד מערבי ההסברה פתוח לכלל

ההסדרה ,כך שתקציב  2021כבר ישקף את
ההחלטות שיתקבלו באסיפה.
כצעד ראשון נציג באסיפת החברים הקרובה

הציבור ואפילו מותר לבוא פעמיים.
לאחר ערבי ההסברה נקיים את אסיפות
החברים לצורך קבלת ההחלטות .הרוב

את עקרונות ההסדרה .הכוונה היא להציג את

המוחלט של ההחלטות מרוכז בשני תקנונים

העקרונות הכלליים של ההסדרה ,את המבנה

– תקנון מוסדות הקיבוץ ותקנון המודל

הכללי ואת הנושאים העקרוניים בהם
האסיפה תצטרך להחליט .לא ניכנס באסיפה
הזאת להצעות החלטה מפורטות .כמובן

הכלכלי .לקראת אסיפות החברים ,יהיו כלל
החומרים – הצעות ההחלטה והתקנונים –
זמינים לציבור הרחב ,לצורך עיון וגיבוש

שתהיה אפשרות במהלך האסיפה להעיר,
להאיר ולשאול שאלות.

הסתייגויות ,ככל שיהיו כאלה.
לצד כל אלה ,אני מזמין כל חבר אשר מתעניין

בהמשך לכך ,במהלך חודש ינואר ,נקיים ערבי
הסברה בהם תוצג העבודה באופן מפורט,

בתהליך ומעוניין להעמיק בו ולהשפיע עליו,
לתאם פגישה עם הח"מ .אשמח להציג את

לרבות הצעות החלטה .לנוחות הציבור
יתקיימו ערבי הסברה בשלושה מועדים:

הדברים ,להסבירם ככל הנדרש ולשמוע כל
רעיון ,הסתייגות או תמיכה.
נכתב על ידי צביקי טסלר בסיוע חברי הצוות

אני אסביר
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הסברה

שלישי

יתקיים

באולם

ללימונים (המתוקים)
שמחים וגאים בכם ,על רוח ההתנדבות והעשייה היפה שזכיתם וזיכיתם אותנו ,לאורך ימי
החנוכה.
• תודה על הסופגניות בחדר האוכל.
• תודה על העוגות לחיילים בעוטף עזה,
לחיילים באריאל והסביבה ולחולים בקפלן.
• תודה על פעילות ה"צוותא" עם הגיל השלישי והרביעי.

לימונים
בטעם של עוד

• ואחרון אחרון חביב :תודה גדולה גם על ההתנדבות למילוי משמרות הכיבוי בשריפה.
שנזכה לעוד ימים יפים כאלה.
תודה מיוחדת למיכל שליסלברג המדריכה ,ה"אמא" והמנהלת.
דני הרץ  -בשם מזכירות קבוצת יבנה

אחות כוננת בשבת – אילה עמיר
שעות קבלה של ד"ר דונסקי בשבוע הקרוב:
יום ראשון 16:45-14:30
15:30-14:00
יום שני
MRKYAVNE@clalit.org.il
יום שלישי 13:00-10:00
יום חמישי  09:00-08:00ו15:30-14:30 -
אחיות בימי ששי במרפאה :ב - 3.1-אין אחות במרפאה .ב-10.1-אורית פרל
הודעה חשובה!  -לאור שינוי בזמני ההסעה של "נהג בית" לקפלן ורחובות,
זמני לקיחות דם יהיו כדלקמן  :בימים ב' ,ד' בין  / 07:20 - 07:00בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בין 09:40 - 09:00
ביום ג' בלבד בין 09:40 - 09:30

מלאי חיסוני השפעת במרפאה אזל .נא להתעדכן במרפאה באשר לחידוש חיסוני השפעת.

שבת בר המצוה של עמית גורליק תתקיים בשבת פרשת שמות (.)17-18/1
בענייני תורנויות יש לפנות לשרית פישביין.

ביום ראשון הקרוב ( - )5.1מכירת בגדי "התחדשות".
המכירה תתקיים במחסן הבגדים מ 16:00-עד 19:00
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בראנצ' מיום שישי
החל מהשבוע ,בכל יום שישי ארוחת בוקר וצהריים תוגש ביחד
ותיקרא "בראנצ'"
הארוחה תוגש במתכונת ארוחת בוקר – ותהיה חלבית
מ 6:30-ועד 10:00
נוסף לתפריט הקבוע של ארוחת בוקר
יוגשו גם קיגל ופסטה  -כמקובל בימי שישי
בואו בשמחה – ענף המזון

עדכון נסיעות קבועות ענף הרכב החל מהשבוע הקרוב
✓ נסיעה ראשונה לרחובות דרך קפלן ונען בשעה  7:15מהמרפאה.
הגעה ל"רמז" בסביבות ( .8:20כדאי לקבוע תורים לשעה הזו ולא לפני).
החזרה בתיאום עם אפרת זנה( .הנהג יוצא בסביבות  9:00מרחובות).
✓ נסיעה ב  7:20-מבניין המשרדים לאשדוד .בתיאום עם אפרת.
✓ נסיעה שנייה לקפלן ורחובות בשעה  .9:50חזרה משוערת בסביבות . 12:00
החזרה בתיאום עם אפרת.
✓ נסיעה הלוך וחזור לאשדוד בשעה  .15:00בתיאום עם אפרת.
✓ בשעה  - 16:00נסיעה קבועה לרכבת מזרח ,עם רמי עפרוני .לתיאום עם רמי.
נסיעה טובה ,סידור הרכב

ירקונים  - 5ניר גלים – מקום בלב

הגלריה של רפי
הגלריה נפתחה מחדש ,בספריה הישנה.
הגלריה פתוחה בליל שבת -

במסגרת ארועי 'בתים פתוחים' בחבל יבנה,
נצא לניר גלים .שיחה עם אלי מוסקוביץ שחוקר
את סיפור היהודים שנספו על הטיטניק; סיפורים
מהבטן עם מירי שקד; יישכר מקונן – בסיפורי
עלייה ועוד( .פרטים נוספים – בלוח תרבות).
מתי?  -ביום רביעי ,י"ח בטבת תש"ף)15.1( ,
יציאה ,18:30 :חזרה משוערת.21:00 :

א-א-א

לאחר התפילה עד 18:30
ובבוקר  -לאחר התפילה
22

למשך חצי שעה.
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שם  /חיים גורי
עוד ַעל ַה ֶּג ֶּ
ֹ
ִּהנֵה ג ֶֶשם לְ ֹלא הֲ פּוגוֹת ֶשאֵ לָּיו ִּה ְתפַ לַלְ ָּת
הָּ חֵ ל ִּמ ִּת ְש ֵרי.
וְ ִּהנֵה עוֹד בְ ָּר ִּקים מֵ עָּ ֶליך.
ּוכְ מ ֹו ַנ ֲענָּה לְ קוֹלְ ך ָּשב וְ נֵעוֹר הָּ ָּרעַ ם הָּ ָּרחוֹק
וְ נִּזְ כָּר וְ ה ֹולְֵך וְ ָּק ֵרב לִּ ְהיוֹת גַם ֶשלְ ך.

רּושלַיִּם ֶשל אֲ בָּ נִּים כְ בֵ דוֹת,
יְ ָּ
יתים וְ ֶשל ח ֶֹשְך.
ֶשל זֵ ִּ

ישית,
וְ אַ ָּתה יו ֵֹדעַ וָּ עֵ ד ,בֵ ין אַ ְשמ ֶֹרת ְש ִּניָּה לְ ְשלִּ ִּ
יקה ְארֻ כָּה,
ֶשאַ ָּתה ַרק ְש ִּת ָּ
ֶשאַ ָּתה מַ יִּ ם ַרבִּ ים,
ֶשעַ ל פָּ נֶיך עוֹבְ ִּרים הַ ְדבָּ ִּרים ֶשאֵ ינָּם מֻ טָּ לִּ ים בְ סָּ פֵ ק,
ֶשהָּ יּו מֵ ע ֹולָּםֶ ,שלְ ע ֹולָּם ֹלא יָּמּותּו בְ ך.
על השיר – יצחק ברוכי

24

