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 אביתר רובין /   " כי ימוך אחיךו"

 אבן   עדין  הרבשל    דבריוב  לפתוח  אבקש

  מאמרו  מתוך,  "לצז  שטיינזלץ  ישראל

שנים    ,"אחדות" מעט  לא  לפני  שנכתב 

 : תמידכורלוונטי 

ובמשפחה    ,העם היהודי נוהג כמו משפחה"

ים  האחים והאחיות תמיד מתקוטטים ומכ

זה   האם  דם.  זוב  עד  פעם  לא  זה,  את  זה 

שה להיות  אומר  וכלל  פסיקו  כלל  אחים? 

מהעניין  חלק  הן  כאלה  מריבות  אבל  לא. 

הק   על  בנויה  משפחה  רבה  יהמשפחתי. 

המשפחה   שבני  ומשום  חבריה,  בין  הרבה 

מצוי  בזה,  זה  ומתחככים  לזה  זה  צמודים 

  .שיש במשפחה חוסר הסכמה

נעים,   דבר  אינו  שריב  גם  עפולאף  מים 

בגב עדיין  הוא  ואולםמסוכן,  הנורמה.   ,ול 

הרי פעם  וגולשים לא  עוברים  בינינו  בים 

נקודה מסוכנת    , שבעיניי  ,לעבר  היא 

אנשים מכל הצדדים, לאו דווקא    .ומפחידה

ה'אחרים',   על  מדברים  קיצוניים, 

ולהם לי  'מה  דבר    ?ואומרים:  לנו שום  אין 

אומרים:   אנשים  שמעתי  כבר  משותף'. 

לי בכלל עם הדתיים הללו?    קשר  זהיא' יש 

יותר   הרבה  מרגיש  לערביםאני    ,'קרוב 

'החילונ השני:  הצד  מן  גם  בזה  ים יוכיוצא 

א הם בעצם גויים ממש'. ובדומה הל  ,הללו

עשויים    ''מתנחלים  ,לכך ו'שמאלנים' 

גמורים כזרים  זה  בעיני  זה    .להיחשב 

לתחום   מעבר  בעצם  היא  כזו  אמירה 

פני שאין וטט מתקהל  יקאני מפסהקטטה.  

מי   עם  נהיה  כבר  השני  הצד  להתקוטט. 

זר האחר  .אחר,  של  זו  כאויב    ,תפיסה  לא 

כזר,  אלא  עימו,  שנאבקים  כמתנגד  או 

בעיניי   הנורא  איום  כנראית  ביותר,  הכבד 

 . "ביותר, לקיומנו

אחיך"   ימוך  "וכי  הביטוי  מופיע  בפרשתנו 

אפ מעמיקה  בהתבוננות  פעמים.  שר מספר 

מתאהתוכי  בחין  לה תהליך    רתרה 

מכירת חלקה בשדה, דרדרות שתחילתו ביה

הלוואה   ולקיחת  הבית  במכירת  המשכו 

עבדות ליהודי או לגוי. הבחנה  השתב  ,וסופו

למחשבה   אותנו  מעוררת  זה  מה בתהליך 

אדם לאותו  כזה,  דרדריהל  גרם   לשפל 

או   והיכן  כלכלי  לקחת יכולנו  רוחני, 

ו לואחריות  ללסייע  אמנם,  תמיד  .  א 

בימיק ,  לאחרים  עזורלהאמצעים    ידינו ים 

רחבה מספיק  לא  הפרספקטיבה    ,ולעתים 

מבינים   רק    אתואנחנו  . בדיעבדהמצב 

נדמה   המציאות  האפשרותשאולם,    לשינוי 

"אחיך".    נהטמו הרב שכתב    פיכבמילה 

הבסישטיינזלץ,   כי  הידיעה  למרות  סית 

אנחנו,    המחלוקות, אחים  היא  אנשים 

ר  שאכ  ,שכןתפים.  שומ  לחיים  הבסיס

כב  מדובר מגדיר  שאני  הסיכוי  אדם  אחי, 

גבוה  עליו  שעוברים  הקשיים  עם  שאזדהה 

והמחויבות   הרצון  וממילא  לשתף  יותר, 

 חזקים יותר. ,פעולה ולחיות יחד

,  טובות  ולבשורות  בריאים  לימים  בתפילה

 .שלום שבת
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  בשבת  אי"ה חול ת שוחט מעיין ו טסלר ר יאישל ברכות  בעשבת ש* 

יערך  ה ת החתונ . ת(ו בת אחרי חג השבוע ש) 22/5 י"א בסיון ,פר' נשא

 מחוץ לקיבוץ. 

  , אי"ה,קייםתת ,יוהנהו שחר נם של , ב  עם ברלבנר מצווה של  בשבת * 

 29/5י"ח בסיון   ,העלותךב פר' ב

 
 . בשבת  חפות בקבלת דירות אירועדי חה ישלבעלי השמ : תזכורת

 

 

 "... לך  ואני תפילתי"                                

   חוקותיב-ר הב 'פר תשב

   הדלקת נרות - 19:03

 מנחה  – 19:18

 , ערבית קבלת שבת

---- 
 בבית הכנסתן מניי  -  08:30

 גדולה  מנחה -  13:30

 קטנה  מנחה -  17:15

 חיות  נח -לימוד  -  17:35

   תהשב צאת -  20:07

                                                           ! שלוםשבת 

  

 

 

 

 

   .להולדת הבת ,וריה ופנחס חושןאל*  

 *  

 
 

 

  ילת מנחה בימות החול בשעהתפ

 . (רוקתו יעלי )לב  19:25

 21.30בשעה  במוצ"שבזום  פת החבריםיאס

 !! זל טובמ

 

 !! מחות ש רק ב
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 שיחה עם יהושע אניקסטר   /  שלים ליבנה ומיר

עם   שוחחנו  ירושלים,  יום  יהושע לכבוד 

שהוא  אניקסטר מצד ,  שביעי  דור  ירושלמי 

בשלב מסוים גם  אמו, ודור רביעי מצד אביו.  

 צילה מצטרפת לשיחה. 

 .ספר קצת על ילדותך בירושליםיהושע,  -

   " אץ פלדייטשן  "בנולדה    אמי"יהושע:   

 ,יקההעתיר  בע  (גרמניתהכר  הכי)בעברית:  

שערים.  נולד    ואבי אני   ,שלושה  ינוהיבמאה 

אחיות  הבכור מהילדות    .ושתי  החל 

"בית  שנקראה  בשכונה  גרנו  שלי  המוקדמת 

היא  שהיום  שכונה  זו  הישנה".  ישראל 

כניסה  קטן,  בית  ב  גרנו  חרדית. לו  שהייתה 

במרתף חדרים  שני  שתי   ,עם  גרו   שם 

ענמשפח גרנ  .יותות  בקאנחנו  ומה ו 

גדול  בהראשונה.   כלחדר  ישנה    אחד 

מן פרוזדור  המשפחה   . אכלנו  -ובחדר שהיה 

לנו   קטן  היה  היו  ומטבח  השירותים 

שגרה  משותפים משפחה  עוד  כולל    עם  שם, 

משותפת מוסק   ,אמבטיה  בתנור    תשהיתה 

 ."עצים

 חייתם בדוחק? -

. חשמלהאבי עבד בחברת  ...    ככה כולם חיו"

  זה   ולעיתים,  רנידי מוניהל חיים של דתהוא  

ביא עליו צרות. למשל, הוא היחיד בשכונה  ה

לו רדיו מלחמת העולם    ה בזמןהי  זה.  שהיה 

ויהשני בו ה  להשתמש  אישור  קיבל   הוא 

שבת,  כל  שבת.  שעון  באמצעות                       בשבת 

חדשות.   13.30-ב ושמענו  נדלק  היה  הרדיו 

 בגלל זה לא פעם נופצו חלונות ביתנו. 

התפילהי  אבא של  גדול  חסיד  במאה   הה 

כל שבת הייתי   ,ת שלא גרנו שםרולמ  .שערים

וא ה.  במאה שערים  שטיבלךל  הולך עם אבא

ציבור אהב   שליח  ל'מפטיר',    ולעלות  להיות 

והסבא של   במניין של האבא  יהודה  והתפלל 

מיוחד.זהב-משי טיפוס  שהיה  נהג    הוא  , 

באופן  שהתפלל  מי  רק  ל'מפטיר'  להעלות 

כסף    תן שלו, וכל מי שהיה לו קצע במנייקבו

פטיר'. אבא שלי היה מגולח, וזה  היה קונה 'מ

בי קבוע  לריב  לבגרם  זאת  -ן משיינו  לי  זהב. 

לאבא בניגוד  נעימה.  לא  חוויה מאוד   ,היתה 

עד  אני בורח מכל הכיבודים של בית הכנסת ו

להתפלל בשקט בפינה שלי,   היום אני מעדיף 

ובלי שום דבר לפני כעשר   .מיוחד  בלי עליות 

לי    שנים נעחהיתה  לא   וםביימה.  וויה 

ה למקום    ,75-הולדתי  המשפחה  את  לקחתי 

גרתי עברנושבו  ישראלבבי  ,  ות  עלינו ,  זרקו 

 עגבניות וקיללו אותנו.  

לי      דאוגהוא צריך ל  :לאבא שלי היו עקרונות

ול  ,אוכלל טוב לשינה  הוא  חינוך  אותי .  שלח 

ספר   גאולה  לבית  ספר    לבית  שנחשבברחוב 

לשלם  ו  ,פרטי צריך  עודף"היה  ". תשלום 

ל הספרקראו  ספר  "  בית  על    ,"פרידמןבית 

המנהל.  ש אבל  אני  ם  ללמוד  מאוד  אהבתי 

בית   את  שהמורים  משו  ,ספרהשנאתי  ם 

וזבתלמידים  התעללו   לא  החלשים  מאוד  ה 

לתלמידים  לרוחיהיה   הרשה  לא  המנהל   .

לבני עקיבא. הקשר החברתי שלי היה   ללכת 

 ,ךשטיבלהיו בסביבות השחקים  שמיקר מבע

הולך   היה  שלי  אבא  לפעמים  שם  להתפלל 

וערבית  מנ ל )חה  קם    , אשחרית  היה  הוא  כי 

ה  תיהודי שהי  בשכונההיה    (.מוקדם לעבודה

הרחוב.    רפתלו     רכנטל   היה  שמובמעלה 

עשיר  בתרגום:) אדם  ערבים .  ( בן  לו  היו 

שאני הגעתי   לאחרשנים  שחלבו את הפרות.  
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 י אבא שלי בא לבקר אותי ומצא אות  ,לקיבוץ

הואברפת  בחול לי  ,  הרפת    : אמר  את  עזבת 

מה   יבנה.ועברת לרפת של    רכנטל בשכונהל  ש

 "?הרווחת

 ? מה אמא שלך עשתה  -

עבדה  היא" מי  .לא  זוכר  לא  שאמא  שהו  אני 

עבדה ששלו  מקובל  היה  בביתה.    . אישה 

אמא    .וזהו  .קונה  .מבשלת שפעם  זוכר  אני 

שירחץה  לאו  החלתשלי   מי    .כלים  יה 

והצטברו   על ,  כליםוד  עעוד  עלה  לא  אבל 

אח שמישהו  לבמשפחה  ר  הדעת  חוץ  ריכול 

היו    , ואז.  כלים לא  שכבר    , כלים  יותראחרי 

שלי   בקושיקאמא  כלים    רחצה  ,מה  כמה 

אבא הולך    !הסטנדרט  . זה היהוחזרה למיטה

בבית.   לכלכמולעבודה   ואמא  המשפחה,  את 

ראה אותי ו  בנהביי  בא לבקר אות  אבאפעם  

הבית את  הוה  .שוטף  ומלמל:  עליי  סתכל  א 

 " . '.. איזו מכשפה התחתנת , עםוואי'

 . קצת על ירושלים בתקופת המנדטספר  -

קשורות  הילדות שלי  החוויות העיקריות של "

הבריטים רדיפה  ל  ,לעוצר של 

אצ ולח"אחרי  מלחמת  ול  י"ל 

בית .  השחרור על  ההתקפה 

הי לשוטרים  מאודתהספר   ה 

שלי  הקרוב פיצוץ   ,לבית  או 

ברי היו   .יטרכב  אלו    כל 

 .תחוויות ילדו

ה זוכר את   .בנובמבר  29  -אני 

מלא  שלנו  הבית   שהקשיבו    אנשיםב היה 

שמחה  תהי בשכונה.  שהיחיד  רדיו  ל גדולה  ה 

לרחובות משוריין  .  לרקוד  ,ויצאו  איזה  היה 

 ,ואני בתוכם  ,בריטי שהעלה את הילדים עליו

בכל  היר,  ברמזועצר  נולפתע   שהיה  חיד 

י  בהצטלבות  ,יםירושל ובן  הרחובות  פו 

היל,  יהודה למעלה  דים  וכל  אני  .  נפלושהיו 

  גומות עהרבה חוויות  גררזה ושברתי את היד 

המדינה על  ההכרזה  אחרי  שמיד    ,משום 

בירושלים המאבק  צריך    , התחיל  הייתי  ואני 

דוד במגן  לטיפול  בידאדום    ללכת    ,לטיפול 

  דקור עוד יהודי  ראיתי  שם  בכל פעם שהייתי  ו

 . ועודמירי  פצוע, בסכין

והערבים הפגיזו  ואז פרצה מלחמת השחרו ר 

ירושלים כל  די מר  . את  היה  שלנו  חק והבית 

היהודי פנו  האבל    , ערבי-מהגבול  חלונות 

ג'ראח והתחילו יריות. אמא שלי  שייח  לכיוון  

אותנו   שלנולקחה  הקרובים  אצל   ,לגור 

ה זמן  אחרי כמ  .ליםבאזור פנימי יותר בירוש

פינו    ,חזרנו כמרתף  ו  נלואז    100  -במרחק 

שלנ מהבית  ומטר  שםו,  דיירי  גרנו  כל   ,

איש על    30  הרחוב, במשך כמה חודשים. ישנו

מכמה מורכבת  שהיתה  אחת    מיטות   מיטה 

אחד  .צמודות היא   ה.חתול  ההגיע  יום 

לשני  מ   עברה  ,ההתבלבל את  ואחד  שרטה 

שרוקח    .האנשים שם  אחד  אמר  היה 

 להתחסןים  מוכרחש

כלבת יוו  ,נגד  ,  םכל 

הלכתי   ,מיםי  14במשך  

 בלקליהודה    למחנה

חיסוןריקז ות  יום ,  כל 

 . "ראיתי הרוגים

   ?מדוע -

המים  ש משום  " זור יאמ נותק    לירושליםקו 

  היו  ,מיםהבורות  רק מ  והמים הגיעוהירקון  

והרבה פגזים   ,מים  הביאורים של אנשים לת

הבורות האלו. ליד    , כשעברנו  פעםכל  ב  נחתו 

כיסוי עם  אדם  סימן מ  ראיתי  הראש,  על 
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נה היי  למזלנו  רג.שהוא  צרילא  לצאת  כים  נו 

 ."בבית כי היה לנו בור מים

להרחיב  - יכול  התחושות    ,אתה  על 

   ?מהמצור

דודה שלי   ,קצת לפני המצור  .היה חסרהכל  "

פנקס תלושים    שאירה לנולתל אביב וה  נסעה

אוכל   ל  250-לשל  לחם  יום ב  .יוםגרם  כל 

אותי   מה   ,םלחגרם    250לקחת  שלחו  זה  כי 

  חשמל   לעבודה בחברתאבא שלי הלך    .שהיה

יום השיג.אכלנו  ו  ,כל  שאבא  אחת    מה  פעם 

על קילו   ,אני לא יודע איך  ,הוא שם את היד

 !אכלנו שבוע שלם לקרדה  . אזלקרדהשל דג  

גם    .שר לא היה בכללב אני לא מדבר על זה ש

 . חלב לא היה

יהשבתת  אחב   , להתפלל  ,שטיבלךלרדנו  ות 

אנשיםהמוהיו   פגזי  בחצר  פגעו    .ון  שני 

זוומרגמה   אנשים    .איש  13נהרגו  שכר  אני 

העשתונות את  איבדו  זוכר    .מבוגרים  אני 

ספסל   על  ילד  לקחת  למישהו  הפוך, שעזרתי 

נורא היה  באמת  אני  )באירוניה(:    .וזה  אולי 

לקבל  צ הבטחוןריך  טראומה   ממשרד    פוסט 

..." 

 מלווה אותך? סיפור שעד היום  הז -

  הראש ש  ,את הילדה הזאת  ל לראותיכואני  "

 ."היו שם בחצר שלהואמא  אבא  .נפגעשלה 

 ? איך קראו להם -

 ."לדר" -

שהיו  " גם  זוכר  עזרו  שבריטיים    עריקיםאני 

יהודה  ושמולערבים   בן  ברחוב  ולא   ,פצצה 

נהרגו זוכר  .  מעט אנשים  הפיצוץ  גם את  אני 

מיתמר  .ץפיצו  שמענו.  בסוכנות עשן    . ראינו 

ב היה  שזה  מבית    200ל  מרחק  .  הספרמטר 

   ועשן.דם את תה מלהישלי באמת הילדות 

בורמה  - דרך  את  זוכר  המצור שאיך    ,אתה 

 ץ?נפר

הלכנו    הכשהגיע   .בטח  ,כן"  כולנו  השיירה 

  .לראות אותה

זוכר   שאני  אירוע  להר    הואעוד  השיירה 

ברוכי    הדודה של שר  נהרגהבשיירה    .הצופים

 . נהרגו שםמורים שלי וגם כמה 

יצא  ,לי  תאמין איך  יודע  לא  חצי  אני  נו 

 ."אבל חצי  ,ילים לגמר לא נורמ .נורמלים

 צילה: יהושע, סיפרת לניר על הנחושת?  -

מספר"יהושע:   התקדמהה  .אני    , מלחמה 

המצור  הירושלמים  הערבים   אבל  ברחו 

שלמות  ,נמשך שכונות  אני   .ופונו  אחד  יום 

שליה  את רואה   יופ  ,חבר  מכפר  )  המשה 

חתיכ  ,(מימון חשמלעם  חוטי  של  חוטי   .ות 

עטופים   היו  לא    אלא   קבפלסטיאז  חשמל 

אותו  .ופרתעב שואל  עושה'  :אני  אתה    ' ?מה 

הכניס  הוא  אז  ו  .  'זה שוק מצוין':  והוא אומר

לעניינים לומדיםאותי  היינו  הצהריים  .   ,עד 

כך  וא לשכונות  חר  הולכים  הנטושות  היינו 

  ת פרעומפרידים את ה,  לפים חוטי חשמוסוא

אותה.  הנחווטי  חמ ומוכרים  בתור   ,אני  שת 

 . "שליםהייתי מעשירי ירו ,ילד

 ? מי קנה את זה -

למתווך" זה  את  את ההוא    .מכרתי  רוויח 

 ". הכסף הגדול

הזמין את כל    עם הכסף הזה יהושע"  צילה:  

 "!הסניף לסרטחברי 

הייתה  "  יהושע: לא  אבל  ללמוד   ליאהבתי 

גורשתי    זדמנותה פעמהכיתה  כי  . מיםהרבה 

וקיבל אה  אבל לקרוא  מיוחד בתי  אישור  תי 

ספרים  בלהחליף   שני  יום  פרייה, סב כל 

רב    ,המוןוקראתי   כללי  ידע  לי  יש  היום  ועד 

והיסטוריהגם  אהבתי    .מאוד   , ארכיאולוגיה 



7 
 

אני   שבזה  התגלגל   אעסוק.וידעתי  אחד  יום 

ספר   קיבוץלידי  " על  ללא.  ,  "צל  אדמה 

ס  ביוגרפיהטואו ואלכסנדר  יונת  נד  של 

רביביםעל    ,יםמרביב עלי    .תולדות  עשה  זה 

גדול,   לר  רושם  במיוחד  כדי  ונסעתי  ביבים 

חיי  .אותםלפגוש   את  שינה  הזה    . הספר 

את    :אמרתי לחיות  רוצה  אני 

האלה זאת    .החיים  בעקבות 

עקיבא לבני   לגרעין   ,הצטרפתי 

   ."שאחר כך הגיע ליבנה

שהגע  - למאז  יבנה   צתקבות 

ב בירושלים.  לא  כבר  כל  אתה 

תאר   ,בוד יום ירושליםכלזאת,  

התחושה   את  "שאת  לך  לקחו 

התחו  "ירושלים שה ואת 

העיר"ש את  לך  איך    ."החזירו 

 ?את זה חווית

לקיבוץ" שהגעתי  הייתי   ,אחרי 

במצרים ואחריחזרתיו  ,שבוי   . 

ששת   מלחמת  פרצה  שנים  עשר 

נו  עלי  .4חטיבה  בהייתי    .הימים

מזרח  443יש  בכב כל    ,לכיוון  ובינתיים 

רמ  ילהשבל  פרייםכה לכיוון   , הללאברחו 

בחזרה בשיירה  .חזרו  נוסע  מכסה   ,אני  על 

הרובה  ,ועהמנ לאט  ,עם  שמעתי   .לאט  ואז 

ו דקה    הייתי מלא שמחה.שכבשו את הכותל 

זה וה  ,אחרי  לנסוע  ממשיך  אני  קומנדקר 

שחוזרתרואה     בחזרה   מרמאללה  ערביה 

ביד אחת    אשתי,ל של  ייתה בג היא הי  לכפרה.

עם  הסחבהיא   וביד   סמרטוטים  חבילה 

תינוקהיה  ישנ י  ,חזיקה  נגררועוד    . לד 

פגשה שלי  שעיניים  העיניים  את  והיא    ,להו 

 ."היא מתה - עוד דקהבידעה ש

  ?איך היא ידעה את זה -

זה היה הפוך" כך.    ,אם  גם היה    .זה  כהכזה 

שנאתי  אני?  ו  . ההמלחמאת  רגע  תו  באואני 

זה מה ששנאתי את כל    .שנאתי את ירושלים

עיניים  .מביא עוצם  אני  היום  את    ,עד  רואה 

ה שעוד דק  ,שהיא יודעתהאישה הזאת ויודע  

 . "תההיא מ

מאוד   - מאוד  רגע  זה 

 . אנושי

ששמחתי "  יהושע: בטח 

ירושלים את  ואחר   .שכבשו 

קיבלתי   מהצבא    רכבכך 

שלי  ההורים  את  ולקחתי 

 בית. להר ה

הואצילה על   סיפר  :  לך 

של  וסבתא  סבא  של  הרצח 

 ליברמן? ציפי ושמוליק 

איך ראיתי  יהושע:   במקרה 

היה קרוב   זה  שהאבא נהרג.

די    ,אלינו היה  קרוב זה 

 ". לשער מנדלבאום

ע שוב,  שיחה נמשכת, ובסיומה מדגיש יהושה

ילד   של  היא  להעביר  ניסה  שהוא  שהחוויה 

השחרו מלחמת  בתקופת  חוויה    .רבירושלים 

 .ורמלידבר לא היה נ שבה שום

של מרגש  גדולים אירו  -קצוות    סיפור  עים 

 , עיר הבירה והקיבוץ בעיניים של ילד,

ומאבק והתיישבות  הישן  מה    ,היישוב  וזה 

 .אנושישהופך אותו לסיפור כל כך  

ניר יעקבי  ראיין:                                          
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בי תשאלישע   /?יתגורר בדירות המתפנות מי   

האס האחרונבאחת  הרכב אישרנו    ותפות 

פה  נשמעו באס  .היצוות לקידום אבן דרך שני

הצוות תפקיד  לגבי  את   ,הערות  להקיף  כדי 

דרך   לאבן  הכניסה  היבטי  שהוא   ,חבר  .2כל 

ב החבר  כך  יה  , הכולל  גוייצוות  על  קשה 

וצוות  שה מזה  נס  לא מתכהושבת  זמן,    כבר 

גרת  סמב  ,ולכאורה נטלו ממנו את סמכויותיו

מהיולכוללת  ה הבוי  הנרחבילך  כל    נוי  על 

מהלך  היבטיו כשל,  לפני  החלטנו  ש  ועליו 

 .שנים

אני רוצה להעלות בכתבה זו את השאלה מי  

המתפנות בדירות  שחייבים יתגורר  נושא   ,

 . לתת עליו את הדעת

הבנתי    סתיימו יש,  2-ו  1דרך    ניאב  ,לפי 

שנים  תילהערכ כשלוש  למעבר    יגרמו  ,בעוד 

כ את  שיעמשפחות    .משפחות  60-של  זבו 

הנ כןוכחית  דירתם  כמו  חדש,  לבית   ,ויעברו 

הטבע.  בדרך  מתפנות  דירות  השנים  בחלוף 

  , נוי יגרום להריסת דירות ישנותינוי ביפ  .נכון

זה,  אך לא בממדים משמעותיים   ולפי  בשלב 

  ן קחל  .דירות פנויות  40-הערכתי נעמוד עם כ

חוזרים  ותפסיי בנים  ידי  אך והלווא  -  על  י, 

הד   ,ובש לאנפח  שיוותרו  עלול ירות  מכן  חר 

ו  עשויאו   לפי   , קוםאליצור  אחד  כל 

כא ו  .השקפותיו מעצם  מתמלא  ח וקום 

 המשיכה שלו.

קליטת   של  ביוזמה  לפתוח  מתנגד  אני 

ארצימשפחות   פרסום  שיקרא    ,במסגרת 

להצטרף יבנהלקבו   למשפחות  פנייה  .   צת 

שבגדול  תמשוךכזאת   חפשות  מ  משפחות 

לאיכות   ואין  מסגרת  מו  ןה חיים,  על  שג 

לשאת    ותצריכ  ןות שהים ביבנה והאחרי החי

גב בק  ןעל  לחברות  רואה יבכניסה  ואני  בוץ, 

ב כ כיקליטה  הזה  נכוןיוון  לא  בלשון    , וון 

 המעטה.

 

זה   לעניין  משלי  הצעה  להעלות  רוצה  אני 

לא    בעברבני משק שבחרו    ילפתוח בפנ  ,והיא

איתנו שינלהמשיך  לבדוק  ורוצים  וי  , 

לתק  אופציהבהחלטתם,   אלינו  ופה לבוא 

ש של  ולבדוק    ,ניםמוגבלת    חזרה לנסות 

המושג   כלכלית"הביתה.  לא    "עצמאות  כבר 

. זר לנו וניתן להשתמש בו גם לצרכים נוספים

אימים  תמ  םקריטריוניכמובן שנצטרך לבנות  

זאת טוב    אך ,  למסגרת  לעשות  עשויה  היא 

ם  בשני  ראינו  בוץ בכלל.יולקלבנינו    , נוירלחב

שלהם  מש  תהאחרונו שילד  לאחר  פחות  חזר 

זה    ,לבד  שנותרו אושר   להם.   הביאאיזה 

שמשפחות  ו התופעה  מדאיגה  מאד  אותי 

כדור   ותנשאר  ,לבית הזה  ן הישנתנו את כל חי

בוץ אבן על  ישבנתה את הק  ןאחרון למשפחת

וכעת שנים  בעוד  ,אבן  להתלא    ,איקס    ןהיה 

א ליצירכל  וזיקה  שהחיזה  פעה  תוה  בנו.  ןה 

גם הייתה  הקוד  הזו  הדור  היא נחלת  אך  ם, 

והשלישימתעצמ השני  בדור  על    ,ת  לתת  ויש 

 כך את הדעת. 

הבנ למהלך  דעות ינכנסנו  חילוקי  עם  יה 

האס  ,גדולים דבר  של  הכריעה ובסופו  פה 

את    וכעת צריך לקרוא  .ואנחנו בדרך לביצוע

אותנו  הזלאן    ,המפה מבחי  ,מוביל  נה  גם 

 דמוגרפית.
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 לה. היק

 

היה עד    ,האדום  השבוע לביתמי שנכנס  

פ מחשבים  שכיחה.  לא  על  שרולסצנה  ים 

המסכים   ועל    , טבלאות  –השולחנות 

ומתלמדים  כש מומחים    נלהבים קבוצת 

 בחרדת  ,פציםהח  לטבלה את פרטי   יםניסמכ

נ.  קודש הילה  להכניס רק  כנסה  ק'    כדי 

למדור נאלצה אך    ,'נשמה'  מאוד  מהר 

ב ספרתולהיחשף  דינה  החשיפה   .איר  אבל 

רק   היתה  יותר  חשיפל  יחהפתהזו  הרבה  ה 

בו "דינה,  של  י  אגדולה.  התחתונים  על  ספרי 

  אושר קולמן. את    שמעתי לפתעסבתא שלך"  

וראיתי   על   נשיםקבוצת  ניגשתי  רכונה 

הבגדים    ברתיעהשה'חפץ'   ת  בסער למחסן 

לדירה.   עצמי ך,  וכהמעבר  את  מצאתי 

כן,  .  תונה של סבתימספרת על ההלבשה התח

כל חיי ראיתי  בש  ,האצילה   ,קיהלטהנונה האי

במצטבר   מ אותה  ותמיד  30-פחות   ,יום 

מחלצותיה   לטקסטיל המומחית    .במיטב 

מאושרת  'שנקר'מ לה  !היתה  רצאה  זכיתי 

הלבוש  על  מאלפת ו  מנהגי  -הפחותהעליונים 

של    סרטים והפתחיםה  על הקשרים,ליונים,  ע

זהו'הפריט' אם  .  . 

את    בוראע  ,אמשיך

  אז  החשיפה.  גבול

היה נעים סבתא יקרה,  

בךל ולחשוב   היזכר 

 כמה כולנו אנושיים.

אל ש  המדור  דירות.  ,דירות  ,דירות

  בנושאים  ישהתק  מספר צעירים על המפגש

מצ  הזכו  הדירות, פעולה  ומצם.  לשיתוף 

הבאהניסו   ולץח  בסוףל שלישי ביום  ":   ח 

וירטואלית    ,בערב   , ם הזו  באמצעותהתכנסו 

מור   הקוטג'יםרי  דיי נציגים  חביםהלא   עם 

ה  של והנהלת  בשיחה   .חבריםהועדת  קהילה 

הח בפני  שהוצגה  הכללית  התמונה  ל ברים 

הקומ דירות  המיועדות ומספר  תיים 

כשנה בעוד  הקדימויות  ו  ,להתפנות  סדר 

ערה  .ךבתהלי דיון  המשפחות  ו  תקיים 

ה בפניעהצעירות  את    לו  הפגישה  מארגני 

ש והמחשבות  מעלה  עמההתחושות   , םבהבר 

ואת הצורך בשיתוף המידע   את המורכבויות 

היה    ,במהלך השיחה  .שקיפותבו ון  הרצניכר 

מעור להיות  הצעירים  החברים  בים של 

   ."בתהליך באופן משמעותי

 

ק.ה   יהי" לב גמלי.  שמה    ילה 

העוףלאחרונה   במרק  המסורתי    שהגרונות 

שלנו הוחלפו בשוקיים. לאחר בירור ובילוש, 

נענתה מחסור  היא  בגרו  שיש  בכל  חמור  נות 

להרח התוכל  מדוברהשוק.  במה  ומה    ,יב 

   "? המשמעויות במטבח

בסיפנת"גמלי:   הרבה  ור  חיל  לפני  קצר. 

אדר  ,שנים חודש  כמה    ,בראש  אירחתי 

ש מהגרעין  להם:חברים  אמרתי  יש  "  לי. 

ארוחה נתפנק  ,אחלה  בואו  סטייקים.  .  "עם 
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בחור   רואה  אני  ופתאום  למנה  ניגשו  הם 

המרק וממלא את    ך לעמדה שלהגרעין הולמ

שאלבג  שלוהצלחת   הודו.  מה  "תי:  רונות 

סטייקים! יש  עושה?  :    "אתה  אמר  הוא 

לי " ותשאירו  הסטייקים  את  אתם  תאכלו 

אומר?   זה  מה  הגרונות".  אנשים  את  יש 

 שבשבילם גרונות זה מעדן!  

רק  הודו  בגרונות  משתמשים  אנחנו  ביבנה 

טוב   נותןזה     . למרק צו   .טעם  רכים  בשבת 

עוד    70-80 השבוע  וביתר  ילו. ק  20ק״ג 

המחיר    ,אחרוניםהחודשים  ה  ת בארבע

מ אני  לטפס.  העליוהתחיל  את  ת כיר 

  , והירידות של המוצר הזה. בהתחלה אמרתי

כל שנה. בכמו    ,לה ואחר כך ירד ויירגעיע  זה

₪ לק"ג בקיץ,    6הטווחים בדרך כלל הם בין  

ני  י נערך לפ₪ לק"ג בחורף. ואנ  9למקסימום  

שנייםבקונה    ,החורף של  גודל  לושה ש-סדר 

מחיר ומקבל  המחיר    טון  השנה  אבל  טוב. 

בשיא הגיע ₪ לקילו ו 18-15 -המשיך לטפס  ל

תקציב שלנו. אני ₪ לק"ג. זה כבר לא ב  30  -ל

השנה קרה  מה  יודע  אנשים    .לא  שאלתי 

הזה  הענף  בתוך  הסבר    .שנמצאים  להם  אין 

הג רק  למה  משכנע  כך  והשוואכל  רמה רון 

לא.  זאת  ם האחרים במחיר וכל החלקיזינקו 

שמים האחרונה  שבתקופה    במרק   הסיבה 

לות עוף במרק והעשוקיים. זה נותן טעם של  

מתחיל להרגיש שקלים. אני    8היא בסביבות  

ירידה מקווה   ,שיש  ואני  מספקת,  לא  עדיין 

חג    המחירש ושיהיה  זהו.  לרדת.  ימשיך 

   ."שבועות שמח לכולם

 

המד   מרים  את  פגשה  ור  נציגת  חברתנו 

מוכמן,   של  אנגלית  המהדורה  ב  בהכתנרגשת 

"המודיע". שם"מה    עיתון  מרים?" כתוב   , 

כתבה" ישראל  בס  על  זאת  שלי,  רבא  א 

שגקני שנה    תרםסברג,  למאה  קרוב  כסף  לפני 

לדרך  לסלילת   מספרתןמירוהר  מצפת  היא   "  .

אבי  ,  על שמו  'דרך ישראל'קראו לדרך הזאת  "

..". כתבתנו יירטה את  .  הנושא  חוקר אתון  שש

ששון   לקובתאבי  וגם  וה  העבר  על  קצת  שמוע 

ממנו תובנות    לקבל  על  אקטואליוכמה  ת 

קני"אבי:    . במירוןהאסון     בא סברג  גישראל 

בארץ    1924-ב  מאמריקה עסקיו  לבקר  לרגל 

הקדושים  חליטמו במקומות  מג   .לבקר    יע הוא 

על  וע ואז  צפת  ל פעמיו  סוסולה  .  רוןימל  ושם 

   הוא .סוסמהפל ווהוא נ בשת מאוד,ך משוהדר

 

 

לא יכול להשאיר את המצב כפי  הוא  ט שחלימ

בצפת  ועד  ובפני    ביע מושהוא   את  הקהילה 

ב לסייע  דרך  רצונו  יותרסלילת  ,  בטוחה 

ה את  הקדושים. המכבדת  למקומות    גישה 

שמח  הרעיון    הוועד    170תרם  אל  רויש  על 

להשלמת   מצריות  רבע  הסכום  לירות  )בערך 

היום(דו ון  מלי של  בערכים  זאתלר  לאחר    . 

את  לו  שמובטח   לוחות  להציב  ו בקשתו  למלא 

הדרך   קצוות  בשני  שהוא  זיכרון  ניסוח  עם 

וועד    .קובע בין  התכתבות  של  תיעוד  יש 

היהו של  דית  הקהילה  הבריטי  המושל  לבין 

הדרך  נושא.ב  צפת וחצי   הכנת  שנה    ארכה 

ב  מהרובע    יוצאתהיא    .2619-והסתיימה 

הקהילה   לימנהיגי  הבריטי  המושל  לוח  עם  ד 
 ביום פתיחת הדרך "לשראדרך י"האבן של 
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דרך  צ בהיהודי   ה פת,  לנחל וי  "אררחוב    יורדת 

ונה  פואז  מקביל לנחל עמוד  וממשיכה ב  ביריה  

זיתים)  וןתייזן  עיל עין  הכפר  מהלך    (שרידי 

וחצי, בתוואי    ,ומשם  קילומטר  יותר  או  פחות 

  9-כ   הדרך מהלך שלממשיכה    ,םושל היביש  כה

מירון.   קילומטר  המודרנית    עד  שהדרך  כיוון 

כיום  ,יותרנוחה   נוסעים  ישראל'ב  לא    ' דרך 

שכיוםיתהיסטורה שמהווה    איה   ,  עפר  דרך 

את דוגמא  ז  .ים בשמורהק ממערכת השביל חל

התפתחות  איך מקומות קדושים   על  משפיעים 

ועל דרכים    נועדה ששלמה  מערכת    מערכת 

המאמינים את  הזיכרון  כיום    ."לשרת  אבני 

ל ו במקום    ןאינ נושא  מרתקי סהן  בלשי    , פור 

  הסיפור המשך    את  ובוברוב ט  משאיר  ו"מבית"

אחרות.ל ל  במות  נחזור  ולוכעת    אבי: הווה 

ושימור,  אבי,  " בנושא אתרים קדושים  כבקיא 

  , על האסון במירון  ייחודיתנקודת מבט  יש לך  

הקיר  חוץ על  היתה  שהכתובת    אבי:   " ?מזה 

של  " קדושים  התופעה  פורה  היא  מקומות  כר 

ספונטנית   אחד  לפעילות  שכל  מאמינים  של 

ולה גורם    . שפיערוצה לתרום  זם  ילכך שכל  זה 

נ המאו  בי  עונייןדבן  חדר  להוסיף  או  מדרש  ת 

א  לעצמו    התכנסותמקום  ו  שירותים  מרשה 

שמהלכיםלהניע   כך  תמיד  הפעילות  .  לא 

גב  ,מוסדרת נוצר  בתים    בלכן    שבילים ושל 

קודש להרוס    . באתרים  יודעת  ישראל  מדינת 

מתוכננים לא  כך    מבנים  קודש.  באתרי  גם 

בקבר   בן  דלמשל  ספונטני    יעקבן  באופן  נבנו 

בניינים   השנשלושה  שנהרסו  במהלך  ים, 

נכון    .עבר בשקט  הוז   ,נהלאחרונה על ידי המדי 

מגיעים   שומרת לשם  שמאמינים  המדינה    אבל 

  המצב   כידוע,  ,במירון  מהתפתחות לא מבוקרת.

ק  כי  שונה יותר  גדול  שהמקום  יותר  ככל  שה 

בזה.   הסמכות  ההמדינה  לשלוט  את  עבירה 

קדושים  מרכז  ל משרד  תחת  המצוי  למקומות 

נתון תחת  הדמשרד  אבל    ,הדתות השפעה  תות 

גם בקבר    ,. אגבא ממוסדיםחזקה של גורמים ל

גבב  הנס יש תופעה דומה מבחינת    ר' מאיר בעל 

הטופוגר שם  וג  ,פיההמבנים,  הדתות    משרדם 

 נמצא באותה סיטואציה. 

  

                  ערב יום ירושלים  –ביום ראשון 

 תהיה פתוחה  ותהחנ

 .בשעות הצהריים במקום בערב

                     ,25.5  , איירבד "יום שלישי י ב

                             בגדים התתקיים במחסן  

                                             "יומף "טר   ,תחתונה לנשים  מכירת הלבשה

                                                                      .19:00-16:00עות שבין ה

 עפרה  ,מוזמנות בשמחה

 

 

 לופי תפקידים בהנה"ח:יח

עמיר   נטע  את  החליפה  שריד  רבקה 

 טיפול בתקציב אישי.ב

אליה  להפנות  נא  ושאלות    בקשות 

 yavne.co.il-rivkasarid@kv במייל:

 8695או בטלפון 

 ודה ת

 נטע עמיר

  050-6998900    

 

mailto:rivkasarid@kv-yavne.co.il
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רוחות  הרשמות לא ה 

שור  )בקי   חג ובוצ"ר ליל  

 ( שלח נ ש 

  , ראשון ביום  סגרו  י י 

 ( 09/05)   באייר   ז " כ 

בסיון    ב' חמישי  יום  ב   -

  ת אוכל וק חל   –  ( 13/05) 

 ליל חג ובוצ"ר ,  שבת ליל  

חד"א  ב   17:30  -17:00

  נא   –  משטח ב / דרומי ה 

למרק של    לי להביא כ 

 חג ליל  

מרק לליל שבת ובוצ"ר    -

ום שישי  יחולק בי 

-11:30בשעה    ( 14/05) 

יש     . מטבח ב   30:01

 . להביא כלים 

  )מיני(   בר בר השירות לח השירות לח     --

, ערב    ראשון יום  

פתוח בשעות:     , שבועות 

10:00-06:30 

  : ( לחג )   חלות הוצאת  

 10:00-06:30  יני במ 

 

 
 ענף המזון
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 בית אריה   ףאס וך /נחיהלחנו של מרכז שומ

בעומר  * ל  –  ל"ג  שבה  שנה  יכולנו  לאחר  א 

לחגוג, ניכר היה שהילדים )והוריהם?( שמחו 

לש בעומר.  לחזור  ל"ג  ערב  של  המוכרת  גרה 

כדי בש תוך  הלילה,  של  הקטנות  עות 

בין להגיע    הסתובבות  התחילו  המדורות, 

הקשים   כל  הדיווחים  ששם את  ממירון, מה 

בפרופורציה שלנו  זאת.  האתגרים  ועם   .. ,  

הבטיחותיות   שעהשאלות  לו והחינוכיות 

לקראת המדורות ובמהלכן, מצריכות חשיבה  

הזה הערב  של  הפורמט  על  בעיקר   ,מחדש 

החטיבה   האחריות בגילאי  חלוקת  והתיכון. 

ה בין  ההתרחשויות  לצוותים על  הורים 

לעי היא  גם  ראויה  ודיון.  החינוכיים    בסךון 

והילדים    ,הכל בשלום  עבר  עם  הלילה  נהנו. 

והתנהגות  ,זאת תקלות  גם   בעייתית  היו 

צורך   ,ובעיקר שיש  תחושה  )לי(  הייתה 

שכל   כדי  שמיים  חסדי  ו/או  מזל  בהרבה 

הביתה   יחזרו  שכולנו הילדים  חשוב  בשלום. 

לסיכונ נהיה   מודעים  יש יותר  ובהחלט  נם  ים, 

   כאלה. 

ביו*    השבוע,  חשובה בתחילת  זמה 

יצאו שת י שכבות  וספונטנית של המדריכים, 

שלנו   והבמהנוער  תנחומים  עת  לביקור 

שמשסו בבית  משפחות  לידריות  אצל   ,

יקיריהם באסון במירון. הביקור  ששכלו את 

לש ומשמעותי,  חשוב  נקווה  היה  הצדדים.  ני 

להקל סייע  הזה  במשהוול  ,שהביקור  את   ,ו 

ב שהייתה  נקווה  זה  ולצד  הכבד,  ו  האבל 

 

תיוגים  ולהקטנת  לבבות  לקירוב  תרומה 

 ודעות קדומות.        

חינוך  * נבצ   –  שבת  לקיים    רהשנה  מאיתנו 

את "השבת היבנאית" המסורתית. עם זאת,  

בשישי לגמרי,  לוותר  לא  הבאים  -כדי  שבת 

פעילויות  נ במספר  הגחלת  על  שמור 

פרסומים  בהו  ,קהילתיות ראו  החינוך.  בלת 

ו זה  "ערוציבבגיליון  התקשורת"    שאר 

לחזור לחגוג   במהלך השבוע. אנו מחכים כבר

שנת    גרתשבת יבנאית בהלכתה, ובגדול, במס

 )הנדחית( הבאה עלינו לטובה.    80 –ה 

מה *   לדעת  )בצדק(  רבות מבקשות  משפחות 

, על מנת לתכנן של החינוך לחופש  התוכניות

ואני חופשות משפח ברור  הצורך  וכדו'.  תיות 

א  פורסם.  שטרם  לכך  מתנצל  הסיבות  חת 

יעים על התוכניות  שגורמים שונים משפ  ,היא

למשל   כמו  הצ  –שלנו,  ופים, ביה"ס, 

כפופים   אלו  גורמים  ועוד.  איל"ן,  הקבה"ד, 

לתכתיבים שונים )קורונה, זוכרים?( ולכן הם  

ובכל מת  מדויקות.  תשובות  לנו  לתת  קשים 

ר שהמידע נחוץ. אז להלן התוכניות זאת, ברו

שידועות להדגיש    העיקריות  חשוב    -כרגע. 

עו מהדברים  סופיתחלק  סגורים  לא   ,ד 

להית עשויות  להתב  וסףופעילויות    , טלאו 

ובנוסף,  להשתנות.  עשויים  עוד  ותאריכים 

 אלו רק פעילויות של החינוך. אירועי תרבות

 וכדו' אינם מופיעים כאן.  
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 ולחן תרבות שמ

  ,(9.5.21שון, כ"ז באייר ) ביום רא .נועלה את ירושלים על ראש שמחתנ   

 לטיול באזור טיילת ארמון הנציב. יציאה 

 עופר כץ וורדה גולדנברגקבלת שבת ישראלית עם  - בת לכו ונלכה" "לקראת ש    

במסגרת   אוכל,הברחבת חדר  13:00בשעה  -  (14.5) ,ג' בסיון ,ביום שישי

  .בחסות המתנ"ס .ראלית"ש"שבת י

פורה של סי"אז מה באמת היה לנו שם?"     

משולבת  הרצאה ב , "ת "הגשש החיוורישלישי

וסיפורים שירים  בקטעי וידאו נדירים,

 ,   עודד צפתי  עם   ,מאחורי הקלעים

( בשעה 25.5י"ד בסיוון )  ,ביום שלישי

 אירועים. הבאולם  20:30

 

 ימים מלאים בטוב לכולנו 
 .ותהתרבועדת 

 

 

 

 

 פעילות  כיתה  יום  תאריך  פעילות  כיתה  יום  תאריך 

 ד -טנת א קיי  ד +מדריכים -א  ה -ב  19-22/7 טיול   י"א -ט  ה -ג  22-24/6

 סמינר צופים  ט'  ד -ב  19-21/7 פתיחת הקיץ  כולם  א'  4/7

 קייטנת אילן  י"א -ח  ו -א  25-30/7 מחנ"ק  צופים  ד -ב  5-7/7

אנגלית    -מרתון    ו -ג  ה -א  11-15/7
 יקה בכיף  ומתמט 

 קייטנות  י"א -ה  ה -א  8-12/8

 שבוע מעברים  0-18 ו -א  22-27/8    
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 סיון לנג /  מנהלת אשכול השירותמשולחנה של  

בשנת  יוניםעצ  מקלט  , ()מזמן...  2015: 

)ליד תגלה  ה אסבסט פריך במקלט העציונים 

נחשב  ישיב(גן   להתפורר  שמתחיל  אסבסט   .

מאוד את  ולכן    ,מסוכן  לפנות  נדרשנו 

וכן את  ,האסבסט  סגור   להשאיר  המקלט 

אסבסט מהמקלט  פינוי ה .  עד לפינוי  ומשולט

ויקר מסובך  פרויקט   ביקשנוולכן    ,הינו 

 ל שניתן.לדחות את הביצוע ככ

פנו אלינו מהמשרד להגנת חודש  3-לפני כ ים 

ב כי  ונאמר  האסבסט  הסביבה  לחוק  התאם 

ישראל   מפגע אסבסט שנתגלה   –במדינת  כל 

  2021  חייב להיות מפונה עד לאוגוסט  ,עד כה

 שנים מחקיקת החוק.  10 –

אלבימי פינוי ם  למבצע  מתארגנים  אנו  ו 

המקלט    ,האסבסט תכולת  כל  במסגרתו 

בצורה    והמקלט ינוקה  ,חוקית  בצורה  תוטמן

מסוכנות. שאריות  יוותרו  שלא  ך  תהלי  כזו 

כשבועיים אורך  והניקוי  בזמן  הפינוי   .

יגודר האזור  המקלט  על  יועמדו    ,העבודה 

בהן  שתי פסולת    מכולות  את  ישימו 

תכול  ,האסבסט מכן  המכולות    תולאחר 

 תשלח להטמנה. 

פינוי  להיתר  ממתינים  להגנת  אנו  מהמשרד 

ההיתרלכ  .הסביבה מועד    נקבע  ,שיינתן 

 לביצוע הפינוי. 

 

חמים הבתים    : פעוטונים  -  מים  שכונת 

תשתיות    עלממוקמת    המזרחיתהחדשים  

. נדרשנו של שכונת הפעוטונים  המים החמים

הובלת  להחל תשתיות  את  לחדש  האם  יט 

הח אל  המים  המרכזית  מהמערכת  מים 

הפעוטונים שיטת    ,שכונת  את  לשנות  או 

למע בשכונה  המים  דירתית חימום    , רכת 

 דומה למתוכנן בבתים החדשים.  ב

בו נתקין מערכת חימום  ילוט  ים פינאנו מתכנ

מבוססת גז + מערכת שבת בדירה אחת )אצל  

בגלייבטר על    –  משפחת  .  (תההירתמותודה 

מצובר חפירה  תבוצע  כך  ממוקם  )הגז    לשם 

לוי אסתר  בית  בית    (מאחורי  . 71לכיוון 

הקרוב בחודש  תותקן  כולה  דיירי  .  המערכת 

על הפעוטו הפיילוט  לפי תוצאות  יעודכנו  נים 

 להמשך.ההחלטות 

 

מה  את  להגדיר  רשאים  שאנו  בלבד  זו  ותנו  לא 

לעשות   , הדתית  חייבים  אנו  אי   אלא  הבהרת  -זאת. 

שוני   מסולפים,  לפירושים  מקום  משאירה  היסודות 

עקביות, והללו מביאים לידי הרגשת  -סר מתפרש כחו 

הצ  איפה  לומר מראש,  קל  תמיד  לא   ... דק  נחיתות. 

ידוש  המוחלט: בצד האדיקות הפורמלית או בצד הח 

 הפכני, לכאורה."  המ 

 )   ( 85עמ'    )בתוך הזרם ונגדו, 

 בועי ציטוט הש ה 
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 יקרים,  חברים

 תצטרף   קבוצת יבנה  ,שבוע הבאה  בתחילת

 , ארצית ה רכבחניי  - (*9070) לסלופארק

 פנגו. יה של  יבמקביל לשירותי חנ

 . התקינו אותה() עם לינק לאפליקציה. ,שלכםישירות לנייד )מסרון(  smsתקבלו  ביום ראשון

 נות: יתרו

 ונים בפריסה ארצית.חני 300-יה בכחול לבן בכל הארץ ובי חנ

 . אוטומטית )אין צורך ליזום הארכה( הארכת חנייה

חנ הת  -  יה יסיום  את  היזהו  של  הגדרה  ע"פ  שלכם  באפל'זוזה  של  )  . יקציהבלוטות'  הראשי  בדף 

 ( .לחצו על כיבוי אוט' וכך תוכלו להגדיר את ההתקן ,האפליקציה

 והשער ייפתח. ונים תקבלו מסלופארק הודעה ישירות לנייד, בחני  -חניונים

בטלפון    בכל   -  לקוחותשירות   הלקוחות  לשירות  לפנות  ניתן                           ה' -א'בימים    03-7187718שאלה 

 . 8:00-12:00בין השעות   - ו' וערב חגובימי   ,08:00-19:00בין השעות 

 .רק דרכי נהגים, ו  לעדכוני רכבים  שימו לב כי בכל הקשור

 על כל שאלה. לענות  אשמח 

 שמוליק טסלר 

                       

נר זיכרון חודש סיון                                     

 א "תשע בסיון  'א יבניאלי  לאה 

 ג "נשת בסיון  'ד אשר  עזרא 

 ו "תשמ בסיון  'ד פרידברג  יצחק 

 ע "תש בסיון  'ז גוטליב יוסף יוחנן 

 ה "תשס ון בסי 'ט אדלר   צבי )בוב(-יוסף 

 ג "תשס בסיון  א "י נחליאל  גלעד 

 ע "תש בסיון  א "י בוכאסטר הדסה 

 ב "תשע בסיון  ב "י ראב"ד  שרה )אילזה(  

 ז"תשכ בסיון  ו "ט יעיר  צלאלב 

 ה "מתש בסיון  ז"ט לנג  אריה יהודה 

 ז "תשע בסיון  ז "י גוטליב רבקה 

 ה "תשע בסיון  ט "י ריין  עדנה 

 "זתשס בסיון  כ' חפץ  מיכאל )מיצ'( 

 ד "תשי בסיון  ט"כ כוכבא  לאה 

 

 " סלופארק ל"  עוברים 
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ל נחמיה רפ/    , זכרונו לברכה תאבישי טב

טבת,   אבישי  את  הכירו  מאיתנו  רבים 

לעולמו לאחר התמודדות עם שבוע  השהלך  

קשה.   יודעים  מחלה  רבים  שלא  דומני 

קיבוץ  שאבישי וחבר  הצעיר  השומר  חניך   ,

במזכירות  שמואל,    גן המניין  מן  פעיל  היה 

 הקיבוץ הדתי! 

אבישי   שכולות,את  משפחות  אותן    הכירו 

מרגע קבלת הבשורה המרה על נפילת  ליווה  

המשפחה,   לאורך  בן  קשר  על  שמר  עמן 

ו  שנים בהתמודדות  ארוכות,  סייע  להן 

והכלכלית הנפשית  אבישי    .הרגשית,  את 

שירותם  הכי במהלך  שנפגעו  חיילים  רו 

וזכו   ומשפחותיהם    –הצבאי,  בליווי    –הם 

בד ומקצועי  להחלמתאוהב  ולהשגת רך  ם 

על רקע מצוקתו  בימים האלה,  זכויותיהם.  

של איציק סעידיאן שהבעירה את המדינה,  

הטיפ בעוצמתו  המסור,  בולט  הרגיש,  ול 

הנכון והמקצועי אותו זכינו לקבל מאבישי. 

ובנות  תודה מיוחד בנים  לו עשרות  ת חבים 

מסיבות  לגייסם  סירב  שצה"ל  י"ב  בוגרי 

א לאחור  ובמבט  לומר:שונות,  בזכות    פשר 

אביש של  גויס  ,יפועלו  ושירתו  כולם  ו 

 בצה"ל. 

רב אמן  היה  הפליא  -אבישי  והוא  תחומי, 

ק בפסיפס,  שירה לעשות  ציור,  רמיקה, 

בתחום  המקצועית    הכשרתוועוד.   היתה 

ו בתהאמנות,  בטיפול  גם  עמוסות  קופות 

צה"ל להוא    ,בנפגעי  כמורה ועבהמשיך  ד 

וכמטפל   באמנולאמנות  ת".  ב"תרפיה 

מ  חגלקראת  ולקראת  ישראל  י ועדי 

הכין אבישי יצירות אמנות ענקיות, ו, צקיבו

כיום  פיארו  ,  שהאירו גם  את  ומקשטים 

האוכל  ח קיבוצודר  אחדות  של  פעמים   .

ב אותו  לבקר  בשבוע   ,וביתבאתי  דווקא 

לראות ש כדי  השבועות,  לחג  קדם 

ש מההכנות  וחבריו  ולהתרשם  עשו הוא 

והביכורי הקציר  חג  אירוע  לקראת  ם, 

ך  שומה  ,ענקארצישראלי  -יהודיתרבותי  

מבאליו   למעלה  שנה  חברים    3,000  -כל 

 ואורחים.

יצוקה" "עופרת  אבישי   עבד  מאז 

עזה  תושביעם  רבה  באינטנסיביות   ,  עוטף 

חיוניות   תשובות  רגיעות  ומוהביא 

רבות.   רק  למשפחות  לא  בעיניי  היה  פלא 

אל  איכות את גם    אעבודתו  להכיל  יכולתו 

לצערנו,  המצטברת  כמותה לשנה   :  משנה 

צענוספ עוד  סייע,  ו  להן  ומשפחות  ירים 

אחד לא  אף  שכח  לא  מצא   .והוא  לכולם 

בליבו קשר ו  ,מקום  על  שמר  כולם  עם 

 שנמשך שנים רבות.  

שאמרה דברים  אזכור  אחת    לעולם  לי 

הקבה"ד   בירושליםמחברות  פיגוע    ,לאחר 

בת נפצעה  ה  אמר  ה.בו  לי  "מדברים  א  ה  ם: 

עובדים כי  אית רופאים,  הזמן,  ל 

מש  סוציאליים, ועוד  אנשי  הביטחון  רד 

לי,  ועוד, אבל רק אחד   מבין אותי,  מקשיב 

אותי,   וזה  מרגיע  עמי,  .  אבישי  –משוחח 

 ".  הוא נכס אמיתי!

 חבל על דאבדין. 
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 שמשון גוטליב /  שולחנה של קהילה

 אספה

החברים   אספת  תתקיים  שבת  במודל  במוצאי 

בפני קהל בחדר האוכל   ניהול האספה  משולב, 

פתיח תוך  אפשרות  של  במקביל    ההצפוני 

הזום,  ל באמצעות  מרחוק  פעילה  השתתפות 

 רשות דיבור והצבעה. השתתפות הכוללת 

לתת   ניסיון  הוא  הזה  באופן  האספה  קיום 

באס שעלו  לקולות  האחרונה  מענה  פה 

למסגרת   מחוץ  אלינו  שהגיעו  ולבקשות 

האספה. ניהול אספה באופן הזה דורש מאיתנו  

התגברנו   השבוע  ובמשך  והסתגלות  יצירתיות 

שבזמן  ה  קשייםהעל   מקווים  אנחנו  טכניים. 

והא יפעלו  המערכות  להתנהל  אמת  תוכל  ספה 

 ו שאספה אמורה להתנהל.כמ

שרואים   החברים  ציבור  את  מזמינים  אנחנו 

בעצם ההתכנסות באספת החברים ערך מרכזי  

לאספה   להגיע  האוכל  ומוביל  ולהיות  בחדר 

 מקרוב.   פיםשות

היום  עוד   סדר  ביקורת על  ועדת    בחירת 

היא    המוצעת ביקורת  ועדת  ועדת מינויים.  ע"י 

ע"י הנדרשת  השיתופיות    ועדה  האגודות  רשם 

האספה   החלטות  את  לבקר  ותפקידה 

והתנהלות מוסדות הקיבוץ לשם וידוא תקינות  

החלטות   מימוש  על  בקרה  וכן  הפעולות 

היתה   לא  כה  שעד  חדשה  ועדה  זוהי  האספה. 

במסגרת   החלטנו  הקמתה  ועל  אצלנו  קיימת 

אר ת המוסדות.קנון  הו  גון  שהיא    ,עדהובחירת 

וכפופה עצמאית  בקלפי    ,לאספה  ועדה  תהיה 

 וכהונתה היא לארבע שנים. 

הצעת את  נעלה  מכן  שעות  נלאחר  לשינוי  ו 

האוכל   בחדר  הבוקר  ארוחות  של  הפתיחה 

 .בימות החול

של   תמחירי  בסיכום  נמשיך  הזמן  שיתיר  ככל 

ר  סיום תמחיר קיום, והצגת תמחי  –  2020שנת  

 . יצרניים  ענפים

 

 בנייה והשלכותיה 

זום מפגש  התקיים  המשפחות    השבוע  עם 

ירצו רק  אם  יוכלו,  היום  לעבור    ,שבבוא 

ב המתפנות  ועדת  קומהנייני  בלדירות  תיים. 

המשפחות   עם  קשר  שיוצרת  היא  חברים 

האפשר את  בפניהם  ואת  וומציגה  למעבר  יות 

התור את  שקובע  התקנון  .  למעברים   כללי 

בזום  הש  המפגש  המשפחות  שבו  רוב  תתפו 

  היתה שבהן    הבולטתאך    ,שאלותמספר  העלה  

היום".   ב"בוא  המילים  צמד  בבוא  "סביב 

מסגרת   " היום בתוך  אנחנו    זמן  נמצא  שאותה 

ה   ,מכירים תלוייאך  משתנים    ה א  במספר 

יכולים לתת תשובות   שעליהם עדיין אנחנו לא 

ומוחלטות של    .מלאות  הבקשות  אחת  ולכן 

היתה:   את"המשפחות  .  "' קובעהיום  ה'  ציינו 

אות תהיה  תמונת המצילאחר קביעת אותו יום  

וניתן יהיה לשבץ את המשפחות כך שכל    ברורה

  , מיקוםהעל שאלות  משפחה תוכל לקבל מענה  

 . קומההשכנות, וה

פי התוכניות חג    ,על  בפסח  ואי"ה  באביב הבא 

כברה  26האביב   יהיו  בביתן    , ברובן  ,משפחות 

בהנח  זאת  כל  ובמזרח.  במערב  ה  החדש 

עם   סוכם  שעליו  בזמן  שמסירת הדירות תהיה 

הבניחבר המחייבי ת  שמה  עם  "בוני    :ה, 

   אמריקה".

נוכל   הקרוב  הסתיו  שבסוף  מקווים  אנחנו 

שיבוץ   מלאכת  את  הקומתיים דירולהשלים    ת 

זאת   ישנן  כברועם  פנויות    כרגע  דירות  מספר 

 שוועדת חברים מעניינת בהן את המשפחות.  
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התמונה   את  להשלים  שהשבוע  כדי  נספר 

משפחות   של  ראשון  סיור    " 26-ה"התקיים 

הבני  הקבלן  יבאתר  עם  ביחד  היה  הסיור  ה. 

הזדמנות   זו  היתה  שלנו.  הביצוע  צוות  ונציגי 

ראשונה לראות את הבית מחוץ לדפי התוכנית.  

הפנים   לאדריכלות  החברים  את  הכניס  הסיור 

  לחוש ולנשום וניתנה להם ההזדמנות    של הבית

 . רוחב הדירתיהמרחב וה את
 

 

  90-80קבוצת יבנה 
אהבתהמטרה  " קצת  צעירינו  בקרב  לטעת  גאוות-היא  מפישוב,  -מולדת,  עם  עלנו,  הזדהות 

,  )צוריאל אדמנית "    רק תחזקנה ידינו, בעזרת ה'  ..דורות.ם במסגרת מפעל  ימוש כוחותיהמ

 . עמודים תשל"ג("מבית", 

 מפגש סיעור מוחותהזמנה ל

  חזון ,  רבים  ענייןו   עיסוקידע, תחומי    עם  אנושי  בהון  עשירה  ,תגילאי  רבנת,  ה מגוואנחנו חבר

 .כישוריםו

 ."בית קבוצת יבנה" הזה שנקראהשלם  חלק מהתצרףכולם 

 ., אנו רוצים לשמוע ולקבל את מגוון הקולות והרעיונות שקיימים בתוכנולפני שנצא לדרך

 , חברות וחבריםלקבוצה, מחוץ  שחיים , בני משקת ומחוץ()מבי נערים, צעירים

 נה זו. מתאימים למימוש בשרעיונות שנראים לכם יתנו ולהשמיע כם לחלוק אאנו מזמינים את

 אירועים. ה באולם  19:00( בשעה 19.5)ח' בסיון  המפגש יתקיים ב"ה ביום רביעי,

 ב.על כוונתכם להשתתף בער התאם, אנא הקדימו ושילחו לי הודעהערך ביכדי שנוכל לה

 וחברים. שפחה להפיץ בקרב בני מ מוזמנים

 וע אתכם.מחכים ומצפים לשמ

 דגנית גלס  - בשם הצוות

050-6998889 

 
 

  -בת פרשת "בהר בחוקותי" ש

   050-6998317 / 4000 טל. :חירוםאחות 

 . ראשון בקבוצת הוואטסאפ "ידיעות יבנה" די יוםשעות הקבלה של ד"ר מיטל דיטש מפורסמות מ

 : :ה ימי ששי הקרובים במרפא

 גלית  – 07/05שי ה ייום ש

 יזט ל – 14/05שי ה ייום ש

 התקשר למרפאה ולתאם תור מראש. מבקשים להזכיר כי לבדיקות דם יש ל

 , צוות המרפאה בריאות טובה
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 כיורב קחיצהשירים:  על

 mkomon@gmail.combi :ערכתלמ  יםלוח מאמר הכתובת למש 
 . בייןית פישי ושררעיה זלקינד, ניר יעקבג, לדבר טליה גונה ספראי, : די המערכת

 
 

   למחרת    

 לאה גולדברג     

 

 .ֹרק ַהיֹום י ֹרק ְמֹאדַהי  

ֹפר ְמֹאד ֹפר ַהיֹום א  א   .ְוה 

יר ע  ין ֹלֶבן ב  ת ְשחֹור ְוא   .ּוְקצ 

ר ַהיֹום נ   ְסע  ר ְמֹאדְוַהנ   .ְסע 

ר ַהיֹום   ב  ר ְמ   –ְוֶהע  ב   .ֹאדע 

יד. וְ  ת  ת ע  ין הֹו ּוְקצ  ירא  ֲאו   .ֶוה ב 

 

ְנשֹום, ְועֹוד לֹא ַקל ְועֹוד לֹא ַקל   ל 

ל ַלְחשֹוב  ְפת  רּוַח ַהנ   .מּול ֶזה ה 

שּוט ְלחַ   .ּכֹותּוְמֹאד לֹא פ 

ים יס  ר  ה נֹוַגַעת ב  ר   ,ַהְסע 

ל ֶר  ר ּכ  ְשַתב  יםּומ  יס  ְרס   .ַגע ל 

 .ֹרק ְמֹאד ַאְך ַהי ֹרק ַהיֹום י  

 

mailto:bimkomon@gmail.com

