
חג המשק

25 . 1 1 . 2022  , ג ו תשפ" בכסל א' 

  
הדלקת נרות - 16:15 צאת השבת - 17:16

גיליון 1537

שבת פרשת תולדות

משחק כדורגל על הדשא, יצחק אשר ובנו דידי זכרם לברכה. 1961. צלם משה גלס

פורים, נערכים למשחק הכדורגל. במרכז השופט: אברהם קהתי. 
מעזבונו של יצחק אשר

טורניר פוסט שבת יבנאית 2022. צילם: א"א



מזל טוב!

לאחר תפילת מוסף שיעור מפי 

"ורבקה אוהבת את יעקב"

מחיר האהבה

בנושא:

שמעון בזק

לאחר תפילת ערבית ילמד: 

אברהם שטיין
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16:15- הדלקת נרות

16:30- מנחה קבלת שבת וערבית

 תפילת מנחה בימי החול 16:35

שבת פרשת תולדות

 

13:00- מנחה גדולה

16:18- מנחה קטנה

17:18-צאת השבת

שבת:

08:00 - שחרית ומוסף

לאריה וציפי ברנע

לבר המצווה של הנכד יאיר

ת ויואב היימן
בנם של  גלי

ן, לשלומית ויוסי בן טולילה,  ו בנם של רועי ומאיהלבר המצווה של אל

 

ברכות לסרן יובל סולטניק על קבלת הדרגה השבוע, ובהצלחה בתפקידך כמ"פ

במסלול לוחמים במורן - גאים בך!
 

ברכות לשלמה אטיאס שהשתחרר השבוע משירות בגדוד 932 בנח"ל ומתחיל

לעבוד בגד"ש - בהצלחה רבה, שלמה!
 

וברכת הצלחה ולימוד טוב לאחיה איתן, שסיים את עבודתו כעובד חוץ (זמני)

בחברת צ'קפוינט, ומתחיל ללמוד בישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע.
 

! ו ח י ל צ ה ו ו  ל ע
 

ם י כ י ר ע מ ו ם  י ב ה ו א
ם  י ר י ע צ ת  ד ע ו

 
 

 ! צאתכם לשלום ובואכם בשלום 



עם הדס בלנקשטיין
"ונתן לנו את תורתו"
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מאת: שרון לב

שם: הדס בלנקשטיין

מקום: חיפה

מועד בת המצווה: לפני 27 שנים

בת המצווה שלי היתה בשנת 95',

שבועיים אחרי רצח רבין. האוירה

בארץ היתה אוירה של אבל. היתה

לי אפילו חברה טובה, שבגלל הרצח

דחתה את חגיגת בת המצווה שלה

,ובסוף יצא ששתינו חגגנו באותו

יום ולא הגענו אחת לחגיגה של

השנייה. 

  את החגיגה למשפחה ערכנו באולם

שכור של נעמ"ת בחיפה. אמא שלי

שכרה קייטרינג ודאגה לקשט את  

איך חגגת את בת המצווה שלך?
תמורת נזיד עדשים. מצד שני,
יעקב מוצג כערמומי, תאוותן לא
פחות, המנצל את חולשתו הרגעית
של אחיו כדי לסחוט אותו, במקום

לסייע לו.
  לפי לפי תפיסה רווחת בימינו, כל
צורה של יחסים בין בני אדם –
כלכליים או אחרים, היא כשרה
ורצויה, ובלבד שהדבר נעשה
בהסכמת שני הצדדים. המחזיקים
בתפיסה  זו  עשויים  לראות  בחיוב 

עם החברים עשינו יום שלם שהתחיל בפיקניק

והפעלות ביער שההורים שלי עשו, ונגמר בשייט

בסירת "לידו" בטבריה. כמו שהיה נהוג אז, ההורים

שלי הגדילו את תמונת סוף השנה שצילמו אותי

בבית הספר והדביקו אותה על קרטון ביצוע גדול,

עליו החברים חתמו וכתבו לי ברכות. התמונה הזו

עדיין שמורה אצלי בבית למזכרת. 

חגגת גם עם החברים לכיתה?

כפזיז וכתאוותן, המוכן למכור את מעמדו במשפחה 

האולם בבלונים. גם את השמלה אמא שלי תפרה לי,

שמלת קטיפה ממיטב שנות ה-90. היה מאוד שמח

וכיף. מתנות הבת מצווה מהמשפחה היו תכשיטי

זהב. זכורים לי במיוחד שרשרת מזהב עם תליון

מטבע, צמיד ועגילי זהב, שהיו שמורים אצל סבא

וסבתא שלי.

 את עסקת בכורה תמורת נזיד: לכל צדהיה דבר

שהצד האחר היה זקוק לו, ובסופו של דבר שני

הצדדים הרוויחו מהחליפין.
 

  לדעתי, הסיפור שלפנינו רומז לגישה אחרת: ישנם

ערכים הראויים לכבוד ולהגנה גם אם שני הצדדים

מסכימים להפר אותם, וישנם דברים שאין לסחור

בהם גם אם הדבר אפשרי בפועל. במקרה הזה

מדובר בערכי המשפחה.

  מה שעשיו לא הבין הוא שמעמד הבכור במשפחה

אמנם אינו מוחלט – כפי שספר בראשית מלמד פעם

אחר פעם – אך הבכורה גם היא אינה סחורה שניתן

לוותר עליה תמורת הנאה חומרית. ומה שיעקב לא

הבין הוא שמשפחה אינה שוק, ואח בכור המגיע

מהעבודה רעב ועייף אינו לקוח פוטנציאלי. יחסים

בין אחים מבוססים על אהבה, על אמון ועל מחויבות

– ערכים המגולמים במילה "אחווה".. כשהאחווה

מוחלפת בחישובי עלות-תועלת יש מקום לדאגה. 

אריאל סרי-לוינקודה מהפרשה: "לא הכל סחיר" /

הסיפור על מכירת הבכורה בפרק כ"ה הוא סיפור
ביקורתי כלפי שני הצדדים. מצד אחד, עשיו מוצג 

(מתוך אתר 929)



"אני חייב להיפגש עם אמך"
על המפגש בין הנשיא לבין חנה טסלר ובני משפחתה

באפריל 1945. אבל היום קשה לי..." 

רגע לפני כיפורים אבקש את סליחתך אדוני

 הנשיא. בזמן שכל הציבור קם על רגליו ונתן

לך כבוד, אני טסתי החוצה רציתי למלא אחר

בקשתה של אמי. ללחוץ את ידך בחום ולספר

לך על המפגש ההוא עם אביך, ולמרות חושם

המעורפל ממחלות ותת תזונה. הם הבינו,

המשיח הגיע למחנה – קצין בריטי בתוך

משוריין, מרגיע ומנסה לשכנע: "הגרמנים

ברחו, אתם משוחררים." אני סובל ממחסור

במרפקים וקצת ביישן – לא הצלחתי להגיע

אליך..." 

 אמא הרימה כתפיה בכבדות ואמרה: 

שעה קודם לכן - כשהגעתי לחדרה של אמא,

 אמרתי לה: "את חייבת לבוא, בנו של המשיח

ידבר מעל בימת בית הכנסת." 

יש לי כמה תכונות מוזרות, אחת מהן היא לענות על
שאלה בהנהון. זה קורה לי בדרך כלל כשאין לי

תשובה מיידית. 
כך קרה לי גם באותו בוקר, כשהנייד שלי רטט ולא

ויתר. 
"הלו, זה שמוליק טסלר?" 

"כן?" עניתי. 
"האם תוכל לקבל שיחה מנשיא המדינה?" 

תודו שזאת לא שאלה שגרתית. 
לקח לי מספר שניות כדי להנהן בחוזקה, ולאחר
עוד מספר שניות, להבין שמישהי מחכה לתשובה.
"כן" עניתי כאילו אני רגיל לקבל שיחות מנשיאים. 
"שלום שמוליק" אני מזהה את קולו של יצחק

הרצוג. 
"קראתי את מכתבך והתרגשתי מאוד. אני חייב
להיפגש עם אימך. האם תוכלו להגיע אלי למשכן
הנשיא? בקרוב יתאמו איתכם מועד. בסדר?"
השיחה נמשכה מספר דקות. לבסוף הוא ביקש

ממני: "תשמרו על אימכם היקרה מכל משמר." 

"לכבוד נשיא מדינת ישראל, מר יצחק הרצוג.

ביום חמישי האחרון ריתקת אותי למשענת

מושב בית הכנסת (זה הישג בפני עצמו).

אפילו חגורת בטיחות לא מצמידה אותי באופן

כל כך הדוק. ריכוז כה גדול של טפיחות שכם

מעולם לא קיבלנו. 

ואילו אני הענקתי לו מזוזה שמספרת את סיפורן ,

בעצם את סיפורו של עם ישראל, וכך סיפרתי לו: 

בשבוע שעבר הגענו בהרכב גדול של משפחת חנה
ושרה טסלר למשכן הנשיא.

קבלת הפנים הייתה מרתקת. התחלנו בסיור מודרך
וסיימנו בפגישה מרגשת עם הנשיא. 

רצינו להעביר לו את סיפורן של האחיות טסלר
בקצרה, אך מצד שני, את כולו. לכן ביקשתי
מצביקי שיעניק לו את הספר שאמו, שרה טסלר,

כתבה: "שני חיי שרה". וזה מה שהיה כתוב במכתב שכל כך ריגש אותו: 

מאת: שמוליק טסלר

"אני כל כך רוצה לספר לו על אביו חיים

הרצוג והמפגש שלנו במחנה ברגן בלזן 

 אדוני נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג. תודה

על ההזמנה ועל הכנסת האורחים המרגשת לה

זכינו. "במילים קצרות נבקש לספר לך על

מסעם הארוך של האחיות טסלר משתי זוויות

שונות. את הראשונה אני אציג בפניך, את

השנייה יציג צביקי טסלר. 

שתי נשים נולדו מחדש באפריל 1945. על יום

ההולדת שלהן הכריז קצין בריטי צעיר:

"הגרמנים ברחו, אתם חופשיים." לימים, גילו

ששמו - חיים הרצוג. השבוע אנחנו מציינים 
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97 שנים להולדת אמא. אף פעם לא הבנתי

מדוע אמא ושרה אחותה לא אוהבות לחגוג את

ימי ההולדת שלהן. עד שבאחד מחודשי אפריל

ראיתי על לוח המודעות שבבית סביון הזמנה

ליום הולדת לאחיות טסלר. באותו רגע

האסימון אמנם ירד, אך גוש ענק בגרוני ְמָמֵאן

לרדת. 

אנחנו כאן אמנם בהרכב חסר, אך ניתן

להתרשם מההצלחה של חנה ושרה טסלר. דודה

שרה ז"ל תמיד הייתה מצביעה על צאצאיה

ואומרת: "זו נקמתי!" 

  כל המזוזות רשומות וממוספרות. אדוני

הנשיא, אבקש להגיש לך את מזוזה מספר

שתיים."

במעמד זה נרצה להעביר לך את סיפור האחיות

טסלר, באופן מוחשי. 

לפני מספר שבועות הכנתי לאמי מזוזה מיוחדת,

לאחר שסיפרה לי את הסיפור הבא: 

   "הדפיקות הנוראיות בדלת הבית לא נועדו

לבקש כניסה. הן דרשו זאת בעוצמה. אני לא

זוכרת שמישהו ניגש לפתוח את הדלת, גם לא

היה צורך בכך, היא נפתחה מאליה. 

 מדי ערב וערב, בעיירה שלנו מלקופניה

שבצ'כסלובקיה, אבא ערך טקס. לפני שהלכנו

לישון, לקח אותנו, הרים כל אחת ואחת לגובה

המזוזה, נשקנו את המזוזה ואמרנו: "שדי

ישמרני ויצילני מכל רע". כך זה היה גם באותו

ערב אביבי בשנת 1944. למחרת בבוקר,

דפיקות עזות בדלת: "על כל היהודים להגיע

למרכז הכפר!" רק אחותי שרה ז"ל ואני -

שרדנו." כך אמא סיימה את סיפורה. אני מעולם

לא ראיתי את אמא מנשקת מזוזה. - החלטתי,

אני אפתיע אותה. גילפתי ענף עץ זית, והכנתי

מזוזה. אמרתי לה: "ניצלתי את גזם עצי הזית

שלנו וחרכתי עליו את אותן מילים שאמרתם

עם אביכן לפני השינה". 

  דקות ארוכות עמדה מול משקוף דלתה, עד

שהושיטה ידה, נשקה למזוזה, ולחשה: "תודה,

תודה, על משפחה כל כך גדולה." 

באותם רגעים החלטתי לגלף 97 מזוזות. מזוזה

לכל שנת חיים. לחלק אותן ללא תמורה, לכל

מי שיהיה מוכן להנציח. לזכור ולא לשכוח. 

צביקי העניק לנשיא את ספרה של אימו עם

הקדשה:

  "לנשיא המדינה יצחק הרצוג, 

אנו בני המשפחה של האחיות לבית פיש,

מקדישים בכבוד והערכה, לבנו של משחררן

ממחנה ברגן- בלזן, את הספר הזה שכתבה

אימנו שרה רבקה ז"ל, על אודות תהפוכות

חייהן הסוערים. 

  שתיהן מהוות דוגמא עבורנו ועבור מעגלים

רבים של צעירים ומבוגרים, דוגמא ומופת

לצמיחה מתוך האפר של גיא ההריגה

בבירקנאו, והתמקדות בעתיד של הקמת

משפחה ובניין הארץ בקבוצת יבנה." 

"לחנה טסלר. עדת ראייה לפרק הנורא,

ועדת ראייה לתקומת ישראל. בבריאות

ובהוקרה, יצחק הרצוג נשיא המדינה". 

נשיא המדינה התיישב על יד אמא ואמר: "אני
חייב תמונה איתך." כך, בדרכו, הביע התרגשות

אמיתית. 
לסיום, הנשיא העניק לאמא ספר שסיים לכתוב
בימים אלו: "לוחם יהודי" והוסיף הקדשה בזו

הלשון: 
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מעורבות

מדובר ברשת בתי ספר שבה התלמידים (בנים

בלבד) עובדים בשעות הבוקר בענפי חקלאות

ובשעות אחר הצהריים לומדים לבגרות. הרעיון הוא

שילדים אלו יתגוררו, יעבדו וילמדו אצלנו, במקביל

לביה"ס התיכון שלנו. (הם לא יהיו חלק מהתיכון

אלא בנוסף.) בסופו של דבר מדובר בכ-80 נערים.

(כיתות ט'-י"ב)

סיכום ערב החשיפה לאפשרויות הרחבת המעורבות החברתית

חמוטל דברת-איתן

כבר בשנה שעברה החליטה הנהלת קהילה לבחון

את האפשרות לקחת על עצמנו פרויקט חברתי נוסף

למה שכבר יש לנו. ועדת צדקה ומעורבות, יחד עם

נציגי הנהלת הקהילה בחנו כמה אופציות שיכולות

להתאים לנו. בשבוע שעבר נערך ערב חשיפה

למגוון פרויקטים שהגיעו ל"קו הסיום", כדי לשמוע

את דעת החברים ורחשי הלב לגבי הפרויקטים

האפשריים השונים. שמחנו לראות חברים רבים

שהגיעו לשמוע ולהביע את דעתם בנושא. כולם

ברכו על עצם הדיון והרצון לתרום.

 

למעשה מדובר בשני סוגי פרויקטים שמבחינה

מסויימת יכולים להתקיים במקביל. סוג אחד,

המתוכנן להיות במבנה של צבר, הוא פרוייקט

חברתי- חינוכי והשני , עליו אמונה וועדת צדקה

ומעורבות, לא מיועד למבנה של פנימיה והוא

באוריינטציה של רווחה. כולם תואמים את הערכים

שלנו – ערכי ציונות וקליטת עליה, עבודת אדמה

וחקלאות יהודית, גיוס חיילות לצה"ל ותרומה

לחברה בארץ. להלן סקירה  של הרעיונות שהצגנו. 

 
צבר 

המשך הפרוייקט של תמיכה בחיילים עולים בודדים

במהלך השירות הצבאי שלהם. פרויקט זה מסיים

בימים אלו את המחזור השלישי שלו. הוא מצליח

מאד אך גם מצריך ליווי ועבודה של כח אדם שלנו

ומשפחות מאמצות רבות. נעמה טסלר, שריכזה את

שלושת המחזורים הראשונים ודאגה לילות כימים

למעל 80 עולים חדשים, צעירים בצבא, הודיעה

שהיא לא תמשיך לעוד מחזור. הפרויקט יוכל

להמשיך רק אם יימצא אדם אחר המוכן לקחת על

עצמו את הנושא ושיהיו מספיק משפחות שיסכימו

לאמץ חיילים.
 

אם פרויקט זה לא ימשיך, עלו שתי בקשות לשימוש

במבנה:

בית ספר רגבים -

וועדת מעורבות חברתית 

פרויקט נוסף שדובר בו ויכול להתקיים גם במקביל

למה שנבחר למבנה צבר, הוא פרויקט שנבנה יחד

עם עמותת "אור שלום". עמותה זו היא עמותה

וותיקה ומבוססת הפועלת כבר עשרות שנים במגוון

תחומים ובעיקר עם ילדי אומנה. העמותה זיהתה

צורך שלא מטופל כיום בצורה כוללת ע"י שירותי

הרווחה. מדובר באמהות צעירות ללא עורף

משפחתי (כגון נערות שהיו באומנה וכשבגרו יצאו

ממנה), שמתמודדות לבדן עם הילד או הילדה

שנולדו להן. על מנת שאם כזו תחזיק מעמד וילדיה  
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מכינת צהלי היא מכינה לבנות דתיות להכנה

לשירות צבאי. המכינה שייכת לקיבוץ הדתי והיא

חלוצה וכמעט בודדה ביכולת שלה לתת מענה

לבנות דתיות המעוניינות להתגייס לצה"ל לא

במסגרת גרעין. למכינה יש ביקוש רב בקרב הבנות

ולכן החליטה הנהלת צהלי לפתוח שלוחה

ומעוניינת לעשות זאת אצלנו. מדובר בנערות לאחר

תיכון, שיתגוררו כאן וילמדו כאן את תוכנית

המכינה. המכינה גם תפתח את שעריה ללימוד

לנשים בקיבוץ ושיתופי פעולה נוספים עם הקהילה

שלנו, ככל שנרצה בכך. מדובר בכ-30 בחורות

בסה"כ.

 

שלוחה של מכינת צהלי



 ביום שלישי הבא- ה' בכסלו 29/11, 
תתקיים חלוקת פרחי עונה במחסן הנוי, בשעות     16.15-15.45, 
השתילים יהיו מוכנים בקרטונים לפי ההרשמה שנשלחה לחברים.

נשמח לראותכם, צוות הנוי
 

חלוקת שתילים

תהליך השקיפות יחול אך ורק על הוועדות השונות ולא על נושאי משרה ציבורית.

הוועדה תפרסם את סדר היום של ישיבותיה ומה הן הוועדות שהיא עסוקה בהרכבתן. 

חבר הרואה עצמו מתאים לכל וועדה, מוזמן להגיש מועמדותו לכל אחד מחברי וועדת המינויים. 

הוועדה תדון בכל מועמד בצורה עניינית, מקצועית ואובייקטיבית, ותיתן תשובה למועמדים.

ועדת המינויים רואה בתהליך זה מעין חוזה בין הוועדה לבין חברי הקיבוץ. הוועדה מצפה מהחבר

לקבל בהבנה שיתכן ויקבל תשובה שלילית. 

לקראת סוף הקדנציה של הוועדה נבחן את אפקטיביות התהליך והאם נכון להמשיכו.

בפגישה שקיימה וועדת המינויים עם ועדת ביקורת, עלתה השאלה עד כמה תהליך המינויים שקוף לציבור. 

 נושא השקיפות לציבור הוא נושא מורכב מאוד, אשר גלום בו נושא צנעת הפרט. 

ועדת המינויים רוצה לקדם את נושא השקיפות לציבור, ולאחר חשיבה ממושכת החלטנו להוביל את

התהליך הבא:
 

 

 

 

 

 

לא יילקחו ממנה, יש צורך לתת תמיכה לאם ולילד

במקביל. הרעיון הוא שאמהות צעירות כאלה (עד

ארבע שנים). בזכות הדיור, החינוך והתעסוקה

שנאפשר להן, יחד עם תמיכות משמעותיות –

רגשיות וסוציאליות - שיקבלו מהעמותה, הן

תוכלנו לעמוד על רגליהן ולצאת לדרך כשהן

מחוזקות ועצמאיות.  
 

במהלך הערב שמענו מחברים רבים את דעותיהם

לגבי הפרויקטים. יש לציין שהתגובות היו מאד 

מגוונות, ולמעשה שמענו דעות בעד ונגד כל

פרויקט. 
 

מתוך סיכום הערב ולאור לוח הזמנים הדחוק, נביא

בזמן הקרוב להחלטה באספה מה יהיה הפרויקט

אותו נממש במבנה צבר. במקביל, נעבוד עם עמותת

"אור שלום" לדייק את התוכנית, הצרכים והמענים

של התוכנית, ונבחן האם וכיצד נוכל לתת מענה

להם. לאחר הבשלה נוספת, נביא את התוכנית לדיון

נוסף.

 

מהנעשה בוועדת המינויים / 

חברי הוועדה: יניב וולף (מרכז), דוסי אלטמן (מש"א), תולי בגלייבטר, אלי ברלב, אביה בטר, שושי זלקינד,
שמוליק טסלר וסיון לנג.

  סדנת תמונה מאבנים – עם
חדווה שטריקר ביום שני, י"א

בכסלו 5/12 . הרשמה מקוונת
תישלח בהמשך.

 סדנה – ''אבנים מספרות'' 
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יניב וולף



השבת היבנאית
מור וולף

השבת היבנאית מורכבת מפרטים רבים והיא

למעשה השיא של תהליך ארוך שנעשה עם הילדים.

השנה הנושא הנבחר היה "החקלאות בנגב", שנבחר

למעשה ע"י צוות חג המשק. 
 

חילקנו את הנושא הגדול לתתי נושאים -
 

א-ב- בהובלת דפנה דהן (גוטליב), רעות חן וחגית 

(ש.ל) למדו על העונות החקלאיות, סוגי גידולים,

למדו על הכותנה החל מטיול בשדות ועד ביקור

במנפטה. 

ג-ד- בהובלת בעז בלנקשטיין, בר אניקסטר ויובל

רוזה הכירו את  האנשים שמאחרי הסיפורים. הם

שמעו מיוסקה עמיר, אסתר תדהר, מייק נעמן ועוד,

על התקופה והשליחות שבעיבוד שדות הנגב.
 

ה-ו- בהובלת אביהו אשבל ועינת בוכהלטר למדו

על יישוב הנגב וציונות. שמעו גם הם סיפורים

והתנסו בציור מונחה עם אפרת עפרוני.
 

חברת הנעורים שמעו מאביגדור לבל איך קולים

 גרעינים, והתנסו בעזרת הצוות שלהם (איתן שחר

וטליה רויטמן) בקליית 50 ק"ג גרעינים לכל

הקיבוץ, והתגלו כקולי גרעינים מעולים!

 

תודה מיוחדת לאמיר לנג על ההגברה, וליואב

פישביין על התאורה. היה תענוג לראות את

ההתגייסות של הטילונים והלימונים בהקמת הבמה

ובחיסול, בסיום האירוע. זכינו!  

 

ברמה האישית העבודה עם הצוותים הייתה חוויה

מאוד נעימה וטובה. זכינו שיש השנה הרבה צוות

יבנאי, וזה מורגש היטב בהנחלת הסיפורים לדור

הצעיר. בסיום האירועים, התחושה היא שהשלם

גדול מסך חלקיו, והחוויה הכוללת מרוממת

ומעצימה את הילדים והצוותים, בחיבור אמיתי

לקהילה.

צילמה: אושר קולמן

לגרעינים צירפנו עיתון שערך בעז בלנקשטיין,

ששילב כתבות מגיל הגן ועד חברת הנעורים.

הטילונים בהובלת זיו צרויה ויאיר טסלר אחראים

על ארגון והפקת טורניר כדורגל ענפים.
 

את ההצגה "קושר השקים" כתב במקור שמוליק

טסלר, שנסמך על מקורות כתובים וסיפורים מאז.

 כדי להתאים את ההצגה לילדים, שינינו את הרוב.

כתבנו יחד: בעז בלנקשטיין, בר אניקסטר, אביהו

אשבל ואנוכי. שחר שטיינמץ, שעושה שירות לאומי

במשק הילדים, לקחה על עצמה את בימוי ההצגה

במסירות ובכשרון רב.
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מה אני נראה לך?

חיברו: מור וולף,  אביהו אשבל, ילדי ה'-ו' ומשפחת פישביין

מה אני נראה לך? קלאב קאר? רק על טרקטורון

עולה,

מה אני נראה לך? חאפלאפ? אני קוטף כל עלה.

מה אני נראה לך? עצל? אני אף פעם לא מתבטל.

מה אני נראה לך? ליידי? אני לא עובד בצל.

 

מה אני נראה לך? חוני? גם אני מחכה לגשמים.

מה אני נראה לך? יוסף? רק בגדי עבודה כחולים.

מה אני נראה לך ְמַזְלֵמן? אני קוטף כל היום כותנה.

מה אני נראה לך רפתן? עובד רק בעונה.

 

מה אני נראה לך? הייטק? אין לי בעבודה מחשב.

מה אני נראה לך? עובד חוץ? אני בפקקים לא

נשאר.

מה אני נראה לך? עירוניסט? אני לא מחפש חנייה.

מה אני נראה לך? רוחני? אני עובד אדמה.

 

מה אני נראה לך? סתלבט בקיבוץ? אני עובד חרוץ.

מה אני נראה לך? קומותיים? אנ'לא צריך שיפוץ.

מה ששמעת? מה ששמעת

מה אני אמרתי? מה ששמעתי

 

נשאיר את זה למקצוענים.

מה אני נראה לך? מנחם? אותי אף אחד לא רואה

מה אני נראה לך? יוסק'ה? אני עובד זהיר (מראה

עשר אצבעות)

לא משנה מה יקרה, אני לא מתקרב לעיר.

 

מה אני נראה לך? מוזס? אותי אף אחד לא מרסס.

מה אני נראה לך? נעלי עקב? אני בבוץ מתבוסס.

מה אני נראה לך? קובוטה? אצלנו רק ג'ון דיר

הולך.

שי לא מוכן לכבס חולצה כשאני מתלכלך

 

מה אני נראה לך? לבד? אני בקבוצה לעד.

מה אני נראה לך? סנדלר? אצלי מזמרה ביד.

מה אני נראה לך? עייף? אני רץ בשדה יחף.

מה אני נראה לך? שבע? את השניצל אני טורף.

 

כל אחד רוצה להיות גד"שניק, כל אחד רוצה להיות

סולטניק.

הם מנסים לשים אותי בתוך משרד.

 

מה אני נראה לך? עצוב? כל היום אומר תודה.

מה אני נראה לך? בהפסקה? אני כל היום בעבודה.

 

מה ששמעת, מה ששמעת

מה אני אמרתי? מה ששמעת!

 

צילמה: אושר קולמן

*מבוסס על השיר "מה אני נראה לך" מאת איתי פלד

*
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טורניר ענפים

 

"בראש ובראשונה, יישר כוח ענק לאסף בית-אריה מור

וולף ויאיר טסלר. הם אלה שהניעו את "כאב הראש"

והלחץ של כל הקבוצות. שאפו גדול לשלושת הנשמות

הטהורות האלה.
 

הטורניר הוא מסורת מאוד נחמדה, מגבשת, מלכדת

וחוצת גילאים, מבני נוער ועד לבני העשור החמישי

הכשרים לפעילות גופנית, משתתפים כל שנה בטורניר

הענפים. חברים, תושבים ושכירים וכל מי שעובד

באחד הענפים ואוהב לשחק כדורגל - לוקח בזה חלק.
 

השנה התווספה קבוצה חדשה של הנוער שלנו ש"נתנו

פייט". זה שינוי מרענן, וחיבור של הנוער שלנו למקום. 

מגרש השחב"ק התעורר השבוע לחיים תוססים

בזכות טורניר הענפים.

מושיק, מה היה שם?

נבחרת החינוך של 
הדור הזה והדור הבא. 
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הענפים שהשתתפו: מדגריה, רפת, מפעל השימורים

וענף המזון (ביחד), החינוך, והנוער. עובדי המדגריה

הגיעו כאלופי השנה שעברה, אך לאחר משחקים

ספורטיביים שעברו בצורה טובה, ענף החינוך ניצח

במשחק הגמר את איחוד הקבוצות של המפעל וענף

המזון ולקח את הגביע, לראשונה בהיסטוריה של יבנה.
 
 

השוער של ענף החינוך היה ניסים שטיינר, שפעל

בהרבה קור רוח ומקצועיות, ואין ספק מבחינתנו שהוא

המצטיין של הטורניר.
 
 

הקהל היה מגוון - מטף ועד זקן. היתה התגייסות של

בתי הילדים וגם קטנטנים שהגיעו ישר מהגן, וכולם

עודדו את כל הענפים וכל הקבוצות.

להתראות בשנה הבאה!

הדף השבועי של הקיבוץ הדתי

בשקט, בענייניות, בתחושת אחריות ואכפתיות גדולה,

מתרקם בימים אלה פורום חדש בציונות הדתית.

  לא מדובר בהתארגנות פוליטית, אלא ביוזמה

חברתית אזרחית, שמטרתה להשמיע קול בנושאים של

דת ומדינה. אם תרצו: ציונות דתית ממלכתית,

היוזמים והמובילים שלה הם הרב מאיר נהוראי והרב

רפי פוירשטיין.

פורום חדש בציונות הדתית

השבוע השתתפתי במפגש של הקבוצה, בו נכחו אנשי

ציבור, רבנים, רבניות, מנהיגים ומנהיגות (לא

פוליטיים) קבוצה שטרם קיבלה שם או הגדרה. אקרא

לה בינתיים פורום היכל שלמה על שם המקום בו

התקיימה. לחובבי ההיסטוריה בינינו אזכיר כי היכל

שלמה נוסד בעקבות קריאתם של הרבנים הראשיים

להקמת בית כנסת מרכזי בעיר ירושלים:  הייתכן

הדבר כי דווקא ביישוב היהודי  



הגדול שבירושלים הקדושה יחסר סמל האיחוד

הסגולתי הזה של עם ישראל... ועד היום משמש

ההיכל בית לעשייה יהודית ומרכז לימוד ורוח הנותן

השראה.

  מובילי הכנס אפשרו שיחה בשולחנות עגולים,

ואתגרו את המשתתפים בשלוש שאלות: האם נדרש

כעת שיושמע מצדנו קול בנושא דת ומדינה? ואם כן -

מהו הדבר שיש לעסוק בו? ואיך?

  המשתתפים והמשתתפות היו מגוונים, ובאו בלי

שאיש יאיץ בהם, פינו מזמנם ומחשבתם ובאו נכונים

לחשוב יחד וגם לעשות. ההתארגנות נמצאת עדיין

בראשיתה, טרם סומנו היעדים והדרכים להגיע

אליהם. עם זאת היה ברור עד מאד שהתשובה לשאלת

האם לעשות? – היא כן! יש רצון גדול לעשות, רצון

להרחיב את המעגלים עוד, וכי על המהות והדרך

נדרשת עוד מחשבה, ואנו רק בראשיתה של הדרך.

המובילים מקווים להצטרפותם של שותפים ושותפות

נוספים בימים שיבואו. דרך צלחה!
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ארכיון הקבה"ד  מקדם לאחרונה את הנגישות למאגר

הממוחשב באינטרנט. בימים אלו הושלמה דיגיטציה

של (כמעט) כל גליונות "עלונים"/"עמודים",

שהראשון שבהם נושא את התאריך: ערב ראש השנה, 

תשצ"ט – 25.9.1938!!!.  ניתן לצפות

באתר גם דרך הטלפון, אך קימת עדיפות

לכניסה לאתר דרך המחשב. לשאלות 

ולברורים ניתן לפנות אל: 052-3605985 (יואב רון,

hadararchives@gmail.com בווטסאפ) או

ובהזדמנות זו מגיעה תודה גדולה ליואב רון שמתנדב

בארכיון ומקדם אותו בכל התחום של דיגיטציה וכן

לרחלה שנקר ויעקב וכמן שעושים עבודה נפלאה

בארכיון בניהולה המקצועי והנעים של הדר בשן.

תודה גם ליוסי בן טולילה ודוד הראל שתרמו רבות

לארכיון התנועה. 

         בברכת חברים, שרה עברון והמזכירות הפעילה

קישור לאתר

קטונתי!  מלברך את מורי, רבי ורעי.

תמונה ראשונה: בעודי רפתן, בדרך לחדר האוכל

רואה אני את יוסי, יהודה וישראל בודקים ממטרות

ונרטבים עד לשד עצמותיהם, אבל אין מפחידים גנן

במים, ואתה עומד כאילו אף טיפה לא מזיזה לך

מזיזה אותך. חזק יצוק אתה. וואו, לסיירת הזאת אני

עומד להצטרף?
 

היום הראשון שלי בנוי. הולכים אנו לגזום את

הרוסליה, צפונית לבניין המשרדים. הכנסת אותי

ישר לעובי העבודה בלי דקת חסד להסדיר נשימה,

אבל לא בלי גבולות. כשראית שהעבודה כבר קשה

עליי, נתת יד. היה זה המסר שלך שהלך לאורך כל

התקופה. עובדים ביחד! טובים השניים...
 

כשאתה מתעקש, יוסי, ויש לך יוזמה, שום קיר

ומכשול לא יכולים להזיז אותך. לא מעט דיונים

וויכוחים היו לנו איתך (לפעמים אני לפעמים

אתה...) 
 

אך בשורה התחתונה, כשרואים את גני הקקטוסים,  

                                                                              

 

השביל בין בית הכנסת למגרש המשחקים החדש

(ואלו רק דוגמאות מעטות), רואים מהי התעקשות

בונה. שנים רבות שאתה אחראי על עבודת זמניים

וילדים בנוי כאבא דואג. וכך רובם זוכרים אותך

ומוקירים. שמות דוגמא יוהה, דלתון וסנה הפכו

לשמות קוד בנוי, ויש עוד הרבה קבוצות עבודה

ומתנדבים. על כל אלו ניצחת ביד רמה. ואני רק

מתאר, ולגמרי לא מגזים. כל זאת עשית בעזרת

הפנקס כמאמר הגשש החיוור: "הפנקס פתוח והיד

רושמת". ומכיוון שלא עת סיכומים כעת אלא אמירת

תודה והוקרה - שתמשיך לרשום את שיעורי הדף

היומי, ותמשיך בשגרת יומך שכוללת עוד הרבה

פעילויות, וגם עבודה בזיתיה ובמפעל השעונים,

ותמשיך לשאול אותי: "מה עושים היום בנוי?"
 

חרגתי, ויצא קצת ארוך, בכל זאת תוצאה של שנות

עבודה רבות. וכשמסתכלים קדימה ואחורה, כל

השנים הרבות הניבו את אלה הפירות.
 

תודה רבה לך, יוסי, על שנות עבודה רבות

ומשותפות. את התוצאות אי אפשר שלא לראות.

דברים שנאמרו בטקס הפרידה של ענף הנוי מיוסי בן אהרון / ערן שטיינר



"תנו רבנן: עני ועשיר באין ַלדין. ְלעני אומרים:

מפני מה לא עסקת ַּבתורה? אם אומר: עני הייתי

וטרוד במזונותי, אומרים לו: כלום עני היית יותר

מהלל? ... עשיר, אומרים לו: מפני מה לא עסקת

בתורה? אם אומר: עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסי,

אומרים לו: כלום עשיר היית יותר מרבי אלעזר?"

עטרה, כאשר ישאלו אותנו, מה נאמר אנחנו מול

התמדתך בהגעה לשיעורי תורה וגמרא עד יומך

האחרון ממש? מי מאיתנו לא עמד נדהם כאשר

הגעת לאספה גם כאשר רגלייך לא נשאו אותך, ומי

לא התרגש כאשר הרמת אצבע וביקשת את רשות

הדיבור גם לאחר שקוֵלך בגד בך!? מעורבותך

הערכית והמעשית בחיי הקיבוץ, שיהוו עבורנו סמל

לעוד שנים רבות, צמחו רחוק מכאן, צמחו בבית

יהודי ציוני חם בניו יורק שבארצות הברית.
 

אביה של עטרה, ֶשּכּוָנה בפינו אדון הגלר, היה

ממקימי "המזרחי הצעיר – הפועל המזרחי" בצפון

אמריקה, ציר בכל הקונגרסים הציוניים משנת

1929, וחבר בוועד הפועל הציוני. ביחד עם אשתו –

רחל, אותה (איך לא?) פגש לראשונה בפעילות

חברתית-ציונית של צעירי המזרחי – חינכו אותך

ואת שתי אחיותייך להכרה בכך שהציונות ומדינת

ישראל הן הדבר הכי חשוב שיש. אולי זה ייראה

מוזר, אך ֶאת עטרה, בתם האמצעית, שלחו ללמוד

מגיל 13 בבית ספר יהודי לא דתי, כדי שתקבל

חינוך מודרני ותלמד עברית, תוך התנגדות מפורשת

ועיקשת לכך שבתם תלמד בבית הספר הדתי מכיוון

שמוריו הפכו אותו לבית ספר "חרדי, אנטי ציוני,

ששפתו אידיש".
 

לאחר עשרות שנים, כאשר נתבקשה עטרה ע"י

מערכת "מבית" לכתוב על עלייתה ארצה, אמרה

בתמיהה: "וכי מה יש כאן לכתוב? לא היה לי בניו

יורק מאבק נגד סביבה עוינת, לא היה לי מרד 

נעורים נגד הבית וההורים, לא עשיתי עלייה בלתי

לגאלית מרטיטה ומלהיבה – היתה לי דרך סלולה

של בחורה יהודיה, שכמעט מיום שעמדה על דעתה

חונכה ללכת בשבילי תורה ועבודה". לאחר הפתיחה

הזו, הוסיפה עטרה ואמרה: "אבי חזר מביקורו

הראשון בארץ עם דכאון עמוק. את אחת השבתות

הוא עשה כאורח באחד מקיבוצי עמק בית שאן,

ולקח ללב את התנאים הפיזיים הקשים, את החום

הכבד, את העבודה הקשה ואת המצב הביטחוני

החמור, שכולם ביחד – וזו הנקודה המכרעת – לא

איפשרו לפתח בקיבוץ חיי תרבות וחברה. בסוף יום

העבודה לא היה לחברים כוח ללמוד תורה. לאחר

שנה ביקר פעם נוספת בארץ, הפעם הגיע לכאן,

ליבנה. כשחזר לארה"ב אמר: "שמעי עטרה, יבנה זה

קיבוץ לרוחי. נכנסים לחדר האוכל ובכניסה יש לוח

מודעות שחור ועליו כתובה בדיוק כל התוכנית של

אותו היום. לו היית מצטרפת לקיבוץ כמו יבנה –

לזה לא הייתי מתנגד". 
 

עטרה, לשמחתנו קיבלת את עצתו של אביך, הגעת

בגיל 21 ליבנה, ותוך פחות משנה נישאת לבנימין,

בעלך האהוב. לימים סיפרת: "ְמשּוֶנה, למעשה בתוך

זמן קצר התחוללה מהפכה בחיי: מחיי רווחה ונוחות

בניו יורק, עברתי לגור בליפט, בלי מים ובלי

שירותים, ִּבמדינת ישראל היו אלה שנות צנע

בלבוש ובמזון, ַּבקיבוץ המסגרת היתה די נוקשה,

בעבודה היה לי מקצוע חדש: מֹוָרה, היתה לי שפה

חדשה, לא היה לי קרוב אחד בארץ, ובכל זאת

הייתי מתעוררת בכל בוקר וחושבת: היכן הם חבלי

ההסתגלות שכה רבות שמעתי עליהם? דרך אגב, כך

אמרת, הם מעולם לא הגיעו".

קצרה היריעה מלספר על חברּותך הפעילה, רבת

השנים, במקהלה ובחוג הדרמה, על תרומתך

למערכת "ידיעות יבנה", על התנדבותך בבן-זכאי, 

אחרי מיטתה של עטרה ינובסקי ז"ל

נחמיה רפל
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על צמאונך ללמוד ולשמוע מכל מרצה שהגיע

לקיבוץ, ולחוות מהשורה הראשונה כל מופע והצגה

שהוזמנו ע"י ועדת תרבות. קצרה גם היריעה מלספר

על שנות עבודתך ְּכמֹוָרה וכמחנכת (גם שלי,

תודה!), על חריצותך, פיקחותך ומקצועיותך

כתמחירנית בקיבוץ, כמנהלת החשבונות של קולחי

אשדוד, כגזברית במועצה האזורית, ועל הידיעה

הברורה של מרכזי המשק – ושל כל החברים – שגם

לאחר שיערכו שבע בדיקות וחקירות בדפי התקציב

לפני הדפסתם ופרסומם, בסופו של דבר, במהלך

האספה ַאת תמצאי שגיאה חשבונאית במכפלות

ובסיכומים.
 

עטרה, בשיחות עמך היית חוזרת ומספרת על בנימין

בעלך, שנפטר לפני למעלה מ-20 שנה, ועל ישראל

בנך, שנהרג בתאונת מטוס לפני קרוב ל-40 שנה.

מפקדו כתב עליו: "ישראל ינובסקי, בן קבוצת יבנה,

ִמָּשם – ממשפחתו הקטנה ומהמשפחה הגדולה,

משפחת הקבוצה, קיבל את ערכי אהבת הארץ

והקשר למקורות". וַאת, ַאת סיפרת כמה חסרות לך

השיחות הארוכות עם ישראל, הוויכוחים הסוערים

עימו לתוך השעות הקטנות של הלילה, הסיפורים

שלו על טיולים מרתקים שהדריך ברחבי הארץ,

הגאווה שלו בהישגי הרפת היבנאית, וגם חסרה לך

נהמת האופנוע שלו, אותו אימץ, כסמל החופש

והביטחון העצמי.
 

מרים, בתך הבכורה, כתבה לזכרו של אחיה את

הספר "אריה ושמו ישראל", וַאת, עטרה, מופיעה 

 

בשורות הראשונות של הספר כ"לביאה". אמו של

האריה. על הלביאּות הזו צריך בנך הצעיר, מרדכי,

להודות ולברך בכל יום. מה לא עשית בשבילו?

איזה כוכבים לא הורדת בשבילו מהשמים? בסוף

כיתה י"ב סיפר מרדכי: "עיקר הטיפול ַּבֵחְרשּות שלי

היה ע"י אמא שלי. היא היתה יושבת אתי בבית

יום-יום, קוראת לי סיפורים ומתרגלת איתי את

הדיבור. אמא שלי היא הגורם שכיום אני יכול לדבר

איתכם. ההכנה שעשתה לי אמא לקראת הכניסה

לכיתה א' היתה כל-כך טובה, עד שהיה לי משעמם

בכיתה והייתי מפריע בשיעורים." הוא אשר אמרנו:

לביאה!
 

מרדכי, יחד עם אנה בתו, זכו לגמול לך במסירות

ארוכת שנים של סיעוד ותמיכה. באהבה היו

מסדרים את הכיסוי שעל ראשך, כך שֵתיראי

במיטבך, מקרבים את כסא הגלגלים שלך אל הרב,

כך שתשמעי את דבריו, מביאים אותך לחדר האוכל

לסעודות השבת ולאספות החברים, כך שתמשיכי

להיות חלק מכולנו. 
 

מרים, שפרה ומרדכי, הנכדים והנינים, ראינו אתכם

לאורך שנים, בימי חול ובשבתות, מלווים באהבה,

במסירות ובכבוד את האמא והסבתא. עמכם אנחנו

בצערכם בשעה זו של פרידה, וביחד עמכם אנחנו

כואבים ומבּכים את הסתלקותה של חברתנו ועליית

נשמתה לגנזי מרומים.
 

יהי זכרה ברוך.

בית קבוצת יבנה

אבלים

תנחומים

למרים, שפרה ומרדכי
ולנכדים 

עטרה ינובסקי ז"ל

איתכם בצערכם

על פטירתה של חברתנו
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הגיע היום שתמיד ידענו שיגיע, אבל מעולם לא

באמת האמנו שיגיע – היום בו אנו נפרדים מסבתא

עטרה היקרה שלנו. סבתא עטרה והקיבוץ היו עוגן

שהרגיש כמו חיבור אל הנצח והרי אם כך, איך

בכלל ניתן להאמין שאנחנו עומדים כאן היום. איך

אפשר לעכל את הניתוק הפתאומי הזה מהעוגן

הנצחי של חיינו?

ההגעה לקיבוץ ולסבתא לוותה תמיד בהתרגשות

גדולה. במבט לאחור, כילדים (ואולי גם כבוגרים),

הדברים שכנראה הכי ריגשו אותנו בהגעה אל סבתא

הם עוגיות הצ'וקלט צ'יפס ועוגת הגבינה שסבתא

נהגה לאפות. כמעט מיותר להגיד שהיה מדובר

בעוגה ובעוגיות הכי טעימות בעולם. 

  אולם בתוך כל ההתרגשות שסבבה את התחום

הקולינרי, לפעמים שכחנו להתרגש מהדבר שהיה

כמעט כמו מובן מאליו – זה שיש לנו סבתא מעוררת

השראה. סבתא שאנחנו מעריצים. אשת אשכולות

אמיתית שהלכה עם האמת שלה כנר לרגליה בכל

שלב בחייה. ובעיקר שכחנו להתרגש מזה שאותה

אישה שהערצנו התרגשה כשראתה אותנו וחייכה

אלינו את אותו חיוך לבבי בכל פעם שפגשנו אותה. 

סבתא לא רק חייכה תמיד. היא גם התעצבנה פעם

או שתיים בחייה, או אולי אפילו שלוש או ארבע.

היו מי שהיו סבורים שעצבנות במשפחה ואצל

סבתא היא כמעט סוג של תחביב, והרי על תחביבים

אסור לוותר. אז ביקשתי לעזור לסבתא ולעצבן

אותה בדרכיי המיוחדות. אחת מאותן דרכים הייתה

להשמיע מול סיפוריה ודעותיה בשולחן השבת דעות

שסתרו את אמונותיה ב-180 מעלות. בהתחלה היא

כעסה עליי, אבל עם הזמן גיליתי שהיא מתחילה

לחייך אליי כשאני מבסס את טיעוניי למולה. איזו

סבתא מוזרה, ששמחה על כך שמישהו מתווכח

איתה, וממהרת לוותר על התחביב שלה בקלות

שכזו.

 

  אם כן, ניסיתי למצוא דרך נוספת לעצבן. סבתא

אהבה מאוד זמירות שבת ודרשה מאיתנו לשיר

לפחות שני שירים לפני שפונים לברך ברכת המזון.

כגודל אהבתה לזמירות שבת, כך היה גודל שנאתה

לזמירות שמחרבות את הדקדוק והשפה העברית.

אחת מאותן זמירות נאלחות היה הפיוט "כי אשמרה

שבת" – האופן בו המנגינה חתכה את המשפטים

והמילים הוציא אותה מדעתה. לפיכך, נהגתי לשיר

באדיקות איתה ולה לפחות זמירה אחד שאהבה

ולפחות זמירה אחת שתיעבה. שמחתי לעזור לסבתא

לשמר את התחביב שלה, אך גם כאן, הפלא ופלא,

ככל שנקף הזמן מצאתי שסבתא מחייכת אליי חיוך

אוהב בעת שאני מנסה לעצבן אותה, גם כשהיא כבר

לא הייתה מסוגלת לשיר יחד איתי.         

  סבתא אהבה לספר לנו סיפורים, שלא להגיד

אהבה מאוד. היא הייתה מספרת סיפורים מחוננת

שסיפרה לנו סיפורים רבים מספור על חייה, חיי

משפחתה, חיי הקיבוץ, ההיסטוריה של עם ישראל

וההיסטוריה העולמית. אני מאמין ששמענו את

סבתא מספרת כל סיפור שלה עשרות, אם לא מאות,

פעמים במהלך חיינו. לא היה ניתן לעצור אותה

כשהתחילה לספר סיפור, ולעתים, סיפור עקב אחרי

סיפור אחרי סיפור במשך שעות ארוכות. יחד עם

זאת, כמעט תמיד מצאנו עניין רב בסיפורים של

סבתא.

  ברבות השנים כבר זכרנו בעל-פה כמעט את כל

הסיפורים של סבתא ,והרגשנו לעתים רוויה מסוימת

משמיעת אותם סיפורים. אולם זמן נוסף חלף

וסבתא התחילה להתקשות בדיבור, בעת שגם

המחשבה שלה כבר הפכה להיות איטית יותר. וכך,

אותם סיפורים מעוררי עניין, שהפכו לפעמים לעול

מסוים, הפכו שוב להיות דברים שהשתוקקנו לשמוע

ברצף מפיה של סבתא. והיום אנחנו ניצבים כאן

בפעם האחרונה, ומבקשים לשמוע את הסיפורים,

לשמוע אותם רק עוד פעם אחת מפיך, סבתא יקרה.  

 

סבתא יקרה

ירון מולוב
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אבל אנחנו מבקשים ואין עונה, מתקשים להאמין

שנצטרך למצוא מישהו אחר שיספר לנו את

סיפורייך, מתקשים להאמין שנצטרך להסתמך על

זכרוננו בלבד בשביל לדמיין אותך מספרת לנו את

אותם סיפורים. מקווים שנצליח לספר את אותם

סיפורים שסיפרת לנו באופן שישמח אותך, בזמן

שתקשיבי להם שם, למעלה. מקווים שאת וסבא

בנימין תקשיבו להם יחד ותחייכו אלינו. אבל גם אם

קצת תתעצבני על הפרטים שנשמיט או נעוות רק

תזכרי שהכל נועד בשביל לעזור לך לשמר את

התחביב שלך. 

  בהזדמנות זו אני רוצה להודות מכל הלב בשם כל

המשפחה לצוות בית סביון על שעשיתם לילות

כימים בעת שטיפלתם טיפול מסור בסבתא היקרה

כמו שרק אתם יודעים. כן, לפעמים הצטרפנו אל

סבתא בדרישות ובקיטורים, אבל דעו שגם אנחנו

וגם סבתא הערכנו את העבודה שעשיתם מכל הלב.

הענקתם לנו ולסבתא את ההזדמנות לעבור את

שנותיה האחרונות עם הרבה שמחה. יותר מכפי

שתוכלו לשער.

  עוד אנחנו רוצים להודות לכל אנשי הקיבוץ

שעזרו ותמכו בנו במהלך השנים האחרונות, ובכלל,

בעת כל ביקור וביקור בקיבוץ. לא אזכיר את

שמותיהם כי הם רבים מספור, אבל אותם אנשים

יודעים במי מדובר. תודה לכם.

 אספר כי לפני כשבועיים זכינו, שקד ואני, להפגיש

את סבתא עם בתנו הבכורה, הנינה הרביעית של 

סבתא – שיר הדסה. כפי שציינתי קודם, סבתא

הייתה אדם של מילים, הרבה מילים. יחד עם זאת,

בשעה שהגענו, סבתא כמעט וכבר לא הצליחה

לדבר, אולם לא הייתה נדרשת שום מילה נוספת

בשביל לתאר את החיוך שהיה מרוח על פניה בשעה

שפגשה בפעם הראשונה את שיר-הדסה שלנו. 

  אמרתי לאמי לאחר הביקור, כי הרגשתי שסבתא

השלימה את מה שרצתה להשלים, ואני חושש

שהסיפור שלה עתיד להגיע לסיומו בקרוב. אתמול

התבשרנו באמיתות תחושתי לאחר הביקור. 

  כולי תפילה שסבתא המשיכה לעולם הבא עם אותו

חיוך שחייכה כשפגשנו אותה לפני שבועיים.

  אסיים ואגיד כי סבתא התעקשה שנשיר את כל

שירי וזמירות השבת בחדר האוכל, את כולם מלבד

את הפיוט אשת חיל. היא טענה שמדובר בשיר

שוביניסטי להחריד, וסירבה בכל תוקף לשיר אותו.

ואכן קשה להכחיש כי אשת החיל בשיר היא אדם די

עסוק ביחס לבעלה. אך אל לכם לטעות, סבתא גם

התעקשה וביקשה שלא לזהות אותה כפמיניסטית.

היא פשוט הייתה היא – אישה רבת פעלים ועיסוקים

שעוררה בנו השראה מאז ולעולם. בעקבות זאת,

סבתא השביעה אותנו שלא להקריא את הפיוט אשת

חיל בהלוויה שלה, מה גם שסבא בנימין בהחלט לא

ענה לתיאור בעלה של אשת החיל שבפיוט. אבל יחד

עם זאת, הקושי הגדול שלי בבקשתה הוא, שלי,

באופן אישי, נשמע שהפיוט נכתב עליה. 

אוהבים וכבר מתגעגעים, 

הילדים, הנכדים והנינים

-15-

בית קבוצת יבנה

משתתפים בצערך עם פטירת
אחותך הצעירה

איֶלנה 

מן השמים תנוחמי

לליאורה צרויה

-13-

ז"ל



סיכום קדנציה של ועדת דת תשפ"א-תשפ"ג

באחד מגיליונות מבית). המלצה זו התגבשה לאחר

שהרב פרס בפני הוועדה את האפשרויות הקיימות,

ואת חילוקי הדעות בין הפוסקים בנוגע לפתרון

המוצע. על אף שאין קונצנזוס בנושא בין הפוסקים,

הוחלט להמליץ לאספה לאמץ פתרון זה, מתוך

מחשבה שהוא ימנע חילול שבת בשוגג או במזיד,

יותר מאשר פתרונות אחרים, לפחות לפי חלק

מהפוסקים. 
 

הסוגיה השנייה שבה דנו הינה סוגיית מנגנוני השבת

בקלנועיות החברים. אנו נתונים במצב שבו

למנגנונים הקיימים יש עלות גבוהה ושרידות נמוכה,

בנוסף להיותם לא תמיד בטיחותיים. גם דברים אלו

הובאו על הכתב מעל דפי עלון זה. סוגיה זו מערבת

נושאים של שמירת שבת אל מול שאלות של

בטיחות. ביררנו והבהרנו את המצבים בהם ראוי

להימנע משימוש במנגנון (מצבים בהם ישנה סכנה

למשתמש), כמו גם מצבים בהם נכון להשתמש

במנגנון זה. אני תקווה שעם המהלך הנרקם לעדכון

הקלנועיות שברשותנו לדגמים חדשים יותר, יקבל

גם נושא זה פתרון טוב יותר מהקיים כיום.
 

בשתי הסוגיות לעיל, עמד למול עינינו המתח הקיים

בין חובתה של הקבוצה לייצר את התנאים לקיום

תורה ומצוות, ובין אחריותו הפרטית של החבר בכך

(מתח זה מצוי בצורה נהירה אצל משה אונא במאמרו

"הדת בחיי היחיד והציבור", 1945, מובא בספרו

"הקהילה החדשה" עמ' 89-97). השתדלנו לבחור

באפשרות המעניקה פתרון רחב ככל הניתן לקהילה,

ולכל פרט בה. 

קובי שטיין

ועדת דת הנוכחית החלה את עבודתה בחשוון

תשפ"א, וכעת מלאו שנתיים לפעילותנו. כבר בפתח

הדברים, ברצוני להודות לחברי/ות הוועדה: יהודה

שריד, צילה גינוסר, אסף כהן וניר בטר, וכמובן לרב

אילעאי, אשר תרומתם לחשיבה המשותפת בענייני

הדת אשר אפשרה את העשייה הציבורית שאליה

נדרשה הועדה. בזה לא תמו התודות, אך אלו תבואנה

אגב הדברים, וב"ה שבעסקי הדת ישנם רבים

הנותנים מכוחם ומרצם.

את תחומי הפעילות של הוועדה לענייני דת ניתן

לחלק לכמה תפקידים עיקריים, ואפרוט את עיקרי

הדברים אשר נעשו תוך חלוקה לתחומים כפי שזו

מוגדרת בתקנון מוסדות הקיבוץ.

לתת מענה לשאלות הקשורות בפסיקה הלכתית

לשמר ולחזק את לימוד התורה בקיבוץ 

במהלך השנתיים שבהן פעלה הועדה, עלתה מספר

פעמים השאלה אודות מגוון השיעורים התורניים

הניתנים בקיבוץ. כחלק מבחינה זו, יזם הרב אילעאי

שאלון שהועבר בין החברים אודות השתתפות

בשיעורים הקיימים, כמו גם על תנאים שיאפשרו

השתתפות רבה יותר. אנו מקווים כי ההתאמות

שייעשו לאור שאלון זה יגבירו את שביעות הרצון

ואת המגוון בתחום זה. כמו כן, במהלך הקדנציה

שלנו, דוד הראל, אשר דאג למלמדים מדי שבת לאחר

תפילת מוסף, ביקש לסיים את תפקידו, ואת מקומו

תפס אלי כהן. את מלמדי השיעורים בליל שבת

בשבתות חורף ממשיך להזמין מרדכי בר-דרומא

(גוגל). לשלושתכם, תודה. 

שתי סוגיות הלכתיות הנוגעות לציבור עלו על

שולחנה של הוועדה. הראשונה הייתה נושא שיטת

חימום המים בשבת בשכונות החדשות. המלצת

הוועדה הייתה לאמץ את המנגנון הכולל מיכל חיצוני

אשר מאיץ את חימום המים, אשר מחובר בצינור אל

הדוד המרכזי (פרטים הלכתיים הוצגו על ידי הרב

להכין דיונים בשאלות הלכתיות הקשורות
לאירועים ולסוגיות  העולים מעת לעת

זכינו שהוועדה שלנו כיהנה לקראת ותוך כדי שנת

השמיטה. הוועדה פעלה לקראת שנת השמיטה יחד

עםענפי המשק הנוגעים בדבר. אשרינו שמרכזי

הענפים החקלאיים שלנו מגדילים ראש בכל הנוגע 
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לסוגיות הדתיות הנוגעות לתחומם, וכל נושא היתר

המכירה, ועבודת הקרקע במהלך שנת השמיטה זכו

לשיתוף פעולה מלא, ואף הובלה של הנוגעים בדבר.

תודה לכם. 

כמו כן, לקראת ותוך כדי שנת השמיטה נגענו בנושא

בהיבטים החינוכיים והעיוניים. הוצע להורי ילדים

בגילאי היסודי ספר שמיטה של הרב אברהם סתיו

ובתיה סתיו במחיר מסובסד (יש עוד מעט עותקים

אם יש מעוניינים), וכן קידמנו עם החינוך פעילות

חינוכית סביב השמיטה, יחד עם הגד"ש, בחלקה

המיועדת לכך. כמו כן, תודתנו שלוחה אל זאב

ספראי אשר הציע עצמו ללימוד מסכת שביעית

במהלך שנת השמיטה. לימוד זה התאפשר במהלך

השבועות שבין פסח לשבועות. 

 

סוגיה נוספת שאליה נדרשה הוועדה הינה הרחבת

עזרת הנשים בקומה התחתונה בבית הכנסת. הוועדה

המליצה, יחד עם ועדת בית הכנסת, לבחון סוגיה זו

על מנת לאפשר למספר רב יותר של נשים להשתתף

בתפילה באופן שבו תרגשנה חלק מהציבור. יש לציין

כי צורך זה עלה מכמה כיוונים.

מצד אחד, עלה הצורך בשל חוסר נגישות הקיים

בקומה העליונה עבור נשים אשר מבקשות להגיע אל

בית הכנסת עם ילדים/עגלות, תוך ידיעה שלעיתים

ייאלצו לצאת בחיפזון עם ילד/ה סורר/ת. מצד שני,

עלה רצון של כמה נשים להתמקם במקומות,

שמאפשרים בו זמנית לראות ולשמוע את המתרחש

במרכז בית הכנסת. סוגיה זו עוד לא באה על

פתרונה, ואני מקווה שישבו על המדוכה גם בעתיד.

לצערי, האסיפה בחרה לא להקים צוות חשיבה

מסודר בעניין.
 

סוגיה נוספת שעלתה לשולחן הוועדה הינה נסיעת

רכבי חירום, לרבות של רופאים ואחיות הבאים

ויוצאים מהמשק בשבת במרחבי הקיבוץ. לאחר דיון

בוועדה, עלה כי השאלות ההלכתיות בנושא זה הן

שוליות ביחס לשאלות הקהילתיות, של צביון השבת

ובטיחות, כנגד הקלה על הנושאים במלאכה חשובה

זו, של התערבות במצבי חירום. עולה כי שאלת

פיקוח הנפש לא מכתיבה אם הרכב יעצור בשער

הקיבוץ או ליד בית החבר/ה, ועל כן הנושא הועבר 

אולי התחום החשוב ביותר של הוועדה, הוא דווקא

התחום שעל פי רוב מתנהל בזכותם של אנשים רבים

שאינם נמנים עם הוועדה. תודתנו שלוחה בראש

ובראשונה לוועדת בית הכנסת, ובראשה עידו עפרוני

ויהודה מרוז, אשר דאגה לצרכינו הדתיים במרחב

הנוגע לתפילות (מדי שבוע, ובמיוחד בחגים), בבית

הכנסת ומחוצה לו (במיוחד בזמן הקורונה). כמו כן,

תודתנו שלוחה לצוות ענף המזון, ובראשו גמליאל

אטיאס, אשר עמלו רבות על כך שכולנו נקיים את

מצוות "ושמחת בחגך", והרי כבר אומרת הגמרא

(פסחים ק"ט, א) כי אין שמחה אלא בבשר ויין. על

אף שוועדת דת לא נדרשה כמעט בכלל לעסוק

בתחומים אלו, אין הם כמובנים מאליהם ואנו רואים

לנכון, כחלק מתפקידי הועדה, לומר עליהם תודה. 

  נושא נוסף שאליו נדרשנו הוא נושא המזוזות,

התפילין והטליתות. בעזרתו המסורה של ישראל

זלקינד קיימנו בדיקות תקופתיות של מזוזות

(במיוחד לאור הצורך שעלה מהמעברים הרבים בשל

הבניה), וכן נדרשנו אל תקצוב הטליתות אשר נראה

כי דורש התאמה למחירים הקיימים כיום בשוק. 

לספק צרכי דת שונים לציבור החברים

ליזום אירועים לשמירה ולחיזוק הצביון הדתי
והרוחני בקיבוץ

אחד מתפקידיה הבולטים של הוועדה הוא ליזום

אירועים, כדוגמת ימי עיון ולימוד ופעילויות בעלות

ציביון דתי. קיימנו ארבעה ימי עיון במהלך הקדנציה

שלנו: "שמיטה: רעיון ומעשה", "תמורות במצוות

סוציאליות במרוצת הדורות", "חופש ושחרור: רעיון

ומציאות", "תרבות המחלוקת: מהמקרא לימינו". 
 

יש לציין כי בימי עיון אלו עולות שתי שאלות

מרכזיות. האחת, האם ישנה הצדקה לקיומם, בהינתן

שהציבור  אשר  פוקד  אותם  לא  עולה  על  30  איש

בנקודות השיא, ולפעמים יורד מתחת לעשרה

בנקודות השפל? שנית, האם בימי עיון אלו נכון

להזמין מרצים מן החוץ (בתשלום), או להסתמך על

כוחות פנימיים של חברינו וחברותינו, שידיעותיהם

 

לדיון בהנהלת הקהילה, בשיתוף עם ועדת הרכב,

והדברים התפרסמו בעלון זה.
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לכוון את ענפי הקיבוץ ומוסדותיו בנושאים
הקשורים לדת

 שיתופי פעולה של ועדת תרבות, יחד עם ועדת בית

הכנסת וועדת דת, לשם קיום פרויקטים המשיקים

לשלושת התחומים גם יחד.

לטפל באחזקת המקווה והפעלתו התקינה,
ולתפעל ולתחזק את בית המדרש.

התורניות וכישורי ההוראה שלהם מאפשרים לימוד

איכותי? בשאלה הראשונה, הכרענו לעת עתה כי אכן

נכון להמשיך במסורת זו, אך גם אנו תוהים כיצד

ניתן להגדיל את מספר המשתתפים בלימוד (דרך

אגב, את הלימוד שנעשה בחדר-האוכל לאחר תפילת

שחרית בחול המועד, ניסינו להחזיר, לאחר שפסק

בעקבות הקורונה, ונוכחנו שאין מספיק ציבור

להמשיך זאת ועל כן הפסקנו). לגבי השאלה השניה,

נעשה ניסיון לשלב בין שתי האפשרויות. אנו תקווה

שהדבר לרוחם של החברות והחברים אשר מגיעים

אל ימי העיון, וכמובן מזמינים את הציבור להביע

עמדה בנושא זה. 
 

בנוסף לימי העיון, קיימנו לימודים בליל הושענא

רבה, וכן לימודים לתיקון ליל שבועות, בעזרתה של

חמוטל דברת איתן. בהזדמנות זו ברצוני להודות

בשנית ליעקב וכמן על פועלו למען קיום לימוד ליל

שבועות בבית המדרש בשעות הקטנות של הלילה

ועד לתפילת שחרית בהנץ החמה. לבסוף, השתתפנו

בתקצוב אירועי שיא בבית הכנסת ביוזמתו של עדו

עפרוני, לרבות הופעה של יצחק מאיר ושבת חזנים.

יש לומר כי נושא זה דורש דיון מסודר ובחינת

הדברים, בשיתוף שתי הוועדות. 

צרכי דת נוספים אשר עליהם אמונים אנשים טובים,

כוללים את הדאגה לבית המדרש, אשר על הצד

הלוגיסטי שבדבר התנדבה לתפקיד עדי כץ, אשר

החליפה את מרים בר-דרומא עם כניסת הוועדה

לקדנציה. לשתיכן תודה. תודה גדולה גם ליעקב

וכמן וליוסי בן-טולילה, אשר דואגים לספרים בבית

המדרש ועל קטלוגם. במהלך שנת העבודה הראשונה

של הוועדה, עלתה בקשה מצד האמונים על הקטלוג

להכניס תוכנה שתאפשר גישה קלה יותר אל הקטלוג

ומציאת הספרים. הנושא נדון בוועדה, ולצערנו,

לאור ההערכה כי מעטים האנשים העושים שימוש

בדבר, לא הייתה הצדקה לתקצובו. אם הדברים

משתנים, כמובן שראוי לחשוב זאת מחדש.

כמו כן, תודה גדולה לחנה פלק על הטיפול המסור

באחזקת מקווה הטהרה, ותודה לאיילת אריכא שנעתרה

לבקשתנו ונכנסה לפני כשנה וחצי לסייע לחנה

במלאכה. כמובן תודה גם לצוות הבלניות המסור. 

 

על עניין השמיטה כבר הרחבתי, אך כמובן שלא רק

בכך ישנה הכוונה דתית. דבורית אדר אמונה על

תחום הכשרות במטבח, ועל כך תודתנו. נושא זה

עלה לדיון לאור שינויים בצוות המטבח בשנתיים

האחרונות. הן חילוף השף והן התגברות של צוות

שאיננו בקיא בענייני כשרות על חשבון צוות יבנאי,

דרש חידוד של נהלי כשרות במטבח, ועל כך עמלו

הרב אילעאי, גמליאל ודבורית. 

ועדת דת גם נדרשה להכוונה באירועי תרבות. עוד

יש לנו מה להשתפר בכל הנוגע לתפילות באירועי

תרבות (לרוב מנחה וערבית), ובמיוחד כאשר אלו

מתנגשות עם מלאכת החיסול. עם זאת, קידמנו נוסח

תפילה מודפס ודיגיטאלי שילווה טיולים ביום

ירושלים, וכן אני מקווה שבעתיד נוכל לראות

לסיכום:

ועדת דת הינה ועדה שלרוב, פועלה הוא מאחורי

הקלעים, ולא פעם נראה שהחברות והחברים כלל לא

מודעים לתפקידיה השונים. פועלה הוא בעיקר 
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ביצירת הפלטפורמה עבור היחיד והקהילה לקיים

אורח דתי של שמירת תורה ומצוות על פי רוח

"תודה ועבודה". אני מקווה שפעילותנו הייתה נאמנה

למשימה זו, ומתנצל בפני כל מי שמסיבה זו או

אחרת לא הצלחנו לענות על צרכיו ו/או רצונותיו 

בתחומי הדת. אני מאחל הצלחה רבה לוועדה

הנכנסת, ובראשה גלי כוכבא, וכמובן מזמין כל אחד

ואחת להיות מעורבים יותר בתחומים השונים

הקשורים אל הוועדה, אלו שנפרסו לעיל ואלו שאולי

נעלמו ממני בעת כתיבת הדברים.

                                    בב"ח לתו"ע.



נח חיות

משולחנו של המזכיר

-19-

חברי המועצה ישובו ויתכנסו ביום שלישי הקרוב

לשלושה נושאים: נוהל הנצחה, נוהל פרגולות

ומחסנים, הארכת חופשת לידה. כזכור הטילה

המועצה על הנהלת הקהילה להקים צוות שיכין

נוהל שיסדיר את האפשרויות ואת התנאים להנצחה

אישית על ידי משפחותיהם של חברים שהלכו

לעולמם. הצוות סיים את עבודתו והנוהל יפורסם

על הלוח ויידון במועצה. 
 

ועדת מתאר היוצאת הכינה נוהל לפרגולות

ומחסנים לקראת כניסתם של החברים לדירתם עם

סיומה של אבן דרך ראשונה. המטרה היא לשמור

על חזותן של השכונות שלנו מצד אחד מבלי לכבול

את החברים לכללים נוקשים מדי. גם כאן נבקש

להיוועץ בחברי המועצה. 
 

בנושא השלישי (אם הזמן יאפשר זאת) יציג הצוות

להארכת חופשת לידה את הצעתו לתקנון חדש

שמאפשר הארכה של חופשת הלידה. הצוות שהוקם

על ידי האספה נדרש לאתגר המורכב כיצד לשמור

על איזון בין סמכות החברים והחברות לקבל

החלטות אישיות ומצד שני לשמור על השותפות

באמצעות הצבת "תג מחיר" שנובע מהחלטות אלה.

מהמועצה יעבור הנושא להחלטת האספה. 
 

כזכור, דיוני המועצה פתוחים לכלל החברים.

בשבוע האחרון נעשה מאמץ גדול להביא לסיום את

תוכנית הפיתוח באבן דרך אחת. נסללים כבישים,

נוצקים שבילי בטון ומשפרים את פילוס השטח ואת

ניקוזו. על העבודות אחראי הצוות של ביננפלד ועם

סיומן ניתן יהיה לחזור ולרכז מאמץ בבניית אבן

דרך 2. אכלוס הדירות כמעט ונשלם (מלבד שתי

משפחות) וכן נמשכת העבודה על תיקונים שונים,

בעיקר בתחום החשמל וסיום העבודות מחוץ לדירה.

גם כאן עיקר המאמץ הוא בצד המזרחי, וכשזה

יסתיים, יעברו אנשי המקצוע לצד מערב להשלמת

העבודה גם באזור זה, כולל תחום הפיתוח. 

בנייהלקראת מועצה

כבכל שנה בחודש נובמבר, אנו נערכים לדיוני

התקציב. החל מהשבת הבאה (פרשת ויצא) נעסוק

בתמחיר 9 חודשים של שנת 2022 ומשם ניתן יהיה

לקבוע את תקציבי ההשקעות ואת תקציב הקהילה.

בשנה החולפת נהנינו משנה ברוכה (שנת 2021)

והשנה נצטרך לחזור ולהצטמצם ולכלכל את

תקציבנו בזהירות. לקראת הדיונים אנו תרים אחר

דרך מתאימה לשיתוף הציבור גם במפגש בעל אופי

אחר, שלא דרך האספה. נשמח לרעיונות

ולמעורבות החברים.    

 

לקראת תקציב 203

מרפאה

שעות קבלה ד"ר מיטל:  יום א' (27.11) - 17:00-15:45,  יום ג'  (29.11) -
13:00-9:00, יום ד' (30.11) - 16:00-15:00

מוזמנים לקבל חיסוני שפעת בשעות הקבלה.  
   בריאות טובה, צוות המרפאה

טל. 08-8548300, אחות חירום 050-6998317, איחוד הצלה –
mrkyavne@clalit.org.il :1221, דואל



על השירים: יצחק ברוכי

bimkomon@gmail.com :הכתובת לשלוח מאמרים למערכת
המערכת: דינה ספראי, טליה גולדנברג, תמר דגני, ניר יעקבי ושרית פישביין

ָמה ֶׁשֵּיׁש ִלי לֹוַמר ָל הּוא ְסָתו, הּוא ְסָתו

א יֹוֵתר ְועֹוד ַמֶּׁשהּו ַר

ֶׁשֵאיֶנּנּו עֹוֶלה ַעל ַהְּכָתב

.עֹוֶלה ַעל ַהַּדַעת ָּכל ָּכ ַא

 

ְּכמֹו ַהְּתֵכֶלת ַהּזֹו ָּבְרִקיִעים

ְוָהאֹור ַהְּסָתִוי ִמָּסִביב

ֶׁשֵאיֶנּנּו ְּבֶעֶצם ִּכי ִאם, ִּכי ִאם

ִמְפָרָעה ַעל ֶחְׁשּבֹון ָהָאִביב.

 

ָמה ֶׁשֵּיׁש ִלי לֹוַמר ָל הּוא ֶזה, הּוא ֶזה

ֶׁשָהמֹון ִמְצֲעֵדי ֲחצֹוְצרֹות

ֶנְחָנִקים ִּבי ְּבתֹו ֶהָחֶזה

ְּכמֹו ַהֶּנֶפץ ִּבְׁשִבי ַהִּנְצרֹות.

 

 

מה שיש לי לומר לך / יוסי גמזו

ְּכמֹו ִאְּלמּות ֲאֶׁשר ֵאין ָלּה סֹוִפים

ּוְכמֹו ְּבִכי ֲאֶׁשר ֵאין לֹו ָׂשפֹות

ּוְכמֹו ָים ַהְּמַגְמֵּגם ַלחֹוִפים, ַלחֹוִפים

ֶאְסֵּפַרְנטֹו ִנְצִחי ֶׁשל סּופֹות.

 

ָמה ֶׁשֵּיׁש ִלי לֹוַמר ָל ְּבקֹול, ְּבקֹול

הּוא ֶׁשָּכל ֶׁשָּׁשַמְעָּת אֹו ָרִאיָת

עֹוד ֵאיֶנּנּו ַּגם ֶרַבע ִמָּכל

ָמה ֶׁשֵּיׁש ִלי לֹוַמר ָל, ְּפָרִאית.

 

ְּכמֹו ַהֶּׁשֶקט ָהָרם, ָהעֹוֶלה

ַעל ִּפְסגֹות ַהְּדָבִרים ַהְּגדֹוִלים

ְויֹוֵדַע ָּתִמיד ְלַמֵּלא, ְלַמֵּלא

ֶאת ָהֶרַוח ֶׁשֵּבין ַהִּמִּלים.

 


