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 זאב ספראי /  מזל של הפטרה

 

באשר   שונים  מנהגים  ישראל  בספרות 

קדושים. לא  -מות  לקריאה של הפטרת אחרי

בהם זו    ,נרחיב  היא  המקובלת  ההפטרה  אך 

קדושיםקמהגם   בפרשת  פרק    ,ובלת  מעמוס 

ט'. הפטרה זו נופלת השנה בשבת שאחרי יום  

ממלכת  העצמאות בבני  עוסקת  הפרשה   .

מבלי  ישראל,   אותה  לקרוא  אפשר  אי  אבל 

 רת, שבעצם מדובר בנו. להרגיש, בצמרמו

ישמיד  לא  שה'  בהבטחה  מתחילה  הפרשה 

הנעותי בכל הגוים  את בני ישראל. הם יגלו ו" 

יש בית  יפול    לאראת  ולא  בכברה  ינוע  כאשר 

סינון, ר ארץצרו של  פעולה  נעשית  בכברה   ."

הה ייתכן    ירעיקחלק  לא  אך  בכברה,  נשאר 

נספחים.   גרגרים  או  ינשור ממנה המוץ  שלא 

שנשא מי,  או  שנמה,  מי  הוא  בכברה  אר  שר 

מכן  לאחר  לפירורים.  התפורר  ולא  בגוש 

ו" ארצה  הגולים  דויד יחזרו  סכת  את  אקים 

"שארית  אישר  ם ע  ,"הנפלת את  יירש  ל 

ואנו נזכרים בשרידי השלטון הנוצרי    .אדום"

 ש כיבוש אבל שלטון זר. בארץ, לא ממ 

אמנם   לטובתנו.  רק  איננו  המאזן  כאן  עד 

יותר מאשר אי סוכת דוד הוקמה והיא בנויה  

 ,אדרבה  .פעם. אבל עשרת השבטים לא חזרו

הם אבדו לעד, חזרו גולים רבים אך גם רבים  

  או איבדו את דרכם אלינו.  דומשהו רבים

קשורה לארץ  ההפטרה,  השיבה  כדברי   ,

החקלא נא"  .ותבשיקום  באים  ימים  ם  והנה 

במשך    ה' ענבים  ודרך  בקצר  חורש  ונגש 

לכאורההזרע הגזמה  ,".  וכי    .ולפנינ  דרך 

ייפגש בקוצר )לפני הזריעה(  ? ייתכן שהחורש 

החקלאי   ואם  זריעה.  בלא  קציר  אין  הרי 

בזעדיין   לו  עה,ירעסוק  יספיק   ,אבוי  לא  כי 

בקציר.   בשאלהלעסוק  עסקו  לא   . הפרשנים 

חקל עמד ריאליה  לא  אך אית  עיניהם,  נגד  ה 

שאלו נא חקלאי וראו ש'ברכה' זו היא בעצם  

וי ברמת היבול, קללה. משך החריש איננו תל

בו החל החריש.  ובמועד  בכמות השטח  אלא 

  חריש בזמן הקצירה איננו סימן ברכה.

חקלאיפית  לעספרות  ב המודל   וח  מככב 

היא   בו  בוסרוף,  אתר  בשם  חוקרת  שפיתחה 

את   הפלשמסבירה  החקלאי.  בי  יתוח 

זרעו   המסורתית  פעם   , לסרוגיןבחקלאות 

בור. בשלב פיתוח   -  םיבשנתי ושנה  שנה זרע 

של עוראשון   בסיוע  שנה,  בכל  לזריעה  ברים 

ו הקרקע  ש  .יבולהזטיוב  משבשלב  תלב  ני 

כאו  קבועה,ה  ייהשקגורם   גידולחר  דו    , ך 

תאר הנביא הוא מצב ים בשנה. מה שמיפעמ

גידול.  ,כזה דו  הגי  של  את  דול הקוצר 

ה פוגש את  השניהראשון,  הגידול  של  . חורש 

זה של   ישראל למצב  כיום הגענו בארץ  והנה 

כל גידול.  שקצב    דו  אותנו  הפחידו  השנים 

חוסר  של  לשואה  יגרום  האוכלוסין  גידול 

זהמ בשלב  התופיה  ,זון.  משיג טכ-רוגאח  ני 

 את גידול האוכלוסין. 

יום  לאחר  הנבואה  את  קוראים  אנו 

והנהה בלבוש    ,עצמאות  לא  לפנינו.  הנבואה 

יום של    ,חג ועטרת צבעונית יום  אלא בלבוש 

 . הרבה זיעה(ו) צבע אדמה וחיטה

כ לנו    ,ןאם  איחל  שהנביא  מה  כל  לא 

 יינו". "ד-ו ,התקיים, אך מה שהתקיים רב
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 "... לך  ואני תפילתי"                                

   מות קדושים-אחרי 'פר תשב

   הדלקת נרות - 18:53

 מנחה  – 19:10

 קבלת שבת 

---- 
 בבית הכנסת ן מניי   – 08:30

 גדולה  מנחה  – 13:30

 קטנה מנחה - 17:15

 שטיין של קובישיעורו  – 17:35

   19:55 :תהשב יאתצי

                                                           ! שלוםשבת 

  

 

 

 

 

 

  ,לנועה ותומרובן  לכנה ויוסףבן !( ) שני ניניםלהולדת   למלכה הקשר* 

  לתמר ויגאל הקשר.כדים נ  

 
 

 

 ! ! בזל טו מ

 

  ימות החול בשעהתפילת מנחה ב

 . (תו ירוק)לבעלי  17:15

, לאחר  17:35בשעה הציבור מוזמן השבת, 

בנושא:קובי שטיין לשיעורו של   מנחה קטנה  

 "הדרך לרלוונטיות: בין יישום לחוויה" 

 

 אספת החברים 

 במוצ"ש בזום 

 21.30בשעה 
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דגנית  גלס  /70-80-90-ה נותבני ובל תברכו

ה ַמה "  ִעים -ּטֹוב, ּוַמה -ִהנֵּ  -נָׂ
ַחד -ֶשֶבת ַאִחים ַגם   א'(  ," קלתהילים ) " יָׂ

 לימדה אותנו   ת השנה החולפ 
 ינו נ י ב הקיים  שוני  הכוח הטמון ב על  

 על הערך המוסף  
  פים מוסי   מאיתנו   ת ח וא   כל אחד ש 
 האנושי   -הקיבוצי -המשפחתי עגל  מ ל 

ג  אר שבמ   והטוב   ד ח ו המי ,  פה על הי 
 החיים העדין שלנו. 

 . הן חוזקות   ך ל  צ  א  החולשות שלי,  
 ,  ך ל  הפחדים ש  

 . טחון י ב נחישות ו ר  קו אצלי הן מ  
 רעותה ב ו   רעהו ההכרח שלנו אחד ב על  

 , גרת היומיום בש   לם הש   לקיום המעגל 
 . ות אתגר מ   תקופות ב עוד יותר  ו 

 :אליכם   רקור ז הזה, נפנה    יום ב 
  ם י נ ו השמ ובנות    י בנ ,  בת התשעים 

 ם עי והשב 
  ם עלכ פ  קד מבטנו בדרככם,  נמ 

 , וייחודכם 
 עד כה   נתתם מה ש נודה על  
   הטוב כל  על  ו 

 לנו כאן. מוסיפים    אתם ש 
 , נכיר ונוקיר  נביט 

 . את היותכם חלק מאיתנו 

 , כל אחת ואחד מכם 
 ותי  משמע הוא חלק  
 , אנחנו ש   ה שלמ מהיצירה ה 
 , הבית מ 

 . בית קבוצת יבנה 

 . לכם על היותכם תודה  
  בבריאות   דרככם   ך ש תמ ו תן  י מי י 

 . , נחת ושמחה טובה 
 

נּו  "תודה לאל ו ֶשֶהֱחיָׂנּו ְוִקְימָׂ
נּו ַלַזַמן ַהזֶ   " הְוִהִגיעָׂ

 

ה    ֲעֶטֶרת"  קָׂ ְצדָׂ ְבֶדֶרְך  ה  יבָׂ שֵּ ִתְפֶאֶרת 
א"  צֵּ  "ז, ל"א( ט )משליִתמָׂ

ר.ורחל  לדנמ-עטרה בת מקס ל   ָהג 

בניו תיכון  15גיל  ב   .יורק  נולדת  ,  סיימת 
לל מתמטומהתחלת  כמורה וקה  י ד    , עבדת 

 למימון עלייתך ארצה. 

ניגשת   ,במסגרת סיור מקהלות הגעת ליבנה
מנהל ביה"ס, יצחק אשר, והודעת לו שאת  ל

 כך הגעת להיות מחנכת כיתה ז'.   כאן!   נשארת 

להצ פגשת  הגבהסעה  א,  בנימבקבינה   יןת 
 ...  הכל היסטוריה ,ג. ומשםנהה

 ם.  כ י ת ביתכם וגידלתם את ארבעת ילד בניתם א 

בעלי לקות    ,ונחישותך גדלו בנייךפועלך  ות  בזכ
 כשאר הילדים.  ,השמיעה

תשמ"ד בנכם  בכסלו  את  ישראל,   ,שכלתם 
 ,עם אלדד רון בדרכו לטיול ,מטוסבהתרסקות 

 .חברו

לא וכמורה  כמחנכת  ת נהלכמ  ,נגליתעבדת 
   באולפן הגיור. לכשרות ושבת  וכמורה    ת ו ונ חשב 

החבריםבאס משתדלת  ,פות  ע  את    ל לשמור 
 וערכיו. יבוץ קה

לקרוא אוהבת  שקורה   את  במה  ומתעניינת 
 ת ובעולם.בבי

לתיאטרון לך אהבה  רבות  ,יש  שיחקת    ושנים 
 בחוג דרמה.

ל יטיולאוהבים לשוחח  שנכדייך  השראה לאת  
  ת כל כך אוהבת.בקיבוץ שאתך אי

כותך אנו למדים על  בז ה,  עטר 
בירור מעמיק,  ו  חשיבותם של דיוק 

 לאה. ה   ת ו על התגברות והתקדמ 

 !  רינו שזכינו בךשא
 .90לגיל  הגיעךבברכותינו ב
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לֵּ   'הַאת  ִיְר בְ " ב שָׂ בָׂ ה"ב, ד)  "םֶבֱאמּונָׂה ּוְבלֵּ

 '( י"ט, ט
 

 פויכטוונגר.יעל בת אשר והדסה 

א בתל  צעיר נולדת  ומגיל  ביב 
 י עקיבא.  היית פעילה בבנ

לכא בכהגעת  חלומך   ,ט'יתה  ן  להגשמת 
   ודה.לחיי תורה ועב

י' בכיתה  וגצי  ,  כבר    ,זוגלהפכתם    את 
לעולם  נישאתםולימים   והבאתם  חמישה , 

 .לנתינה וצניעותאותם חינכתם , לדיםי

, בנכם  ,נרצח ישי  (,'94בשנת תשנ"ד )אפריל  
שה דבר  מחבלים,   חותם  טביעבידי 

 ובקהילה.  במשפחה

נית  סדר  היית,  בחבמט ו  אוכלהדר  עבדת בח
ביבנה,  ,  עבודה החנויות  כל  את  ניהלת 

בתיכון מסייעת  את  על   תבאחריו  ,והיום 
לימודצילומי וספרי  במם  עבודה  לצד  חסן , 

 . גדיםהב

פעילה   חברה  את  השנים  בוועדות  לאורך 
החברפובאסו צביון  ומשפיעהים,  ת    על 

 בת.כל כך אוה הקיבוץ שאת

חברים   פטירת  ד  –בעת  לסעודתאת   ואגת 
 ההבראה.

חוגי ומתמידה ב טיוליםו מנותאוהבת אאת 
 . ויצירה נ"ךמרא, תג

נכדידיש לך קשרים מיוח   , נינייךוייך  ם עם 
 .ם תמיד פתוחשיודעים שביתכ

חזון   להגשמת  לנו  תורמת  עשייתך  יעל, 
 ת הדתית והקיבוץ.  הציונו
בך  אשרינו ב!  שזכינו  הגיעך ברכותינו 
 80-ה לשנת

"
ִמְפִר -ְתנּו ּה,  ֶדיהָׂ לָׂ יָׂ ִר ִויַהְללּוהָׂ   , י  ַבְשעָׂ ים   

 " )משלי ל"א, ל"א( ַמֲעֶשיהָׂ 
 

מרלן וסולטרהאבת    ,כוכבה,  ז ון  ב  ל  נה 
(Lebez) . 

יז, שם  עברתם לפר  16בגיל  ונולדת באלג'יר  
 י עקיבא.  הצטרפת לבנ

לש  1960בשנת   עםהגעת  אליהו  גרעין   דה 
ש בני"נחשונים"  שםעקיבא  ל  עברתם    , 

מאתגרי קליטה  וחבלי  בגד"ש  ברחוב  ם 
 בוצי. הקי

אחותו את  לבקר  שבא  נחום,  את    , הכרת 
הצרפו   , םתבאההתהכרתם,  תית  בזכות 

ללובאתם   בית.  כאן  בקלות  הקים  נקלטת 
 של נחום.  יועדנה ויונה ריין, מאמצ עזרתב

 .ת ילדיכםהבאתם לעולם את חמש

 ית מסורה, היית אם במגוון ענפים ודת בבע
ו  10 לעברית  באולפן  בב  20-כשנים   יתשנה 

 ון. סבי

 הבת בחממת הנוי. כיום את עובדת נל

לקרוא  את   ולפנ  לטייל,ואוהבת   קלטפל 
תצמ,  נכדים בכישרון,  רתפרויירת   תקמו, 

  ת.רגווס

אחד   מאומץ  אליכם  מצטרף  שבת  בכל 
ריבת    ,לפחות את  נשכח    האתרוגיםולא 

    ... תולוגית שלךהמי

 

לנו כבכו מוסיפה  את  ה, 
הביתי החום  , לתחושת 

 לך.  בנכונות שברכות ו

בךאשר שזכינו  ברכות !  ינו 
  80בהגיעך לגיל 
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ִשים בָׂ  ינְ "ַחְכמֹות נָׂ ה בֵּ ּה" תָׂ  )משלי י"ד, א'( תָׂ

 
 שה דותן. טובה בת לאה ומ

חניכה   והיית  בגבעתיים  וגדלת  נולדת 

 עקיבא.  ומדריכה בבני

 הגעת לטירת צבי עם גרעין "נחלים" של בני
 ד היום.ע עקיבא, עם חבריו את בקשר

בסמינר מיחינו  ,למדת  הרך, ך  לגיל  וחד 
 מפקחת גני ילדים.  והיית

למוישל וה'נישאת  שכת  מהו.  אלינ  ת געה 
שי"חהתנדבות  לצד  בפיקוח,   ן גב  כגננת 

 היסודי.   ת הספרבבי כסייעתו צבעוניה

יד לרכוש  אוהבת  השאראת  בין  ועוסקת   ע 
מנות, הקשבה להרצאות ומופעי בקריאה, א

נוסטלגי מלאכזמר  י,    וגם  תכשיטנות,  ד ות 
עם  טיולים ובעולם  מהם 'מוישל  בארץ  ה, 

אוסף ק  יצרת  שעוני  ובובות,    יראלבומים, 
 צד אוסף חנוכיות עתיקות.ל

חש המשפחה  לךקשרי  תמיד   ובים  וביתך 

למצבו  את    פתוח. ודואגת  מתעניינת 
ת שיהיו תחותי של כל נכד ונין ודואגההתפ

מותאמים משחקים  את   .םבשבילו  ,בביתך 
 ת הגבינה! וגות עלופגם א

חינוכי  עושר  לנו  מוסיפה  את  טובה, 
 תי, ותרבו

 .80לגיל בהגיעך   וניתברכו !אשרינו שזכינו
 

 
 

" 
ֶכיהָׂ  י  ְדרָׂ ל ֹנַעם-ַדְרכֵּ לֹום" -ְוכָׂ שָׂ ְנִתיבֹוֶתיהָׂ 

 משלי ג', י"ז( )
 

גָ צביה בת לילי ומרטין וָ  ןר  יינ   .ט 

בניו חניכה -נולדת  יורק, 
 קיבא. גאה בבני ע

עם   1969בשנת   הגעת 
להכשרה   גרעין הגשמה, 

יבנה  , ובסיומה   בקבוצת 
 וריה.  טסוהי יצאת ללימודי ארכיאולוגיה

מקרי,    יוסי,  תא באופן  פגשת  המשק,  בן 
התחתנ התאהבתם,  שבות.  ם  תבאלון 

 וגידלתם כאן את ארבעת ילדיכם. 

,  חסנאית ילדים מ ועשור כ עבדת עשור במטבח 
 . רכזת שירותים היית סדרנית עבודה ומ 

רפוא  תמדל ואיכות  "לבורנטית  ית 
ומאז המעבדה    הסביבה"  את  מנהלת  את 

 במפעל השימורים.  

במכון  ,  ניםהתעשיי  התאחדותב  החבר
נשים  ו  התקנים קבוצת  ב"אידיאה", 

 הידברות בין מגזרים.  ל

 חברה   –  את פעילה בחיי הקיבוץ והקהילה
 פה.נשיאות האסובילות ובמועדות וב

ל  פחהבמש  משקיעה ,  תהלכידוודואגת 
בנכדים, בעוגיות   מטפלת    מפנקת 

 נכדים אהובה.  תקייטנ  - , ובקיץמטעמיםבו

ספרים בנושאים  , לקרוא  לית לטיאת אוהב
 לעקוב אחרי אירועים בעולם. ושונים 

 

מקצועיות,  לומדים  אנו  דרכך  צביה, 
 מסירות ומעורבות חברתית. 

   !כינו בךשרינו שזא

 70ברכותינו בהגיעך לגיל 
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ִה  ּה:ְתַהלֵּ "קּום  ְחבָׂ ּוְלרָׂ ּה  ְרכָׂ ְלאָׂ ֶרץ,  אָׂ בָׂ ִכי     ְך 

 ז( )בראשית י"ֶאְתֶננָׂה"  ְלָך
 

 .סטרא בוכלי והדסה אריה בן א

היום חוגג    בדיוק   .70אתה 
 מזל טוב!!

המייסל  בןאתה   קבוצה, די 
מרצם   את  הלשהקדישו    מקוםבניית 

   .המשפח קשריול

ב  תיכוןב אליהולמדת   תנאומכו  ,שדה 
 . קהאגרוטכניו

צנחנים ב  רתתיש הוקפצת    ,באכאו  סיירת 
 .פעמים רבות

רבותבגד"ש    תעבד על כ  ,שנים  אחראי 
ה תיקנת  יש  .םיילאקחהכלים  פצת, 

  .ושיפרת

 ידי ניהול במגוון ענפים.רתת בתפקיש

ע כדור  יבנשיחקת  בנבחרת  בנבחרת  וה  ף 
 הענפים.

 20-כבמשך  ו  ,אהבה גדולה שלך  טיולים הם
החור  על  חתניצ  השנ בסדר    ,ףטיולי 
האופיבו לךיניידייקנות  והמשכת  ם   ,
 . לצד אליקים ,"ירקונים"ב

בין משלב  אתה  במורוסיע  היום   תשק 
 .תיקון אופניים צדל וםהמק

אריה שבנית    ,מפורסם  מותגזהו    ""גרעיני 
 . ומקצועי עכתחביב מושק

אתה  לך.    ים, יקרומורשתה  המשפחהקשרי  
. ממציא עורבמתעניין ומ,  אוהב  אבא וסבא

כל אחד    מפנק  ,יחד עם ציפיבו  חיבהשמות  
 .לפי טעמו

שושלת ל  חיבור  מוסיףאתה  אריה,  
 . ראלשילארץ ו קבוצהלתית, המשפח

   !בך נו שזכינוריאש

 . 70ך לגיל ברכותינו בהגיע

 
 

ַלִבינָׂ " ִאם  אִכי  ִתְקרָׂ קֹוֶלָך" ַלְתב ,ה  ן  ִתתֵּ ה  ּונָׂ
 ב', ג'( )משלי

 
 וייס. ושעויה , בת חנהמלכה מרים

במנהטןלדנו גדולה  ו  ת  בקהילה  גדלת 
הכשרה, בסיומה . הגעת לכאן לומשפחתית

קה  במתמטי  התמקצעתויתה  הב  תטס
 נוך.יחו

שת את יעקב,  פג  בני עקיבא בקנדהנה  במח

ללגרעין    הצטרפתם ,  היבנהאמריקאי 
 ית.  צהיישר לחופה קיבו

ילדיכם ששת  של    את  לערכים  גידלתם 
 ונתינה.  ודתורה ומצוות, לימ

אם ומ  היית  באולפן  בית  העברית  ורה 
 ובאולפן הגיור. 

בשנות השמונים, כשהוקם  מפעל השעונים  
לת הנמכמפעל  ב  תעבד  ,שנה  30ובמשך  

 . תוחשבונהמנהלת ית וקשרי חוץ, מתורגמנ

שמעבר מדר  ,בשעות  כלות  שימשת  יכת 
 . יווית ילד עם צרכים מיוחדיםלובלנית, ו

ע קיבלת  האחרונות,  את  בשנים  עצמך  ל 

עמו "ניהול  ונופותת  ח  ."אילן  ברה את 
לאפייה  ,  צדקההבוועדת   מפג"ש בשותפה 

נים  שדישא,  מתנדבת בחברה קושל טעמים  
 .תורב

זא את  לצד  וסבתא,  ת,  ,  מפנקתאמא 
שרואים בך נכדייך,    32-לכעניקה  קשובה ומ

 מודל.

ם, את מוסיפה לנו מכישורייך מרי
  רבצועיות, ידע במק

 ן טובה. עיו

!  נו בךאשרינו שזכי
ך  ברכותינו בהגיע

 .70לגיל 
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ִפְר֨יֹו  שָׂ  ץ  "ְכעֵּ  ר  ֲאֶשֶׁ֤ ִים  ָ֥ מָׂ י  ל־ַפְלגֵֵּ֫ ַעַֽ ן תֵּ  יִ ֪תּול 
ֹוְבעִ  ֹול    תּ֗ א־ִיבּ֑ ַֹֽ ל הּו  ָ֥ לֵּ ֲאֶשר־ַיעֲ ְועָׂ ל  ה ְוֹכֹ֖ ֶשֶׂ֣

יחַ   ג'( הילים א', ת)" ַיְצִלַֽ
 

 בנצי בן אליעזר וחנה טסלר.

לשורד בכור  משק,  קיבוצניק  בן  שואה.  י 
 ך.מתנשב

שילש  יצאתושריון  בכקצין    רתתיש רות נת 
  . התאהבת במרגלית ז"ל, שם  גלבוע  להמעב

לעול והבאתם  אנישאתם  חמשת    תם 
חיילדי אותם  ועבודה,  כם,  לתורה  נכתם 

צניעות וחיבור לאדמה, עד מותה בטרם עת  
 של מרגלית. 

, עבדת  בה נפצעת  ,אחרי מלחמת יום כיפור
  ניהלת את הענף. ,יותרומאוחר  דספרב

  , מאיר, הקמתם את הבוסתן  ,אחיךיחד עם  
 סירות עצים מיוחדים. תם במטיפח בו

עבודה סדרן  אדמרכז    ,היית  מרכז  םכוח   ,
 . מנהל ייצור במפעל השימוריםו שירותים

 . מטעיםכרם ולחזרת לאחרונה, ל

מייצר שאתה  בנצי"  של  "היין    מותג 
  .ר שניםכבע ידו  ,של אביגדור כממשיכו

אתם   שאתני  יםשנ  14לפני   יחד  לליאורה. 
 נהנים מהנכדים.  

אתה מדי  בשבתות  במניין    מתחזן  פעם 
השבת  ,השכונתי ים  ניגרע  צוחפי  -  ולעונג 

 חובה!

בנצי, אתה דוגמא לצניעות, מסירות, 
 חיבור למקום ולאדמה.  

   !אשרינו שזכינו בך

בהגי לגיל  ברכותינו  עך 
70. 
 
 

 
א ֶכלחֵּ -"ּוְמצָׂ י ֱאֹל-ן ְושֵּ ינֵּ ם" טֹוב ְבעֵּ דָׂ ִהים ְואָׂ

 )משלי ג',ד'( 
 

 .יצחק ויוכבד שרידצביקה בן 

לשורדי  בן  יבנה,  בקבוצת  וגדלת  נולדת 
 אה.השו

"פ  מכ  -  בקבעו  , כמפקד  נח"לב  רתתיש
 .מבצעיתפלוגה 

ארבעת גידלתם את    ביחדו  קיתרבלשאת  ינ
לאמונה, במסירות    ,הנתינו   עבודה  ילדיכם 

 .אחריותבו

וניה וניהול  תעשיה  הנדסאי  את למדת  לת 
 רת יפה הוד. מדג

מרכז   את  אתש  35-וכ  ,מזוןההקמת   הנה 
לשיא אותו  ומביא  מפתח  כולל    ים,מנהל, 

  ות.חקלאלבפרס קפלן  זכייה

בוועדת   חבר  ובנשיאות  ה היית  חברים 
מקשאסיה הדתיים  פה,  הצופים  גרעין  ר 

 .בתיםחשיבה להגדלת הוראש צוות 

דוקו, סרטים טובים,  וס  אתה אוהב תשבצי
 . טיוליםפיות ווגרבי קריאת 

ת בחורי  לכל  פתוח  תל"ם וביתכם  כנית 
 ולמדריכים השכירים בתיכון.

כ נבנ״זכרו  משריד  רואה    -  תם״יי  אתה 
ות להמשיך את השרשרת ולראות דור  שליח

מג את  רביעי  הוריךשים  לצד   וחי  ,חלום 
 סבתא וסבא.

 

הודית ביקה, דרכך השרשרת היצ
 בוצית ממשיכות  והקי

מונה, להשתרש. ערכים, א
 מסירות.  ויצות, חר

   !אשרינו שזכינו בך

 70ברכותינו בהגיעך לגיל 
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 שולחן תרבות מ

י  שבין  ליוהימים  השואה  הום  ה   ןיכרו ז ם  רגש,  ויום  תוכן,  עתירי  ימים  אלו  עצמאות 

 תקווה ועוצמה.      ,קושי

 זמן רב מראש. ,ה הכנה ועשייההרבודורש   ,מורכב כל אירוע בימים אלו הוא

ובבריאותהימים  האלתודה לאל ש עלינו  בטוב  ולחגוג  אותם  ושיכולנו לצ   ,ו עברו  יין 

 יחד. ה  צמה שלועם הע   ,כקהילה וכחברה

 רבות להצלחת האירועים :תים שעמלו לכל הצוורב לב   תודה מק

 ,כרון, צוות תערוכת הזיכרוןיצוות טקס יום הז

 , ם העצמאות וצוות ההגברה והתאורהצוות המפקד, צוות יו

 אשרינו שזכינו!!! תודה לכל המתנדבים והתורנים,   .ידאו וענף המזוןוענף הו

---------- 

    

 ...  ינולאירועים שלפנ ו    

   ,לכבוד יום ירושלים שולי נתן  ערב שירים עם  הזמרת ..." של זהב  ירושלים"  ❖

  הערב בחסות המתנ"ס.. 19:30בשעה  (2.5.21, כ' באייר )יתקיים ביום ראשון

 

- איתמר ושלומית ,עמית –  וילדיהנגה רפל  עם"קפה ספרות"  שמוזמנים למפג  ❖

גידולה  מודדותה של משפחה עם הת  על , ערב בסיפור ושיר -  "ואתאהב בסופה"

י על  איש  זהו ספר  מאתגרת במיוחד.  ,ילדה בעלת צרכים מיוחדים  - רעות של

  ושמחה. מסע בחיפוש אחר השלמה ואושר.כי  ב , האהבה ושנאה, שלום ומלחמ

 בבית עקד.   ,20:30בשעה   (5.5ביום רביעי, כ"ג באייר )  םהערב יתקיי

מישי  מיום חל"ג בעומר ק הניווט בפתח את משחנ ,קוש וההצלחה לאור הבי ❖

הנאה     .ושטרם הספיקאלו לכל ( 30.4-29)  צ ועד יום שישי אחה"צאחה"

 צאו לדרך! . תגרמשפחתית מובטחת, במשחק מושקע ומא
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 ק. הילה

 

העצמאותבה יום    לנו המליצו    ודעות 

ניווטעל   למרות  יישובי  משחק  הילה,  ק'   .

ה למשחק,  ה, לא יצאת הקהילתיות שלהנטיו

ומה האם  לדעת  רצתה  הפסידה.    אבל  היא 

קודם כל פנתה אל צמד תרבות קורונה, שגם 

את  בלי   ושאלה  לאות,  ללא  מפיק  הקורונה 

ורויה זה  רחלי  בעצם  מה  הסבירו:    .היה  הן 

  , חברה בשם "יש לאן"  בעזרתהמשחק הוכן  "

משחק  שמתמחה יישוביים בהכנת  ניווט  י 

הנייד  באמצעות  החבר.  הטלפון  שהו אנשי  ה 

  יום שלם ביבנה, תישאלו, למדו, צילמו, מיפו 

 ויצרו יופי של משחק מקומי".

קנדל משפחתה  ,נטע  עם    , שהשתתפה 

הריים. את אחר הצלמשחק  מספרת: "פינינו  

מ כישורים  על  התבסס  גוונים, המשחק 

הספויל) למשל,   על  ם מיצילו  (רסליחה 

  השמיים   ותרוח  או  פירמידה  כמומשפחתיים  

מקומות    עלומעניינות    שאלות נחמדות היו    ...

ידענו  .בקיבוץ שלא  עם   ,מה  קשר  יצרנו 

היו  חבריםו  הורים  ,שאלות על המדינה  גם.  

בית   בגיל  לדעתהשילדים  אמורים  .  ספר 

מנק סעברנו  בניווט  לנקודה  לולרי  ודה 

טובים    ,וכשנתקענו באנשים  באמצע  נעזרנו 

כמהבדרכנו  הדרך.   עוד   , קבוצות  פגשנו 

אופ על  עם  עצניהתיו  ,נייםרכובות  אחד  ו 

באופניים?"השני".   להתנייד    "חייבים 

   "ים זה מתאים?ולאיזה גילא","רצוי מאוד"

גיל  ,"לדעתינטע:   החווי  ,לכל  א'.  ה  מכיתה 

ובין  מעשירה  ותמסר-טובה,  תודה דורית.  י 

קלה   "למארגנות! צביטה  הרגישה  הילה  ק' 

כ ופנתה  על  במשחק,  חלק  לקחה  שלא  ך 

התרבות בשא-לא-רכב-לצמד   ,להקורונה 

אנחנו  מתכוננים האם אבוד לה? "לא אבוד.  

בל"ג   גם  המשחק  את  בעומר". לפתוח 

 להתראות בשבילים! 
 

  כבר בטח    " החדשהשומר  "ארגון    על  

כעת  שמעתם ביב.  חבר'היש  קבוצה של   , נה 

גיל  ב בקיבוש   ,24סביבות  ועובדים גרים  ץ 

תוכ  ,גד"שב חדבמסגרת  פיילוט  של  נית  שה 

  ושאלה פישביין    נעםהילה פנתה ל  'ק.  הארגון

אמורים דברים  "נעם  .  במה  בכל יפ:  רסמנו 

לעונת  עובדים  שמחפשים  פורומים  מיני 

מאוד    ענותהיוה  ,2021   באיזה   נמוכה.היתה 

פנו אלינו מארגון השומר החדש    ,שלב  אשהו

שהם ל  והציעו חדשה  בתוכנית  להשתתף  נו 

  למרכז   נועם מפנה אותנ  ,בשלב זה  יצים".מר

אלי החדש,  השומר  מטעם    , קיי  התוכנית 

א רקע  לקבלת לענות "לי:  .  כדי  נוצר  הארגון 

לחקלאים לסייע  הצורך  חוק  על  ית  בשמירה 

מרעה  על   חקלאיים  שטחי  בחוות ושטחים 

וטרור.    ,בודדים גניבות  התרחב  מפני  הוא 

של ולת י"גשנ  כנית  משפחות  ל     עזורל   ,ת 

 , חקלאיות  עבודותבו  שמירות  בחקלאיים  

ובמקביל  לסייעמטרה  ב להכניס    ,לחקלאים 

ל עבוד מסלול  צעירים  חקלאיתשל  מתוך    ,ה 

צי  רצון  אידיאולוגיה  ומתוך  להאהיב ונית 

התחום  עלי את  כלים הולהם  להם  עניק 

כעת  שבו  חדש  מיזם  פיתחנו  ,מקצועיים. 

כו  אנחנ ונהנים אדם    חמספקים  לקיבוצים, 

המקצועיתמ להעניק   הרמה  שניתן  הטובה 
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והמבנימ,  תשתיתמהבר'ה,  לח המסגרת  מם 

לצ.  הקיבוצית עירים  מעניקים התחלה טובה 

מועדפת" "תוכנית  ומספקים    במסגרת 

בכח עזרה  מספ  .דם"א  לקיבוצים  על  אלי  ר 

מוק ומפגשים  המועמדים  ראיונות  עם  דמים 

 בתוכנית  ה'על התחייבות של החבר  .תוכניתל

הקיבוכל נהלי  את  בעבודה   ץבד  ולהשקיע 

אומר אלדגשה.  כמה שאפשר כך  הוא,  על    י, 

פערים לסגור  הצעירים  של   האפשרות 

עבודה.   ולקייםכלכלים  ו  מקצועיים מוסר 

שלב   כניתוהת  ,הראשוןההתאקלמות    לאחר 

של   התנדבות  בשבוע    עםפתכלול  פעמיים  או 

עם    ,בקיבוץ קשרים  סביבתם  ויצירת 

הסגור"( )"יציא מהחדר  כי נ  .ה  מוסיף  עם 

החדשמהשוארגון   על   מלהע   מקבל  ר 

בגיוס  מאו  זרעוו  העבודה,   צבא  ד  משוחררי 

ערוצי   שלדרך  מוסיף: .  והפרסום  נועם 

ולא    ,ארך יותר זמן משחשבנותהליך הגיוס  "

שרצינו להיקף  שלושה  הגיעו  בינתיים  .  הגיע 

בנות   ושתי  קוטג  שגריםבנים  דירות    , 'בשתי 

שנה הבחצי    בקיבוץ  להישאר  ואמורים

ולעבו פ  בגד"ש.  ד הקרובה  נמצאים  ה הם 

משבוע יותר  רוצים    האם"   .  "קצת  הם 

למשפחות "  ?"בקיבוץ  להתקשר  כרגע נעם: 

 בין הקבוצהעם מקשר  נ  ."הם לא הביעו עניין

הק של  ,יבוץלבין  ו  בעזרתו  בעזרתה  אסף 

של   שריד.  הראשונית  מוסיף רבקית  והוא 

היקריםילצעמסר   על  "   :רינו  שמחים  אנחנו 

בני   עם  נשמחותמיד    ,עירים שבאים לעבודהצ

   לצוות".שק נוספים שיצטרפו מ
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 בית אריה  ףאסשל מרכז חינוך /  וולחנשמ

שלנו,  החינוך  מערכת  האחרונים  בשבועות 

תודה , ועל כך  ב"פול גז"  הל הגילאים, עבדבכ

החינוך לצוותי  ה  ,והערכה  מאמץ  על 

את  והמחויבות   לשגרה  יללהחזיר  דינו 

חסרות    ,ויציבות רב.  שהיו  הדברים זמן  כל 

היוזמה  פרי  הם  שקורים  והטובים  הרבים 

כולה   התקופה  שלהם.    התאפיינה והעשייה 

המדינה המגבילות, נחיות  הניסיון לאזן בין  ב

לשגרה  לבין לחזור  והצורך  לאור    ,הרצון 

התחלואה האפסית ואחוז ההתחסנות הגבוה  

אצלנו.   להודות  שהיו  שלעיתים    ,ביושרצריך 

   צת "עיגלנו פינות". לקחנו סיכונים מחושבים וק 

על הפסח וההכנות לקראתו לא יצא לי לדווח  

... אזכיר    בזמן אמת. אז לטובת מי שמתגעגע

 . כאן בקצרה מספר התרחשויות

הרך  נת מהגיל  שלנו    -חיל  היא המערכת 

שפתוחות   כרגיל.  מהבודדות  זה בחוה"מ 

רק כנס אליו כאן,  שלא א  ,נושא שראוי לדיון

ש  להיערך  אציין  פשוט    עבודה ה לצד    , לפסח לא 

הרך.  ב אינטנסיבית  ה  זאת  גיל  ,  בהצלחה עברנו 

 בין השאר בסיוע הנוער )המעולה( שלנו. 

( הנוער  של  ותיכוןהעבודה  קראת  ל  (חטיבה 

פח  ,הפסח השנה  בענוהתמקדה  המשק  ת  פי 

בניקיונות  ב  ויותר לפסח ובהכנות  סיוע 

בקי שונים  ב,  בוץבמקומות  בניקוי  סיוע  וכן 

עוד כמובן שיש  נו המבוגרים.  בתים של חברי

הבאות השנים  לקראת  ולשפר  ללמוד    , מה 

הנוער  את  לראות  לב  מחמם  היה  אבל 

לצד  ש  ,למשימה  יםמתגייס)והמדריכים(  

בחסכה שהיה  הכספי  גם ון  יצרה  היא  ה, 

ם יי דור-ביןוקהילתיים    םייאנוש  יםיבורח

 מוצלחים. 

כל  שאבכמו    –צופים   הנוער,  תנועות  ר 

למיניהם   והטיולים  החוץ  פעילויות 

ובמהלך הפסח   ,החלטנו לא לוותרמושבתים.  

יממה כל אחד כולל    ,יצאנו לשני טיולים של 

מ היה  בלילות.  בשטח  ומרגש  רשים  לינה 

האחריות  התפקוד  את  ת  לראו של ולקיחת 

בוגרות )שכב"ג( בהכנות, בהדרכה  השכבות  ה

הטיולי של  היובתפעול  חווי ם.  חשובה  יתה  ה 

 גם יחד. ולחניכים ומעצימה למדריכים 

היום  ומ ועד  הפסח  א  -אז  כיתות   'ו-'ילדי 

משמעותית  מתקופה  עבודה   ,נהנו  שכללה 

)מוזמנים  הבמשק   ומתפתח  ההולך  ילדים 

ניקיונות, פעילויות סביב כל לבקר(, טיולי ם, 

החשובים   פסח,   –האירועים  הבחירות,  יום 

שתתפות במפקד יום  ימי השואה והזיכרון, ה

עם  נפגשנו  והשבוע  ועוד.  ועוד  העצמאות 

אהובה טלוויזיה  סדרת  גם   ,כוכבת  שהיא 

רונן וירדנה  פנחס  של  שסיפרה   ,נכדתם 

האמיתיים    לילדים החיים  מאחורי שעל 

בקרב   התרגשות  הקלעים.  נרשמה  הילדים 

פעילויות  ...     רבה של  גם משפע  נהנה  הנוער 

חוליות" "טיול  כולל  מוצלח   מגוונות, 

הי"בניקים   ת משמעותיופעילות    ,בהובלת 

הזיכרון ויום  השואה  יום  השנה    .סביב 

למיזם   לזכרם"  ארצי ההצטרפנו    . "רצים 

זו י  ,במסגרת  הזלקראת  לחכריום  לי  לון 

ל שכבה עם בני כהתקיימו מפגשים של  צה"ל  

את  משפחה של אחד הנופלים שלנו, שסיפרו  

 סיפורו. בהמשך התקיים מרוץ משותף סביב 

בטקס    ,הקיבוץ מקווה  .  צנועשהסתיים  אני 

ו אצלנו  למסורת  יהפוך  את  שהמיזם  יהדק 

ילדינו   של  שנפלו  ההיכרות  בנינו  זכר  עם 

ההורים  )ואפילו  שהם  לפני  רבות  שנים 

  שלהם( נולדו. 

המו עוד  עליה,  יש  לספר  עשייה  בדיווח  ן 

 . ..הבא
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ן קובי שטיי /  בעקבות צוריאל  -על צורה ותוכן 

ש בצוריאל שלושה  קריאה  של  בועות 

הרבה    אדמנית ז"ל אמורות היו להעלות בנו

כתיבה   היא  צוריאל  של  כתיבתו  מחשבות. 

כתיבתו   כי  וניכר  רבים,  במובנים  מהפכנית 

אי מתוך  לי -בוקעת  יש  קיים.  ממצב  נחת 

על   ועל  המון מה לומר  התוכן של הדברים, 

את  כך   הקדים  רבים,  בתחומים  שצוריאל, 

כך על  אבל  בהזדמנות   זמנו.  ארחיב  אולי 

זו ברצף הקריאה הקיבוצי    אחרת. בנקודה 

בזה( איתי  שאתם  לתהות )מקווה  ברצוני   ,

של אופן דווקא של הצורה,  על הרלוונטיות  

של   הרלוונטיות  על  ולא  תוכן ההכתיבה, 

 וב.הכת

הד בקריאה  אחד  מאוד  אותי  ברים שתפסו 

צוריאל,   מקורות   הואשל  של  השיבוץ 

שצוריאל כל נושא  מעט  כתורניים בכתיבה.  

דן בו, החל בשואה ובתקומה וכלה במעמד  

והצומות,   תלמיד האישה  של  במיומנות 

שוזר את   חכם גדול השרוי בתוך עמו, הוא

תורה   בדברי  לא )דבריו  מקום  מראה  עם 

לפעם אך  תמיד(,  כא  המסגרת ,  זו  אומר: 

 שמתוכה ראוי לדון בכל נושא חשוב באמת.  

ת עצמי  מצאתי  הקטן,  האם ואני  והה: 

עודנו  האם  עימנו?  עוד  זו  כתיבה  צורת 

ותפיסת   חיינו  אורחות  את  לעגן  עמלים 

התנ"ך,   של  הקדומים  בטקסטים  עולמנו 

והתלמוד הראשוניהמשנה    ? והאחרונים  ם, 

כך לשם  דרוש  חלוץ"-כםח  -ד"תלמי  האם 

 ? של מי שאיננו כזה וג ידשבהיגם ו שזה א 

מול   "דורנו  מאמרו  את  פותח  צוריאל 

)  שאלות ב הנצח"  תשט"ו(  פורסם  עמודים 

אלוקים  באמירה   דיבר  "אחת   –הידועה 

מספר  -שתיים הלקוחה  שמעתי",  זו 

במילים   הנפוץ  השימוש  יב(.  )סב,  תהילים 

שדורש  )אלו   את   באמצעותםכמו  רש"י 

בי פרשת ההבדלים  של  הדברות  עשרת  ן 

ואתחנןו  לאליתרו   פרשת  לתת   (,של  הוא 

ב באו  כאילו  ציוויים  לשני  דיבור תוקף 

הו לביסוס  כלי  זהו  בכתואחד.  וב.  דאות 

את  להבנתי,  אבל   מביא  דווקא  צוריאל 

"מול   הספק:  את  לקדש  מנת  על  הפסוק 

כותב   האדם"  שניות  עומדת  ה'  אחדות 

וטהרה,  טומאה  וחול,  "קודש    צוריאל, 

יחד כרוכים  ירדו  וכפירה  כן,   ."אמונה    על 

והוודאי  " הספק  מתערבבים  ימיו  סוף  עד 

שאלות    .זו דרכו של אדם"  –בפסיפס חולף  

אומר נצח  האמונה,  שאלות  הן  ,  צוריאל, 

נגזרותמו של    תוכן  שאלות  ביטוי  גם 

 . אך כיצד הן יונצחו? האמונה בפרקטיקה 

מאיתנו   תובע  הרלוונטיות  שאתגר  דומני 

של  כמו  השוזרת    כתיבה  כתיבה  צוריאל. 

חז"ל   שפת  חול,  עם  קודש  חדש,  עם  עתיק 

יך לטפח כתיבה עם שפת העם. אינני יודע א

ואולי מסוג זה, אבל ברור לי שהיא נחוצה.  

שנקרא  תהיו"  "קדושים  בכלל  זה  דבר  אף 

  השבת.
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 נח חיות  /של המזכיר משולחנו 

 פת חברים אס

האס  של  יומה  סדר  שלושה  על  הקרובה  פה 

ניה נ באופן  יעסוק  הראשון  הסעיף  לן  וושאים. 

אס אחדשל  מצד  החברים.  לחזור    ,פות  ניתן 

א בס ולקיים  לפחות  האוכל,  בחדר  תו  "פות 

הראתה"ירוק האחרונה  השנה  שני,  מצד  לנו    . 

הזום של  יתרונותיו  במספ  , את  ר  שהתבטאו 

השתתפות  אפשרות  מתן  ב משתתפים רב יותר,  

ב  זוג  לשני  קטנים,    עםני  קולח  בילדים  דיון 

לדבר  בו שנכונים  חברים  של  יותר  רב  מספר 

  חברים ל  היתרונותולהשתתף באופן פעיל. לצד  

חלק    ,צעירים של  קושי  בחשבון  להביא  יש 

זום   להפעיל  הוותיקים    , ובעיקרמהחברים 

 .  אמצעותוב דבר אל המשתתפיםל

הסעיף השני יוקדש להצגה של תוכנית העבודה  

ל  של מחולקת  התוכנית  ארבעה  המזכירות. 

הקהילה,    :חלקים המשק,  המזכירות,  תוכנית 

רואים   אנו  אנוש.  משאבי  ועדת  של  ותוכניתה 

כולובתו לציבור  כוונות  ומצפים    ,כנית הצהרת 

תגובות כוונה  ,לשמוע  אין  אם  את    גם  לאשר 

וכנית והצגתה הן  הכנת התהתוכנית בהצבעה.   

ל משק  חלק מההטמעה של תהליך ההסדרה ש

 וקהילה.     

,  2020נחל בהצגתו של תמחיר    ,ר זמןאם יישא

תמחיר   הקיום.  האחרון    2020בתקציב  הוא 

הישנה ג  ,בשיטה  יהאך  כך  לבניית  ם  שלד  ווה 

המשך   את  לטובה.  עלינו  הבאים  התקציבים 

 פה הבאה. באס התמחיר נציג

 ר קובת הוחידוש ארוח

מתירות לנו לחדש  ההקלות בהגבלות הקורונה  

זה כשנה.  שאיננה פועלת מ  ,את ארוחת הבוקר

ההפעלה לדון  יב   ,לקראת  המזכירות  קשה 

הבוקר ארוחת  של  הפתיחה  מתוך    ,בשעות 

זהתחושה שס ותיק  מוסד  שעות    ,ביב  אובדות 

שניתן   הייתה  המחשבה  מאוד.  רבות  עבודה 

על    ,בבוקר  8:00שעות הפתיחה עד  לצמצם את  

לעבודה  מנת   הארוחהללהגיע  וד  ולעב   ,אחר 

המזכירו הצהרים.  ארוחת  עד  כברצף  נסה  י ת 

דונה שאלת שעות  שם נ ,פורום של מרכזי ענפים

בצורכי   הרבה  השונות  למרות  הפתיחה. 

השוניםהענ לקצר    ,פים  שניתן  הסכמה  הייתה 

הפתיחה שעות  הרגלים    ,את  שינוי  ידי  על  אם 

לא התפתח  שממי  , מצעות מטבח הענףואם בא

בהבשנת   לדיון  יחזור  הנושא  נהלת  הקורונה. 

   הקהילה. 

  הורשהו צוואות

לעולמו שהולך  שעומד    חבר  הכסף  את  מוריש 

חיים ובקרן  בתקציבו  לאור    ,לזכותו  ליורשיו. 

שקיבלנוהערו משפטיות  לשפר    ,ת  צריכים  אנו 

זה.   בנושא  גם  המדינה  חוקי  על  ולהקפיד 

היא   ההמשמעות  התקציבים  אלה  שהורשת 

ב ורק  אך  הכסף  תהיה  ירושה.  צו  אמצעות 

ני הזוג.  ים משויך אישית לכל אחד מב בקרן חי

התקציב האישי יחולק לאחר פטירת אחד מבני  

עיזבו לתקציב  שווים:  תקציבים  לשני  ן  הזוג 

הנפטר ולתקציב החבר, בן הזוג השני. הן קרן  

יחולקו    ,החיים של הנפטר והן תקציב העיזבון

   על פי צו הירושה.

מחז  ,כזכור אגרת  הקבוצה  עלות  את  ירה 

לפעול    . חברים שירצורסום בעיתוןיופ ירושה  ה

יצטרכו    120  לחלוקה מיוחדת של הכסף לאחר  

צורך נראה  אם  צוואה.  ערב    ,לכתוב  נארגן 

  סברה לחברים שמעוניינים בכך. ה
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 .אורית פרל –קדושים" -אחות כוננת בשבת פר' "אחרי מות

 במרפאה יפורסמו ביום ראשון בקבוצת הווטסאפ "ידיעות יבנה". של ד"ר מיטל  שעות הקבלה*  

 מתקיימת ישיבת הצוות. , 09.30-ל 08.00שבימי שלישי, בין  *  אנו מזכירים 

 המרפאה סגורה.   – 30/04/21-.  באורית - 23/04/21–יום שישי ה  :ימי שישי במרפאה*  

 .במקרים דחופים בלבד, ניתן לפנות לאחות בית סביון     

 בדיקות דם, יש לתאם תור מראש מול המרפאה.   -! תזכורת * 

,  על אחת כמה וכמה, מי  שמרגיש  מתבקשים לתאם מראש הגעה למרפאה   אנשים ללא תו ירוק *  

 לא טוב, אסור לו להגיע למרפאה אלא עליו ליצור קשר טלפוני. 

 1221 -, איחוד הצלה 4000 -: אחות בכוננות חירום

 ת, צוות המרפאה רק בריאו                                                                                                                      

 

יתקיים באופן חד פעמי   ,פז שר בהדרכתחוג הכו

  בין השעות ,28.4 באייר ט"ז ,ביום רביעי הבא

 .    כושרהבחדר   19:00-18:00

    ,יתקבלו בברכה -חדשים  מצטרפים

 נחום ריין                                   תודה רבה . 

 

  

האמונה היא, שלעולם  דור ומוריו". מהותן של שאלות  דור    –  ו וכי "דור דור ונב 

נצח. התשובות שניתנו   הן תשובות שעה. השאלה    -נשארות בבחינת שאלות 

   ". כך שלא היתה בידינו גם תשובת שעה תעמוד לעד. עוצם מבוכת דורנו נראה ב 

 ( " , "דורנו מול שאלות הנצח 21בתוך הזרם ונגדו, עמ'  צוריאל,                                         ) 
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 כירוב קחעל השירים: יצ

 mkomon@gmail.combi :ערכתלמ  יםלוח מאמר הכתובת למש 
 . בייןית פישי ושררעיה זלקינד, ניר יעקבטליה גולדברג, נה ספראי, : די כתהמער

 
 

יְנסֹוִפי | ִש   יר אֵּ

 הודה עמיחי י

 

 ִדיש אֹון חָׂ  מּוזֵּ ְבתֹוְך

ן, ית ְכֶנֶסת יָׂשָׂ  בֵּ

ית ַהְכֶנֶסת ְבתֹו  ְך בֵּ

 ֲאִני,

 ְבתֹוִכי

 ִלִבי,

 ְבתֹוְך ִלִבי

 אֹון,מּוזֵּ 

 אֹון ְבתֹוְך ַהמּוזֵּ 

 ית ְכֶנֶסת, בֵּ 

 ְבתֹוכֹו ֲאִני,

 ְבתֹוִכי

 ִלִבי, 

 ְבתֹוְך ִלִבי

 אֹוןמּוזֵּ 

 

mailto:bimkomon@gmail.com

