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 יאיר לסלוי מדבר שקר תרחק /               

רבות,   ואזהרות  מצוות  משפטים  בפרשת 

שקר    ןה יבינ "מדבר  של  המיוחד  הציווי 

 רו" תשק  : "לאלמה לא כתוב למשל  .תרחק"

 ד'?וכ

ממפרשי   לדרך"  "הצידה  בעל  עונה  כך  על 

 : רש"י

קשה לי, למה שינה הכתוב לומר האזהרה  "

מקום?   בשום  כן  עשה  שלא  מה  זה,  בלשון 

יותר   עבירה  לך  שאין  משום  לי,  ונראה 

שכתוב  תד כמו  שקר,  דבר  כמו  ומצויה  ירה 

הקב"ה   שבא  בשעה  ח':  ע'  רבה  בבראשית 

רת  הש  לאכילברוא את אדם הראשון נעשו מ

כיכ ואמת יתות  "יברא!"  אומר:  חסד  תות, 

לפיכך   שקרים!"  שכולו  יברא,  "אל  אומר: 

 ".זו... כן נראה לי  צריך הכתוב לכתוב בלשון

ולכן   ומצויה'  'תדירה  עבירה  היא  השקר 

שאין  התור האיסור  בלשון  מסתפקת  לא  ה 

ציוויה   את  התורה  מדגישה  אלא  לשקר, 

 הייבת עשההתמודדות מחיי  –בלשון 'תרחק'  

האנושי   המצב  לאור  אקטיביות,  והתרחקות 

 .הרווי בדיבורים שאינם דיבורי אמת

 

בין   של  במישור  הוא  שקר  שאיסור  למרות 

סוטה מ  ( חז"ל  לחברו,  זאת  "אדם  חיברו  ב( 

בין   של  למקום:  למישור  ירמיה  אדם  "א"ר 

פני   מקבלות  אין  כיתות  ארבע  אבא,  בר 

ליצים כת  חנ   שכינה:  ש  פיםוכת    קרים וכת 

כת שקרים, דכתיב   לשון הרע...פרי  ת מסוכ

 .""דובר שקרים לא יכון לנגד עיני

ולא    אמת  איש  יותר,  ישר  הוא  שאדם  ככל 

כך הוא   -  שקר, לא חנפן ולא מדבר לשון הרע

 .. שם נמצא הקב"היותר קרוב לשכינה

 
 

 ( 1997, 3, פ"ז ל)חנה לב  על אף הכל" "את השיר הזה נשיר

 ...  שנה חיכינו 15

ל ההכנות  החלו  כי  לבשר  ב   " 5פ"ז  "שמחים  שיתקיים  זמר(  ע"ה  )פסטיבל 

 ה.  השנ ,ט"ו באבב

ידי  על  והולחנו  שנכתבו  חדשים  שירים  יבוצעו  בו  בניה    ערב  יבנה,  חברי 

 ותושביה. 

 : ותברי הצותרבות וחהועדת 

 . מיר, גפן עפרוני, עידו עפרוני ועדי קריקשושי זלקינד, יפעת כהן, נדב ע 
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 " ... ואני תפילתי לך"

 ר"ח אדר , משפטים שת פר תשב

 ת רוהדלקת נ -  17:02

 ות עה לאחר הדלקת הנרע שכרב - חהת מנלתפי

 ינים!  אי המניחראעם   בתיאום ישיר - םזמניהוח לוהתפילות ם קומי

   פלר נחמיה     -      צפוני

  רון ברטוב    -     מערבי

   ינעפרו דויע     -     מרכזי

 טסלר  צביקי    -     מזרחי

 ץשובימוב אחיעד   -    צעירים

 

   18:03 השבת: יאתצי

                                                           ! וםשלשבת 

 

 

 
 .לגדי ושושנה בן ,להולדת הנכד מדניקק( לדנה וראובן )רי  *

 שון. צופיה ונחלבן   גיטי ודני, לנכד אמיתי,  הנין לבר המצוה שללחנה שבט * 

 שיש בכוונתו להינשא  דרור עם הודעתו המשמחת שלוי ות לאילת ויאיר לסל ברכ* 

 . ינתגלבח"ל   
 

 

 !! בזל טו מ

 

                                       ה, צו שת ת פר   שבת ב תתקיים אי"ה    סי יכאל באו מ -אסף שבת  בר המצווה של    *

 (. ים אדר )פור ב   ו " ט -ד " י        
  

 

 

 רק בשמחות 
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   גולדנברג-הישראלי דינה ספראי וטליה/  מן הכלל   א צ ו י   ר א ו ר ב פ      

האם יש בנושא ההנגשה.  "פברואר יוצא מן הכלל", בחרנו לעסוק    ,לרגל נושא החודש במתנ"סים

   ? " דברים "שלא רואים משם  שלוכאן" ה"מ אהרו  – או נפשית דברים שמי שיש לו מגבלה פיזית
 

יותר   קינסבורסקי  )כהן(  אודיה מתאימה 

"ל לא  דברים  הגדרה  מכאן  ששומעים 

משם כך  ."שומעים  מספרת,    למעשה,  היא 

בזכות התקנתו המקודמת של השתל ובזכות  

המסו הוריה שלה  והדבקות    ,רהליווי    ושל 

עם ,  במטרה לגמרי  רגילה  בתקשורת  היא 

לאנש של צמבמעט  ים,  רק  בים  היא רעשי  ע. 

איך   אז  שפתיים.  בקריאת  כמובן  נעזרת 

משפי אודיה הזומים  התקשורת?  על  עים 

עבורי.  "הזום   לספורט, כמצוין  מורה 

המורי אחוז.  בישיבות  במאה  עוקבת  אני  ם 

עפרה   עם  מעבירה  שאני  בזום  השיעורים 

, מפעילותהרק  אנחנו  וגוטליב קיימים ברשת  

ש התל   הקולית   תהתקשורכך    ים מידעם 

רקע  ?כותוהמס".  מינימלית רעשי  אין    , "אם 

מצליחה מורים, בי  .לעקוב  אני  שיבות 

ולמרות  בי  מתחשב  הוא  מדבר,  כשהמנהל 

נהל ורגיל להיות עם המסכה, שהוא בחדר המ

אותה   מסיר  באמירה    .עבוריהוא  משהו  יש 

תמיד   נמצאים  השמיעה,  כבדי  שאנחנו, 

ולכן דיבור,  לפענח  י  במאמץ  לנו  תרון  יש 

למסכות,   םסוימ רגילים  שלא  אנשים  על 

 ".  מיומנים בתחוםאינם ו

לא מודעים אליו    , כקהילה  ,אנחנויש משהו ש

אותך?   מודעיםכו"   אודיה: ושמגביל  או    ,לם 

לגבי הצורך לדבר מולי.   אותם   שאני מיידעת

לי כיתוביות   מאפשרות  היו  היבנאי  בערוץ 

ש  קושי  שזה  מניחה  אני  אגב,  קיים  לעקוב. 

של כבדי שמיעה בעקבות  חבת נר קבוצה עבור

מיהגיל".    על  מדברות  אנחנו  נוחים.  לבסוף 

פנים לא רואה את עצמה אדם   אודיה בשום 

כבדי  אנשים  אומרת,    מוגבל.  היא  שמיעה, 

  מעדיפים את המונח "כבד שמיעה" או "חרש", 

 מי שהם. ל זה מגדיר קטע מאוד מצומצם מ אב 

 

חי  פלקרפי  גם   קרון ייו את העמגלם באורח 

  חיים שהם מכלול עשיר. יא פרט בגבלה המש

 , ושא בציבוראין לו שום משיכה להתעסק בנ

ובכל זאת הסכים לתרום לדיון על הנגישות, 

 ותודתנו על כך.

ל  םמה" החשובים  יוצא   אתהכש  ךהדברים 

הנגישות מבחינת  :  רפי.  שאלנו  "?מהבית, 

מבחינתי,  " חשוב  מות  במקו  ים מעק  םההכי 

הצדדים.    משני  -  יףת. ועדבהם קיימות מדרגו

בחדר   בחדר   ,אוכלהלמשל,  אכלו  כשעוד 

שיה  ,אוכלה במדרגותדאגתי  מעקה  כדי   ,יה 

שיהיה אפשר לעלות מהצד הצפוני, וכיום יש 

מעקה. עם  מצוינות  מדרגות  גם   שם  חשוב 

 שיהיה מעבר מספק ונוח לקלנועיות בשבילים. 

נוח ומ סודר. כשאני אני מרגיש שביבנה הכל 

  מביא איתי כיסא לפעמים אני    , יבוץ יוצא מהק 

גלגלים, אבל אני משתדל ללכת ברגל, כמעט  

דורש  משלא  ש הדבר  אם  גם  בכיסא,  תמש 

  מאמץ. נושא אחר משמעותי מבחינת הנגישות 

 . שירותים ציבורייםהוא מאחז בקיר של 

לך  ו מציעים  כשאנשים  מרגיש  אתה  איך 

י,  זרים לי יותר מדאני לא אוהב שעו"  עזרה?  

לא שמציעיאוהמאוד    וגם  מה  ב  עזרה.  לי  ם 

יכול נחמד    ,שאני  זה  לבד.  לעשות  רוצה  אני 

האדם    ,כשמציעים לאדם.  טוב  לא  זה  אבל 

אני   צריך לנסות ולבצע דברים באופן עצמאי.

עצמאי".  להיות  ושואף  עצמאי  להיות  אוהב 
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 דבורית אדר /  נקודת המבט של ענף הבריאותנגישות מ

נאות.   לשלושגילוי  קרוב    אני שנים    כבר 

א עד מנהלת  ולא התמקדתי  הבריאות  ענף  ת 

 ות".כה במושג "נגיש

החבר עם  שלי  לסייע  ,בקשר  ככל    לו  מטרתי 

נותן האפשר   נגישות  המושג  הבריאותי.  בפן 

יומית במשקפיים  לי לראות את העשייה היומ

 .ים/ נוספ יםאחר

 

אותנו   הסובבים  הנגישות  תחומי  ניתן את 

 לחלק למספר תחומים: 

כגון מכשירי   ייםים טכנולוגצעאמלות  נגיש  -

ראייה,   משקפי  אביזרים  שמיעה, 

ופדיים שונים, התאמת מערכות הגברה אורט

במרחב הציבורי כדי שיתאימו לכבדי שמיעה  

 . וכיו"ב

התערבות    באמצעות   נגישות  יפורש  -

לשפר את איכות החיים של   במטרה  ,רפואית

אורטופדיים  וגמלד  .המטופל ניתוחים  א, 

 יו"ב.  דרה וכעמוד השבירך, בבברך, 

בכניסה    -  נגישות מרחבית    - רחבות  דלתות 

מדרגות  ב  מאחזים  ,רותיםישל/ביתל

שונים  ישבו ואביזרים  הבית,  בתוך  רותים 

מצוקה    כגון עזרה פעמוני  למוקד  וחיבור 

אמונות .  ראשונה המרחבית  הנגישות   על 

הנהלת   ,עפרוני   ליזט  הבריאות    מטעם 

כמרפאה    ,רייךוסט  ועדהכמנהלת הפריפריה  

)הנגישות המבעיסו רחבית בדירות פרטיות ק 

של התפקיד  מהגדרת  חלק  מרפאה    היא 

 ועדה ממונה עליו שנים רבות(.  ,בעיסוק

עולם ומלואו.    הואכל אחד מהסעיפים הנ"ל  

גדולה מאוד   לו משמעות  יש  וסעיף  כל סעיף 

לנותן    ענקיתוזכות    ,רותיהש  מבקשל

מב  ,רותיהש על  להקל  הששמסוגל  ת  רויקש 

 החיים. איכות את   ת ר משמעותיפלשו

לפנ זאת  במה  לה  ותאנצל  ליעיאליכם   ,ר 

הצורך פינות    ,במידת  לב    שבתום   נידחותעל 

ו אליהן  לב  שמתי  לחבר  שלא  להנגישן  ניתן 

החיים    , צרך הנ  איכות  את  ככל  שלנו  ולשפר 

 האפשר. 

 

 ת ברכות חמו  

   השבועה   התגייס   בשעה טובהש  , ל רל נ ג ה   ט ס  

 ! מאחלים לך שירות מוצלח ומשמעותי. לקורס תצפיתניות

 

, ויוצא  ד"ששסיים שנת בית  משמעותית בג, מ ן סי י   ו   ל ע ק י ב א 

 ! בהצלחה בהמשך הדרך .צמאות כלכלית, ביבנהלע

 כאן בשבילכם 

 באהבה והערכה 

 ו. צעירים
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 עם שמרית גדיש תחום הנגישות / מבט מקצועי על 

מורשית היא    גדיש  תשמרי  וד על תחום הנגישות.מלכדי ל  שדות זריםת בורעים לא היינו צריכל

בשני  יעוץ  והיום היא נותנת שירותי  תחום,  השנתיים של לימוד  חרונה  לא סיימה  , לאחר שנגישות

 .שירותהנגישות וביבה( ות וסתשתי  ,)מבנים נגישות מתו"ס :התחומים להם הוסמכה

 

 : שמרית

לל" קרוב  הנגישות    משלב   הוא  .יבתחום 

חביעשי למען  ו ה  טובה  יותררה  יחד   ,צודקת 

הבני  םע והעיצוביתחום  עלי.    ,ה  האהוב 

השירות   רק א  והנגישות  שמתחיל  תחום 

תאוצה לצבור  בו   .עכשיו  מאמינה  אני 

 ובהשפעתו על העולם.  

הי המקובלת  הנגישות התפיסה  בתחום   ום 

התאמה   לתפקדהקושי  ש  ,היא מחוסר    נובע 

הא היכולת של  לביבין  יזית הפ  הסביבה  ן דם 

הקיימת.  והאנו   מאפשרת נגישות  השית 

ליכול המרחב  של  עם  והתאמה  אנשים  של  ת 

 . תיומוגבלו

הסביבה   המאפשר  באופן  נעשית  התאמת 

שוניםמענה    ןנותו  לתפקד למגוון    ,לצרכים 

  ת וללא מוגבלות. וגבלועם מ  , רחב של אנשים

מאפשרת  ש  "מכילהכזו היא "סביבה  סביבה  

עם   להתנימוגבלולאנשים   בות  עצמאות,  הל 

ובביטחון,  בצו בפרטיות  מכובדת,  וככל רה 

 באופן שוויוני.  - שניתן

של   נגישותהמשמעות  בתחום    התאמות 

הדרך שבה הולך   תכנוןלמשל, היא    המתו"ס

הציבור לאדם  שבאופן    ,כלל  גם  עם  תתאים 

מדר  קיימותאם    .מוגבלות יהיו  בדרך  גות, 

מאחזים  המתקש  לצידן  אנשים  ים  עבור 

סכהיבהל ועליהן  לפניהן  יהיו  אזהרה ,  ימני 

אנשים   ובקרבתן    המתקשים עבור  לראות, 

כבש בכיסא  ועב  יהיה  המסתייעים  אנשים  ר 

 .  גלגלים או הליכון

נגישות  המשמעות   השירותשל   בתחום 

יות ה"רכים"  בהיבטים   ים קשורה  ,רעוסקת 

נגיש שירות  אמצעי  התא  .למתן  מת 

 רב המוצ, הסביבה האנושית, עיצוהתקשורת

לדוגמאהריהוטו ה  ,.  קראת  ל  עברוממידע 

אירוע עבור  הב  יימסר ,  הפקת  כתובות  ודעות 

מוגדל או    בכתב,  המתקשים בשמיעהאנשים  

מוגבלות  עם  אנשים  עבור  קולית  כהודעה 

ם  תוך שימוש בשפה פשוטה ובסמלי  יה,יברא

  ."נטיביתעבור אנשים עם מוגבלות קוג

 אז מה בדיוק את עושה? 

הנגש" המבנבתחום  וית  הנושא   ,הסביבהם 

בעיק בזמן  נאכף  בניל   הליךר  ובזמן יהיתר  ה 

עסק.  קבלת  ל  הליך שלי  רישיון  העבודה 

ת  ,כיועצת  ,בפועל לבדוק  בנוהיא    יהיכניות 

 ולתת הנחיות  את הבניינים עצמם,  ,ובהמשך

חללים בשטחים וו  ,ני ציבורבמכננים של  למת

ב קומותמגורים    בנימציבוריים  בתוך רבי   .

נושא  ם  ג  לתת   שי  אלו של  הדגשים  את 

 השירות.

נגישותב מחויב    ,התאמות  חוק השירות    לפי 

מיעל   שירותשנות  כל  שנותן    כולל,  ן  מי 

  .מול הארגון  מבוצעתהעבודה    .שירות מקוון

עירי עם  להיות  יכול  מועצות   ותזה  או 

מוסדות    ,יותזוריא שיווק,  רשתות  עם  וגם 

גבוהה הייעוץ    להשכלה    מתחיל ועוד. 
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עם  רכצהעם    כרותיהב אנשים  של  ים 

והחסמים בדרכם   מוגבלות    העומדים 

הנושא   דרכת  הב  ממשיך  , למודעותוהעלאת 

נגיש  העובדים שירות  למתן   ,והכשרתם 

שב  ,ולבסוף הנושא  הטמעה  ויישום  ל 

תפיסה ושינוי ה  ,באמצעות נהליםההתאמות  

עם  האנ אנשים  כלפי  והארגונית  ושית 

של  זה    מוגבלות. שמצרייסוג  ארגוני  יך  עוץ 

בתבה של    הליכיםנה  הארגונית  ובתרבות 

 ספק השירות. או של  העסק

ה עובדת  אני  אישי  עם    כעצמאית  יוםבאופן 

מועצות מבני    זוריותיא  שתי   דת הבתחום 

דרישהומייעצת  ,  ביישוביהן   מקומות ב  לפי 

אד מגוונים. אני גם חלק  מים מ בתחו  ,נוספים

שנותנת , חברה  "תמר נגישות"בחברת  מצוות  

מוסדות  לותגדו  תברוחלשירותים    ,

חולי בתי  זה   .ועוד  רשויותם,  אקדמיים, 

של המנעד  מלוא  את  בפני   ,התחום  חושף 

 ".וחותומאפשר התייעצות וסיעור מ

 ביחסהמוסדות    עם  פעולהשיתוף  ל  את זוכה

 נגישות? ה  לתקנות

זה שא  הנו" ויותר,  יותר  למודעות  נכנס 

שמתרחש   יותר תהליך  אלו.  בשנים  ממש 

עניין, מבינים שעסק    יםלמגם  אנשים וארגוני

נגיש את מעגל הלקוחות    יםמרחיב  או מקום 

גם   ופרתחיובית ומשרות  ית שיחווי   יםומעניק

מוגבלות ללא  אנשים  בישראל אגב,  )  .בקרב 

מוגדרים    20%-כ האוכלוסיה  אנשים כמכלל 

 (.אחד מחמישה אנשים – מוגבלותעם 

את   לבצע  הוא  שלי  בעבודה  המאתגר  החלק 

לגרום לאנשים    .גדותהתנ  רעורהייעוץ מבלי ל

להכיר ולהבין את הנושא   איתםשאני עובדת  

ממקום   אליו  וולהתחבר    , מכבדאמפתי 

 . לחולל שינוישלהם מוטיבציה ה לרתום אתו

וסקרנות   ,תילהפתע עניין  מגלים  אנשים 

 . " לא נפגשתי בתגובות של זלזול וחיפוף וכמעט  

 ? הנגישות ביבנה מה דעתך על

שהנורמו חושבת  ו אני  בתרבות ערכיהת  ם 

 ,נושא הנגישות  היבנאית משתלבים היטב עם

מאד   ניכר  המדוברת.וזה  ובשפה   בסביבה 

 אחר.וקבלת ה ה קיימת הכל

לשפר   מקום  יש  ות  ומקומ  שירותיםתמיד 

ברמה    ולהפוך נגישים  ליותר  הפיזית אותם 

 והאנושית.

בת  עבודת שלי  השירות   נגישות  חום הגמר 

ם'( ה'זו  ידןחברים )טרום עהפת  ה על אסתהי

  וראיינתי ט הגיל השלישי. ביצעתי סקר  בהיב

ומנגדב  אנשים השלישי  את   ,גיל  בדקתי 

השירות"    רבבקלנושא  ת  והמודע  –"נותני 

 פה.  נשיאות האס

לעולם   צוהר  לי  פתחה  בנושא  ההתעסקות 

חוויית קבלת השירות אצל    ר אתתאהמ שלם  

שונים מ  ,אנשים  המידע  דרך  החל  פרסום 

האס וסדבדבר  יומ פה  בתהליך    ,הר  וכלה 

שבאמצע  ההצבעות מה  רות  פשהא  :וכל 

ו   לעקוב  המתרחש  באופן אחר    להשתתף 

שנמ  החסמים  כמות  בדרך    ו צא פעיל. 

אות  כלים    י. הפתיעה  לי  הקנו  הלימודים 

שמטרת יצירתית  חשיבה  בי  לופיתחו  פתח  ה 

ל החסמיםדרכים  על  תי  ינהנ  .התגבר 

  פתרונותבגיוס רעיונות והמחשבתי    מהאתגר

   ."ובביתי ע ביגשנום  במקו

 
 נושא ב  "משם " ם שלא רואים "מכאן" דבריות להראחברים שרוצים  

 . תודה, מערכת מבית .ליצור קשר  מוזמנים   ,"פברואר יוצא מן הכלל"
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 ק. הילה 

 

בשבט,    ,ראשוןיום   בקבוצתנו  ייכ"ה  זכר 

הסגרכ  לדורות  תום  יום שעברו    , השלישי  ליל 

מרון,    100-כבו   כבני  אוגברים  פות  מחל  תגזזו 

אפי  ראשם של  האמונות  ידיו    . הספר  ,תחת 

ת.  ר יחסייה מסוד "ה   שאלנו.  "?היהאפי, איך  "

לשיחות,    דאח התעכבו  לא  יצא,  אחד  נכנס, 

ל זוח נורמלי יהרו    , אנשים  100אבל  " ".  ראות 

הש אחרי  איך  אחד  בזה?ני?    אפי:   "עומדים 

בעי  אין  רגיל.  רצוף  י"אני  לעבוד  קל  יותר  ה. 

באמצע מישהו בא  כש  , שר עם הפסקה. ועודאמ

פירות   צלחת  ועד  מעם  מתמר  הארץ,  טוב  כל 

לי   והציע  ולש קיווי,  את  צלני.  "!תותלאכול  נו 

ו עוד  שאלנו  ההזדמנות  במה  אפי  א  והאת 

בבית,    .עוסק גם  מספרה  לי  לומד  ואני  "יש 

מצתורה השתדלות  קצת  עוד  עם  הוא  ".  דנו 

שליש  ":  מפרט הבית  יום    'כולל'י  ליד  לימודי 

כ לומדים    .ערבולימודי     אברכים   100-80  -בו 

כמה  ו אני  תושביםעוד  הכוללא .  על  ".  חראי 

     ", גדולה  משפחהב  םג  רכתהתבששמענו  "

לי   יש  השם,  "ברוך  באפי:  וחמש  שלושה  נות 

מיוחדת   .בנים אפשר  הפאז    "!ואישה  עם 

הכוב   סירלה הספר"  יבפנ   עאת  ר,  "אפי  ק  לא 

 תספורת.  בשביל

 

הפוקוס על היי קורונה קורונה, והפעם  

הבגדים כש מחסן    נחליאל,   איתישהתברר  . 

העמדה    בעצםקורונה,    ומתאמ ור,  הכובס המס

 כי   שת מראש,במכבסה כבר היתה מאוישלו 

 

לחופש לצאת  עמד  שום  ההוא  בקורונה  אבל   .

פשוט.   לא  "כמובן  קולמן    אושרדבר  מספרת: 

במכבסה  ,שמוטי לצאת    ,שעובד  צריך  היה 

קיבלנו הוראה ממשרד  דוד, ואז, כעבור יום  לבי

ש עובדי  הבריאות  בשכל  ההבניין  ת  קומותי 

נים  'לרוץ' טלפו צאת לבידוד. התחילו  ם לייב חי

כי   הגורמים,  כל  עובדי  ל שו  נלברור    היהבין 

ב'   היקומה  קירבה  לא  שום  לאיתי.  תה  פיזית 

ר בסוף   לבידוד  ארבעתיצאו  ת  העובדו  ק 

וההקב שעות    מיומנותועות  יותר  שעובדות 

ה צריכים  בקיפול  שאנחו  הבנו  כביסה. 

  נשים   ה כמהנלהתארגן על צוותי קיפול. יש ביב

יב"סהם  ש עומס  של  במקרה  ביי"  תר  טנד 

הב מש"א,  גם  עזרה  ייסנו  גכביסה.  סידור  דרך 

. התנאי היה  מיוזמתםוהיו כאלו שהציעו עזרה  

י דרכון או  בעל "  ."שרק בעלי דרכון ירוק יעבדו 

דרכון בעלות  אני  ?רק  שד  "  להעיר  מנסה 

אושריפמ מרבצו.  "ההתגייסניסטי  היתה  :  ות 

גיל הבדל  רוצה  .  עריש  ע צבו  מגדר  ,ללא  אני 

לטובה   מאוד  הגדה  אתלציין  של  ש  " צעירים 

חברצעירים  ) ב' =  בית  ה  בשנת  עצמאות  או 

בגד  . (כלכלית עבודה  להם  היתה  ו"לא  הם  ש 

מ  מיני  בכל  זה    ,ומותקעבדו  במכבסה.  וגם 

המחליפים  ר יותר מוקדם את  פשר לנו לשחריא

עובדשחלק  ,המקצועיים שעות.    פחות  יםם 

הש הגד"ש  רז  טולתצעירי  על  המכונהמהר  .  י 

-יוני  ס מני  לא.  ,לא"   דאגת?  "!מהם   התרשמתי

ח  .מתגייסיםאנשים   מגדריםזה  מגזרים    ,צה 

יד בסדרנ עוגילאים.  שיהיה  פנינו  כעת  ו  .ו 

 ".  סחשל פעומסים ל
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מתארג  מ ליבר   נעמי ת  נ ואיך    נהלת , 

 בחוסר הוודאות המתמשך הזה?   ,הגיל הרך

בתקשור:  נעמי ששמענו  למה    ת "בהתאם 

פע  בכל  להתארגן,  וציפינו ם  התחלנו    קיווינו 

מחרתיים...  מחר,  תפתח  שהמערכת 

 והפתיחה נדחתה שוב ושוב. 

לא    .בימים אלו  סידור העבודה מאוד מאתגר 

מ שלנו  מעט  הקבועות  מתגוררות העובדות 

וב כרגע   יבנה,גן  באשדוד  שמוגדרות 

, אינן צעירים  אלו שיש להן ילדיםו   'אדומות',

 סגרות. אין לילדים שלהן מ כי    יכולות לעבוד

שלא חשות טוב,    עֹוְבדֹות נוספות על כך כמה  

טרם  השנייה  במנה  להתחסן  שמחכות  או 

 אנחנו בחסר גדול מאד. ובסך הכל   שובן...

ליומיים  את המערכת  צלחנו לפתוח  השבוע ה

   . לשבוע הבא עמלים על מציאת פתרונות  ו קצרים,  

 

הוא   המערכת האתגר  את  להפעיל    לנסות 

האפשר  מלאהרה  בצו וככל  חשוב  ,    -הכי 

הילדים,   עבור  וודאות  -יאה  למרות  מיטבית 

 גדול.  ה

על    אנחנו   בסבבים   ות.  אופטימישומרים 

לטובה  והק אותנו  הפתיעו  הילדים  דמים 

הב המהירהיכולת  במידה ,  שלהם  הסתגלות 

גדול ש   מֹוִבילֹותבזכות    רבה מאמץ  עשו 

 ק.וגם מרח ור על קשר שוטף עם הילדיםמלש

בורונה  קה שיעור  אותנו  .  יצירתיותלימדה 

בחוסר   לתפקד  ואיך  קשר  על  לשמור  איך 

מנסים  אנחנו    ותחת תנאים מורכבים.    שגרה

של   המנצחת  הנוסחה  את  למצוא  הזמן  כל 

תוך   הבריאות  על  של שמירה  מינימלי  ניוד 

לשגרה העובדות המערכת  החזרת  עם  יחד   ,

  ".  עבור הילדים ולתפקוד אופטימלי
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 טובה פניני ועדת קליטה / של ם קדנציה יוס

כמנהלת    תפקידיים, התחלתי את  לפני כשנתי

ב הדמוגרפית  הצמיחה  ,  )צמ"ד(  קיבוץתחום 

איתי   גם  ויחד  זה ש   ,קליטההועדת  התחילה 

תפקידה את  מסיימת  החלפת   לרגל  .עתה 

עבודתנו   לסכם את  אני מוצאת לנכון, עדהוהו

  שנתיים האחרונות. ב

עבודת  רנו עד כמה  וינו על בשו לאורך הדרך ח

לוועדת    , מצד אחד  .ורגישה  בתמורכהוועדה  

  את   לקלוט  הזכותו  הסמכות  יש  קליטה

ל ולדאוג  תוולהמשפחות,    ןלשלומ  אותן 

יש  ו    ,ןולהשתלבות שני    חובה  לוועדהמצד 

החלטותל לעיתי  קבל    קשות ם  שהינן 

נאלצ  .וכואבות עבודתנו  לא  נבמהלך  לקבל  ו 

החלטות   זוגסתם  ינכ-איעל  אחת  ות  של 

. עם התהליךת  הפסק על  או    ,לתהליך קליטה

את בצורה מכבדת ורגישה  זכל הרצון לעשות  

 ף אחד מן הצדדים. לא ,ה אף פעם לא קלז –

חשוב   הזה  קליטה  הועדת  ושלציין  בהקשר 

ועדה   והיא  המגדולה  מאוד,  ורכבת  מגוונת 

מגוון  מתשעה   והחברים.  דעות הקולות 

אך   אתגר,  לעיתים  יתרונה   גם  והזמהווה 

ה  דולהג ש.  ועדהושל  סוגיה  לדיוןכל    , עולה 

עולות ת מכיוונים שונים,  יומקבלת התייחסו

דבר פרס של  בסופו  וכך  שונות,  פקטיבות 

 .  ונרחב עמוקדיון לאחר  מתקבלות ההחלטות 

א נוסף  מרכזי  מתמודדים  יאתגר  אנו  תו 

רבו פניות  המיון.  תהליך  הוא  ת  בוועדה 

מסוננות חלקן    .דהע ווכמרכזת ה  ,מגיעות אלי

מ עויבאופן  אינן  כי  בקריטריונים ידי  מדות 

ורח גיל, מצב משפחתי, או )נהבסיסיים שקבע

בוועדה,   לדיון  מועברות  חלקן  ורק חיים(, 

תהליך  את  דבר  של  בסופו  עוברות  מקצתן 

להמחיש   מנת  על  במלואו.  זאת  המיון 

כ אלינו  פנו  שעברה  בשנה    50-במספרים, 

מתוכם לראייהג  12  -  זוגות.   4ראשוני,    וןעו 

האבחון,   לשלב  תהליך    3ורק  הגיעו  התחילו 

לקליטה נכנס  שזוג  לאחר  גם  יש    ,קליטה. 

עצמו  שהתהליך  כבחינה    לזכור  מוגדר 

החיים  הזוג    ;הדדית אורח  כמה  עד  בוחן 

ו לו,  מתאים  שלנו  ו  אנחנ  אילוהייחודי 

לנובוח הזוג מתאים  עד כמה  מהבחינות    נים 

 . השונות

הק ל,  גריםהאתו  שייםלצד  גם עסוק  זכינו 

וח שמחים  ניכר  יותר.    יובייםבדברים  חלק 

הוא   הוועדה  הזוגובמעבודת  לאורך ליווי  ת 

ועד לכניסתם    לקיבוץ  ם הגעתמשלב    –הדרך  

הכנת קבלת פנים חמה הליווי כולל    לחברות.

הגעתם,   עם  מלוות,   רתואי לזוגות  משפחות 

פגישות אישיות תקופתיות עם נציגים מטעם  

 ,ים השוניםיחות מעקב עם הגורמ, ושהעדוהו

 ה ובקהילה.  להשתלבותם בעבודבנוגע 

השנתיים  ב  ברוך    ,התקבלוהאחרונות  מהלך 

לחברות  ,השם זוגות  שישה ו  ,שלושה  עוד 

זה זוגות נמצאים בשלבים שונים של קליטה.  

מספק   הבהחלט  את  את    לבומחמם  לראות 

ילדיהם  עם  בשבילים  הולכים  הללו    הזוגות 

חברתייםמשתלבים    ,הקטנים , במפגשים 

ות ואירועים שונים בקיבוץ, שותפים בפעילוי

חלק   וונוטלים  מבוועדות  החיים בכל  גוון 

 שלנו כאן.

הדברים מסיימת  ,מטבע  המכהנת    , הוועדה 

שאך   נושאים  בהםישנם  לדון   התחלנו 

המשך   ו ודורשים  לי ודה.  בעטיפול    נראה 

ובראשונהש של  ,בראש  על   הנושא  שמירה 
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עם   משקבנקשר  ליבנמצאים  ה  י   ,נהמחוץ 

עדיפ בסדר  גבוההוא  שיש    .ות  חושבים  אנו 

ל ולצורך  אנרגיהמשיך  ומשאבים  השקיע  ות 

בנים עם  הקשר  המתאימים    בחיזוק 

מחוץ  כרגע  נמצאים  אך  חיינו,  לאורחות 

בעבודת בכוונ.  לקיבוץ שינוי  לעשות  תי 

זה בתחום  לכך    ,הוועדה  זמן  ולהקצות 

שומחשבה,   זוהלוואי  פרה  מאמץ   ,ייישא 

ו יותר  חוזרים  ונראה  בנים  את  יותר  לבנות 

 ביתם בתוכנו. 

עד כמה   ,דה הואבווע  השנה  דוןנושא נוסף שנ

לעסוק בקליטה. קבוצת   הזאת  בעת  לנו  נכון 

 , יבנה נמצאת בתהליכי שינוי בתחומים רבים

מ וקה"החל  משק  תהליך "ילההפרדת  דרך   ,

ב יבני וכלה  נרחב,   יםהנוגע  שינוייםה 

זה אלנו את עצמנו הבוועדה ש.  להפרטה אם 

גם עבור נקלטים ששוחחנו   .קליטהזמן נכון ל

הא  ,איתם   שאלות מעוררות    לההסוגיות 

 אחת המטרות   ,לאור זאתחששות.   לעיתיםו

החברים   ,יאההבאה    לשנה רצון  את  לברר 

    ולפתח דיון קהילתי בעניין.בקליטה 

הו חבריה  ועבודת  אך  ממשיכה,  עדה 

אני   להודות לחבררומתחלפים.  ועדה  וי הצה 

בגלצאת:  היו בלנקשטיין,  תולי  בועז  ייבטר, 

דנ לסלוי,  איילת  ליבר,  נדב  ה  דפי  מדניק, 

קנדל  עמיר רבה  .ונטע  השותפות    תודה  ,  על 

כשהיה  התמיכה  על  המפרים,  הדיונים  על 

  .מזמנכם ומיכולותיכם נתינהה ועל צריך,

שרידל במסגרת  ש  ,יהודה  בוועדה  היה 

כמזכ כפנים  ירתפקידו  וימשיך  בוועדה    עת, 

במסגרת   חברה כ  ותפקידהחדשה  "מנהל 

  ,דת הוועדהלעבותרומתך  תודה על     -  ופרט"

המסור,  ב ובליווי  המשותפת  ראייה בחשיבה 

 המרחבית.

הנכנסת   מאחלת  ולוועדה  רבהאני    .הצלחה 

שאפ להביןכפי  וחשובה    ,שר  רבה  עבודה 

 ניפגש בקרוב!  ...מצפה לנו

 

 נעמה סולטניק /  את הדרךיך מתגייסות להמש 

ם  , מייסוד תמר אריאל ז"למכינת צהלי ע"ש  

מציינת   של מרכז יעקב הרצוג והקיבוץ הדתי,

ה שנת  את  סדה. להיוו  15-השנה 

)צהר השתי   המכינה  של   קבוצות 

ישיבת  של  במבנה  פועלות  והלל( 

צורים,  בעין  הדתי  הקיבוץ 

רוני   בצ  –ומדרשת  הלי,  מדרשה 

במשואות    ,המכינהשל  נמצאת בקמפוס הישן  

   חניכות. 100-ביחד יש לנו כ יצחק. 

המכינות:   בנוף  מיוחדת  מכינה  היא  צהלי 

אחד תורה  ,מצד  לימוד  הוא  היום    ,עיקר 

 לעולם המדרשות, ומצד שני יש דגשבדומה 

עצמי  מאוד  גדול   ניהול  קבוצה,  חיי  על 

עם   בדומה    –הישראלית    חברה ה והיכרות 

 לם המכינות הכלליות. לעו

שניםעללמ מארבע  שאני    ה 

חווי לא  ומעולם  משהו בצהלי,  תי 

לנו  שהיה  ל"צונמי"  שמתקרב 

 בהליך הגיוסים של המחזור הבא.

ב להירדם  מתקשה  עצמי  את  לילות  מצאתי 

מכתבי   עשרות  על  הצער  דחייה  הבשל 

מצוינות למועמדות  לא    ,ששלחתי  שפשוט 

רי שסגרנו גם אח  , היה לנו מקום עבורן, וזאת

האפשרות   ממש  ירלהאת  למיונים  שם 
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הגיוסים תקופת  כאבתחילת  גדול  .  לב  ב 

שליליות   תשובות  להשיב  היה  במיוחד 

  לאחיות של בוגרות יקרות שלנו.

בו השנה  העצום  קשור  הביקוש  ודאי 

מזהות מגמה שאינה   לקורונה, אבל אנחנו גם

תלויה רק במצב הנוכחי. יותר ויותר צעירות 

מחליט זאת  דתיות  לצה"ל.  להתגייס  ות 

שבעבר הס היה   ,דה. יותר ויותר בתי ספרובע

פונים  כבר  הזכיר שם את אפשרות הגיוס,  מל

להסביר   כדי  אליהם  להגיע  בבקשה  אלינו 

של החשיבות  את  ה  לתלמידות  כנה השנת 

הצבא ש  ,לפני  מלווה ולקיומה  מעטפת  ל 

לעוד  אט  אט  חודרת  הזו  ההבנה  בשירות. 

מאות הבוגרות שלנו    גם  שכבות באוכלוסיה.

 ובזכותן מגיעות  ,את הרוח של צהלי   ותנושא

מועמדות. אלינו   ועוד  ה  עוד  חברתי  הגיוון 

וכולל כמובן  ,  בצהלי הולך ומתרחב מדי שנה

הדתיים מהקיב מרשימות  צעירות  גם   ,  וצים 

אותנו משמחות  במקביל,    .בבואן  שתמיד 

בתוך הצבא   הדתיות משתנה  לחיילות  היחס 

לו ב.  ומחוצה  שבועיים  זכתה  כדי  לא  לפני 

נגן  ניתרבה ראשמיכל  מאז    המכינה  , 

בקרב  ,  היווסדה של    50להימנות  המשפיעים 

 הציונות הדתית של העיתון 'מקור ראשון'.

 ה? לכם את כל זתבת למה אני כואז 

לנו    ,בצהלי  ,אנחנו שאין  לנוח הבנו  אפשרות 

הדפנה זרי  צהלי שו  ,על  משימה:  לנו  יש 

ש  חייבת להתרחב, צעירות כדי  לכמה שיותר 

מעולה )כן, יש גאוות  סגרת  רות למ שאפתהיה 

להציע.    ( ☺יחידה  לנו  שיש  זו  התחלנו  כמו 

  בוצות קלקחנו על עצמנו להרחיב את הבכך ש

הבאההשל   היכו  שנה  גבול  קצה  )גם  עד  לת 

והוספת   ,ללא תקןבמחיר של קליטת חניכות  

 כדי שהליווי האישי לא ייפגע(   ,נוסףכח אדם  

ב  - לתכנן    ,עיקראבל  את   ולבנותלהתחיל 

 .של צהלי  הרביעית  הקבוצה

החל כך  גיוס לצורך  לקמפיין  לצאת  טנו 

ט  בתאריכים  שיתקיים                   באדר,   ' י -' המונים, 

21-22/2  . 

לכאן   עד  קראתם  לנקודה  –ואם  :  הגעתי 

שותפ להיות  המעוניינים  שלנו חברים  ים 

לתרום   ויכולים  צהלי,  של  צמיחתה  בהמשך 

ז  לנו מיוחדת    הצדקה   תלושיאת    ובשנה 

אנאשלהם על    ,  ותבואו  קשר  עימי  צרו 

נ  הברכה. יתקבלותרומות  גם כמובן    וספות 

   במסגרת גיוס ההמונים. ,בשמחה ןה

 נעמה סולטניק   ,תודה רבה מראש      

 

, מוזמן  מי שמעוניין בתיקון ספרים 

,  להביאם בשעות הבוקר לכריכיה

 .תייבתיאום מוקדם א

         תודה רבה

 רוזנברג  אורה
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 שמשון גוטליב  / שולחנה של הנהלת קהילהמ

 אתגרי הקורונה 

צת אור. ביום חמישי חזרו ילדי קסוף סוף יש 

ויל הרך  כיתהגיל  ד'  ותדי  עד    למסגרות   א' 

  ארבעה ך  . השערים שהיו נעולים במשהחינוך

לנשום   יכולים  שוב  ההורים  נפתחו.  שבועות 

לפנינו רבים  אתגרים  שעוד  למרות    , לרווחה 

הוא  המנהרה  בקצה  האור  נראה  שזה  וכפי 

לבנות  עדיין  כדאי  ולא  מתעתע,  מוזר,  אור 

 עליו.

הסגר  ה של  הזה  מבחינת  חודש  אותנו  אתגר 

והמבו מ המאומתים  לנו. ספר  שהיו  דדים 

י המספרים  האחרונים  ואנבימים  חנו  רדו 

 "ירוק".מבחינת הרמזור נוגעים ב

ל הערכה  אותן  כולנו  ילדים  כל  עם  משפחות 

את ועברו    שאו בעולנשכגדולים יותר,  קטנים  

היכן .  שהיתה קשה לכולם  ,זוה  ת הסגרתקופ

להוקיר   המקום  וזה  עזרנו  לעזור  שיכולנו 

בל  תולהודו ואסף  אלטמן    אריה   יתדוסי 

הקהילה,  ש הנהלת  את   וניהלמטעם 

משפחות שהיו  אותן הופרציה של הסיוע להא

זאת צריכות   ועשו  מורכב    עזרה,  במאמץ 

 .ובאופן אחראי

 ורים בפתח פ

ואם כבר נכנס אדר אז כמובן שבהמשך יגיע 

של זהו  .  פורים גדול  פוטנציאל  לו  שיש  חג 

זוכרים בגעגוע  כולנו  שמחה המונית.  עליזות ו

שנכון לרגע   בת הפורים בשנה שעברהאת מסי

מחזי האחרונה". זה  "המסיבה  בתואר  קה 

והסתפקנו  עם  ברוב  כקהילה  חגגנו  לא  מאז 

 בתתי הקהילות שהתבססו בשכונות. 

בשנה זו כיצד ייראה    צח"י ודןהתכנס  השבוע  

של   ואופי  ,ח״יצפרסם  כבר  ש  כפיהחג אצלנו.  

וכרגע   .מדינההחיות  הנ יהיה כפוף ל  פורים  חג

 ה נראה כך:ז

 נים  נקרא במניי קריאת המגילהאת  -

 השכונתיים.    

 . ובביתאיש איש נסעד  סעודת פוריםאת   -

   בערוץ הפנימי תשודר  מסיבת פורים -

 ובמדיות נוספות.   

 רק בתוך הבית  לחג נארח  האורחיםאת  -

 ולא במרחבים הציבוריים.  פנימה  

פהועדת   צוות  השוק תרבות,  צוות  ורים, 

פורמט  וצוו מציאת  על  עמלים  החינוך  תי 

וח האירועים.מתאים  לכלל  ראויות   לופות 

 הסיכום הסופי יהיה בשבוע שחל בו.

 : אלה שלא הסכימו לוותר

שלא   החליטו   היבנאיים  י"ב  כתה  תלמידי 

. אור אותנו שנה אחת אחורהלוותר ולהחזיר  

הפורים  מיצג  את  העמידו  הם  חמישי  ליום 

האוהמסו חדר  של  בלובי  המוצגים  רתי  כל. 

היתולית   הסתכלות  בזמן חיי  עלכללו  נו 

יה וקורנה  י בנ  ,חים של אושר וכבודהאחרון,  

 בכפיפה אחת. 

 מתחסנים 

מאד   הנהלת גדולה  חשיבות  רואה  הקהילה 

אלה אחד קורונה    . בימיבחיסון האוכלוסייה

בריאה  שמעותיים  המהמפתחות   לקהילה 

וכך נוכל   ך ויתחסןהוא שכל מי שרק יכול יל

והן  לקיי הקהילתי  במישור  הן  חיינו  את  ם 

ההעסקי  במישור בגילאי  הגענו   60-.  פלוס 
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שני.   100לכמעט   חיסון  מחוסנים  של  אחוז 

מצבנו  מה  לבדוק  מנסים  אנחנו  אלה  בימים 

נמוכים   בגילאים  החיסון  היקף  מבחינת 

ב  ,יותר נעשית  במקביל  נוער.  בני  יקה  דכולל 

בענפי וה  גם  היקף    קהילההמשק  לגבי 

השכירים.  המחוסני בקרב  גם  לנו ם  חשוב 

ניצור  למקסימום מחוסנים ובכך  מאוד להגיע  

 רחבה וחיים בטוחים יותר.מעטפת הגנה  

 חשבת ניקוי פסח  ,מרת פוריםא

ממנהלת  דוסי   וסיון  אשכול    נהלתמש"א 

בהכנות   החלו  ניקיונוהשירותים   ת לקראת 

השנה  פסח  שניקוי  מקווים  אנחנו    הפסח. 

הק עונת  סוף  במסגרת  אי  יהיה  אבל  ורנה 

להז יש  עוד  זאת.  להבטיח  שבזמן אפשר  כיר 

שניתנו משמעותיות  קורנה ישנן הנחות ניקוי  

שנה לפני  כבר  המהדרין   ,באישור  אבל 

במצווה כבודם במקומו מונח. השנה נתבסס 

מקומיים כוחות  על   ות הכוחכאשר    ,בעיקר 

וילהמוב יהיו חברת הנעורים   ""הלימוניםים 

הוכ כבר  והם  במותנם  שאין  שכוחם  יחו 

  משימה שגדולה עליהם.

 ות ליל הבחיר

בחירות  התקיימו  שעברה  שבת  במוצאי 

החבריםבאספ  נבחר    ת  טסלר בהם    צביקי 

 להיות יו"ר הנהלת המשק. 

נבחרו חברים  )מרכזת(:  לוועדת  וולף  , נורית 

מנה"ק( יהודה שריד )מחו"פ(  שמשון גוטליב ) 

מירב   אריה,  בית  יאיר  רעות  ליבר,  רן  ברלב, 

 אלי מוזס וחני רגב  לסלוי,

,  טובה פניני )מרכזת(:  נבחרו  קליטהלוועדת  

מושיק   בנדב,  איתי  )מחו"פ(,  שריד  יהודה 

נעם   עמיר,  נטע  כ"ץ,  עדי  חפץ,  עדה  גרוס, 

 רני ששון.ופישביין 

אריאל:  נבחרו  צעיריםלוועדת   ונעמה    צורי 

  , שמשון גוטליב )מנה"ק(, סולטניק )מרכזים(

לי, ליאת צנחני חיה גדיש, אושר חן, הדר מא

 ונחום ריין. 

לוועד לוועדות  בהצלחה  תודה  הנכנסות,  ות 

ל ותודה  שהבוהיוצאות  מינויים  ה  איועדת 

 עד הלום. אותנו

 

 

 
 ם. מתוך המיצג של כיתה י"ב לפורי

 צילם: אליקים איטלי 
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 .ורית א – שבתהחות כוננת א

 ד"ר מיטל דיטש תעבוד אצלנו כרופאה   ,בשבועות הבאים

 כל נושא אחר יש לפנות דרך המרפאה. ללתיאום תורים ו  מחליפה.

האילוציםעק משבוע    ,ב  ישתנו  הצוות  ישיבת  ע   .לשבועזמני  אחקביאנא  ר  ו 

 . תודה על הבנתכם. ה"ידיעות יבנההודעות הנשלחות בוואטסאפ  "

 .ליזט  – 19/02/21-יום שישי ה . אורית  - 12/02/21-יום שישי ה :ימי שישי במרפאה

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

 ה. מרפא תקשר ולתאם מול ה יש לה   , ר ולהדגיש כי לפני כל הגעה למרפאה מבקשים לחזו 

 טלפוני. סור לו להגיע למרפאה אלא ליצור קשר  שמרגיש לא טוב, א   מי על אחת כמה וכמה,  

עדיין   שיש  ולהדגיש  לחזור  מבקשים  אנחנו  הקיבוץ,  חברי  בהתחסנות  ההתקדמות  אף  על 

 להקפיד ביותר על הכללים !!! 

 1221  -  איחוד הצלה ,  4000  -  ת בכוננות ו אח טלפון חירום:  

 .צוות המרפאה ,רק בריאות                                                                                         

 

 הארק בריאות צוות המרפ                                                                                          
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 ללא כותרת(שיר )אגי משעול 
 

ְר  ל תַּ הלֹא כָּ מָּ  דֵּ

 נֹוֶפֶלת

ל ֶעֶרב  לֹא כָּ

ד  יֹורֵּ

הְולֹא  ל ִזְקנָּ  כָּ

 ֹוֶפֶצתק

ֲאפּונִ  ְמְנִמים כַּ ְמנַּ  ים יֵּׁש הַּ

ְיֻרִקים  יֶהם הַּ ְרִמילֵּ  ְבתַּ

ִוים אֹו ֹשְ   רּוִעים ְׁשלֵּ

לֹו ְרְׁשמֵּ י מַּ ְננֵּ ל עַּ  עַּ

ְך הּוא   ְלאָּ ל מַּ  לֹא כָּ

א  נֹורָּ

ּפּוחַּ  ל תַּ  לֹא כָּ

ל  ֻמְרעָּ

בָּ וְ  ל מַּ  ט לֹא כָּ

עּוץ  נָּ

נּו  אֹוְסִפים אֹותָּ  יֵּׁש הָּ

ִאב הָּ כְ מֵּ לַּ יו הָּ לָּ  נּו ּוד אֵּ

ה  נּו ִבְקתָּ  ּוְמִאיִרים לָּ

רִבְק  עַּ יַּ ה הַּ  צֵּ
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