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או  " ָּ ֵתף ִיש   כ ָּ ב איתןיוא / "ב ַּ

נשאב ,  המשכן הקמת  סיום    ארו מת  פרשת 

ישראלתרמלכבודו  ו נשיאי  מיוחדות    ו  עגלות 

המשכן  לשנועדו     עד הרבים    יומסעותבהעברת 

ישראל.   רלארץ  ה יקבנו  משה  את    , עגלותבל 

  ל א   -  לדורותחשוב  מסר  מד  ילחלוקתן  דרך  בו

אין להעמיסם  ו  התייחס כמשאכלי הקדש אין ל

   ,שיא השכלול הטכנולוגיגם אם הן  ,על עגלות

ִכי" ָנָתן  לֹא  ְקָהת  ֲעֵלֶהם  -ְוִלְבֵני  ַהֹקֶדׁש  ֲעֹבַדת 

 . ט()במדבר ז,  "ַבָכֵתף ִיָשאּו

שנים   מכן,  מאות  כמעט  המשכן  ר  כאשלאחר 

הכהן  ממנו  הוציאו  ,  בשילהקבוע   עלי  בני  שני 

  הלוחמים רוח  כדי לעודד את    ארון הברית את  

בקרב,  .  בפלישתים ניגף    הארון   ונושאיישראל 

תכולתו  העדות  ארון    . והרגנ בידי    שבה נעל 

ב  וציבהש  פלישתיםה המרכזי  מקדש  אותו 

דגון. ליד  אשדוד,  בעיר   לאחר  אך    האליל 

ב  ,יםונומשקשים  פגעים  מ ו אליל  הן  הן  דגון 

בבריאות אנשי אשדוד, החליטו סרני פלישתים  

הארון ילהחז את  ראשון    .לישראל  ר  בשלב 

שם  אך  ,  עקרון  הפלישתיתעיר  ל   והור יעבה גם 

  כהני העיר והקוסמים   .לסבול  העיר  חלו אנשיה

הסכנה   גודל  את  אחזקתו  הבינו  שבהמשך 

ֲעָגָלה"    ,וע יצוה ַוֲעׂשּו  ְקחּו  ֶאָחת ֲחדָ   ְוַעָתה,    ָׁשה 

לֹא ֲאֶׁשר  ָעלֹות  ָפרֹות  ֹעל-ּוְׁשֵתי  ֲעֵליֶהם  ..  ָעָלה 

" ָהֲעָגָלה-ּוְנַתֶתם ֹאתֹו ֶאל  ה'  ֲארֹון-ּוְלַקְחֶתם ֶאת 

ו(")שמו כאשר    .א  הפלאי  המסע  מתואר  וכך 

ישראל,  גבול  אל  בעצמן  דרכן  את  עשו    הפרות 

ַעל" ַבֶדֶרְך  ַהָפרֹות    , ֶׁשֶמׁשת  יבֵ ֶדֶרְך    ַוִיַשְרָנה 

ְולֹא ְוָגעֹו  ָהֹלְך  ָהְלכּו  ַאַחת  ָיִמין   ִבְמִסָלה  ָסרּו 

ַעד ,  לּוְׂשמֹא ַאֲחֵריֶהם  ֹהְלִכים  ְפִלְׁשִתים    ְוַסְרֵני 

 .(יבו,  א ")שמו  "ְגבּול ֵבית ָׁשֶמׁש

גם   שמש  אנשי  אך  ארון  בית  בכבוד  נזהרו  לא 

-אנשי קריתפנו לבצרתם    .רבים מתוו  ,העדות

.  אליהם  הארוןא ולקחת את  ובל  ,הזרעל  יערים

נשאר  ה והוא  העדות,  בארון  בכבוד  נהגו  פעם 

כאשר    .עשרים שנה  שבט יהודהבבית אבינדב  ב

להעלות  במלכותו,    דדוהמלך  התבסס   החליט 

  לעיר שכבש מיד היבוסים   , את ארון הברית אליו  

מתואר  וכך  , אל ירושלים.  אותה קבע כבירתוו

 , העדות ןוראאת  להעלות של דוד  נוניסיו

ֶאת" ָהֱאֹל  ַוַיְרִכבּו  ֶאלִק ֲארֹון  ֲחָדָׁשה  -ים  ֲעָגָלה 

ַבִגְבָעה ֲאֶׁשר  ֲאִביָנָדב  ִמֵבית  ְוֻעָזא  ,  ַוִיָשֻאהּו 

ֶאת ֹנֲהִגים  ֲאִביָנָדב  ְבֵני  ֲחָדָׁשה  ְוַאְחיֹו   ...ָהֲעָגָלה 

ְוָכל ִיְׂשָרֵאל    ְוָדִוד  ִלְפֵניֵבית   ְבֹכלה'    ְמַׂשֲחִקים 

ְברֹוִׁשיצֵ עֲ  ּוְבֻתִפים    םי  ּוִבְנָבִלים  ּוְבִכֹנרֹות 

 .(ה-גו,  ב")שמו  "ּוִבְמַנַעְנִעים ּוְבֶצְלֱצִלים

דולכאורה   ל דאג  בעגלה  ד  מפואר  ,  חדשהמסע 

ש השתבש.    ...  הפלישתים  נהגוכמו  המסע  אך 

ששלח    ,זאוע הפרות מיהרו והארון כמעט ונפל.  

ידו   נפיללמנוע  ו ארון  בלאחוז  את    ת מ ,  ותאת 

החליט  ו  ,להמשיךפחד  אך  כעס  דוד  ום.  במק

משפחה פלישתית  משמרת ללהארון  למסור את  

גת.   כי  שלאחר  מהעיר  דוד  בירך  שמע  הקב"ה 

להעלות  ,המשפחהאת   לנסות  את    החליט 

היה  תכנון  ה   לירושלים.שנית  ב  הארון הפעם 

לא  עגלה, גם  בת הארון  סע. לא הלחלוטין  שונה

ב  ...  חדשהעגלה   את  שינל  הי והראדרך  אלא 

העדות הברית שמורים  כידוע    ו ב  ,ארון    לוחות 

   רת התורה לישראל,מסיהחלה  מהןאשר 

ֲארֹון " ֹנְׂשֵאי  ָצֲעדּו  ִכי  ְצָעִדיםה'    ַוְיִהי   ,ִׁשָשה 

 . ב ו, יג(")שמו  "ַוִיְזַבח ׁשֹור ּוְמִריא

השמחה היתה  .  איטי ומכובדהיה המסע  הפעם  

עברה    לירושליםהעדות  ארון    תעברהרבה.  

החשוב  את המסר  כעת  דוד הבין  המלך  .  םלושב

רבנורצה  ש לל  משה  העיסוק  .  ישראלהנחיל 

העדות  תורה  ב בארון  עוד    האינ השמורה 

 ."בכתף ישאו " ולכן, "דת הקדש ועב " זועבודה, 
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 . תקיים השבת, פרשת נשאת רסלט ומעיין יאירשל  ע ברכותשבשבת  *  

 בשבת פרשת אי"ה תחול ,נה ושחריוהשל בנם  ,נעם ברלבשל  הומצוהר בשבת * 
 (29.5) ןסיובי"ח  ,בהעלותך

החתונה  . (12.6) חקר פר' בשבת  תחול לוילסוגינת דרור ברכות של  שבע שבת* 
 (7.6ן )כ"ז בסיויום שני, ב האי" תתקיים

    
 .בשבת ח בלת דירות אירופות בקעדי  יש  חהלבעלי השמ: ורתתזכ                    

 

 

 " ...  לך ואני תפילתי"                                             

 . (רוקתו יעלי )לב 19:35 שעהב לות הח ומתפילת מנחה בי                    

   נשא 'פר תשב

   הדלקת נרות - 19:13

 מנחה  –  19:28

 , ערבית קבלת שבת

---- 
 בבית הכנסתן מניי    –  08:30

 גדולה  חהנמ  –  13:30

 קטנה  מנחה  -  17:15

 ת השב צאת   - 20:18                  

                    

( 15עמ' ב פרטים)  21.30-פת חברים ביאס                   

 

 

 
 . אייללנילי ו  בן בכור הנכד, עם הולדת, משפחהה ולכלומרב שליסלברג  למרים* 

 . החמולהולכל  נעמה וצביקילהורים כם, ילנישוא ן טסלריימעליאיר ו* 

 .אורי בן קרן ותומר הנכדלבר המצווה של לעדה ומויש וסטרייך,  * 

 
 

 

 !! זל טובמ

 

 !! מחות ש רק ב
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"שומרי החומות" מבצעק' הילה ו

הגיעה   מפתיע  רייןבאופן  לחופשת    אופיר 

אחת   היא  אופיר  בנות  מארבע  שבת. 

( עזה  בחזית  שמשרתות  , אופירהקיבוץ 

 שאלנו אותה:  אביב ורותם עמיר, רון גלס(. 

  אופיר, מה תפקידך בשגרה?

יחמ  תד"אני מפקאופיר:   תצפיות  ח, פת"ל 

צפוהכ זיקיי  )ליד  ברצועה  עולה ני  אני  ם(. 

של  ל על    12או    8משמרות  ומפקחת  שעות 

תצפיתנ תצפיתנית  משמרת  כל  יות. 

לי   ומודיעה  מסוים  שטח  תא  על  אחראית 

על כל זיהוי, וביחד אנחנו מבינות מה חריג 

יותר ומה חריג פחות, מה שגרתי בשעה הזו 

ו הזה  הספיציפי  תפקידנו חופ  מהבאזור  ת. 

להג עלהוא  בע  ן  והכוחות   .וטףהיישובים 

אירוע או  זיהוי  של  מנהלות    ,במקרה  הן 

)אות הפלוגתי  בקשר  בשטח(  ו  הכוח  של 

החמ  ,ואני מפקדת  מנהלת   ,ל"בתור 

יותר.  את  ומדווחת   הגבוהים  לדרגים  הכל 

כוחות   מכווינות  אנחנו  הצורך  במקרה 

 שמרחיקים או עוצרים את החשודים.

 ם? בחירו , געכרמה תפקידכן 

זיהוי  ,כעת" כך  כל  אין  המצב,  ים  בעקבות 

לגדר קרוב  והסתובבויות  במקרה    .חריגים 

אנחנו מכווינות כוח אש שירחיק   ,כזהשיש  

. כרגע יוצא לנו בעיקר להכווין כוחות ואות

אש  )טנקים/ חיל האוויר/ חיל הים וכוחות  

נ״ט של  שיגור  לחוליות  ירי  /מיוחדים( 

תצפי/תמ״ס עמדות    ת ומדועת  הפצצת 

חמאס )  ןריסו של  שמירה  =עמדות 

 ציר קרוב לגדר(". שנמצאות על 

 את התקופה האחרונה?  ןאיך חוויתו

נורא   ובומים  הפצצות  שומעים  הזמן  "כל 

אנחנו    .חזקים. קשה לנהל שגרה במצב הזה

מהמרחבים  לצאת  כמעט  יכולות  לא 

בחמ ישנים  אפילו  בשבוע  "המוגנים,  ל. 

אכלנו ולא  כמעט  נו חתקלה  לא  ,האחרון 

לים  בנוסף, היה ירי נ״ט על חיי  ...  וא ישנול

שלנו הר  ,מהבסיס  הצלחנו  ולצערנו  לא  ב 

 לסכל את האסון שקרה. 

גם  מתצפתות  או  מסכים  ליד  יושבות  אתן 

 בשטח?

בחמ נמצאות  אני"כולן    ,כמפקדת  ,ל. 

במשמרות   ,נמצאת בעמדת פיקוד והחיילות

שעות ארבע  המסך  של  ארבע   ואז  ,מול 

 שתנה. זה מ  ."למחבכוננות שעות 

 לסיום?משהו 

ה שזהו  לומר  לי  החשוב  חשוב  תפקיד 

לתי לשרת בו ואני  ושיכביותר  תי  והמשמעו

לקחת על    גאה  בהגנה  ישיר  כך  כל  חלק 

מטורפת.    .ישראל וגאווה  סיפוק  תחושת 

וזה   בקרוב  שקט  שיהיה  מאוד  מקווה  אני 

מכולם  אבקש  זו  בהזדמנות  יסתיים. 

  עים.להתפלל לרפואת הפצו

 
ש מי  ולכל  לאופיר  ם  יות/נמצאבהצלחה 

 ים בכם/ן. שבילנו. גאשם ב
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ממוחכ  יבנה  שת  ער .  בוכות  דיון 

חמי ביום  בקבוצת  שהתקיים  בצהריים  שי 

ובלוד הוואטס בכלל  בארץ  המצב  על  אפ, 

שלנו   ,בפרט הפעולה  אפשרויות  ועל 

כבר    ,כיבנאיות למעשה.  צהריים  בהוביל 

לפעולה להניע  חברות  מספר  אחרי   ,החלו 

עופרן  ש חברות   אביטל  עם  ביררה 

 עבור ויק  מדה  הצורךהמתגוררות בלוד מה  

 16:01  בשעה  חמישייום  ב.  התושבים

"הילדים  מלוד  מענה   בלהתק  אחה"צ  :

כבר   בבתים  ישמחו   3כלואים  והם  ימים, 

יום, עוד  ויצירה".    /  לערכות משחק באותו 

אריכא,  22:00  השעב מעדכנת   איילת 

 לילדי לוד   ערכות יצירה  מאה"  :"חכמות"ב

ין כדי להבולאיילת  . פנינו לאביטל  "מוכנות

הדקאיך   אביברה   אחרי "מספרת:  טל  ר. 

בקבוצהשכת ההודעה  את  של   בתי 

לפעול.החכמות מנת  על  קבוצה  התגבשה   , 

ויצמןר ורחלי  גורליק  ניסיונן  עם    ויה 

  בדקו   בבידוד",המצטבר מתקופת ה"עידוד  

שניתן   ציוד  היצירה  במרכז  יש  האם 

בושתלה רוביןבנוסף,  .  מש  פנתה    רחלי 

והשיגה   יצירה  שלחנויות  ל  תרומות 

מרחומ יונה'ים  וחברו'ניתאור' ו  'כלבו    ת , 

בשעות ים שהיו להן בבית.  מרחוגם  הביאו  

היצירההערב   במרכז  לנג  התכנסו  , סיון 

איילת  לאה שרקי, ציפי חיות,  רחלי ויצמן,  

ר גורליקאריכא,  צנחני,  ויה  ואביטל    ליאת 

  נעוריםהחברת מיחד עם החבר'ה  עופרן

 

  ,יןגרינשטי  ויובלעפרוני  גפן    בהובלת

הרימו  ו   ,משותפת  דהבוהיטב בענים  מיומה

י יצי"קו  לערכות    קצר זמן  תוך    .צירהור" 

אותן   רבות,  חבילות  מוכנות  לקח  היו 

שישי  רובין    אביתר ביום  כבר  ללוד 

מרגישהבצהריים אני  הזאת   .  שהעשייה 

של   היכולת  בדיוק  הקיבוץ חברות  היא 

שלנו מ"הבועה"  מורכבת    ,לצאת  היא  שגם 

בימים ים  לאחר  ולתת  , אלו  ומאתגרת 

ע"י   ,יתרון יצירתורכבות אחרת פמ  םישחוו

וממו מהיר  הכוח    שמראה  קדפרויקט  את 

מקווים  .  "כקבוצה  ,שלנו לוד,  ילדי  אז 

ימים בטוחים  ושתזכו ל  שנהניתם מהיצירה

 ושקטים.

 

 
 הגיעו ליעדן ערכות היצירה 
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מס שגלגל  לואיך  לפני  ...    תובב 

אחד   בפשטותראיינו    שבועיים את 

ההערהעובדים   צום  על  אדן, מרבים 

שום  ו ל פתאום  כבר  שדבר  פשוט.  אלנו  א 

ניר   התרח  גלסאת  יש  שות משמעותית  אם 

שכרגעבנושא.   אומר  מהעובדים   חלק  ניר 

לפה  מפחדים הם בשיעשו    מפחד  ,לבוא 

.  ביעו חששותגם מצד חברים ביבנה הלינץ'.  

שבוע הכל יירגע הף  ושעד ס  מעריךן  הקבל"

יחזרו ואנחנוודהלעב  וכולם    םמקווי  . 

  ."שלווהבשלום ב דיחב תלחיו שנוכל

 
ן "י קבלנרשם עהבנייה משרד של ה על לוח
בונים בית  :תבעברית ובערביראמי, הבנייה, 
 לשלום.   

 

 : של רעיה זלקינד בוק דף הפייסמתוך  

המטח  אחמ על  אחריות  לקחו  השקרנים  ס 

 שהיה הלילה. 

 מרפי. זה שת"פ שלנו עם    , שקרנים. זה לא הם 

 ים. מ"דן מיתובבים באנחנו מסבוע שכבר ש

 חקנו, עד עמק המעיינות הר

לא   פלא,  זה  וחשווראו  יומיים  מירדן עברו  דים 

הא קיבוצי  כל  והכניסו את  הגדר  זור  חתכו את 

לכוננות. )לא נגלה שזה עשה לקיבוצניקים את 

 . היום. סוף סוף קצת אקשן. עלינו. בכיף(

ת זעקוכמות האנראה ש  ,נו בגזרה בינתיים אצל

 ם.  זריללה חות ויאהולכת ופוחת

אבל   שלנו  לבית  ממש  די   ,לממ"דלא  שנמצא 

לי עוברקרוב.  ומאובק  שקט  חמאס  עלינו.    לה 

 .  בהדממה, אין טעם לירות, יש ממ"ד 

חלאס אומרים.  אנחנו  הלילה    ,יאללה,  נגמר. 

 .ישנים בבית. כמה אפשר לנדוד

 ובכן, נחשו מה.  

ראשונה   למ  -אזעקה  שאףרצים  אחד    יגונית 

נה. אזעקה ימג  אמתכיח כמה היא בעוד לא הו

 צים.  שנייה. שוב ר

עד   נמשכים  את  המטחים  לוקחים  שאנחנו 

מאז  עצמ בממ"ד.  אבק  לאכול  וחוזרים  נו 

 דממה.

 ַיד ַהּגֹוָרל ִהְתרֹוְמָמה 

 ֲאַנְחנּו ִמְצטֹוְפִפים ְבִצָלה 

ף ִתְנַחת ַהָיד  כֶּ  תֶּ

 ָמה ַיד ַהּגֹוָרל ֱהִיי ַרחּו
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החיושוב   יומערכת  משגנוך    רה, צאת 

אסף  ו של  שולחנו  ארעל  נערמים  יה  בית 

שדורשים   מיידי.  צרכים  ביקשנו  מענה 

 . למצב נערכה מערכת החינוךאיך  לדעת

הרך"  אסף: המערכת    –  בגיל  את  הפעלנו 

מהימים   של  על  בחלק  חלקי    ת הצוובסיס 

התגייסו או מהות שיהרבה א  ,בנוסףוהקבוע  

ה  גייסנו.ש ידת  מבת  ת לאחד    מצדוא  הדגש 

ולהאפשר   להורים  יבות  ציהעניק  מענה 

  המערכת שג  לדאו  ניומצד ש  ,להורים ולילדים

בצוות היה  תשו  ,בצורה טובה  ת מוחזק  תהיה

אחלפחות   לילדים  ת דמות  שני  .  מוכרת  דגש 

הצוותיםהמוכנהוא   של  אי    ת.ְלַהְתָראֹו  ות 

צריך  ו  ,אפשר לצאת לטיולים או לשחק בחוץ

.  םאטוטיז  30ת  במהירו  לממ"דיס  להכנ

שאני ל  ככ, ולהחזיק את המערכת זה מסובך

הגילש  היחידיםאנחנו    ,יודע הרך    מערכת 

  ."בין עזה לתל אביבבאזור ש פתוחהשלהם 

אין   ילדיםהמשפחות עם  לרוב האולי בגלל ש

 דים בבית? "ממ

למרות  " לזה.  גם  קשור  שזה  ספק  אין  נכון, 

נוספיםש רבים  במקומות  ים חסר  גם 

ימ"דיםמ אם  שנ  שקט היה  .  כמו   ,יםכמה 

מקווים,  ש לכולנו    ויהי בע"ה  אז  כולנו 

   ממ"דים בבתים.

א מהימים    -  'ד-'כיתות  בין   פתחנובחלק 

לצהריים   הבוקר  למידה  שעות    עם מרכזי 

  עם   ים במבנ  ,ספרהבית  שטח  בהמדריכים  

 . מיגון

 

 
ז וגם  גויסו    -  ב"י-'כיתות  בקיבוץ  לעזרה 

חו  להתנדבויות עזרו הם  וץ  בקיב  .ץכלפי 

הרךגיב  בעבודה במטבח    ,ל    ובמפעל קצת 

לםשימוריה התנדבו  ובנוסף  כגון    מבצעים, 

החומוסיה  ערכות ללוד,  של    נסיעה  ,היצירה 

. בין עודו בית בלוד  פוץיבש לעזורה 'חברכמה 

חלק  בלימוד    התקייםשבועות  החג  ב  ,לבין

 לפי שכבות שונות. ,מהלילה

ה   ם קובמותנו  הסבב הזה תפס א  ,רגשתילפי 

מתסכל גם  קצת  בקויוהאברמת  .  יבוצי  רה. 

הרגשת   ,מורכב יותר  צבהמבגלל ש  ,עזה  עוטף

וה יותר  חירוםהלכידות    תחושהה.  חדה 

גםקשה,  מצד אחד    שלהם במובן   בונה  אבל 

שהיא והתגייסות.    זה  רבה  לכידות  יוצרת 

ה  'הבטוחבצפון  ' רתיש  לאירוח בגייסות  ה 

חבילות.   ק  מספילא  '  .אנחנו באמצעומשלוח 

מספיקמס ולא  מספיק    ,'רחוקים  כנים  לא 

ולא    ,לאחרים  םטייק ופרבטוחים כדי להציע  

ל  'מסכנים' מספיק   אכדי  אחוות   תייצר 

אני  ההתגייסות הוונמצא  .  טסאפ  אבקבוצות 

ורואה שיש אנרגיה גבוהה  תהקיבוץ הד  של י 

 מאוד. אנחנו קצת לא פה ולא שם. 

של לשולחנך    ותמגיע בנושא  ם  לחצי  פניות 

  ?הורים וילדים שלת דווחר

. יבנה מסודרת, יש לה צוותי ליא  יעלא מג  זה

מדכימקווה שהצר  אני.  לדיםי רבים  לא    , ים 

 . "מטופלים – ימיםיהצרכים שקמניח שו
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 לקוחות וספקים מסרבים להיות אויבים  

 . בעקבות המצב ,של מפעל השימורים יםותיק יםשיחה מלב אל לב עם ספק  

דבר פולילא  הי  זו  ,ראשית  אין כתבה  טית. 

עכא הבעת  צדדים.  ה  מדן  בני אדםואין  .  רק 

במסגרת העבודה במפעל,    , רבותבמשך שנים  

לי   ספקים  יצא  מול   הימהאוכלוסלעבוד 

ואמינים   ותיקים  ספקים  רובם  הערבית.  

בלי   אחורה.  שנים  הרבה  איתנו  שהולכים 

להתעלם   קשה  דעה,  או  להשקפה  קשר 

מרבית מגיע  שממנו  הגלם    חומר  מהמקור 

הש במהלך  יחסים    התפתחו  נים,שלנו. 

ו יבנה    דוקיםהקרובים  לחברי  הספקים  בין 

במפעל הד  .העובדים  הזמנות דיים,  ביקורים 

עסקית  ובעיקר,  רועים,  לאי שותפות 

עליה  ,משמעותית נשענים  .  לפרנסתנו  שאנו 

בחג   שעבר,  פיטריד  עבשבוע  שלחתי    ,אל 

שמח  הודעה חג  מהספקים    ואיחלתי  לאחד 

מקפיד  נולש שהוא  שנים  כבר  א.  ותי  לברך 

בכ  בחג היהודישמח  החגים  ולדרוש ל  ים 

ט שנה  מאחל  וילדיי,  משפחתי  ובה,  בשלום 

ופס כשר  לחג תעניין  מ   שמח,ח  בתוכניות 

ש אחרי  גם  שלו,  על  את  ומספר  סיימתי 

ו בחוץ.תפקידי  לעבוד  למרות  "  יצאתי 

ימים מורכבים,   תמיד  שעכשיו עוברים עלינו 

ל חג ונמשיך לאח  ולעבוד ביחד,   דיידענו להפר

  , "אני מרגיש אצלכם  .כתבתי לו  ,"מח הדדיש

"  ,ביבנה לי,  ענה  הוא  אמשיך וכמו משפחה" 

כך  לה וישרים רגיש  הגונים  אנשים  בזכות 

)טלפונית( הצדדים".    שניב לשיחה  ישבנו 

ולהשמיע לשמוע  מרגיש  "  .ארוכה,  בנוח אני 

הכלל על  איתך  שתשאירי   ,דבר  מעדיף  אבל 

 . "י בעילום שם תוא

כל המצב    ומך?של  מה  ,קודם  משפיע  איך 

כרגילכם?  עלי הכל  בצפון  שלנו  . "במפעל 

 לקוחות שלנו מה 90%עובדים אצלנו יהודים, 

ולמכור    ,יהודים לעבוד  ממשיכים  ואנחנו 

 "בואי  א משפיע על היחסים".המצב ל .כרגיל

אארח   אני  בצפון,  להתאוורר  הילדים  עם 

 אתכם". 

יפגעו    אני אהיה בטוחה?  ,םאליכ  אם אגיע" 

 90%-תאמיני לי ש  ך,יישמור על"אני א  "בי?

לחיות  רוצים  רק  בלגן.  רוצים  לא  מהאנשים 

בש מהמצבולהתפרנס  סובלים  כולנו  .  קט. 

ואנחנו   יעבור  זה  שגם  משוכנע  נחזור  אני 

 לחיות ביחד כמו קודם".

יש מקום לתיקון ביום שאחרי? איך מאחים   

המנהיגים שלנו,  פקיד של"זה הת את השבר? 

לעשות  יכם. הם ממשמכל הצדדי כי ים  בלגן 

לא  ה  ז אחד  אף  שלהם.  לאינטרסים  טוב 

החברה שלנו.  לעתיד  דואג  הערבית    באמת 

פנימית   מאלימות  רבות  שנים  כבר  סובלת 

בעינוראית.   כבר   תיזו  הרשויות  של  הזנחה 

אפשר היה לטפל בזה כבר מזמן, אבל  שנים.  

 . "ייםהיה נוח לעצום עינ

יע בחינוך, שקלה"פל בזה?  לט  אז איך אפשר

  אן להתפתח. אני שלחתי את ירים ל שיהיה לצע 

  זה הכי כל הילדים שלי ללמוד בחו"ל, כי השכלה 

   . " חשוב לעתיד. אבל לא לכולם יש את היכולת 

בעזה?   על מה שקורה  חושב  עזה  " מה אתה 

  זו צרה צרורה, ולא צריך להסכים על פוליטיקה. 

לא בכלל  מ  זה  אחשוב  במצבי  אבל    ,שם 

עוני מחפיר, משפחות   יןהבסות לנל שיש שם 
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משאין   חיים  לאכול.  מה  דולר    100-להם 

 . "לחודש. אני לא מסוגל בכלל לדמיין את זה

בצבא?  ישרתו  שלך  שהילדים  מוכן   היית 

אני באמת האמנתי שעד שהילדים שלי יגדלו 

בצבא.   צורך  יהיה  ולא  שלום  האהבה יהיה 

שמוב היא  העמים  לא  בין  אמת,  לשלום  ילה 

לדורות הצבאות לחיות  צריכים  לא  אנחנו   .

חרבות פחות,    ירכשואם  .  על  אחד  מטוס 

לא יכול    ולרווחה. מיליון דולר לחינוך    30יתפנו  

מקבל קצבה של    להיות שקשיש במדינת ישראל 

גם   2000 שלנו,  למדינה  בושה  זו  שקלים. 

 . "ליהודים וגם לערבים

נ  ואני  הבלגן  שייגמר"לסיום?    נואחל למה   ,

ונוכל לשבת ביחד באמתאג ליבנה    , יע אלייך 

בסוף כולנו בני אדם, ורק צריך  על כוס קפה.  

   ."לזכור את זה

אינשאללה אי    .אמן,  אני  שאם  יודעת  אני 

, אתה תהיה  6פעם אתקע עם פנצ'ר בכביש  

אותי. להציל  לבוא  אליו  שאתקשר    הראשון 

 לעזור".  תמיד"בטח, ברור שאני אבוא  
 

את  נו  שאל  קנדגם  פישבייןניר  ונעם  איך    ל 

בגזרת   מהמצב  מושפעים  הפרי הם    קבלת 

 המשנה. וקבלני 

ממשיכה  "  ניר: המלפפונים  עונת  אצלי 

להגיע   .כרגיל  להתנהל ממשיכות  המשאיות 

המוגן למרחב  ביחד  לרוץ  לנו  יצא    , ואפילו 

בנוח   מספיק  מרגיש  אני  הנהגים.  עם  ביחד 

המ על  עםלהתבדח  תי  דעהו  .הספקים  צב 

לביקורים  להם שבתקופה   אגיע  לא  הקרובה 

אנחנו    ,כבעבר אבל  יירגעו,  שהעניינים  עד 

במשרדממשיכים   אצלי  שחור  קפה   , לשתות 

ת המצבכמו  את  מקללים  כולם  אף    .מיד. 

 ."אחד לא באמת רוצה בזה

עם "  נעם: היחסים  מערכת  בגד"ש  גם 

 כמו בכל עיד  .הקבלנים שלנו ממשיכה כרגיל

כולם  רכת חג שמח ושלחנו לכולם ב  ,אל פיטר

ותקוו בתפילה  ולסיום    ההשיבו  לשלום 

  ."העימותים במהרה

 
וא עניר קנדל  המוגן  יגודייב במרחב  וואג'י ריאל  ם 

 נהגי מלפפון מדבוריה ואום אל גאנם.  –ועבדאללה 

 ישבייןראיינה: שרית פ

 

 לףוויד ויידל

 ומיםתנח

 ך על פטירת אמ

 ז"ל  מריון וולף

 משתתפים בצערך 

 בית קבוצת יבנה 
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 מדריך(גיא פניני ויובל גרינשטיין )ה

 

' יםנהלימו' שיחה עם /  וסיה חומה

שעבר שישי  ה  תוךב  ,ביום  זכינו    ,ןגבלכל 

שפיות   של  קהילתי  לשעתיים  אירוע  בדמות 

לטובת   -  חביב הלימונים  שפתחו  החומסיה 

 :ן"גיוס כספים לקייטנת איל

יקרילימו דווחו    ,םנים  מהשטח אנא  לנו 

 בבקשה: 

 ...  אז פתחנו חומוסיה"

עובדה  הציבו  כשהמדריכים  התחיל    , הכל 

בעצמנו   לגייס  לאילאת  שעלינו    . ן"הכספים 

מושקעותימק  והנינ נהיום  עד   אבל    ,יטנות 

בליווי    תרומתנו התמקדה  להצלחתן 

 החניכים בלבד. 

שעברההמהחל   מטרה   ,שנה  עוד  נוספה 

והיאל בעצמנו,   את  יחשנרוו  ,קייטנה  הכסף 

כך. לשם  הקהילה  גיוס  ש  בעזרת  כך נציין 

בייש מתקיימות  קורה  בהם  רבים  ובים 

 .  וקייטנות כאל

הצהריים   בשעות  ,לימוניםקבוצה של    ,הגענו

יו חמישישל  את    ,ם  לארגן  והתחלנו 

קבוצה נוספת   ,במקביל  קישוטים והמקום.ה

במטבח  לימוניםשל   דברים  לקראת    ,הכינה 

ה בבוקר  תרמחיום  הגענו  .  שישי  יום  של 

א  מוקדם שבו    ת והכנו  הבר  את  החומוס, 

החומוס,   את  הלימוהגשנו  ושאר  נאת  דה 

הטריים  את  התוספות,   הדברים  וכל  הקופות 

 ה צריך להכין. שהי 

חשש    קודם  ערב היה  יתבטליהאשעוד    , רוע 

 עקב המצב והאזעקות הנלוות אליו. 

שהגיע מי  ולשמחת  רוע  יהא  ,לשמחתנו 

 מתוכנן. התקיים כ

התפעלו   שבאו  לנו האנשים  ופרגנו  מאוד 

היה   האנשים    משמחממש.  את  לראות 

האזעקות בתקופת  ביחד  נהנים.   ,בקיבוץ 

כיף הסיפוק  .  והיה  רבה היתחושת  תה 

)  אפילו  נגמר  האוכלו משציפינו!!   400מהר 

שיעזור  אנ  .(פיתות משמעותי  כסף  סכום  סף 

לפועל הקייטנה  להוצאת  ולשמחת    ,לנו 

שנאלצנו על    ,סליחה קטנה  .והחניכים שיבוא

מוקדם כל    ,מהצפוי  לסגור  חיסול  בשל 

 החומוס והפיתות. 

יותר גדולות  בכמויות  ניערך  הבאה    , לשנה 

 . 'בעזרת ה

להגי  ,ףבסול רוצים  מי אנחנו  לכל  תודה  ד 

האלופשע למדריכים  בייחוד  שלנוזר,    -  ים 

ולמדריכי  חיות,  ואבישי  שליסלברג  מיכל  

  ין יגרינשטויובל  י  עפרונ גפן    -נעורים  החברת  

ליובל) אישית  הנהדר   ,תודה  החומוס  על 

תרומת ועל  ידיו  תחת  הרבה ו  שהוציא 

 "נתראה באירועים הבאים! (.רוע!ילא

 י ובר יעקראיין: ני

 ראיין: ניר יעקובי 
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 לסלוי יאיר / בבית הספר העל יסודי  מהנעשה

סדירים  תנופת ללימודים  ירה  שהחז  ,החזרה 

הספר בית  למסדרונות  והמולה    , שמחה 

החומות". נקטעה בבת אחת במבצע "שומרי  

מרחוק  אמנם  למידה  על    ,הפעלנו  ובהתבסס 

אולם הנשמה    ,שנת הקורונה הטכניקה ידועה

שם היתה  למידה   ,לא  להניע  קשה  והיה 

 . ם של אזעקות וחוסר ביטחוןמרחוק בימי

שורות   ומתפלל    אלובכותבי  מאמין  אני 

לשגרהון  ראששביום   בחודש   ,ונוכל  ,נחזור 

הלימודים לסיום  שנשאר  שים להג  ,האחרון 

 מות שרקמנו.את כל החלו

בית הספר חזר לפעילות מלאה אחרי חופשת  

ובהתקבל אישור ליציאות כולל לינה,   ,הפסח

להשלמת   בהתארגנות  הפעילות  התחלנו 

 ל הקורונה. החברתית החסרה בגל

ישכב תלמידי   למסע    ב"ת  לצאת  בחרו 

נודד  ואה לתקומה""מש   . במקום טיול שנתי 

ש להשלכנראה  רצון  להם  את  היה  החסך  ים 

 שלא התקיים. ,לפוליןהמסע  מ

עובר בתחנות שונות    "משואה לתקומה" מסע  

זיכרון    .בכל רחבי הארץ המסע החל במרכזי 

מרדכילשואה   גלים  ,ביד  לוחמי  ו  ניר 

אהגטאות לתקומה  .  המעבר  מחנה  "ב  עשות 

בעתלית בעיסוק ומשם    ,"המעצר  המשיכו 

ישראל מדינת  זהות  -  באתגרי  ,  בשאלות 

למהגרים    תרבות ויחס  אבייהודית  ב.  בתל 

פגשו    ,"שבי שומרון"התארחו ביישוב  בשבת  

את ראש מועצת שומרון והעמיקו בקשר לכל  

 " הסיסמא  ישראל.  ארץ  עם  אחלקי  חדות 

למציאוישראל הפכה    שלושת קבר  ליד  ת  " 

עם רחלי    ושיחה   ,במודיעין חטופים  ערים ה הנ

ז"ל  ,פרנקל נפתלי  של  בין   ,אמא  שהיה 

 החטופים. רים הנעשלושת 

הסתיים   המסורתית המסע  בעלייה 

והסתיימה   הערב  בשעות  שהחלה  לירושלים 

ההליכה ברחובות בצהריים למחרת.    ,בכותל

ו בשירה  עוצמתית  ריקבירושלים  היתה  ודים 

סיום למסע.  והיוותה  המסע   הצלחת  מוצלח 

הצ  מעלה על  נוקבת  זהות שאלה  במסע  ורך 

לפולין  .בפולין הנסיעות  יחודשו    , כאשר 

 שאלה זו תעלה במלוא עוצמתה. 

לטיול שנתי נודד באזור הר  יצאו    א"י  תלמידי

של   .מירון הירוקים  בהרים  יחד  השהייה 

ומגבשת.   מהנה  היתה  הטיול במהלהגליל  ך 

וערכנביקר רשב"י  בציון  להרוגי נו  אזכרה  ו 

 סון במירון.הא

הציגו   ב"טרון של שכבת יתלמידי מגמת תיא 

תהל שלהם.  הגמר  הפקות  הפקת את  יך 

הס  ,מחזה בימי  היה  היה    ,גריםשחלקו 

השנה,   על  ומורכב  המחזות  דבר  של  בסופו 

מאוד טובה  ברמה  היו  והתלמידים   ,הבמה 

שלוש   ביטוי  לידי  למידה.  הביאו  של  שנים 

היה מרגש   במחזה "משחקיבייחוד  ם  לצפות 

האחורית" שאותו  בחצר  קבוצת    ההעלת, 

מסר  בנות להעביר  חשוב  היה  לתלמידות   .

של  חבר הרווחת  התופעה  נגד  טרדות  התי 

 מיניות.

האחרונה מדעי    ,בתקופה  מגמת  תלמידי 

הבגרות     , סיירו  הסביבה מטלות  במסגרת 

יבנה.    ,שלהם בקבוצת  תלמידים הבמתקנים 

)מכון    ל המט"ש זכו להסבר מעניין ומקצועי ע

ית אריה. קבוצה מפי יואב ב  (שפכיםלטיהור  
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התארחהנ הניסיוני    וספת  הטיהור  במתקן 

להדרכה   * " קליניק-מפלאו" ברפת   וזכו 

אילן של  הא  ,מרתקת  על מנהל  תודה  תר. 

אנו   שבו  המרחב  מתוך  ללמוד  האפשרות 

 חיים. 

השטאס החכרת  אישרה  החברים  יו  על  חפת 

הספר בית  יבנה  ,עומד  חבל  לצורך    ,למועצת 

בית הספר.  ה בייובנבים לפיתוח  קבלת תקצי

להודות התמיכה לחב  ברצוני  על    רים 

קרקעבבקשה.   על  כלכלי משאב    ,ויתור 

חינוכיים  למען  ,וקיומי היא החלטה   ,צרכים 

נכונה סדרי    , ערכית  על  דיפות העומעידה 

יהיה    ,האליו אנו פונים עת  ,השלב הבאשלנו.  

א תוכנית  מענה  הכנת  שתיתן  נכון  דריכלית 

 כי בית הספר בשנים הבאות. לצר

רואכ שכולנו  "וסובלים"פי  עבודות   ,ים 

מתמשכותי הבני ההסעה  בתחנות  לנו כו  .ה 

ונוח. נזכה למסוף בטיחותי    ןתקווה שבסיומ 

מצוקת החנייה לא תיפתר במסגרת התוכנית  

חניה  שטח  בהכשרת  צורך  ויהיה  הקיימת 

 הספר.-תבאי בי ם שלוסף לרכבינ

הלימו לשנת  הפנים  הבאהעם  אנו    -  דים 

תוכנית את   בונים  להרחיב  שמטרתה 

הלמידה ה,  ה הבחיר של  והרלוונטיות  מגוון 

הספר. הקמת    מתוכננים  בבית 

למי  =  "מייקרספייס"  מרחוקמרחב    , דה 

הקמה מחדש של    . 'יכולת לומד עצמי'שיפתח  

וחי הפתעות  ועוד  הידועה  א"י   ,דושיםמגמת 

 משך. עליהם נספר בה

 , יאיר. טוחיםבתפילה לימים שקטים וב 

פעל ש , הניסוי בטיהור שופכין ה אתהחברה שהפעיל *
ה נ ה האחרונ ברפת בש

 

 שולחן תרבות מ

 ישית סיפורה של של"אז מה באמת היה לנו שם?"    

שירים  משולבת בקטעי וידאו נדירים,הרצאה  "הגשש החיוור" ב

   יעודד צפת   עם  ,קלעיםוסיפורים מאחורי ה

 ים.אירועהבאולם  20:30( בשעה 25.5י"ד בסיוון )  ,ביום שלישי

עם יהודה ברקן    בשלייקס""אהבה  ט הקרנת הסר - סינמה קפה 

  יצה שאול ושיחה עם הבמאי.  ונ

  .רועיםיאהבאולם   20:30בשעה  ,(2.6)  סיוון,כ"ב ב ,ביום רביעי

 

 של שקט וטוב לכולנוימים 
 ותועדת התרב
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 אסתר ויהודה יוסף /  ?הבספרי  ה קוראמ

 חדשים ספרים 

 ספרי עיון 

 / עינת נתן. ים סיפור אהבהמתבגר ,משלנו

ג'אד הריכוז  ממחנה  הגנוז    -  ו היומן 

סיפורה של שואה נעלמה בלוב. )מיומנו של יוסף  

 .שלמה אברמוביץ'  וש( / דעד

לבו  גבה  משה    -  לא  של  ופועלו  /  דרכו  נסים 

 יהודה יערי.

ה הפוטנציאל  של    -  אנושי אבי  ויצירתו  חייו 

 ./ רפאל פוירשטיין  ן פוירשטיין פרופסור ראוב

התור ספרדית    -  קול  עורך:    מסורתיתציונות   /

 .אופיר טובול 

הלב כלים    -  בינת  ימימה,  הכרתית,  חשיבה 

 ד ונחמה דוד.עוד /מעשיים 

-1952ביוגרפיה,   , צמן חיים וי   -  האב המייסד

 .יהודה ריינהרץ , מוטי גולני  / 1922

 / זיוית אברמסון.   לומדים זוגיות

 / יואל קרמר. ביוגרפיה -  ם" הרמב

 קי./ יהודה מירס , מבט חדשקוק  הרב

 לדברג./ לאה גו   השירים הגנוזים

ה:  יותר יהודית, פחות כופ   -  מדינה קטנה לעם גדול 

 / חיים נבון.   הצעה למדינה יהודית רזה 

להורים  מדריך תיאורטי ומעשי  -  הורים טובים

 כל גיל / הילי כוכבי.לילדים ב 

ים בפרשת השבוע / אילעאי  חיפוש  - דרושים

 .עופרן 

ל לפרשות השבוע  מפירושי אברבנא  -  יצחק באר

 יוסי בן טולילה. /במבט עכשווי 

 ספרי קריאה 

 הייזל פריור. /  פריטת מיתרי הלב

 ג'נוף.  פאם/   הילדות האבודות של פריז

 הורן./ שפרה   פדני סיפור משפחתי

 / הילה בלום. את בתך  באיך לאהו

 מאיה ערד.  / קנאת סופרות

 ו רידקר./ אנדר האלטרואיסטים

 מויס.   ו / ג'וג'  מחול הסוסים

 ציילד./ לי   יום אחד תפסיד

 / ריצ'רד אוסמן.  מועדון הרצח של יום חמישי

 איטורבה./ אנטוניו   הספרנית מאושוויץ

 נוער 

 גולדברג. -נע בר   מאירה /   , היהלום האבוד 5ראמל  כ 

 ים(. ספר   3)סדרה,    / גיורא חמיצר.   ותום רוני  

ספרי ו ,  חלקית רשימה  ה עוד  חדשים.  יש    אנו ם 

בחו  לכם  עקד   , םממליצים  לבית  ,  לבוא 

הנות מחוויה  י ול   בחור ספר כלבבכם,להתרשם, ל 

 .תרבותית

 וד? מה ע

ועם   הפנימיה  התיכון  פתיחת  הרגשנו  חזרת 

לשגרה  פתיחת    חזרה  עם  הופרה  ששוב  עד 

 ...  בצע "שומר החומות"מ

ספרות ואו  -  קפה  רבים  רחים  חברים 

ב ספרות  השתתפו  קפה  נגה  ם  ע  גשמרמפגש 

ושלומיתאיתמ  ,עמית  ,וילדיה  רפל לרגל    ,ר 

לאור   בסופה"צאתו  "ואתאהב  ספרה  .  של 

  , רעות  שפחתי בגידולעל האתגר המ הספר הוא 

מיוחדים צרכים  הייתה   .בעלת    ההרצאה 

וסיפורים   מוזיקלי  צחוק    מרגשים,בליווי  עם 

הילדים  :כניתובת   .מעוד של  "האר  הצגת  גז 

ועד  , בע"התתקיים    ביאליק" ת  בחסות 
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האזוריתה והמועצה  סיון  בו  בכ"  ,תרבות 

  נוספים בהמשך.. פרטים (06/06)

ישראל   –כותר   של  המקוונת    -  הספרייה 

יבנה    חידשנו קבוצת  של  המוסדי  המנוי  את 

ן במנוי  לספריית העיון "כותר". כל מי שמעוניי

מוזמן שם    אישי  לו  וננפיק  אלינו,  לפנות 

חברים,  לבקשת    וסיסמא.משתמש   כמה 

 : ספרייה זו על  זכורת קצרה  ת 

חדשני של    פרי עיון( היא שילובספריית כותר )ס

והיא אישית,  עבודה  וסביבת  מקוונת    ספרייה 

 פרי שיתוף פעולה עם המו"לים המובילים בישראל. 

במט  היא לטכנוח  " פותחה  לוגיה  )המרכז 

לרשות  ינוכית(  ח להעמיד  ומטרתה 

סטו את  מורים,  דעת  ושוחרי  דנטים 

ה מקורות  עיון,  מיטב  )ספרי  מידע 

ע  כתבי  ועוד(  אנציקלופדיות,  ת 

השנים   ביובל  בשפה  שפורסמו  האחרונות 

אולטימטיבי  העברי שער  ולשמש    ונגישת, 

מדויק   מידע  עבודה    ,ומעמיקלאיתור  וסביבת 

 : עכשווית ונוחה בנושאים

יש  .1 ומקראארץ  ישראל  תרבות                .ראל, 

ח   .2 ונושאים  היסטוריה,  סוציולוגיה  ינוך, 

 .וספים במדעי הרוח והחברהנבחרים נ

 ת כותרים מסוגים שונים: כולל הספרייה

 .נושאיים  ולקסיקונים  קלופדיותאנצי  -
 . ספרי מחקר ועיון   -
 . ספרי הגות   -
 .ותביוגרפי   -

אר   - בנושאי  קלאסיות  ישראל  יצירות  ץ 
 . ותרבות ישראל

 
וכן של  בת   מקום  מכלנוי על כותר יכול לעיין  מ

בספרים    כל הכותרים שכוללת הספרייה, כולל

המועל חודשהחדשים  מדי  אליה  לבצע  ים   .

מסב יל וחיפוש,   וכ הנות  אישית  עבודה  לי  יבת 

 עריכה המאפשרים: 

פתק - הערות  אלהוסיף  ולרשום  ות 

 .הרצויים  בעמודים

ו  - טקסטים  תמונות להעתיק 

ליישומים אחריםהספרים  מ   ,באתר 

 ." וורד" כגון לקובץ 

 .דפיס עמודים רצויים לה -

  ועוד. ם אישי מדף ספרי  ליצור -

וואט במרחק  הזה  השפע  אלינו!וכל  אחד   סאפ 

 !! ! לוה, שקט ושות איתנהבריאבת שלום, ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80וצת יבנה בת קב

 מוחות המפגש סיעור 

 . עים אירו ה באולם    19:00בשעה    ( 26.5יתקיים ב"ה ביום רביעי, ט"ו בסיון ) 

חוץ(, בני משק שחיים מחוץ  נים: בני נוער, צעירים )מבית ומ מוזמ

 לקבוצה, חברות וחברים. 

ים לכם ראויים  בואו לחלוק איתנו ולהשמיע רעיונות והצעות שנרא 

 ש בשנה זו.למימו

 על כוונתכם להשתתף. במסרון,  ו אותיכדי שניערך בהתאם, אנא יידע

 י משפחה וחברים. מוזמנים להפיץ בקרב בנ

   050-6998889       דגנית גלס -תבשם הצוו

 נשא:   'רשבת פ

 אחות חירום 
 4000  / 050-6998317    

. אורית  – 21/05-ה :שישייום 
. רפאה סגורההמ – 05/82-ה

יש לפנות  ,דבלב ירוםבמקרה ח
 .סביון לבית

של ד"ר מיטל   הקבלה שעת 
במרפאה מפורסמות  דיטש 

  רים.ראשון לחביום די מ

דם יש  לבדיקותכי  מזכירים
רים מראש מול  לתאם תו

 המרפאה.

צוות  , בבריאות טובה
 המרפאה. 
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 שמשון גוטליב  / ה של קהילה שולחנ 

קות. עד ששורות  השבוע הזה עמד בסימן אזע 

אלה יתפרסמו אולי כבר נהיה בהפסקת האש  

מסתיים   לא  זה  מסתיים  לא  שזה  עד  אבל 

 דגל לבן.   יונף וכנראה שלא  

מורכבת  איתה  מתמודדים  שאנחנו  המערכה 

ומאידך   מחד  הטילים  איום  כפולה,  ובעצם 

הקורונה   על  ו ע ש מגפת  ומשפיעה  נוכחת  ד 

כמות שיגורי הטילים    נו. כללי ההתנהגות של 

האזעקות  ו לאזור שלנו היתה גדולה מאי פעם  

משפר   לא  אבל  עוזר  ממוקדות.  מאוד  הן 

נושא   ההרגשה.  את  מעסיק    המימוד בהרבה 

לקבל   זמן  לנו  ולקח  שנים  לעשר  מעל  אותנו 

החלטות ולהתארגן. גם האויב בעזה התארגן  

שאנחנו   היכן  נמצאים  ואנחנו  שנים  באותן 

לתוספת   . נמצאים  שהביאה  בנייה  אחד    מצד 

מיגוניות  ו   משמעותית   ממ"דים  ופיזור  גדולה 

אבל    , שנעשה לפני מספר שנים ברחבי הקיבוץ  

ועוד  מספיק  לא  שזה  דיי.   כמובן  אמרנו  לא 

בעיקר   לקושי  ערים  על  כ אנחנו  שמדובר 

.  מרחב מוגן משפחות עם ילדים קטנים וללא  

שנכפתה  המערכה,  פתיחת  השתדלנו    , עם 

מיגון   לתת  שפנה.   פתרונות  מי  נו  עשי   לכל 

מיטבי   גם  שימוש  שניתן  מוגנים  במרחבים 

ביטחון   חדרי  מקלטים,  כמו  בהם  לישון 

פנויי  וממ"דים  ובגנים  בבתיבפעוטונים    ם 

 הקומתיים שכרגע לא גרות בהן משפחות. 

עשינו מאמץ גדול לנרמל את החיים שלנו עד  

-כמה שיותר כולל הפעלת הגיל הרך וילדי א' 

וך שלנו  ון שרוב עובדי החינ ו ד' ועם זאת מכי 

היה   אימהות  גם  ורובן  ביבנה  גרים  אינם 

 קשה מאוד למלא את החסר. 

פיזור   נושא  את  שוב  נבדוק  הקרובים  בימים 

המוגנים   המרחבים  נושא  כל  ואת  המיגוניות 

 בשכונות שבהן אין מספיק אמצעים כאלה. 

 פיצול מנייני סוף השבוע

התפילות   מנייני  לנושא  נדרשנו  שוב  השבוע 

השבוע.   הולם  מת בסוף  מענה  לתת  רצון  וך 

במצב  התחשבות  כך    ומתוך  על  הסכמנו 

מ  שני  הכנסת    , ניינים שיתקיימו  בבית  האחד 

מניין ה"קשתות"   והשני הוא  ירוק  לבעלי תו 

ללא   )מניין  ילדים  עם  תו    הגבלת למשפחות 

 ירוק(. 

בין   שההפרדה  לקושי  מודעים  אנחנו 

יוצר  זה   ת המניינים  בהסדר  רואים  ואנחנו 

 הוראת שעה.  

ולנו תקווה שנחזור להתפלל ברוב עם בבית כ 

מבחי  אישור  לכך  שיהיה  ברגע  נת הכנסת, 

עדיין   שכידוע  הקורנה,  מגפת  בזמן  ההנחיות 

   לא מוגרה. 

הקיבוץ,   בלב  הכנסת,  בבית  רואים  אנחנו 

המחנה,   אחדות  של  ומקום  תפילה  מקום 

 אחים גם יחד".   שבת "   כמאמר השיר: 

 אספת חברים

לדון   נמשיך  שבת  שעות  במוצאי  בנושא 

החול   בימות  הבוקר  ארוחת  של  הפתיחה 

מכן   תמחיר  ולאחר  תמחיר  2020יוצג  סיום   ,

יצרניים הצגת תמחיר  לאחריו  ו   קיום  .  ענפים 

בזום  ישודר  לא  האספה  של  הזה  ולא    החלק 

  ויתקיים בחדר האוכל בלבד.    בוידאו 

 מים שקטים חודרים עמוק

 והבריכה לא נפתחה! עבר חג השבועות  

ת  צריך כשהבריכה  לא  שכבר  לכם  דעו  יפתח 

להתרענן   ואפשר  מוגן  למרחב  בסמוך  להיות 

 במים הצלולים. 

 שבת שלום
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ּיֹות בְ ְר פ  ּוׁש י, ַסל ַתְלפִּ שִּ  ׁשִּ

י.  רּות ָהַעְצמִּ  ֻקפֹות ַהשֵּׁ

יםָלקֹו יַאת ָהַאְחַראי א    חֹות ְמָבְרכִּ  ת ַדּוִּ

ְׁשלֹו ים לִּ ר טֹוב, ׁשֹוֲאלִּ  מֹו ְבֹבק 

ים.  ים לֹו ָפנִּ ירִּ  ְמאִּ

ים לֹוַמר:   ם רֹוצִּ  הֵּׁ

ַאָתה   ים ׁש  ה, ֲאַנְחנּו יֹוְדעִּ  לֹא ָכז 

ה.  ל  ֲאַנְחנּו לֹא ָכאֵּׁ ַע ׁש   ַאָתה יֹודֵּׁ

ים:  ּו ה אֹוְמרִּ ְמקֹום ז   בִּ

ְהי   ַח, תִּ יא ַחג ָשמֵּׁ  ה ָברִּ

 

 ילה וכמן ג: כתבה
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