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 גדי סימון   / 11-המכה ה                  

"הגל   של  בעיצומו  כיום  נמצאים  אנחנו 

פת הקורונה  פת הקורונה. למג השלישי" של מג

למצ  וניתן  "מכה"  בין  ו מאפייני  דימיון  קווי  א 

 ים למכת הקורונה.מכות מצר

 פה:מאפייני המכה/המג

  / הני היא נרחבת ביותר ולא פוסחת על שום מד

ה.  זורא נראים  מגפהמחוללי  הם  .  אינם 

בה  היא בלתי צפויה, רב  .  מתפשטים במהירות

הגלוי על  והמתים  .  הנסתר  החולים  רבים 

ות,  מגפהב תסתיים  היא  בסוף  עלם  יובסוף 

 . )בע"ה(

התחושה היא שמשהו גדול מאיתנו עובר עלינו,  

  מצב משברי שעלינו לזהות  יש נשלח אלינו מסר,  

להב מרכיביו,  אואת  להתמודד    וללמוד  םתין 

 . מחוזקים  ממנונצא  בסוף עד ש ,איתם

בינ  חסרים  הרוח  יאמנם  אנשי  הנביאים,  נו 

שיכוונו   העליונים  לעולמות  החיבור  ויכולות 

דרכ )את  תמיד  נו  לא  בימיהם  שגם  למרות 

  נו לעצורהקשיבו להם(, אך נדמה לי שברור שעלי 

ניתן  ולהבין  לנסות    ,לרגע את מרוץ החיים מה 

 ברה. כיחידים וכח ,ולשפר ת אחרתולעש

  חודש שבט. חודש    ן של השבת היא שבת מברכי 

בשבט   ט"ו  ובמרכזיותו  האילנות,    –שבט  חג 

ירוק" "חודש  של  משמעות  חודש    ,קיבל 

על כל הארץ בו משפיעה    . שהפריחה המפציעה 

)והשנה מתחיל  האילנות  מאי  מ  ,לבלוב  וקדם 

מניעו   ,פעם( והתחדשות  צמיחה  של  ת  אנרגיות 

 טבעיים ומקרינות על הנפש. ים היכהל תת הא

אנחנו   הללו  המתפרצות  האנרגיות  כל  בתוך 

לה חברתי,  לריחוק  לסגר,  מנע  ינדרשים 

 אנחנו במשבר.   -  שמר י זהר ולה י לה   , רבה גופנית י מק 

 כל משבר הוא גם הזדמנות.  

משבר משמעו הוא מקום הלידה )"הגיעו בנים  

י,  מקום שיש בו הרבה כאב וקוש , עד משבר"( 

יים  התחלה של ח   תצומח הכאב  ךמתו אך

התחלה של צמיחה חדשה ואנרגיות   ,םחדשי

 עצומות. 

עצר    תה, התגל   מגפה כשה  מהמרוץ העולם    לרגע 

לא   רכבים  בו,  היינו  שכולנו  נסעו,  המטורף 

מפליטת  חדלו  מפעלים  המריאו,  לא    מטוסים 

ולא   ב"זום"  נעשו  הפגישות  ארובותיהם, 

 בו. ויר שואם ה. העולם התנקה מזיהובמשרדים 

אנחנו למצב,    ,כקהילה  ,גם  בהתאם  התארגנו 

ש לצרכיו  ב  לדאגנו  פרט  התאמנו  ,  קהילהכל 

עצמ הנאת  הנו נו,  התארגן  ער  שלנו  פלא 

 ו למשבר ונולדנו מחדש. נ להעלאת המורל, נכנס

ולהתאים   לפרש  עלינו  אותו  מסר  לנו  נשלח 

 . למקום ולזמן

למושגי   אותי  לוקחת  שלי   , הצניעותהפרשנות 

   :יותוהאחר היודהה

בהבנת    -  צניעות במערכת    מקומנוצניעות 

ולסובבים  .  החיים לטבע  כבוד  ונתינת  צניעות 

 .לחברוצניעות בין אדם . אותנו

לנו  -  הודיה שניתן  הטוב  כל  שבכל    .על  הבנה 

במצב  טוב  ועלינו לחפש מה  ורע  טוב  יש    , מצב 

הבנה שבכל אדם   .ולדעת להודות על הטוב הזה 

טוב צד  למצינעל   אותו   ,יש  ולהבוו  ליד א  י  יא 

ומשבר .  יביטו לחץ  במצבי  כשאנו  שגם    , הבנה 

אותנו   שתוביל  ההזדמנות  את  לחפש  עלינו 

הבנה שכשאנחנו נתייחס    .צמיחהלו  תלהיחלצו

זה יכול להשפיע    ,שמחהבבהודיה ו  שמולנולמי  

"כדאי   רוחו.  מצב  על  משמעותית  השפעה 

 . לא לקמץ בחיוכים" ,ללמוד מהפרחים

שחרהא  -  ואחריות ליות  לאנשים    ,סביבהלנו 

 . עם שלנו ולעולם שלנו ל   , לחברה שלנו   , ו שסביבנ 

"הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם  
   . עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך" 

 שבת שלום                                                        
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ואני תפילתי לך...""

 

   שבטחודש  שמות, מברכים פרשת  תשב

 הדלקת נרות  -  16:31

 ותעה לאחר הדלקת הנרע שכרבת מנחה לתפי

 ינים!  אי המניעם אחר בתיאום ישיר -זמנים ולוח ההתפילות מיקום 

   רפל נחמיה     -      צפוני

 טסלר  צביקי     -     מזרחי

 ץשובימוב אחיעד     -    צעירים

  רון ברטוב     -     מערבי

   ניעפרו דויע     -     מרכזי

 

   17:34השבת:  יציאת

                                                      ! שלוםשבת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ,יאיר חייםד לבר המצווה של הנכ  ,ליהודית עוזרי*  

 .גרשלומית ושמעון אמ בן     

 בזום  פת חבריםיאס

 21.00  מוצ"ש בשעהב

 !! זל טובמ

 

 . 15 בעמ' מתפרסמים הבידודים בעקבות  העבודה   נהלי  ! שימו לב    •
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 סליחה, מה השם שלך? 

הזה..  .  ואלה שמות מכירים  שא   קיבוץמהאנשים  ני  שש  לכם  שמתברר   ,מכירים את הרגע  אותם  תם 

אחיםהיטב   הלס הם  לכם  ונשמטת  לרגע  ,  פרלכאז  ?  טקת  שמובוד  הרקע  בחרנו    ,תשת  את  לברר 

  העשייהעל  .  פאזלים משפחתיים  ם שלילה  -  , ועל הדרךייסדיםמהמ  חדיםא של    ות משפחהשמ  ות רבע  ל

 בקפידה. בו נכת, ש "מורשת קבוצת יבנה" של בדפי ההנצחה  אפשר לקרוא ,ואחריםאנשים אלה  של
 

 אפרתי  שמעון    /   אפרתי         

המקורי  שם     שלמה :  אבא  לש משפחתו 

 .)שם בלגי( טרוטאפ

  , גוריון -שת בןיעפ"י דרהיה    שם המשפחה  וישינ

כיו"ר    ,המקומי  בשלטון  אבא  לש   ועקב תפקיד

הה השם  .אזוריתמועצה  מן    הושפעה  בחירת 

 . אפטרוט / אפרתית הקירבה הפונטי

  : שמות משפחה   4החליפה    , אחותי   , ניצה פיקנטי:  

 . מאוראז ו  )בנישואין( ירמאיי,  רתאפ  אפטרוט, 
 

 

 ידידה קריק  /  שלום -בר          

בר  ,אבא קודם    ,שלום-מאיר    מן פרידנקרא 

 שזה שם מאוד נפוץ. 

גדול    מגמה  הייתה חלק  אצל  שמות  לעברת 

ְבְרתּוי  יהור   מהחברים. בתחילת    ע  שמם  את 

 שנות החמישים או בסוף הארבעים. 

חופשי=איש   איש  הוא  פרידמן  של  התרגום 

נעש  לום.שר  =בשלום אחרי השינוי  כבר    ה 

הג  האסון  מימדי  את  ימ וס  דול,שנודעו  ל 

הולך    -  הידידגם שמי:    ,)אגב  השאיפה לשלום.

כיוון בזמן בא,  (באותו  עדיין  ניתן  הוא     ל 

אח  המלחמה.  שמות    כבר   יי שמות  על  נקראו 

 . (שנרצחוהקרובים 
 

 

 / מיכה בית אריה   בית אריה         

אבא  השם   עד    וריליגטאינטרדוד  היה  של 

ב כי אבא קיבל תפקיד  "רהאז עברנו לא  .1952

בסוכנותהנ  אגףביר  כב והחלוץ    גוריון -ן וב  ,וער 

אריה  ה  שם הסבא הי   לשם עברי. החליף  דרש ל

 . ל"וכך נבחר השם הנ  לייב
 

 / אסתר תדהר   כבאכו          

כוכבא  ,אבי משפחה    , יששכר  בשם  לארץ  בא 

העצמאות.  שטרן מלחמת  גוי  ,כשפרצה  ס  אבי 

ב קצין לצבא  גבחטינפגעים    תור    . בעתיבת 

ת את  צינים לעברביקש מן הקגוריון  -בן   ,בזמנו

שלה המשפחה  שינה    ם.שם  שם  אבא  את 

  ן בגרמנית זה כוכב. כי שטר   ,פחה לכוכבאהמש

ב  ,בקיבוץהיה  גם  ש  ,אחיו  ,יּוֶלה את שמו  רת  ע 

   ליעקב כוכבא.

בנות שלוש  את    ,אנחנו  שינינו  הנישואים  שעם 

  בא של א  של אחיו אך שני בנים    ,שפחהשם המ

 .כוכבאהשם  ממשיכים לשמור על 
 

 אריכא ברוריה   נחליאל /         

נולד להוריו  ,  לאבי ז"  ,שלויימה בומבך נחליאל

.  בסנוק, גליציה   בומבךטרום ודוד    מירל )מינה(

היהודים של  בנישואים  הכירו  לא    , בפולניה 

האם והילדים   משפחת  ע"ש  ארבע    . נקראו 

.  וטרום ך  , בומבנוימן  ,גולדמן  :היו לאבי  סבתות 

 . נים ו שמות משפחה ש    ארבעה   ולכן היו לו 

קרוי    ,לידהה  ודתבתע גולדמןאבי  וכן    ,סלמון 

ואמ  -  הי עליהבתעודת   ְנָיהוי  אבי    , יאח   בֶּ

נקראים גולדמן.  בחיי היומיום אבא היה קרוי  

הסתדרות   של  חבר  )בתעודת  בומבך  שלמה 

שלמה בומבך(.   -  ושמ   1925-ניה מהחלוץ בגרמ

שנים כ  רק עלייתו    שלוש  בפעם  אחרי  אבי  של 
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  וה את החו לנהל    נשלח מהארץ ר ש לאח )   , השנייה 

משפחתו    ,בגרינגסהוף( שם  את  שינה  הוא 

שגדל  .נחליאלל צמח  הוא  שפת  על    בומבך 

ר   ים, נחל  כי    , יהיה חלק משמו צה ששם ה'  ואבא 

  : ככתוב   בנחליאל   ולכן בחר   , הכהנים   נחלת   ה' הוא 

 ( ט א יכ   ' במד )   . " מות ליאל ומנחליאל ב נה נח "וממת 

בני    כי  ,בתור ילדה לא אהבתי את השם בומבך

גנאיקראו  כיתתי   בשמות  מודה  ו  ,לאבי  אני 

 לנחליאל.  להורי ששינו את שמנו
 

 יהודית עוזרי  /  תשבי         

סי את  לכתוב  לי  הציעה  ב"ור  פכשדינה  "  רותע 

משום    , מעט  בשאכתו  חשבתי,  שם משפחת אבי

 ך.  שאינני יודעת הרבה על כ

  , טן ושאלתי במסרון את אחייחיפוש קיצאתי ל 

חלקית    תריו  יודעיםהם  האם   תשובה  ממני. 

שלנו    דעת שסבא. היא יואחותי  ,מנועהקיבלתי  

  , בגרמניה שהיה מורה לעברית עוד    , }סבא אברהם{ 

במבצע   משפחה  "  ברותע  "יצא    של שמות 

   .זאת בהצלחה רבהשה וע , חברים ביבנהה 

בארכיון.  ק  יסכה שתבדוגייסתי את    ?  אבל מתי

שהיא    במהרה המידע  עם  אלי  חזרה  יסכה 

הם כבר    1950-מהשנים ההן. ב  ,ניםמעלו   שאבה

הם    1937-ב  שבי. אבל,הם ת  1943-גם בתשבי,  

 ."שטיברשמם הקודם "עדיין ב

כששם משפחתו    1933-אבינו משה עלה לארץ ב

אצלעברילמד  הוא  ".  שטיבר"  ,יוכבד  ת 

העברי השפה  לוחמת  את  ו  ,תשהייתה  נשא 

יוכבא בתחילת  ימא  לאישה  סבא  1934ד   .

  ו לארץ, לרודגס. ה זבשנגם הוא הגיע    ,אברהם

הייתה השם  מרו  , אולי  ,החלפת  דגס  כשעברנו 

 .  (1942)? ליבנה

י סיפרו שסבא עזר להם להגיע  רת שהור אני זוכ

"תשבי". שטיבר    לשם  "  שטיב"נמצא  בשם 

פ    ,. בית יש לתושבהוא חדר, בית  שתרגומו   ה ּומ 

 הדרך ברורה. ,  ם הצליל מזכיר את שטיבר ג ש   , לתשבי 

שנרתמה   ליסכה  במהיר משילמתודה  ת  וה 

 ולבקיאותה הרבה בארכיון הקבוצה.  ,ובשמחה

 

 משפחולוגיה מקומית 

  בקבוצתשבנו ביתם ביעי ור דור שלישי דור שני 
 יבנה 

מה וחנה  של
 רתיאפ

 מאור צהניגרים ביבנה.  צביו  ודהון, יהשמע
 . (אפרת) שאול .(מודיעין)

  סמדר נחליאלהודה: ימ. דפי ליבריצה: נמ
 קנדל() טעונ אוהד , משה: צבימ

 ליבר רן  :נינים
ושולמית   מאיר
 שלום בר

  יעזר. אלביבנה ה וסטרייךריק ועדידידה ק
 ף)נו שלמה שמחה ,(ר גלים)ני )לייבוש(
 ( ז"ל. ל'הענקי) יעקב .אילון(

 , עדי קריקאמנון קריק

יששכר וטרודה 
 כבאכו

 שגיא נורית  .ביבנה חפץ עדהו   ראסתר תדה
 . (עין הנצי"ב)

 . רוני ששון  , ישיב תדהראסתר: מ
 . פץית חעמעדה: מ

 יקיר ששון , מור וולף )תדהר(: נינים
משה ויוכבד 

 תשבי
 נועהביבנה.  יהודית עוזרי ואלישע תשבי

 . )שדה אילן(  הדר  ה שרו  ,אלון שבות() רותם
 ליק רויה גוראלישע: מ

ה  נלשלמה ו
 נחליאל 

 .ביבנה רוריה אריכאב, יה נחליאל ז"לבנ
  תירוש  נחמה( נחלים )רוטשילדמירה 
 . )ראש צורים( שלם-םה עוידיד (ת)רחובו

 שלמה יובל, איתי, : ז"ל בניהמ
 א אור אריכ: ברוריהמ

דוד ורות בית  
 אריה

אילה . הבנבי ועפרה עמיר בית אריה מיכה
 .)טירת צבי( צביאלי

 סףיואב ואמיכה: מ
 נועם ונדב עמירוולף, נורית עפרה: מ

 יניב וולףבית אריה, ואיתי יגאל : םניני



6 
 

 הרב איתמר חייקין  / ה זמןשאין לאין ברכה  

בדה  שהו  שמילינואר, תאריך    1    התאריך היה, ברכו אותה".  הולדת   לקבוצת יבנה יש יום "  : התפרסם  פייסבוקב

לפייסבוקאת    מילאשכ ל  .טופס ההרשמה  זכינו  זה  חולים   את האי)תמר חייקין.  מהרב איחיננית  ה  ברכ בזכות 

 .( לא פרסמנו ועצמ ההולדת ליום
   

אל ימיםהיו  העליי  ו  ערב  לקרקע.  של  ה 

יין היה בהכשרה ב"קיבוץ הגרעין המייסד עד

)היום שבפ"ת  אמי"ת    -  רודגס"  הנוער  כפר 

הקבוצה   חברי  הרב  פ"ת(.  אל  שלחו משלחת 

הלכת  ,טיקוצ'ינסקי בשאלות  יות  להתייעץ 

  משק חקלאי דתי. הקושי הגדול ביותר   ן ְמַזמ  ש 

 חליבה בשבת.  ,היה כמובן משק החי ובעיקר

דיונים    וםבת של  רבות  לתת  שעות  וניסיון 

הלכתי הרב:    ,יםפתרונות  להם  אמר 

זה?    ,"קינדרלך את  צריכים  אתם  למה 

  ."תפתחו חנות בפתח תקווה

והלכו  בנימוס  עצתו  את  דחו  הקיבוץ  חברי 

קיב דתילהקים  חקלאות.  על  ס  מבוס  ,וץ 

לאתגרים   יצירתיים  פתרונות  מצאו  ובדרך 

 ההלכתיים שעמדו בפניהם. 

יצאהההתייש ההלכה  נשכרת.  יצאה   בות 

 *  . אלנשכרת. נדמה לי שגם עם ישר

זכו להקים קיבוץ   ,מפעם  ,"הקינדרלך" ההם

חוגג  ,לתפארת לעלי  80  שהחורף  יתו שנה 

)או   מימי    ,שנה  90לקרקע  סופרים  אם 

אוס" שלמדתי רודגס"(.  דברים  כמה  עוד  יף 

 יבנה:  מחכמי

דיוק מהו )ורבו הבדיחות היבנאיות על אותם  

ה חות מישהו לקח את הבדי  ,ויום אחד.  ְס 'י קֶּ

  ...ונים( ברצינות והקים מפעל לשע

אות העבודה  )ערכי  מהי  דור   הנחיל  ם עבודה 

של    ,יםהמייסד האמיתי  הכלכלי  הבסיס  הם 

 . יבנה(

מוציאים רק מה    :יקרון היסודכלכלה מהי )ע

מהרפתקאות  יהשמרוויחים,   מנעות 

וחייבים   ,פיננסיות איתנה.  כלכלה  בונים  כך 

 .יענקל'ה גדיש ז"ל( תהזכיר אל

יסודי מהו    חינוך ספר  בית  מחזיקה  )יבנה 

 .שנה( 70ותיכון כמעט 

כל )למרות  מהו  דתי  הזמן    קיבוץ  -רוחות 

המקף  עדיין  דתי,  עדיין  קיבוץ,  עדיין 

  .חבר(המ

עוש אזאם  להסתובב   ים,  )מספיק  הסוף  עד 

 .בשבילי הקיבוץ ולראות(

ות מופת  יבנה וחכמיה )שורה ארוכה של דמוי

בהם  חייל ועבודה  אדמנית,    צוריאל  :תורה 

שמעון   רפל,  וטובים(דב  רבים  ועוד   . הקשר 

עו  ,וזכיתי/נו אילעאי  ורעי,    ,פרןשהרב  ידידי 

כל   למכינה  מביא  יבנה,  קבוצת  של  יום רבה 

 מחכים. מאווירה ה

דרכנו אותנו   ,בתחילת  הזמינה  יבנה  קבוצת 

בסוף החליטה    לטעת  בה את משכננו. אמנם 

ת  התנועה , אך  יצחק  בבארות  וקםשהמכינה 

הזמ  בליבנו אותה  על  גדולה  הטוב  נה הכרת 

 נדיבה.  

ע  להבי  מבקש  ,בשם כל משפחת "רוח השדה"

שהצלחתם  הגדולה  הרוח  על  עמוקה  הערכה 

א, והעצמתם אותה דות יבנה בתש"לחולל בש

דהשתא,    ,אנועשורים.    8זה   ה"קינדרלך" 

הגדולה   הרוח  אותה  את  להמשיך  נתאמץ 

באר תשבשדות  יצחק  . ואילך  פ"אות 

 על הסיפור(   )שלוחות( תודה למשה פורת )*
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איתן -חמוטל דברת   /חשבות על התפילה שלנו  מ

מחברינו  א.   ורבים  פה,  כבר  כבר החיסון 

בע"ה נוכל   ,מתחסנים.  חודשים  מספר  תוך 

כנסת שלנו. אני ביחד בבית הלחזור ולהתפלל  

ארי איילת  של  להצעתה  להצטרף  כא  רוצה 

ח כמה  עזרת    –ודשים  מלפני  את  ולהוריד 

לקומת   לעזרת  במ  –הכניסה  הנשים  קביל 

מקווה,   אני  בכך,  אווירת  שמר  יתהגברים. 

 שמתקיימת כיום   , ת הקרובה יותרהקהילתיו

נתיים. אשמח אם מי שחושב במניינים השכו 

מי  ,כמוני הפו  וכמובן   ,ממני  ךשחושב 

כאן שלנו  ,יתבטאו  ושנוכל    ,במקומון  בנושא 

על   חברים  דיון  החלטה לקיים  ולקבל  הדבר 

 הציבור.   שתהיה מוסכמת על רוב

מיוחדת.  ב שבת  שבת מברכין.  ואני   ,השבת, 

ז"ל הקפ  איך סבתי  דווקא זוכרת  להגיע  ידה 

הכנסת.  בתבש לבית  אלו  כחלק    ,כנראה)ות 

חודשיםמהמסור שראשי  חג    ת  יום  הם 

להתפלל    .(לנשים נוהגים  אנחנו  אצלנו, 

צ  לשלום  בשבתות מברכין ה"ל.  ופדיון שבויי 

כשהיו ר  אמיאני מניחה שתפילה זו החלה לה

אבל כיום לא ידוע לנו על   ,חיילים שבוייםלנו  

אצל חי  צה"ל  שבוי  ב  שום  לכן,  כל  אויבינו. 

אנ מחדש,  עם  חודש  בנוח  לא  מרגישה  י 

שלמיטב    , וא"ותפילת ששהיא "   ,התפילה הזו

ברכות   במסכת  המשנה  את  והבנתי  ידיעתי 

אם חשוב לנו   לכן,אין לאומרה.    -  )פרק ט' ג'(

לא התפילה הזו ו  בכל זאת לשמר את אמירת 

את   מעט  לשנות  מציעה  אני  לגמרי,  לבטלה 

לשלום  ולהתפלל  ישרא  הנוסח  ל",  "אזרחי 

 שנמצאים בשבי.   יש לנו לפחות שניים   , שכידוע 

 

שעברהב הקו  ,שבת  של  בר    עמירלבננו     חגגנו  , רונהבעיצומה 

ולארח משפחה יל את האפשרותהסגר הגב   מצווה. ונמנעה    ,לחגוג 

ה שתכננו.מאיתנו  כפי  לחגוג  לא    ,זאתלמרות    אפשרות  לרגע 

לבד רבים  .הרגשנו  והתעניינות  חברים  אהבה    , עוגות   ,הרעיפו 

ין המרכזי היתה בשביל עמיר  יקהילת המנ  .סלטים ומנות אחרונות

ונע ולקריאה ראשונה בציבורמקום חם  ר  והכל במאו   , ים לתפילה 

   . מודים לכם מכל הלב  .רב פנים ובפרגון

 לסלוי  יאיר ועמיר , אילת                                                                   

 ! תודה 
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לה הי 'קאת:  מ

צמצום משמעותי    'ק  * על  קראה את המודעה 

ונצבט ליבה. אריאל    אריאל דיטורבעבודתו של  

  בזכותם גישה  רמהילה    'קשהוא אחד האנשים  

ה    ו  שָ  קורה    !ו  ב זה  פעם  לה    , שאריאל כל 

ידית"שנכנס   לתקן  כדי  את  ע  לא,  "רק  וזב 

חלק נסגרות  המגירות  שכל  עד    כל ו  הבית 

מחוזקי ישהמדפים  "איפה  אנשים  ם.  עוד  נם 

  פנתה ז  או  ,מפזמת  את עצמה '  ק מצאה  .."  .  כמו

ן: "ומה עכשיו? מי יעזור בעבודות  ו סיולבדאגה  

לאריה  שיהי  ,מאמצות לצבי  ו/ אל  קשה  או 

אז  "   סיון:    "לבצע? מתקשרת.  שאת  טוב 

חיצונזמין    ,בעתיד עבור  נגר  שיצטרך  ני  מי 

פה לעשות  ניתן  שלא  ש )כמ  עבודה  עושים  ו 

המזגניבתח סידור    ,בינתיים.  ם(ום  שנמצא  עד 

אני  תכתבי ש  ,ובהזדמנות.  דרכי  זה יהיה  ,קבוע

ולאריאל    להודות  רוצה המקצועיות  על  על 

הט אהרוח  שלו.  מייצגת  ובה  שאני  מניחה  ני 

לדורותיהם השירותים  מרכזי  בהכרת   ,את 

שכמוהול   ינוזכש  כךעל    התודה תודה,   ."נגר 

   .אריאל

 

ה -רטאהסט*   לא  שלה  במחשביםאפ  א  ול  יה 

הרך.    מיזםב  אלאבמכשירים,   לגיל  חינוכי 

אליהו  סאמלכה ה בגן    משדה  בקטן,  התחילה 

ל"כהנת והפכה  אליהו,  שדה  ש  של  ל  הגדולה" 

ציו הגרוטאות.  תחום  חצר  ושל  הילדים  רי 

  מגלי ה  יקשבק'  .  שנה  100בימים אלו מלאו לה  

הרך  כוכבא הגיל  רכזת  בעבר  מדריכה    ,וכיום, 

  ספר על ההשפעה ל  ,רך קיבוציותבמערכות גיל  

 של מלכה על הגננות.  

גננות"   גלי: של  דורות  לימדה  לפני    . מלכה  עד 

רבות,   לא  עוד העבירה השתלמויות    היאשנים 

כ  אליהו.  בשדה  הגיל  וסמינרים  את  שניהלתי 

  הגננות שלנו אני זוכרת את    ,ביבנה  ,הרך אצלנו

שליסלברג  )    - נילי  דיאור,  דפי  וולף,  נורית 

ש א  מעוןחגית  עם פרתי ונירית  חוזרות  אור    ( 

היו    מההשתלמותבעיניים   הן  מלכה.  עם 

ה הולך  יינפעמות איך בגיל מופלג, עם חוש רא 

בעניינים מלכה  מודועך,    ַחּיּות ב   הרצ, 

וובחיוניות מתארת  חוויות  ,  על  מדברת 

הילדי  תוי ועכשו שלהבגני  הידע  מתוך  נבע    ם. 

שיחות   ומתוך  אליהו,  שדה  של  בגן  ביקוריה 

גננ עם  עכשיו  ות.  ארוכות  ממגם  שיכה  מלכה 

ידע  מקור  עבורי  להיות  י,  י בעינ  . רלוונטי 

הגישות   את  לשלב  היכולת  היא  גדולתה 

המא התור  בתוך  העכשוויותהחינוכיות   ד  וה 

גם  מדוי שלה.  האחרונותקת  מלכה    ,בשנים 

לפרסם ומאמרים  המשיכה  עם    ,ספרים  יחד 

גביש  ,התשותפ מסילות(  צילה  והם    ,)מקיבוץ 

רד הגיל הרך, לצד  ש הגננות במש זמינים לשימו

ידה בכתב  שנכתבו  הישנות  המוכר    , החוברות 

   .לנו כל כך

מ  :לסיוםמשהו  ו שמושגי  "קצת    ו יצרמלכה" 

משות  לגננותשפה  עומק  עקיבוציות,    פת  ם 

חומרי  "מרו  אל תאמאחורי כל מושג. לדוגמא:  

אל    "יצירה אמנות",  בחומרי  "עבודה  אלא 

"חומר    כי  "חימר"תאמרו   אל  יתיחרסאם   ,"

ב"תאמרו   "  "צבעיםציור  באלא  גירי  ציור 

אלא   בחצר"  "לשחק  תאמרו  אל  שעווה", 

 . "לעבוד בחצר הגרוטאות"

באחריות חברי  
 ת המערכ
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י ניר יעקב / י שאחר תורנות ברפת ביום

שעבר האחרונה  "זכיתי"    בשבוע  בחליבה 

השבת  יוו רנתו  מסגרתב בקיבוץ    שהכרנוכפי  ת 

 עשורים האחרונים. במהלך ה 

נערך טה  ליבבאותה ח חגיגית  אווירה  ו  ,סק לא 

עבודה  .הורגשהלא   סביבות  יש  יותר    )בינינו, 

ובכלל הזבל    ,חגיגיות  גריפת  על  לחשוב  קשה 

סמלבסו כאקט  האחרונה  החליבה  שף  ייזכר  י 

  בופור בהשראת הסרט  בדיחות  אולם,    .(לדורות

המחלוב    םנע)" את  לגדר  כמפוצץ  שמגיעים 

אפ או    המערכת"( זזות,  לא    הן   ילו "הפרות 

)ב קורסאס"ק  סוף  לחלל  "  (אווירת  נזרקו 

בנעלנו  והעבירו    ,האוויר החליבה    . ימיםאת 

שוב   עצמנו  את  ששאלנו  הייתשאלה    : ה ושוב 

 באה?" איך יהיה בשבת ה "מעניין 

השאלה   ברמה  את  להשאיר  צורך  אין  הזו 

 :רן לויל ולכן פניתי  ,התיאורטית

 בתורנויות שבת ברפת?   השתנה בעצם  מה  רן,  

בקליטה נוי  השי" עובדים    נעוץ  בענףשל    , זרים 

  שרק הם מותרים   , מה שאומר מבחינה הלכתית 

התורנים    ,למעשה.  שבתחליבות  ל את  העברנו 

שישי  הקב לחליבות  כמה  ל מ   ,ש"ומוצועים  בד 

שימשיכו   א תורנים    , הזרים  העובדים   ת ללוות 

ותקין   השגיח ל  יהיה דם  פקיות כשר    , שהכל 

  . תוך כדי חליבה   ולהביא פרות 

הדרגבמדובר   הרפתנים    ,כרגע  . תיתהליך 

התורנו את  "המשגיח"מבצעים  של    , ת 

החדשיםו החליבות    העובדים  כל  את  עושים 

ים י ק  ו   דיר צהריים האכלת  ,  בשבת   . רּוב 

ידי    מבוצעת  עדיין   -  בוקרדיר    תורנות  על 

המהוהרווחי  תורנים.  החדש  ם  מהמצב  תיים 

טרקטור  יתבצערוב  י הקש  בכך  יתבטאו   , עם 

 יהיה  כי ניתן  ,תרבה יוטוהיה תבדיר וההאכלה 

 וי? לשינ והתורנים הגיבאיך 

חלק  תגובות.  , וקיבלנו מעט  לא היה קו אחיד"

שמהתורנים   בצהריים  יום  כי    ומח לא  שישי 

לשבת  כי    ,להם  לחוץ ההכנות  הוא  מלבד 

מהתגובות   . סידוריםל   גם  מוקדש   חלק 

מה שהשינוי  כאבו את  חברים שמ  ו הי  שקיבלנו

מסמל על  ו דגל    קיפול  -  ינתםמבח  הזה  ויתור 

שמחוחלק  ואילו    ,מהותיערך   כי    ,מהתורנים 

 . "לחלובלהם נמאס 

 ונה? ז איך אתה מסכם את השבת הראשא

ה הראשונה  התורנות  " ששל  שישי  חליבות  ל 

באופן  הש  "ומוצ העיקרי    .חלקתבצעה  השינוי 

במעבר דרמ  ,הוא  על    ,לבעליי  ט הלא  מלחיצה 

הגרמא  ים כפתורשני   של  על  ללחיצ(  )אחד  ה 

הניגוב  ,  ר אחדכפתו ניירות  לקרוע את  ביכולת 

 .. . ובאפשרות לשמוע רדיו 

בסדר הייתה  שבת  החדשים    .חליבת  העובדים 

קל בתהליך  ולמידה,עדיין  חולבים    יטה  עדיין 

עוד לא  'רוב הם  יל של דיר וקבכל התפעוו,  לאט

הסוף  'שם בסדר,    ,עד  הם  .  מתקדמים אבל 

 . "דיםבחבר'ה חרוצים ונחמ  מדובר

חת מ"צביטות  א  ,עבורוש  ספר לנורן מ  ,סיוםל

בתהליך   המשמעותיות    , הייתההלב" 

לדאוג    70זה  מ  שלראשונה  צורך  אין  שנה 

א  שבתלהעביר  למצב  המכון  לפני   ,ת    רגע 

  . רבות   שניםמזה  ע  מדובר בטקס קבו   .כניסתה

שישי   החסיר  ל " התכונן  רן    , רון האח ביום 

או  !ופלא   הפלא אך  ,  " פעימה  נס  מתוך    בדרך 

ה ה  ,להרג אלמוני    עלועבר  מחלוב  למצב  ידי 

בחליבה    ,שבת הזרים  העובדים  פני  ואת 

שבת  -  הראשונה במצב  מחלוב  שהם    ,קיבל 

לא   הלב    ל. להפעי למדו  מעולם  שצביטת  ככה 

 . "לחמם חלב  " חתה בשבוע. נד 
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מוציא לחם והמוצא אישה ה

ז רשימת  בארכיון  מצא  ברנע  שהיאריה  קלכרונות  מנחם  )לימיםעלה  דרומא(,    -  ירקופר,  בר 

 סוגר מעגל.  ,קית. גוגל )מרדכי( בנורודגס היהמתאר בבדיחות ובכאב את כניסתו של הולנדי ל

 : קטע מהמסמך הנה 

 1938"החל משנת  

 איך חלוצים הגיעו לקבוצת רודגס ? 

ונה שכל החברים שלא באו מגרמניה נתקלו בה: מה זה בעצם  השאלה הראש 

א פילל שבקבוצה  מקום בארץ? איש לא הבין ול היה? איזה    רודגס? מי זה 

גיעי לפתח תקווה עם אשתי באה  רמניה. בה בארץ יכנו על שם כפר אחד בג 

הוא היה טיפוס, חבר שמכירים    . עגלת פרדות נהוגה בידי עגלון בשם משה 

לא יוצלח מאוד, גם לא רצה לעבוד אף  של שלום עליכם.  אותו מסיפורים  

י פעם  דבר  הוא  פתאום    גרמנית. -דיש י .  מה  הראשונה:  הנה?  שאלתו  באתם 

החלוצים שבאו באמת מתוך  ו נתקבלו  בצורת גישה ז בהולנד לא היה טוב?  

 אידיאלים. 

פשפשים.   : רודגס  זוהמה,  וגם  לא    הדלות  אירופא  ממערב  שבאו  אנשים 

הפעולות החשובות ביום שישי   אחד  .  הפשפש   –ת האיומה  הכירו את המפלצ 

המיטו הי  שריפת  להשמי ה  כדי  נפט  ת  שהיה  בתנאי  פשפשים,  זו,  ד  למטרה 

ו את המושג פשפשים היו  חברים שלא הכיר וגם זה לא היה תמיד בנמצא.  

 דו קיום.   -את המלאכה  מאוד נבוכים ולא ידעו להסתדר איתם עד שלמדו  

 רוד מילאו תפקיד חשוב ותפשו מקום רב בחיינו. הדלות והמצב הכלכלי הי 

קט  מסעדה  הייתה  תקו לקבוצה  בפתח  חברי    . וה נה  היו  הלקוחות  רוב 

 הצליח.    כמובן ללא תשלום. העסק הזה לא   , הקבוצה 

למנו  י ואם לא ש   היה בא לפעמים   )בה היינו שותפים(   מאפית פת האופה מ 

תי ככרות בשביל  משהו על חשבון לא היה משאיר את הלחם או לכל היותר ש 

  לא זכינו   1939שנת  הרבה פעמים במשך השבוע ב   . לחברים   " המוציא " לחלק  

חיים  (. ואורז עם תפוזים בערב.  " פולנטה " ס ) לקבל לחם כי אם קמח תיר 

עת ערב  ל בוכאסטר היו האופים שעבדו שם. אלי היה חוזר    אייזנר ואלי 

ע   , 9יים, בשעה  באופנ  לו  מחכים  היו  כי י " וחברים  הכניסה  שיש  י  דעו 

ו  אם הי   . עמו שתי ככרות לחם לבן. אלי ברוב טובו היה מחלק את הלחם 

שחז  יותר חברים  קרובות  לעתים  בהם   רו  גוער  שרק    , היה  להם  ומזכיר 

 ( 1965/6-ב   הזכרונות נכתבו  )                              או שלשום קבלו מנה". אתמול  
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   גוגל מוסיף:המסמך, וקטע מ עד כאן 

 סגירת מעגל 

ב  היה  נישואי1968-זה  בוכאסטר  למרים  הצעתי  נובמבר  בחודש  ם.  . 

ד"ר    ,י לדודיבסוד, הייתי מחויב להודיע בעצמ  אחרי שבישרתי להוריי

ר אמי(  יקיולה  בקבוצת  )אח  חבר  בעבר  שהיה  והתגייס   "רודגס", 

יותר יולה היה חלצב  מאוחר  .  ברו הטוב של אלי בוכאסטרא האנגלי. 

כשהגעתי אליו עם בשורתי המשמחת, הוא הגיב בשמחה ואמר: "נחת  

מז גדולה  יותר  סיפור:  ושמחה  לך  אספר  לי.  לגרום  יכול  היית  לא  ו 

היה אלי  הוא    כאשר  ברודגס,  אלאופה  שולח  לחמניההיה  לפחות    ,י 

היו  ש  קורטי מאירוהנהג    ורגאביגדור גינסבעם העגלון   ,פעמיים בשבוע

יכולתי  בג  ,חניכיי בפרנקפורט ובזכותם  היו שלוחי מצווה,  רמניה. הם 

את ליבה. וכעת אני מאחל    ולשמח  ,די פעםלהעביר גם לאמך משהו מ 

 כיוונים. כמובן אהיה אורח מכל הש חם לאלי, ו"לכם מזל טוב. וד 

 ר דרומאיא  לדפוס: מרדכי בהב                                                       

 

 

 

מזמין !  קורונה תרבותצוות  

 , העגלונים ברודגס: חיים יעקבי 

 שת קבוצת יבנה. מתוך אתר מור 

 אין קשר בין התמונה לבין  

 שות הפועלות שהופיעו במסמך. הנפ 

 20:30 - ב ,( 12.1)  כ"ח בטבת ביום שלישי

 "פעמיים כי טוב "

עם ארבעה ילדים להיות   מה מביא משפחה

משפחת אומנה לשתי בנות מקסימות עם 

 ?תסמונת דאון

 .ם בילדות, למסע של שליחות ר  י מ אֶּ ְת גָ 

 מרצה

 די שגיא ע 

  ,את שגיבן של נורי .קיבוץ מרבעדי הוא מ
 .לבית כוכבא

 

 

 20:30 - ב  (13.1)ביום רביעי כ"ט בטבת 

 םשיחה ע

 אבשלום קור 

 בנושא

 א העברית לפ

 ננת ומפתיעה שיחה מרע

 חודה של העברית. ייעל 

 

קישור יישלח סמוך   ,הרצאות בזוםה 

 . פנימי, ויוקרנו במקביל בערוץ ה רועילא
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 אלכס בקר סכת בבא חסנא / מ

ושם    ,יקנסת עתת כידים של ביהתגלו שר  ,ת יסודות לבניית בית חולים חדש בעיר הואן בסיןבעת חפיר

 גילו גניזה ישנה מלא בכל טוב.

מלחיגהחוקרים   הרב  המקומי,  הרב  את  הדבוקיםאגייסו  בדפים  הטקסטים  את  לפענח  לעזור     ,סא, 

חיסונים נגד  הבנושא  ת  העוסק  אובה בריית  ,ידועה בשם מסכת חסנים  אלל מסכת  ש  ה קיומאת  גילו  ו

 קורונה!    -קוויד י"ט   - הווירוס הסיני

 ים מתוך הברייתא: ר הלן קטעים נבחל

 

אף החש באיבריו יתחסן  אמר רב חמלה:  עשור השישי. ל משעה שנכנסים   -  מאימתי מחסנים  .א 

 ו. וקל וחומר הנכנס לעשור השישי וחש באיברי , קמא 

 .בצוותא דחרומא  גלי   , גלי בגוגל ואם לא גלי בגוגל  שעת החיסון  .ב 

 .ולא בדרמה  , מתחסנים ביד כהה ובשרירא   םכול  . ג 

 .במתיבתא ותרגולא ייב ן חיסון חהנות   .ד 

 לא ירבה ולא ימעיט משיעורא דמעליה.   , כל המחסן   .ה 

 .א ק הספוטני  ף אומרים א ויש   , כולם כשרים לחסנא   -הגייגיי ו  הזניקה המודרנה,   ייזר, פ ה   .ו 

 .ם ויש אומרים שאין להם שיעור ינקיון הידי ו  המסיכה  אלה דברים שיש להם שיעור הסגר,   . ז 

 דעביד.  אסותא מאי  ש איילך וישאל    , מי שתקפו הווירוס   .ח 

ויש אומרים אף   ולה והטפלתא. עהשי ,  החולשתא א, החלתא ביש  , ארבעה סימני קורונה השרבא   . ט 

 .הפרפוריא ומאזשנוניא 

  לא נמצא כזה עד כה.  ,אם אולי יש תלמוד המלווה את הברייתא,  פירההחוקרים בח  פשויחשלמרות  

 חמיר. כל חייבים לה הועקב כך   ,ידוע מהאחרונים שיש פלוגתות רבות בהלכה למעשה

 שבט חודש    - בצרור החיים

 ו "תשנ בשבט   ט"י אשר  יצחק  ב "תשס בשבט   א' זלקינד  עליזה

 ס "תש  בשבט   ט"י בברטו גלה  ג " תשנ בשבט   א' עפרוני  שולמית
 ס "תש בשבט      'כ אלטמן הבטו  ו "תרצ בשבט   'א פילכנפלד  אריה
 א "תשס בשבט   א"כ דז'נסקיוגר ברכה  ה " תשע בשבט    ב' דיטור עדה

 ע " תש בשבט   כ"א קריק  אברהם  ו " תשסשבט ב    'ד אלון  ורנר( מנחם )
 ט "שסת בשבט   כ"ב לוי  מרדכי  ט "תשנ  בשבט    'ד חיות  מרדכי

 ו "תשע  בשבט    ג"כ וולף חנה  ב "תשנ בשבט    'ה גרוס יחיאל אליעזר
 ה "תשע  בשבט   ה"כ ל טאבי אלקה  ד "תשמ  בשבט  א"י בן יהודה  בנימין זאב

 ז "תשנ  בשבט    ו"כ מוזס דב  ה "שעת בשבט  י"א טפליוסף 
 ח "תשל  בשבט    ז"כ נעמן  רחל  ג "תשע  בשבט   ג"י טובים-בן זלמן

 א "תשס  בשבט    ח"כ אדמנית  הילדה  ב "תשכ בשבט  ד"י גלס  םאיל יקי
 ט "תשנ בשבט         'ל מוזס שושנה  ס "תש  בשבט  ו"ט יפרח  חנה
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 רמי עפרוני / ו של ליאור ייניזכרל

לעולמו    הלך  ליאור השחקן    הזמרהשבוע 

"התרנ,  ייני להקת  חבר  שהיה   ,גולים"מי 

לשעברבהנהג רעייתו  של  פולני   ,תה   ,נעמי 

 "א. תבדל

ותמיד  צעירותנו  שנות  מאלילי  היה  הוא 

או החבריא"  יריבשתו  נזכור  הלכה  ,  "הלוך 

ה "בדומייה" ע"פ מילותיו של משורר המחא

  ועוד. לא   " קלינקה " הסובייטי ייבגני יבטושנקו,  

מזמרנשכח   והחם  ,אותו  העשיר   את  ,בקולו 

 מילותיו של ח"נ ביאליק.   -"  לחלון "היא יושבה  

ל עפרוניואילו  למשפחת  מיוחד  יז  ,נו,  כרון 

היה  .איתו המעשה.  סיפור  לפני    וזה  זה 

מ הבכ  .שנה  50-למעלה  היה  בננו  חיליק,  ור, 

ה' או  ד'  לציור  ו  ,בכיתה  המורה  ע"י  זוהה 

  , אולי חנה לבלכבעל כישרון מבטיח. היתה זו  

ל כמורה  כוכבה  זרח  לילדים, בטרם    תנ"ך 

 כונסה  ,נערים ומבוגרים. לפי המלצת המורה

ושיקולים   ממצה  דיון  ולאחר  החינוך  ועדת 

החלי משקל  הילד  רבי  את  לשלוח  שיש  טה 

תל אביב.   , בעיר הגדולההרך לחוג ציור רציני  

הת של  החוג  הספח  מחדרי  באחד  קיים 

באות שכן  אשר  ת"א  בבית  מוזיאון  שנים  ן 

על  ליד האולם  ,דיזנגוף ההיסטורי הוכרז   בו 

 הקמת המדינה, בשדרות רוטשילד. 

הוא   הדרך איך  אך  זוכר,  אינני  לחוג,  הגיע 

 ,כי אנו  אורה מובטחתלכהיתה  חזרה הביתה  

ל   , הוריו ערב  באותו  חתונה  נסענו  של  אירוע 

באו חתונות משפחתית  קרליבך    ,לם  ברחוב 

ר את  לקחנו  כך  לשם  הובלת  הסמוך.  כב 

הפ המדגרה,  של  הקטן  רכבו    ,ז'ויהאפרוחים 

 ז"ל. של יעקב אדר 

באיחור מיבנה  נק  ,יצאנו  וויז  לענו ובהעדר 

תל והרעועה  הארוכה  בדרך  קטן  לא   לפקק 

חשוך   היה  הכל  למקום  בהגיענו  אביבה. 

א  ,ונעול ב  ,יננווהילד  אנו  אנא  אים?  ואנחנו 

דלת  לחפש  צדדיו  מכל  המבנה  את  הקפנו 

או   פרוץפתוחה  שער    ,חלון  על  מוצא.  ואין 

קטן שלט  מצאנו  כי   המוזיאון  נאמר   ובו 

ח וכך...  יבשעת  כך  למספר  יש להתקשר  רום 

 ?ידמי היה בימים ההם טלפון אלחוטי או ניל

עצות אובדי  הזמר    .היינו  אלינו  מגיע  לפתע 

יינ ושואל: מה אתם מחפליאור  קרה  י  שים? 

בסדר שהכל  לו  ענינו  כנראה   ,משהו?  רק 

כשכל    ,ו הקטן נשאר כלוא בתוך הבנייןשבננ

ונעלו  נטשוהו  יוצאעובדיו  ואין  בא.   הו  ואין 

ליאור,   בפנים...  כנראה  בבית והילד  שגר 

רום יר למספר החעלה לביתו והתקש   ,הסמוך

המתנה    ,וכך של  שעה  או  שעה  חצי  לאחר 

יר הקטן, הגיע  ים למצבו של הצימורטת עצב

של  למקום על אופניים אחד מאנשי האחזקה  

לנו מאחור איזה פתח ופתח  שממנו    ,המקום 

יו חיליק  את  שולחן ראינו  ליד  הציור    שב 

ר לציין  כאילו לא קרה דבר... למות  ,וממשיך

הנ וכשראה    ,עשה מחלונושליאור עקב אחרי 

והמשפחה  בשלום  מקומו  על  בא  שהכל 

המשי לאולם  )  דרכהאת  כה  המאושרת 

 ניפנף לנו לשלום. ,החתונות(

כאש אולם,  למקום, ברם,  הגענו  סוף  סוף  ר 

המלצרים אחרוני  את  רק  באולם   ,מצאנו 

רמסיימ את  לכבד  האולםים  וכל    ,צפת 

ע מוצבים  היו  כבר  השולחנות. הכסאות  ל 

 במקום.  ההשמחה כבר לא היאיש מבעלי 

 סוף טוב הכל טוב!
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                קהילההשולחנו של מנהל  מ

 נהו קור 

המבוגרים  רו  החברים  מעל  ב    70לגיל  ביבנה 

בחיסון    כבר התחסנו רים יותר,  ועוד רבים צעי 

השני  בחיסון  להתחסן  וממתינים  .  הראשון 

בסוף השבוע הקודם עמדנו בפני התפרצות של  

ידע נה  ו קור  היקפה שטרם  את  להעריך    . נו 

השאלה   אך  בוודאות  זוהה  ההתפרצות  מוקד 

ח  כמה  אותם היתה  עם  במגע  באו  .  ולים ח   ברים 

כתוצאה   , בהמשך  המבודדים  שמספר  התברר 

עם  משמעותי   ממפגש  הוא  מאומתים    , חולים 

מכ נוספים  ורבים   כתוצאה  לבידוד.  ך נכנסו 

אחד ממקורות הפרנסה הגדולים שלנו  הושבת  

שבוע  פגיעה ב .  למשך  היתה  נוסף  בשל    , ענף 

מאומת  נוספת    , חולה  יותר  רחבה  ו ופגיעה 

גם   הגד''ש בע היתה  עובד   , נף  נכנסו  שרוב  יו 

 .  בגלל מפגש עם חולה מאומת   לבידוד 

ש  כונס  במוצאי  ל צוות  בת  והוחלט  סגור  צח"י 

  , ים שעלולים להיות מוקדי הדבקה את המוקד 

  וכן הופסקו כל החוגים, נסגרו מגרשי המשחקים 

באירוע הזה למדנו עד כמה   ו ההנחיות.  וחודד 

ות  בכלל ועל ההנחי   לשמור על ההנחיות   חשוב 

  אי הקפדה על ההנחיות .  בפרט   של צח''י קהילה 

אותנו עלולה   של ת באח   להכניס  קהילה  מה,  , 

 להתמודד איתה. להשבתה שיהיה קשה  

הסגר  הידוק  מיום    , לקראת  חמישי  החל 

נו "י  צח צוות  התכנס    , בחצות  בל  י וק   ספת פעם 

ו החלטות  כן,      לציבור.   פורסמו הנחיות  ה , 

 כדי להישאר!   , בינתיים   , הקורונה כאן 

ייתן  שבו תחלוא ה שרמת    מי  למצב  תרד  ה 

ש יהיה  אפשר   יות לנהל  טובה  חיים  ר.  גרת 

והשני  הראשון  הסגר  אחרי  כבר  שם    , היינו 

 .ונחזור לכך אי''ה אחרי הסגר השלישי 

ברפת  דב   -  תורנות  נפל  שעברה  ר.  בשבת 

והיא   פניה  שינתה  הפרות  חליבת  תורנות 

. יש  הובאו מהניכר ע''י עובדים ש מעתה  נעשית  

משמע  בתדירות    ות לכך  הן  ו   ת יו תורנו ה הן 

לתורנות   שבת  מתורנות    , ל בחו חליבה  במעבר 

   . מוצאי שבת ב שישי ו יום  י  הר צ ב   שאותה עושים 

תשפיע   הרפת  לענף  עובדים  אותם  הצטרפות 

ב  כוח האדם הקבוע  בהיבט של    , ענף על הרכב 

  עבודת חברים, עבודת בני נוער וכ"א שכיר. 

עלה   הנושא  המתאמת השבוע   , במזכירות 

מ  השאלות    , הקהילה בהנהלת    כן ולאחר  בשל 

המהלך.    המקצועיות והחברתיות המלוות את 

של   חודשיים  שבתום  התורנות  הסדר  הוחלט 

והשפעת  בשאלת  נדון    , חדש ה  ברפת  התורנות 

 השינוי בהיבטים השונים. 

 2021פות תקציב  אס 

אס  את  פותחים  אנחנו  שבת  פות במוצאי 

לשנת   קטן   , 2021התקציב  באיחור  אם  .  גם 

על  מש   ההחלטה  דורשת  הסדרת  וקהילה  ק 

תקציב  מ   , הצגת  ושונה  במהותו  אוד  דומה 

שלא   ומהותיים  אחדים  נושאים  בצורתו. 

מקבלים בהסדרה החדשה ביטוי    , חושבו בעבר 

משמע   , תקציבי  באופן  את  ומגדילים  הן  ותי 

את  והן  תקווה    המקורות  כולנו  השימושים. 

יותר,   ואמינים  טובים  מדידה  לכלי  שנגיע 

 שכלות יותר.  טות מו ובאמצעותם גם להחל 

התקציב  יותר מסגרת  הגדולה  מס   ,  גרת )דפי 

הדואר(  בתאי  חולקו  משקפת    , התקציב  אינה 

החיים  ברמת  לידי    , עלייה  מביאה  ביטוי  אלא 

פנים   ש התחשבנות  נאמר    , ונה ארגונית  ואם 

"אותה    קלישאה: ה כמאמר  בעדינות  זאת  

   . גברת בשינוי אדרת" 

לאס  שבהם  י קדמו  הסברה  ערבי  שני  פה 

כ השתתפ  בפניהם מסגרת   , חברים   80-ו    שהוצגה 

בזום   . החדשה   במתכונתה   התקציב                                                                                       ?! ניפגש 

 גוטליב   שמשון                                                   
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 עבודה בעת סגר נוהל  

 ביום חמישי בלילה  קפו הסגר, הפעם, נכנס לתו

זה   ה מנוהל  מוסדות  כאשר  הרךחינוךופעל  והגיל  החברתי  החינוך  הספר,  בתי  או    ;  ו/  במדינה  סגורים 

 בקיבוץ. 

 יוצאים לעבודה(.  -שילדם  הקטן בכיתה ג' ומטה )השאר להורים   אך ורקוהל זה יהא תקף נ    .1

 ."סגר קורונה"רשם בסעיף ית הישארות ההורה בביתיישאר בבית עם הילדים.  אחדרק הורה     .2

חוזרת חובת העבודה   –טרנטיבית )למידה מרוכזת מרחוק ו/או גיל הרך( במידה ויש מסגרת אל   .3

 בשעות בהן המסגרות פועלות.

  עד ארבעשעתיים כמהעבודה יוכלו להעדר  ,מעל לכיתה ג' ,להן ילדים בגיל בי"ס משפחות שיש   .4

היעדרות זו   –וכל, עזרה בלמידה מרחוק וכו'. אבמטרה לאפשר הבאת  ,במצטבר ,ביוםשעות 

 ית. ולא תועבר לאיסופ ,ענפיםהבל בהבנה ע"י המוסדות ומנהלי  תתק

 נוהל לבידוד 
  ייחשבו ימים  ,ו שילדיו הקטנים )כיתה ג' ומטה( הוכנסו לבידוד א ,מי שמוטל עליו להיכנס לבידוד    .1

 אלו כימי מחלה. 

 ייחשבו ימים אלו כימי חופש.   ,עצמו דעתעל  היכנס לבידוד/סגר מי שהחליט ל   .2

 מקום עבודתם נסגר.  , סגרבשל ה, שוהחברות   חבריםזרתם של ה נשמח לע

 מש"א -בבקשה לפנות לדוסי

 מאלה שעוד יבואו ימים יפים  

 

 .אילה  -" תשמואחות כוננת בשבת פר' " 

 במרפאה:  אבירם דונסקישעות וימי העבודה של ד"ר 

 15:30-14:00   :ום שני,    י16:45-14:30 :יום ראשון

   15:30-15:00-ו   09:00-08:00 :יום חמישי   , 13:00-09:30יום שלישי: 

   . גלית – 08/01 -: יום שישי הבמרפאה ימי שישי

   ה.המרפאה תהיה סגור - 15/01–שישי  ה יום 

 יש מלאי מספיק לחיסונים, הציבור מוזמן לתאם תור.   –  חיסוני שפעת * 

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

 יש להתקשר ולתאם    , מבקשים לחזור ולהדגיש כי לפני כל הגעה למרפאה 

 , כל מי  שמרגיש לא טוב, אסור לו להגיע  על אחת כמה וכמה   ול המרפאה. מ 

 טלפוני. ליצור קשר    יש א  אל למרפאה  

 כות ועל מרחק ! י שמרו על מס 

 וות המרפאה! צ -       בריאות טובה לכולנו 
 

 
 

בשעת  
 חירום 

 

4000 
 אחות
 יתתורנ
 
1221 
 איחוד
 הצלה 
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ְך את   ְלָשלֹום   צ 

דגנית שפרר גלס 

 

י,   ַוֲאנ 

 ָכאן, ַמָמש ַעל ַהַסף, 

יָדה  י ְפר  ְפנ  ַגע ל   רֶּ

י, וקָ וְ דַ  ית   א ָרצ 

 . לֹוַמר ָלְך ּתֹוָדה

 

 ּו ֲהמֹון ַהָשָנה ָלַמְדנ 

ית טֹוָבה  ָהי  ְזכּות שֶּ  ְול א ב 

ת  רֶּ ְהדֶּ ת אֹו נֶּ דֶּ ְחמֶּ  נֶּ

ל ֱהיֹות   ָלא ְבשֶּ ת... ְך אֶּ רֶּ  ְמַאְתגֶּ

 

יר ַבּטֹוב  ְך, ָלַמְדנּו ְלַהכ  ְזכּות   ב 

ן בַ  ְתבֹונ  ְזַכְרנּו, ְלה  י  ּי נ   ֹופ 

ת ַהַפְשטּות ְך יר  ְלַהעֲ   אֶּ

ימ   יְנט   ּיּות. ְוָהא 

 
 

ל  ְסַּתכ  יםָלַמְדנּו ְלה  יַני   , ָבע 

ב,  ם ַהל  יב ע   ְלַהְקש 

ים,  יל  ק ְבמ   ְלַחב 

ָרח  ֱאהֹוב ַגם מ   ק ֹולֶּ

ּי    ש. ְוַלֲחלֹוק ְבָמה שֶּ

 

ינּו ָלַמְדנּו, ַעל ח    ְלשֹות 

נּו. נּו ְוחָ י חֹוְזקֹות    ְסנ 

את   ְחָריּות, אַ בְ ָלַמְדנּו ָלש 

ָנה,  ְדאֹוג ַלְשכ   ל 

ים  ָרה.  ְלָהר  פֹון ַלֲחב  ל   ט 

ף ְבַמָבט   ְלַלּט 

ְמָלה.  יַע חֶּ  ּוְלַהב 

ְך  ְזכּות   ַהכ ל ב 

יְך  ית, א  י ָהי   ֹוַמר... ל כ 

 ָשָנה ל א ַקָלה. 

 

 
 

 

 רוכיחק בעל השירים: יצ

 ּוְבָכל ז את 

 ְוַעל ָכל ז את... 

י ְבָכל יֹום לָ   ַמְדּת 

יד ּתֹוָדה!   ְלַהג 

 

 bimkomon@gmail.com: למערכת הכתובת למשלוח מאמרים
 . בייןי ושרית פישהמערכת: דינה ספראי, רעיה זלקינד, ניר יעקב 

 
 

mailto:bimkomon@gmail.com

