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ַאְדָמָתם  " ַעל  ְוָהיּו  ְיבּוָלּה  ֶאת  ֵתן  תִּ ְוָהָאֶרץ  ְריֹו  פִּ ֶאת  ַהָשֶדה  ֵעץ  ְוָנַתן 

 )יחזקאל לד, כז(  "...ָלֶבַטח

 . אליקים איטל ע"י השבוע בטיול ענפי השירות. צולם
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 יאיר לסלוי /    ולא שמעו אל משה 

ל  "  ל ְולֹא ָשְמעּו אֶׁ י ִיְשָראֵּ ל ְבנֵּ ן אֶׁ ה כֵּ ר ֹמשֶׁ ַוְיַדבֵּ

ֲעֹבָדה ָקָשה ר רּוַח ּומֵּ ה ִמֹקצֶׁ  " )שמות ו, ט(.ֹמשֶׁ

לישועה רב  זמן  זעקו  ישראל  חיכו    ,בני 

 הם אינם שומעים.   ,לגאולה ובסוף כשהגיעה

גאולה   ורוצים  שמצפים  אנשים  מדוע 

לקב מאות  ל  מסרבים  חיכו  לה  הבשורה  את 

 שנים? 

זו,  לשאלה  תשובה  חיפשו  רבים  מפרשים 

הנוגעת לכל אחד מאיתנו בשלבים שונים של  

 חייו. 

שאדם   סוברים  נוספים  ומפרשים  רש"י 

ל להקשיב  פנוי  אינו  בצרה,  בשורות  הנמצא 

האוזניים   שבו  שלב  יש  טובות.  אפילו 

הצליח    .נאטמות התקווה  זיק  את  אפילו 

 פרעה לכבות.

הרלב"ג מעלה סיבה מקורית הנכונה פעמים 

   : רבות בשדה החינוך בדיבור של מורה לתלמיד 

והנה דיבר משה אלו הדברים אל בני ישראל  "

ישראל  האמינו  ולא  אהרן,  אמצעות  בזולת 

מפני   משה,  משה לדברי  רוח  להתבונן   קוצר 

כראוי דבריו  זה   ,בסידור  להם  ה  שְיַיפֶׁ כדי 

באוזניהם   דבריו  שיכנסו  באופן    -המאמר 

משה   התבודדות  רוב  מפני  כן  זה  והיה 

 ".בהשגות האלהיות

נו הקשבה  לאי  שהמדבר    תבע הסיבה  מכך 

מסריו לשומעים.  את  אינו מתאים את עצמו ו

ולא  מדי  גבוה  דיבר  שמשה  טוען  הרלב"ג 

לאנשים   מסריו  את  להתאים  הצליח 

בשמו   נעזרולכך    ,הפשוטים שידבר  באהרון 

 בשפה פשוטה לכל אדם. 

באחת   ליכטנשטיין  לפרשת    מדרשותיוהרב 

 :השבוע מלמד אותנו מסר חשוב

הפרשות   מארבע  פרשתנו  את  שמייחד  מה 

שמות  האחרות   שאין  בספר  מה  דווקא  הוא 

יש   .בה האחרות  הפרשות  מארבע  אחת  בכל 

היסטורית:   חשיבות  בעל  מרכזי  אירוע 

שמות   משה    -בפרשת  של  ופריצתו  השיעבוד 

בא   בפרשת  ההיסטוריה,  במת  יציאת   -אל 

בשלח   בפרשת  סוף,   -מצרים,  ים  קריעת 

יתרו   רק מ  -ובפרשת  תורה.  תן 

בולט וארא בפרשת מאורע  רק    .אין  בה  יש 

ליציאת בהמשך  שהובילו  מאורעות    רצף 

 .מצרים

מתבטאת, אם כן,   וארא חשיבותה של פרשת

  קוצר הרוח בכך שהיא מהווה תשובה לבעיית  

. מי שקורא את כל הפרשה  שמופיעה בכל דור

הקב"ה   איך  מתבצע,  התהליך  איך  רואה 

אך  הגאולה,  את  שלב  אחר  שלב  מתכנן 

בערפל. לוט  והעתיד  נמשך  ניתן    השעבוד 

היסטורי מודעות  מפרשתנו  ת  לשאוב 

 ימינו.בלתהליכים בהם אנו נמצאים גם 

התובנה העמוקה והאנושית ביותר מסתתרת  

הפרשהב עצמי   ."וארא"  -  שם  אני  הוא רק 

לגאול    הרואה. יכול  עצמו  האדם  רק  בסוף, 

עצמו הנסתר,   את  הפנימי  לקול  יקשיב  אם 

 שקיבלנו מטבע ברייתנו ים קלושהוא צלם הא

 . ה לכל בעיותינושנותן לנו מענו

שמבין    מי  עמוקותיש  מכות    תובנות  בלי 

 ומופתים. 

שמשה מדבר אליו כ יש מי שלא מבין דבר גם  

 באותות ובמופתים. 

האדם   שירק  להקשיב  בדע  ובעצמו,  עצמו 

   ,לעומקו, לפרש בכוחו את כל אותותיו

   .רק הוא ימצא את התשובות באמת
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 ואני תפילתי לך 

       

 16:45 –תפילת מנחה בימי החול    

 שמות פר'    שבת 

   הדלקת נרות - 16:24

 ערבית , קבלת שבת, מנחה - 16:35

 איתן יואב מפי שיעור 

----- 

 .שחרית – 08:00

 מרדכי בר דרומא מפי שיעור

 יחוסין של משפחת לויה נושא:

 גדולה  מנחה -13:00        

 קטנה מנחה  - 16:24

    ש ב ת ה  צ א ת  - 17:28

                

  

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

  

בן    , לאופירה ואסף נכד    , להולדת הנין גדיש,  -ולכל חמולת טסלר   חנה טסלר לסבתא רבה  *  

 . גלעד ודקלה ל 

 . לזהר ורחל   ן להולדת הנכד, ב   לרחלה ויוסי שנקר   * 

 . לאליס וברוך בן    , להולדת הנכד   וכמן   למרים ויעקב   * 

 

 

 . (22.1)כ' בשבט, בשבת פרשת יתרו  תחול אי"ה  תומר פנינישבת בר מצווה של * 

 (. 19.1) תתקיים אי"ה ביום רביעי י"ז בשבט לביהל חגיגת בת המצווה של *  

 

 עדיפות לבעלי השמחה בקבלת דירות אירוח בשבת. :תזכורת

 להתראות בשמחות! 

מזל טוב  

! 

 !!! שבת שלום       
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ק' הילה 

 ספירת מלאי בהנהלת חשבונות 

והפעם   המלאי,  ספירות  בעונת  אנחנו  ושוב 

של   הפועם  בליבה  אלא  בחנויות  בחרנו  לא 

 הנהלת החשבונות.  –כלכלת קבוצת יבנה 

בענף   נראית  הזאת  התקופה  איך  תולי, 

 החשבונות?    הנהלת

יש  " :  תולי גם אצלנו  ענף  בכל  כמו  כל  קודם 

וה שטרות  של  מלאי  חאות  מספירות 

אנחנו  והתאמתם מזה  וחוץ  גם   לרשום, 

ספירות של כל הענפים יחד  המפקחים על כל  

 עם רואה החשבון שלנו. 

לנושא   יותר  עמוק  נכנסנו  האחרונה  בשנה 

הצעירה   הגיל  לקבוצת  במיוחד  הפנסיות, 

העברות  כמו  פעולות  דורש  זה  וגם  יותר 

אפשר   אי  כאלה  פעולות  והפקדות.  כספיות 

לדצמבר כי לכל דחייה יש   31-לדחות מעבר ל

  מבחינת מיסוי וכד'. כדי להגיע משמעות כבדה  

להקדים  צריכים  אנחנו  היעד  לתאריך    מוכנים 

 ולאסוף נתונים, ולחשב ולדייק אותם.   

וכל זה בנוסף לפעולות השוטפות של הנהלת  

 . "חשבונות

 אז איך עומדים בזה?

ניסיון של הרבה שנים. חלקנו " יש  קודם כל 

 מתחילים להתכונן כבר באמצע נובמבר. 

 ."עובדים תחת לחץ יותר גבוהאנחנו ו

 "פרויקטור מירון" 

בתפקיד   ומפתיע  מופתע  טסלר  צביקי  שוב 

מירון.   פרויקטור  הלאומית:   ברמה  מאתגר 

ועדת  של  הביניים  צוות  מסקנות  עפ"י 

הפר תפקיד  הממלכתית  ויקטור  החקירה 

אל  ההילולה  קיום  את  ולנהל  לתכלל  יהיה 

לשר  ובכפוף  הרלוונטיים,  הגורמים  כלל  מול 

 לשירותי דת.  

התוכל " שאלות,  שתי  לי  יש  צביקי, 

 ניסה המדור את מזלו.  להשיב?"

לכל כלי התקשורת  "ק' הילה שלום,    :צביקי

אלי אותה ישפנו  את  עונה  אני  רבים,  והיו   ,

 תשובה: 

לא   אני  זה  לומדים  בשלב  קודם  מתראיין. 

ועובדים, אחר כך מדברים… מעריך שיהיה  

 די זמן לדיבורים בהמשך.

, העיתון הנפוץ בקיבוץ, לא  "מבית"לעניין זה  

 ".    יוצא מהכלל…

מבטיחים בכל אופן  ניסינו.  צביקי,   טוב.    לך, 

שתקבל   ומקווים  אוהדת,  תקשורת  להיות 

 את הגיבוי לעשות את מה שנכון לעשות.

. 1899-מירון. מתוך ציור שפורסם לראשונה ב
 )מהאינטרנט( 
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 שפעת העופות 
ויותר  יותר  שומעים  אנו  האחרונה  בתקופה 

  על התפרצות מחלות בתחום בעלי הכנף מצפון 

ועד לדרומה. פנינו לאנשי הענף ביבנה   הארץ 

 : על העשייה היומיומית   ההשפעות להבין את    כדי 

האחרונים " בשבועות  עדים  אנחנו 

העופותשל  להתפרצות   של מחלת    שפעת  וכן 

כמותה    הניוקאסל היתה  שלא  בעוצמה 

משפיעות   האלו  המחלות  האחרונות.  בשנים 

על   חריף  המטילות, באופן  ההודים,  שלוחת 

הבר.   עופות  על  וכן  שנמצא  הרבייה  לול  כל 

מביא לסגר על האיזור הקרוב  מושמד וכנגוע  

מו הדבר  אדירים ביל  לו.  כלכליים  לנזקים 

בענף.  -ולאי גדולה  עלול  ודאות  כן,  כמו 

 להיווצר חוסר גדול בבשר עוף.

כרגע  יש  המדגריה  של  העשייה  מבחינת 

יום  שבכל  העובדה  בשל  גדולה  מורכבות 

אי   שאליהם  משקים  על  עדכונים  מתקבלים 

לסגר  נכנסו  הם  כי  אפרוחים  לספק  אפשר 

שמצריך  בשל קרבתם למוקד התפרצות, דבר  

פתרונות  ולמצוא  הדופק  על  היד  עם  להיות 

בנוסף,   לבקוע.  המיועדים  לאפרוחים 

בשל   בסגר,  כעת  מצויה  עצמה  המדגריה 

קרבתנו למוקד התפרצות בבאר טוביה, דבר 

ללקוחות  אפרוחים  למכור  מאיתנו  שמונע 

הן   הרבייה,  להקות  של  בהיבט  מהגדה. 

נבדקות לעיתים תכופות יותר על מנת לזהות 

 ן אירוע חריג. בזמ

המחלות   חדירת  מפני  ולהתגונן  לנסות  כדי 

שלנו,   בלולים  ומבקשים  ופגיעה  שבים  אנו 

עם  לעבור במנהרת הריסוס )בנסיעה איטית, 

מהלולים  להתרחק  ובעיקר  סגורים(,    חלונות 

על    שלנו. לכולם  מראש  מודים  שיתוף  אנו 

   הפעולה ונשמח לשמוע כל הארה והערה". 

 רקמה אנושית 
צוות   משקיע בשקט בשקט, מאחורי הקלעים  

 תבהכנמחשבה וזמן    הרבה"רקמה אנושית"  

המיועד הקיבוץ  ל  ערב  ובנות  בני  כל 

שאלנו   ?מה מחכה לנו בערב זהלדורותיהם.  

חיות,   ציפי  מרכזת  את  אותו  בצוות  החברה 

 שושי זלקינד. 

ברוח :  ציפי היא  שלהתוכנית   דומהערב    ו 

לפני   היא.  עשורשהתקיים  לתת     המטרה 

את שבנו  לאנשים  פה    שחיו  ,םוהמק  מקום 

חותם כאן    . חותפומי  יותר    מי ,   והטביעו 

 רצינו לתת לכולם מקום ולהיזכר בהם.

איך   היום.  עמנו  אינם  אנשים  המון  ציפי, 

 מקיפים את כולם? 

אי אפשר כמובן להקיף הכל. נשלב בין מיצג "

גדול של תמונות אנשים וגם של דברים שקרו  

  המטרה היא   ודברים שנעלמו ממנה.בקהילה  

פעם.  את  לתת   פה  שהיה  מה  של  התחושה 

פה  היה  מה  יזכיר  זה  מסוימים  לאנשים 

 . יגלו דברים חדשים –ואחרים שלא היו כאן 

מורכבערב  ה   , סיפורים  ,מתמונות  עצמו 

קטנות.  ו  מוזיקה שבמסגרת  נגיעות  כמובן 

באזכורים   קלות  נגיעות  רק  יהיו  אחת  שעה 

ושל   יאנשים,  שהציבור  מקווים  קבל  אנחנו 

קראנו   היריעה".  "קוצר  את  לערב בהבנה 

כל  .  הזה רקמה אנושית נראה כמובן את  לא 
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 ."אלא 'חוטים דקים' מתוכה היריעה

 יהיה זמן למפגש בין באי הערב?

בשעה   יתחיל  קל   20:30הערב  בכיבוד 

רעים.  בו אוכל מפגש  חדר  של    במבואה 

פנים"  יתקיים מיצג ין  ב'מפגש'    -  "  פנים אל 

לבין   לראות  שבא  המשתקפות  מי  הפנים 

כל החברים יהיו שם תמונות של    מהתמונות.

הציבור   שאינם, את  מזמינים  אנחנו  ושם 

 כר.  ובב לראות ולהיזסתלה

יתח  40-כ כך  אחר  הי דקות    ולאחריוופע  מל 

   יוכלו אנשים להמשיך ולשוחח.

יתקיים כמובן   להחלטות    שהערב  כפוף 

 הנהלת הקהילה על קיום אירועים המוניים.  

 

 צו ראשון  

כ עם  אוטובוסים  שני  יצאו   60-השבוע 

צו   של  להתייצבות  י"א  משכבת  תלמידים 

 ראשון בלשכת הגיוס.  

היועצת של שכבות  שאלנו את סיגל אמויאל,  

י"ב  ז י"א  האם  שזה    את ,  הראשונה  הפעם 

 קורה? 

ז  כן,  "צו    אתסיגל:  נקרא  זה  ראשונה.  שנה 

הוא  והרעיון  חברותא",  "צו  או  אחוד" 

שקיבלו  התלמידים  כל  את  שמרכזים 

ביחד.  לנסיעה  גיוס  צו  הזו  השנה  במחצית 

הבטחון  משרד  של  כמיזם  התחיל  הפרויקט 

שנתוני  מקיפים  ספר  בבתי  גיוס  ולשכת 

גילו  נמוכים.  בהם  וההתיצבות  ההתגייסות 

מ מביה"ס  המשותפת  את  שהנסיעה  ביאה 

בשנה להת לתהליך.  יותר  מוכנים  מידים 

להצטרף,   מוכנים  אנחנו  אם  שאלו  שעברה 

  והתלבטנו.

 ממה חששתם? 

לנו  אוירה של טיול שנתי. היה חשוב  מחששנו  

ולא בתחושה  ומחושבים  בכובד ראש  שיגיעו 

לא   שלנו  החבר'ה  מזה  וחוץ  הפנינג.  של 

מתגייסים   הם  כי  תמריצים,  צריכים 

 ובמסירות. ומשרתים באהבה

לשכת גיוס שזה  של  אחרי ששמענו מהנציגים  

פחות   מגיעים  והם  החבר'ה,  את  מרגיע 

החלטנו לנסות השנה.   ,לחוצים ויותר מוכנים

נציג מטעם   הגיוסבמהלך השנה  סייע    לשכת 

שאלונים  מילוי  של  בנושאים  לתלמידים 

לשירות קשר    ,והתאמות  איתם  יצר  ובעיקר 

להורים  משמעותי.   ערב  גם  נציג היה  עם 

לל תהליך ומה כלשכת הגיוס, שהסביר להם  

 המיון ואיך הם יכולים להיות מעורבים בו.  

 ? 'מסע ההתייצבות' ואיך היה

מוצלח.   מאוד  היה  שזה  אמרו  התלמידים 

בית  מטעם  נציגים  היו  התלמידים  עם  יחד 

גיוס. מי שיצא מהתחנות   ונציג מלשכת  ספר 

ה אחריו.  לבאים  טיפים  נתן  יתה  יהשונות 

בחוויה של ת הדדי.  וחיזוק  חושה של אחווה 

 .התלמידים זה היה טוב

חשוב לציין שכבר כמה שנים יש הכנה בתוך  

במהלך   לצבא.  המיונים  לקראת  הספר  בית 

למעוניינים   וולונטרי  קורס  הובא  השנה 

בית  צוות  בהכנה למבחני הדפ"ר. כמדי שנה 

)שיווק   לראיונות  מנטלית  הכנה  ערך  הספר 

 ני וכד'( ולמבחנים. עצמי, רושם ראשו

עם   נוספת  פעימה  תהיה  שנה  חצי  בעוד 

המשובים  לפי  הכיתה".  של  הצעיר  "החצי 

 ברור שנעשה זאת שוב. 
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 הפרטת המזון 
ערבי   בשלושה  נצפו  רבים  הסברה  החברים 

, שהוא בנושא הפרטת המזון. בשולחן הבוקר

ציינו חברים    הסמכות העליונה של ק' הילה,

על   הערכה  והביעו  הנעימה  האוירה  את 

העבודה היסודית שנעשתה על ידי הצוות ועל 

 ההצגה הבהירה והנכונות להקשיב. 

ההערות  רשימת  את  שריד  מיהודה  ביקשנו 

   במהלך הדיון, וניסינו לעשות בהן קצת סדר.

 ההערות התייחסו לפרטים ולעצם המהלך.

הסכום מגובה  חששות  קר  ובעי  פרטים: 

"ארוח", כתקציב  שמוגדר  איך    מסכום 

יכלול הוא  ומה  אותו  הערות .  מעדכנים  עלו 

תקצוב החגים, תקצוב מצרכים במיני   בנושא

התייחסות  בחנות,  מסובסדים  ומצרכים 

בין   עלויות  פערי  משפחתיות,  לשמחות 

שחדר  בסועדים  התחשבות  לחנות,  המטבח 

מענה מספק,   נותן להם  לא  התאמה והאוכל 

   תר לצרכים המגוונים בגיל ובאירוח. מדויקת יו 

ניתן לבחור מסלול או    75מגיל    -  גיל שממנו 

 . 70אולי להקדים לגיל 

במתחם   הבית  משינוי   –הרגשת  חשש 

מ למטבח,  שנכנס  מי  של  תחושת  בתחושה 

נוחות -איהבקרה על "מגש האוכל שלי", ומה

  בעמידה בתור לקופה.

  נבדק תה השאלה האם  . עלנושאים ניהוליים

שיתפעל ה חיצוני  לקבלן  פנייה  לבדוק  רעיון 

הקופות,  המטבחאת   איוש  בעיית  הוזכרה   .

אם   יקרה  מה  בהמשך ונשאל  יפגע  המהלך 

 הקיום של המחלבה וישליך על סל המזון.

נתונים יש    -  בדיקת  האם  נשאל  הצוות 

לסקר   התייחסות  לחברים שהועבר  בהצעה 

בקופות  המזון  רישום  של  הפיילוט  .  ולנתוני 

נתוני קודם  לאסוף  גם  כמו צריכה    הציעו 

  מישהו העלה רעיון שהיה בהפרטת החצרנות. 

שאל    , ואחרלבדוק  נתונים של זריקת המזון

צריכת  ל  עמדוייקים  האם בכלל ישנם נתונים  

 המזון כיום במטבח. 

האם      -יתרונות וחסרונות של עצם השיטה  

במשק   לבזבוז  בהשוואה  בזבוז  תחסוך  היא 

ישתפר?   האוכל  האם  קיבוצי?  לא  משפחתי 

"איש  פחות  להיות  לנו  תגרום  השיטה  האם 

נדע להתייעל?  יותר? האם  בצלחת רעהו" או 

לנו  יעשה  לנו? מה  נכונה  בכלל  האם השיטה 

במדידה  ה משפחות  של  עיסוק  של  צרכים 

אורחים)גודל,   וכמות  ואיך  גיל    כזה   מהלך(, 

ובעזרה   בשמחות  הקהילה  רוח  על  ישפיע 

  ?הדדית

פרוצדורליותהיו   להצביע   -  שאלות  מה  על 

הצעה לאחר  הקודם, על עצם ההפרטה או על  

 שתעובד לפרטיה.

הערכה   נשמעה  והשאלות  החששות  על  לצד 

כך   ועל  הצוות  הכרחי,  עבודת  שהתהליך 

שהאופן שבו נשמור על צביון הקהילה תלוי ו

 רק בנו. 

בסיום רשימת השאלות שיהודה העביר הוא 

לציין, שלהרבה מאד מהשאלות  חשוב  ציין: "

תשוב ניתנו  ההסברה  ותכבר  בערב   .עוד 

ותהיה לכך    ,ככלל, כל הדברים שעלו, נרשמו

 ים של הצוות.יונהתייחסות בהמשך הד

 ל תסתכלו בצלחות אלא בחיוך של מי שמחזיק אותן.  א
מימין אברהם קהתי, אלחנן איטלי, גלה ברטוב, מוב  הופעה. בתמונה: 

 לברכה. כהן וחדוה שרייבר זכרם
 שלישית מימין אלקה וייסמן תיבדל לחיים ארוכים עם מרקים טעימים.
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 מרדי ריין ועוד... עם    שאלות 10

   :רקע

יורק   בניו  הי(1946)נולדתי  לא  המשפחה  דתיה  י.  דתי  אבלתה  ספר  לבית  אותי  ושלחו  חזרו ,  הוריי 
וחזרתי לארה"ב לשנת   יצאתי להכשרה בקבוצת יבנה  .תיכוןהעד סוף    ית ספר יהוד י. למדתי בבבתשובה
אוניברסיטה  לימודים  ללימודים   .בישיבה  חיים    של  המשכתי  בעלי  יורק    בפקולטהגידול  בניו  לחקלאות 

שתכננ  בכיוון  המשיך  לא  זה  רפתן.  בתור  הנה  במשך  ת ובאתי  הציבור  את  לשרת  מאוד  ושמחתי    33י 
 א את זמני בהסעות לחברים ואני מאוד נהנה מכך.לשנים בשירות במכבסה. עכשיו כפנסיונר אני ממ

 

  שאלות 10 

ילדות  01 בליל  .  זיכרון  המורחבת  המשפחה  של  הודיההתכנסות  בני חג  כל  של  דורות  ארבעה  ה. 

בניגוד לחגים  הודו המפורסם.  התה אופה את תרנגול  י וסבתא הי  נפשות,  30-המשפחה סביב השולחן, כ
בחג ההודיה ניתן היה לנסוע ולחזור ולכן זה היה המפגש    ,דתיים בהם קשה לארח את כל בני המשפחה

   המשפחתי השנתי שלנו.

קיבוץ שעדיין שיתופי, ואני מאני שמח להיות חלק  שמח להיות חלק ממנו ביבנה.     ה משהו שאת  02

 . מקווה שלא ישתנה

י רוצה ת היי  .אבל רק ליום אחד   ,ית חפץמע.   ליום אחד  ה /איתו  ףמיבנה שהיית מתחלמישהו    03

קור מה  טוב  יותר  ב  הלהכיר  משקית  אחד אחראבל  בנה.  ימבחינה  יום  התפקיד היי  י  את  לו  מחזיר   תי 
 בכבוד. 

 מתרשם ואני  לחיות בקבוץ.  תי  רצי  15מגיל  מקום בעולם שהיית חי בו, אם לא היית חי ביבנה.    04

 אז אני שמח איפה שאני. ,המתאים ביותר לאורחות חיישיבנה הוא הקיבוץ הדתי 

נהנה  אני  .  של שנות השבעים   הנוסטלגיעם הקי לוי  'של ג  אהבתי את ההומור  מי מצחיק אותך?  05

  העבר.מהומור על 

שולחן הלא פעם ליד    תולשבת אי  יצא לית.  ניצוריאל אדמלכוס קפה.    ושהיית יושב אית  ומישה   06

לא רק מדיבוריו אלא    ליהנות   כות ושאפשריונעים הל  ,עם אידיאלים   ,ר אדירוומצאתי אדם עם חוש הומ 
 גם ממעשיו. 

 . עבר לטוב ולרע של    " זריקה " . גם  " מאחורי מחסן שקים טסלר " של שמוליק  הספר האחרון שקראת.    07

 זי ומנטלי. יושר פכאיבוד מה מפחיד אותך.   08

שלא   י הפוך מהמורים שלית המדריכים שלי בבני עקיבא שחינכו אודמות שהיא השראה בחייך.    09

 תמכו בעליה לארץ. 

 קיבוץ שמנסה לספק צרכים לכל שכבות הגיל שבתוכו. ך.  ימה יבנאי בעינ 10
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 אתה בקיבוץ מותג בתחום המחול. עדיין עוסק בזה?, מרדי

 ות. נמעט מאוד. הגיל וגם קצת עצל .מעט

 במבט לאחור יש משהו שאתה גאה בו בתחום המחול?

במחול זוגי, כשאנחנו כביכול מחוללים על קלידים של פסנתר.   4כן. מרלי ואני פתחנו את פ"ז  

 זה היה שיא. נתתי כמה שנים חוגים במחול, בהתחלה לילדים ואחר כך לכלל הקיבוץ. 

 מתי גילית את הכישרון?

ד. אני זה התחיל בסניף בני עקיבא. היתה שעת חוגים, והאופציות היו מקהלה, דרמה או ריקו

 לא שר ולא מציג, אז נשאר ריקוד. 

 ממתי הקשר עם מרלי? 

לארה חזרנו  כך  ואחר  בהכשרה  ביחד  אח"היינו  מצאנו  מושבה  ובמחנה  מרלי   דב  את השניה. 

ללמוד כאן באוניברסיטה וסיכמנו שאם היא לא תעלה ותה אמורה לעלות ארצה בספטמבר  יהי

צע  מאוד  שהיינו  למרות  ביחד.  נעלה  הזמן  בבוא  הייתי  אז  )אני  זה'.  19בן  ירים  על  'הלכנו   )

 התחתנו בארה"ב ונחום נולד שם והגיע בגיל חודשיים היישר לבית התינוקות בקבוצת יבנה. 

 ומילה לסיום?

אני רואה שהקיבוץ משתנה בקצב מהיר כדי להגיע לצורת חיים שאותה אני עזבתי. רציתי לבוא 

ממה שעזבתי. אפשר להגיד שמה שהיה עד עכשיו לקיבוץ כדי לחיות בצורת חיים יותר צודקת  

 לא הצליח, אבל על זה אני מצטער. 

ויש לי כלות נהדות    ,בנים מאוד מוצלחים בעיניי  ארבעהם אשתי היקרה  ע בכל אופן גידלתי יחד  

 . בידיונכדים נהדרים ואני מודה לאלוקים על שכל הטוב הזה עלה 
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חודש שבט בתרבות התוכניות   

ש ְשָבט " יַני ָהָיה ָאז חֹודֶׁ ת עֵּ  ָפַקְחִתי אֶׁ

ָעַלי ִצפֹור ְקַטָנה ַאַחת   ָרִאיִתי מֵּ

ת ַהָשַמִים ְוָעָנן ָיִחיד  לֶׁ  ּוְתכֵּ

ת הָ   ָהר ַהָיֹרק ָתִמידְוָרִאיִתי אֶׁ

 ָהָהר ַהָיֹרק ָכל ְימֹות ַהָשָנה, 

ל ם ְושֹואֵּ  ֲאִני עֹוד חֹולֵּ

יָך ְכָבִראשֹוָנה   ִלְנשֹום רּוחֹותֶׁ

ל  ( יורם טהר לב)                   ."ִלְשַכב ְבִצְלָך ַכְרמֶׁ

מאחורינו הכרמל  מקבלים  .  סופת  אנחנו 

 . בברכה את חודש שבט

  עם הזמר דודו זכאי  לערב שירהמוזמנים. 

את   שמוליק טסלרבערב זה גם ישיק חברנו 

 . ספרו החדש

 במשטח.   20.00בשעה    ( 4/1) בשבט    ביום שלישי ב' 

 גשם בעיניים – סינמה קפה.  

קול ירייה    .1943בית הילדים מעוז חיים שנת  

דממהונשמע     11בת    דבורה'לה  .לאחריו 

הופכת ליתומה, אמה נמצאה ירויה בראשה. 

היוצר חוזר  העבר  אל  של    במסע  ילדותה  אל 

 . רון עומר בסוף הסרט שיחה עם הבמאי    אמו. 

שבט   ג'  רביעי  ארועים  5/1/22ביום  ,  באולם 

 ס. בחסות המתנ"

  רקמה אנושית   -ערב לזכר בנינו 

 עדכון: נדחה!!( ). בשבט 'ט –ביום שלישי 

 עם אורי אורפז  –ערב משירי ארץ אהבתי 

  20.30בשעה  (  16/1.9ביום ראשון י"ד בשבט )

 . . בחסות המתנ"סבאולם ארועים

  ט"ו בשבט 

בשבט   ט"ו  מגוון  נחוג  את  עם  ילדים  במשק 

ובשמירת   במיחזור  שעוסקות  פעילויות 

  הטבע.

( בשבט   ט"ו  שני,    15.45משעה  (  17/1ביום 

לוח  יפורסמו  נוספים  פרטים   גבי  על 

 החינוך והתרבות. ועדות המודעות. בשיתוף

 

 מבצע דוגו   ▪

ט"ז   שלישי  את    (18/1) שבט  בביום  נקיים 

 מבצע דוגו המסורתי.

יוזם ומבצע השנה , אך  בכל שנה הנוער שלנו 

שלנו   חלקו  הנוער  כאן,  של בלא    פעילות 

שונים.  וחלקוהצופים   אנחנו    בסמינרים 

לקחת גדולה  חשיבות  במסורת    רואים  חלק 

נשמח  מאוד למתנדבים שיכולים .  וחשובה ז

הכנת  בחיתוך סלט ובבטיגון הפלאפל,    רלעזו

 המנות. ניתן לפנות לרחלי ולמור.

 

 סינמה  קפה לרגל יום השואה הבינלאומי   ▪

שבט   כ"ה  רביעי  יום   –  (26/1)ביום  לרגל 

הבין הסרט  -השואה  את  נקרין    –לאומי, 

 .האחרוןהפרטיזן  -ברנשטיין 

מתגורר ברנשטיין    אבביתו הצנוע בקרית את 

משכניו לא משער כי הוא אחד    איש  . 97-בן ה

הפרטיזנים  גדודי  של  המפקדים  מאחרוני 

השנייה. העולם  הסרט    במלחמת  בתום 

 שיחה עם הבימאי רומן שומנוב.תתקיים 

  

 מוזמנים לקחת חלק בארועים. 

 ועדת תרבות ,שבת שלום
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 "אנשים טובים באמצע הדרך" 

שלקחו על עצמם  תודה לאבשלום וקארן כהן 

 את פריסת הקידוש הקהילתי בשמחות. 

אזכיר ואודה בהזדמנות זו גם לשאר הצוות:  

 יצחק ברוכי, מושיק גרוס, חנוך פניני,  

 רן ועינת לוי. 

 !! שירבו שמחות בקהילתנו 

 מיכל סופר ברלב 

 

 

 

  

               

 חודש שבט   - בצרור החיים

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

 תש"ס  בשבט   י"ט גלה ברטוב  בשבט תשנ"ג   א'  שולמית עפרוני 

 תש"ס  בשבט      כ' טובה אלטמן  בשבט תרצ"ו   א'  אריה פילכנפלד 

 תשס"א  בשבט   כ"א ברכה גרודז'נסקי  בשבט תשע"ה    ב'  עדה דיטור

 תש"ע  בשבט  כ"א  אברהם קריק   תשס"ו בשבט '    ד מנחם )ורנר( אלון 

 תשס"ט  בשבט  כ"ב  מרדכי לוי   בשבט תשנ"ט    ד'  מרדכי חיות 

 תשע"ו  בשבט   כ"ג  חנה וולף  בשבט תשנ"ב    ה'  יחיאל אליעזר גרוס

 תשע"ה  בשבט  כ"ה  אלקה אביטל   בשבט תשמ"ד  י"א  בנימין זאב בן יהודה 

 תשנ"ז   בשבט   כ"ו  מוזסדב   בשבט תשע"ה  י"א  יוסף טפל

 תשל"ח  בשבט    כ"ז רחל נעמן   בשבט תשע"ג   י"ג  טובים-זלמן בן

 תשס"א  בשבט    כ"ח הילדה אדמנית   תשכ"ב  בשבט  י"ד איל יקים גלס 

 תשנ"ט  בשבט         ל' שושנה מוזס  תש"ס  בשבט  ט"ו חנה יפרח 
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 בברכת הדרך של הקיבוץ הדתי  ים נופש וסיור               

 ( הנחה לחברי הקיבוץ הדתי) 
 " בזמר העברינופש בלביא בנושא ". 1

, עם יורם  11-9/1ג  בשבט    'ט' עד  זג',  -מופעים מוזיקליים במלון בלביא ימים א'

זהר   דשא(,  )אגדת  )רותם  נאהב"בקאל  גפ"שותקים  וראובן  יובל  חנן  על נ(,  י 

 דמוות בזמר העברי.

 ( 04-6799450 טל. )להזמנות ובירורים ₪ לאדם לשני לילות. 1060 מחיר

המעיינות""   .2 בעמק  נעים  א  ד',-ב'בימים    -  חורף  עד  בשבט  א    'כ"ט  אדר 

(31/2- 2.3 ) 

צבי    : בהשתתפות  נצר    -אירוח טירת  בעדן", אורית  כרמל    -"גן  זיו  בלב המעיינות, 

 "דרך זיו" ועוד רבים.  

סיור ביריחו וסביבתה, סיור באזור הגלבוע עם דובי מילר, ארוחות נופש כולל  

וסיורים מודרכים בבית שאן   םואירוחים בטירת צבי ועין הנציב  תצפית ציפורי

   ובניר דוד.

צבי.   בטירת  "חורף  )ללינה  הביטוי  את  חיפוש  במנוע  חפשו  מפורטת  תוכנית 

 .נעים בעמק המעיינות"

 . 054-2100160פרטים והרשמה  אורית נצר ₪ לאדם לשני לילות.  950מחיר        

 

 

 

 קורס עגינה למשאיות

 יתקיים בשני תאריכים: 

 (4.1ב' בשבט ) ,ביום שלישי

 (11.1ט' בשבט  ) ,וביום שלישי

 באיזור התעשיה כנות. ,ב"במבי" 16:00-19:30בין השעות 

 כאלה שרוצים להישאר פעילים. להקורס מיועד לנהגי משאיות בפועל או 

 תהיה הסעה מאורגנת. 

 בבקשה להירשם בהקדם אצל חני רגב
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 שמשון גוטליב משולחנה של הקהילה / 

 קשה להסביר 

בימים  ערבים,  שלושה  במשך 

צוות  ורביעי, קיים  ראשון שני 

הסברה  ערבי  המזון  הפרטת 

ההצעה   את  הציג  בהם 

להפרטת תקציב המזון. בערבי  

אירועים  באולם  ההסברה 

כהשתתפ הערבים  בשני    80-ו 

ו ההסברה בחברים  ערב 

 נוספים.   60-שהתקיים בזום השתתפו כ

ההסברה   לערבי  היתר    הבהרנובפתיחה  בין 

את   להבהיר  החששות,  את  להפיג  שבאנו 

התמונה, לפרוט את החוברת לפרוטות. חברים  

בשיחה היה  מה שבלט  ו  רבים הביעו את דעתם

מהלא נודע והקושי  הקול המבטא חשש  באמת  

לעכל את המהלך, מהלך שבשבילו צריך קיבה  

 .  חזקה

חלק מהחברים שהביעו תמיכה בהפרטה העלו  

האירוח   נושא  על  תשקודה  כנאת  מאוד  שפיע 

   דעתם ועל האצבע ַהּמֹוָרה.

בעבר   גם  שהצהיר  וכמו  בקרוב  יתכנס  הצוות 

במידת הצורך,    ,הוא יסכם את הערבים ויעדכן

 . את התוכנית

ובקריאה נוספת לכל מי שמבקש לברר נקודות  

עבורו, אנא פנה אל מי מחברי  מובנות  שאינן די  

שאלה.   כל  על  יענו  ברצון  והם  תודה  הצוות 

לחברי הצוות על העבודה המעמיקה והיסודית  

ערבי   ושל  החוברת  של  היפה  ההגשה  ועל 

רבה  ,ההסברה להערכה  הציבור  מצד  .  שזכתה 

חברי הצוות הם: דוסי אלטמן, תולי בגלייבטר,  

אדית דגני, עדי כ"ץ, דפי ליבר )מרכזת הצוות(,  

 סיון לנג ויהודה שריד. 

 2022תקציב 

התקציב   הוצג  שעברה  שבת  במוצאי  באספה 

תקציב  2022לשנת   המשק,  השקעות  תקציב   ,

של   השוטף  והתקציב  הקהילה  השקעות 

פרק   כל  על  הצבענו  קצר  דיון  לאחר  הקהילה. 

המספר   הוא  צרם  שקצת  מה  בתקציב.  ופרק 

 חברים.   40  -המועט של המצביעים, כ 

הכולל   הסעיף  על  שנדון  אחרי  הבאה  באספה 

"השתתפ אותואת  ונאשר  החבר"  נוכל    ,ות 

פרק   יסתיים  ובכך  כולו  התקציב  את  לאשר 

 אישורי התקציב לשנה החדשה. 

שהוחלט   סעיף  הוא  החבר"  "השתתפות  סעיף 

תקציב   לקראת  מסיבות    2020עליו  וזאת 

כלכליות שהזמן גרמן. בשנה שעברה, כשראינו  

את יתרונותיו אישרנו את מתכונותו ועשינו את  

הנדרשות לעשות    ההתאמות  מבקשים  ואנחנו 

"חשש   סעיפיו  בתת  הרואים  יש  השנה.  גם  כך 

הפרטה" ולכן הוא אושר עד עכשיו באופן זמני,  

מידי שנה. ועדת שירותים לקחה על עצמה לדון  

השנה   במהלך  החבר"  "השתתפות  בסעיפי 

להנהלת   המלצותיה  את  ולהגיש  הקרובה 

 הקהילה.  

 האומיקרון המסכן את "רקמה אנושית" 

ולפי התחזית הזאת    ממשיכה להתפשט המגפה  

חבר   שניאלץיתכן   לזכר  הערב  את  נו  ילדחות 

לעולמם.    ,וחברותינו שהלכו  ובנותינו  בנינו 

שנת   אירועי  במסגרת  הערב  את  המכין  הצוות 

אמור   זה  רבות.  שעות  בו  השקיע  השמונים 

לצערנו   זאת  ועם  ומיוחד  יחיד  ערב  להיות 

מ  יודעים  אנחנו  תמיד  שלא  בזמנים  ה  אנחנו 

החלטה   נקבל  הבא  השבוע  בתחילת  יום.  ילד 

 סופית ואז נעדכן ונפיץ את ההודעה. 
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 קטעים נבחרים

 

 

 

 ניצן אבירן  –מאגף משק וכלכלה 

בחקלאות  ברפורמה   - הרפורמה  המאבק 

בחקלאות עלה בשבוע שעבר מדרגה, כאשר  

שרי האוצר והחקלאות הכריזו באופן חד צדדי  

וירקות. למעשה   על הורדת מכסים על פירות 

את   לדרך  להוציא  החליטו  ופורר  ליברמן 

פורום   כאילו המו"מ עם  הרפורמה בחקלאות, 

השישיה )המנהיגות של המרחב הכפרי( הגיע  

לא כך וממש  . בבסיס הרפורמה  הוא  לסיומו. 

מכסים  מהגנת  המעבר  עומד  המוצעת, 

ישירות דיפרנציאליות ותקציביות  ,  לתמיכות 

ו שעניינן  בבירקות  השקעות  גם  כמו  פירות, 

החקלאי המשק  להתמודד   , ייעול  שיסייע  מה 

כזו  שרפורמה  הסכמה  יש  מתחרה.  יבוא  עם 

ולו"ז    ,מתבקשת אופן  על  מחלוקת  שיש  אלא 

ב  ,יישומה הכרח  לכל  וכן  שונה  מתווה  יצירת 

גידול ע"פ המאפיינים שלו. הדרישה של נציגנו 

רבים  מרכיבים  בחשבון  לקחת  הוא  במו"מ 

לזרקורים   להפוך  שחייבים    פיהם -עלנוספים 

יש להתבונן על השינוי המבני, כולל אבני דרך 

נוספים   נושאים  ישנם  בנוסף,  מדידה.  ויעדי 

המים,   מחירי  כמו  והתאמה  שינוי  המחייבים 

ארץ  ש סימון  זרים,  עובדים  של  בעלויות  ינויים 

שוק   בשווקים,  החקלאית  התוצרת  של  מקור 

הש של  בפעילות  פגיעה  אי  רותים יסיטונאי, 

התיווך  פערי  בנושא  ועוד.  הצומח  להגנת 

החקלאים   טענות  את  שבודקת  ועדה  הוקמה 

ע"י    ,בעניין הוחלט  פועלת  הועדה  בעוד  אך 

 ים. השרים לפרסם את הצווים להסרת המכס

חברי   של  ישיבה  התקיימה  בלילה  שני  ביום 

הלובי החקלאי עם השר עודד פורר, אשר בה  

יעשו כל שניתן בכדי לבלום  הם  הובהר לו כי  

 את יישום הרפורמה עד אשר הצדדים יגיעו  

 

נציגי המרחב הכפרי על מתווה  להסכמה עם 

הרפורמה. עם זאת, התחושות הן קשות וניכר 

המשרדים אין סבלנות ללמידה שבצמרת שני  

ויישום רפורמה מאוזנת שתשמור על  שיטתית 

אם    ,החקלאות לצרכנים.  הדאגה  עם  יחד 

ניסיונות ההדברות בימים הקרובים חלילה לא  

וגם  ייצל ויחריפו  יתרחבו  המחאה  פעולות  חו, 

נ הדתי,  הקיבוץ  חברי  בהם יאנו,  לקחת  דרש 

 חלק.

 

מילק השתתפנו  -טק   -חממת  שלישי   ביום 

בשער    MikTechבהשקת החממה הטכנולוגית  

בנוכחות שר החקלאות עודד פורר וסגן    ,הנגב

יוזמה  שר הבטחון אלון שוסטר. החממה היא 

חדשנית של התאחדות יצרני החלב וזרועותיה  

בשיתוף   –  המקצועיות ושיאון,  החקלאית 

הטכנולוגית   החממה  עם    SouthUpפעולה 

וחממת   הנגב  כנרת    –  KiCשער  מרכז 

דשנות. מטרת החממה היא לתמוך ולעודד  לח

פיתוח ומחקר בתחום הרפתות והבקר, שימנפו  

וישמרו   השונים  באספקטים  החלב  משק  את 

בתחום   כמובילה  ישראל  של  מעמדה  את 

את   תלווה  מילקטק  חממת  בעולם.  החלב 

המומחים  ה טובי  בעזרת  שיתקבלו  מיזמים 

ועד   הפיילוט  משלב  החל  פיתוח לבתחום, 

מוצר ובניית חברה עסקית. מיזמים אלו יכולים  

הנוגע   נושא  בכל  החלב  ללעסוק  תחום 

תזונת הפרות ברפתות,    -  במישרין או בעקיפין

וטיפול  קיימות  גנטי,  טיפוח  העדר,  בריאות 

ו לו  שפכים.  בבזבל  שיש  מי  לכל  קוראים  אנו 

על    שעשוימיזם   החלב  בענף  משהו  לשפר 

הרבים,   שתסייע  ללהפנותו  מרכיביו  כתובת 

 .  טק-חממת מילק – להפוך רעיון למעשה



15 
 

נושא שילוב דור צעיר    -  דור צעיר בחקלאות 

התייחסות  במעגלי  באחרונה  עולה  בחקלאות 

בחקלאות   הרפורמה   במסגרת  כולל  רבים, 

שלה   החיוביים  בשבועיים ��)בחלקים   .)

בועדות   דיונים  מספר  התקיימו  האחרונים 

ל דרכים  לבחון  במטרה  העמקת  הכנסת 

בחקלאות   צעירים  של  כך שילוב  ידי    ועל 

ישראל  ,להצעיר את ממוצע הגיל של חקלאי 

על   עומד  האחרונות    59שכיום  בשנים  שנים. 

צרכי  בין  שמחברות  רבות  מסגרות  הוקמו 

צעירים  של  גוברת  מגמה  לבין  החקלאים 

חקלאית.   בעבודה  להשתלב  המעוניינים 

הסתיי מירב  המחזור בקיבוץ  שבועיים  לפני  ם 

'חקלאות בעמק'  הראשון , קבוצה  של פרויקט 

שבמש  18  של לאומי  ושרות  צבא    7  ךבוגרי 

דשים עבדו בענפי החקלאות של מירב ושל חו

מוקמת  אלו  בימים  באזור.  נוספים  משקים 

ובמקביל  שלוחות  בקיבוץ  חדשה  קבוצה 

לקלוט במירב   נערכים  השני  המחזור  .  את 

לשנת  ובת הכלכלה  אגף  של  העבודה  כנית 

אנו    2022 יתרה.  לב  תשומת  יקבל  הנושא 

בתנועה,   צעירים  מחלקת  עם  יחד  פועלים 

לגות שלנו  בתנועה הקיבוצית  בשת"פ עם הקו

למרכזי  הפצנו  השבוע  יסודות.  מכון  ועם 

המשק ומנהלי העסקים בקיבוצים שאלון קצר  

עמדות   וכן  במשק  שונים  מרכיבים  שממפה 

את   להתוות  בכדי  לנו  החשובים  ומחשבות 

 המסע אליו אנחנו רוצים לצאת.

העברת המקל לדור    –הנהגה קהילתית 

 את זה? הבא. למה, מתי ואיך עושים 

בשבוע שעבר התארח פורום מזכירים ומנהלי 

עסק   המפגש  אליהו.  שדה  בקיבוץ  קהילות 

המשך  ודור  מקומי  אנושי  הון  בניית  בנושא 

לסייע    ------ניהולי,   נשמח  כתנועה  אנו 

תהליך  בלווי  שמעוניינים  ויישובים  לקיבוצים 

מנחים  באיתור  ובסיוע  מותאם  קורס  בניית 

 לקורס.  

לקיבוץ מגדל עוז שההצבעה   ברכות  –ולסיום   

לקיבוץ  ומעבר  חיים  באורחות  שינוי  מודל  על 

אחוז, וכן לקיבוץ    88מתחדש עברה ברוב של  

חיים  אורחות  לשינוי  מתהליך  שכחלק  לביא 

אחוז את מסמך העקרונות    74קיבל ברוב של  

י פיהם  מודל השינוי. הבעת האמון  ישעל  בנה 

בע"ה   שיוביל  משמעותי  נדבך  לשגשוג  היא 

המרכזיים   הערכים  על  שמירה  תוך  ולפריחה, 

שיתופיות כקהילות  שלנו  -ציוניות-והחשובים 

 בהצלחה בהמשך הדרך! ת.ודורי-דתיות רב

  

 מרפאה  

 mrkyavne@clalit.org.ilדוא"ל , 1221איחוד הצלה  , 6998317-050/ 4000אחות חירום  

 : ד"ר מיטל קבלהשעות  
 . 17:00-15:30(  29/12) יום ד'. 13:00-10:00 -(  28/12) יום ג'. 17:00-15:45 –( 26/12)יום א' 

      כרגיל.. שאר הימים ביום ראשון רק 18:00עד השעה בשבוע הקרוב המרפאה תהיה פתוחה  -
 ראש.  בתיאוםבדיקות דם   

מהסתובבות  להימנע  ומבקשים  חוזרים  ...אנחנו  בהתפרצות  השפעת  מחלת  ואיתו  כאן  החורף 
 במקומות ציבוריים אם את /אתה או ילדיכם מרגישים שלא בטוב.

 רק כך נוכל לשמור על בריאות כולנו.
 בברכת חורף חמים ובריא, 

 צוות המרפאה  -   בריאות טובה                                                                  

       

   

                                                                                      

mailto:mrkyavne@clalit.org.il
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 בשביל הזה  
 

 אמיר גלבוע 

  
 

ֱעֹבר. ַעָתה  ה ַוַדאי ִלי שּוב לֹא אֶׁ  ַבְשִביל ַהזֶׁ

ץ.  ל ְקִלַפת ָהעֵּ ְלַחץ ַכף ָיִדי אֶׁ ְפָשר עֹוד אֶׁ  אֶׁ

ר ְוִיְלַחץ  ם ַיֲעֹבר ָכאן ִמי ַאחֵּ שֶׁ ד ַהגֶׁ יֵּרֵּ י שֶׁ  ִלְפנֵּ

ץ ּוְבִלי  ל ְקִלַפת ָהעֵּ  ַגם הּוא ַכף ָידֹו אֶׁ

י ַמַגע ֲאִויר.   ַדַעת יֹוִסיף ַמַגע ֲאִויר ַעל ַגבֵּ

  

ל   ם. ְוָכל ַהַּמָגִעים ִעּמֹו ִיְגְלשּו ַמָטה אֶׁ שֶׁ  ְוַאַחר ָיבֹוא ַהגֶׁ

ץ ְוָיבֹואּו ַבָשָרִשים ְוַיֲעלּו  ַזע ָהעֵּ ץ ְוִיָסְפגּו ְבַאְדַמת גֶׁ ַזע ָהעֵּ  ַאְדַמת גֶׁ

ָעִלים ַיְרקּות  ת הֶׁ ַזע ּוָבֲעָנִפים ִויַמְלאּו אֶׁ  ַבגֶׁ

ר ְנִשיַמת ָיַדִים ְיֻרָקה  ֱהיֶׁה ֲאִני ַכֲאשֶׁ יָכן אֶׁ  ֲחָדָשה. הֵּ

ל ַהָבא ַאחֲ  ִלי ְושֶׁ ך ּוְקָצָרה שֶׁ שֶׁ  ַרי ִיְשַתְלבּו ַבּמֶׁ

ל ְירֹוק ָהַעד. ם שֶׁ  ַהנֹושֵּ
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