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 כי תצא ' שבת פר 
 19:57 –השבת צאת    18:57 – תכניסת השב

1471 

 (ט"ו כ"ג)דברים  "והיה מחניך קדוש"

 )ראה בגליון( במבצע איסוף זוהמה מיער אודם 'ט-'ת השלנו בקייטנ הנוער
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   אור אריכאכי יפול הנופל / 

במצוות  מ פרשתנו   בשלל הנוגעות  שופעת 

למקום,  יב  –ם  תחומי אדם  אדם    ןיב  ן 

ברולחב בי,  למשפחתו,  אדם  אדם  ין  ן 

 . ן אדם לעצמוילסביבתו וב

התורה  מחנכת  בהן  הפרשות  אחת  זוהי 

חברתית   לאשת   וסביבתיתלאחריות    ביחס 

גר תואר,  ואלמנה,    ,יפת  הקן,  יתום  שילוח 

 שור אחיך ועוד. 

ילדות נו בהבנת שכר מצוות ינו, נתקשמשחר 

מצווה   כיצד  הקן.  כך  השילוח  כל  פשוטה 

לאריכות   ,לקיום בהבטחה  עושיה  את  מזכה 

 ? ימים

הרווחים   הטעמים  הקן  לאחד  שילוח  מצוות 

 היא לעורר באדם רחמים.  

זה  אריךא לא   ב  אלא,  בנושא  ין בקשר 

הפרש הקן  יסמיכות  שילוח  מצוות  של  ות 

מעקה עשיית  המובנת    -  למצוות  מצווה 

 מאליה.

ולא  " לגגך  מעקה  ועשית  חדש  בית  תבנה  כי 

נו" )פרק  תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממ

 כ"ב, פסוק ה'(.  

כי תבנה  "  –ות  ירש"י קשר בין סמיכות הפרש

ש מצוות  קיימת  אם  חדש:  הקןבית  , ילוח 

ותקיים מצוות מעקה,  לבנות בית חדש,    ופךס

ושדה ושמצ לכרם  ותגיע  מצוה,  גוררת  וה 

 ."ולבגדים נאים. לכך נסמכו פרשיות הללו

זו  מצווה  על  יותר להסתכל  חושב שנכון  אני 

בהקשר   אלא  גופא,  המצווה  בהיבט  של  לא 

בכלל  בפרשה  סביבתית  לאחריות  חינוך 

 בפרט.  ,ומצוות שילוח הקן הסמוכה לה

צוות בניית מעקה על מנת  חידוש במאין    ןאכ

תיפול   התורה   מהגגשלא  אולם  בביתך. 

כותבת "כי יפול הנופל ממנו". לא מדובר כאן  

אלאערק   שלך  ליך,  הסביבה  התורה  על   .

על    מזהירה את האדם לא רק על עצמו, אלא

התורה    ,כל סביבתו. על מנת לחזק מצווה זו

 חשילומעוררת את רחמיו של האדם במצוות  

 .ןהק

של   הראשונה   23נהרגו    2021במחצית 

בנייה באתרי  כתוצאה רובם    .עובדים  נהרגו 

הבנ באתרי  בטיחות  חלקם  יה.  י מליקויי 

ים זרים, ערבים מהשטחים שאת פניהם עובד

נכיר בתאונת    ,לא  נוסף  הרוג  על  וההודעה 

לעדכון   נעבור  בטרם  פנינו  על  תחלוף  עבודה 

 החדשות הבא. 

לעו מבקשת  בהתורה  רא  ו נרר  החמלה ת  גש 

ב הפועלים  ולהתחשב  של  העבודה  סביבת 

 .העמלים על בניית בתינו

הדיונים השנל  עם  הדרך  אבן  של יאישור  יה 

שכל  יהבני  פרוייקט תפילה  אנו  הפועלים  ה, 

ונזכה לכך    משפחותיהםישובו בשלום  לחיק  

 . יפול הנופל ממנו"ש"לא 
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 ואני תפילתי לך ..." "
          

   19:10החול בשעה   ותמ יבמנחה תפילת 

 כי תצא פר'  שבת

   הדלקת נרות -  18:57

  מנחה, קבלת שבת. -  19:12

---- 

 שחרית.  -  08:30

 בנושא "לא תוכל להתעלם". אלי רדר שיעורו של - לאחר התפילה

 גדולה  מנחה  -  13:30

 קטנה מנחה  -  17:15

 מאלי  יוחנן , לימוד -  17:35

  ה ש ב ת   צ א ת  -  19:57

 ח שטבמ - וסניםלא מחלנערים ו ל  ,יםמניין לילד

 

 שבת שלום!! 

 

 

 

 . המשפחה  ולכלישראל לשושי ו  להולדת הבת, לרעיה וחן זלקינד    *

אפרתי      * וצבי  המשפללאה  נכדתם חהולכל  לנישואי                 שלבתם  ,  אלה  , 

 י וידס. תיאמ עם בח"ל ,ומוטי וגשל נגה

 . ינאי עם יפעת לנישואי , ולכל המשפחה  ריין  למרדי ומרלי  *

 

 מזל טוב 

 . 21.30-ב – בלבד  קצרה, בזום חבריםפת אס



4 
 

 ( 27/8-22/8)  י"ט באלול -י"ד עברים ו...נהנים!שבוע מ 

 ! נכדים ואורחים מוזמנים לכל הפעילויות בשמחה ,ילדים

         יום נכדים - (22.8)  י"ד באלול ,  יום ראשון  ❖

 משפחה, נכדים וילדים.    :ההפנינג מיועד לכולם

 : בבריכה  10:00-13:00בשעות 

  תותח קצף, פירות וקרטיבים  ,םמתנפחי

 אירועים. הבאולם  סרט לכל המשפחה  16:00-14:00ובשעות 

 

   הצגה לילדים  - (832.) באלול  ט"ו,  שנייום   ❖

מבי פורתהצגה  אורנה  נגמר "  -  ת  שלא  בשעה  ש  ,"האוצר  באולם    11:00תתקיים 

 . אירועיםה

 

   דול פעילות סוף החופש הג -(8.52)  באלול  רביעי , י"ז יום   ❖

   .0091:-0061:משעה  פעילות רטובה ומהנה בצד המערבי של השכונה החדשה. 

 . (רוט בעמוד הבאיפ)

 

  ODT פעילות  - בדשא החופות -(26.8) באלול  חמישי , י"חיום   ❖

  ם. מרענני  טכנולוגית מים ומשחקי מים   ,מים משלבת שעשועי מדעב  ODT פעילות 

 חלוקה לפי גילאים.  ב   12:30-10:00שעות ב ותקבוצ 3-ב תתקיים היא  

 

 מחכים לכם בהנאה ובשמחה! 

 תרבות הו , הגיל השלישי החינוך  צוותי
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 .הקרוב ביום שלישיתתקיים אי"ה חתונת שי עמיר וגיא ליאון 

 .28/08באלול  'כ ",תבואכי "פרשת הבאה,  שבת ב –שבת חתן 
 

 אירוח.הדירות בשימוש פות ב: לבעלי שמחות תינתן עדירתתזכו   

 רק בשמחות 
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 ק. הילה 

שעם  האנשים  מעטים 

צאתם המלאה או החלקית 

לממש  מצליחים  לגמלאות 

תשוקה  הצידה,  שנדחקה  ישנה  תשוקה 

יות מהם  ומביאה  שתובעת  פיזי,  מאמץ  ר 

ע היום  וגבסוף  נחת,  של  וחיוך  שזוף  ם ור 

לציבור.   וסטרייךתועלת  כזה,   מויש  הוא 

חלומו שטופח   מגשיםהוא    ואת  בבוסתן 

את   טסלר.  בנצי  ידי  על  רבות  שנים  במשך 

שלו,   כפינה טפח  להחזון  המקום  את 

אסתטית של  נופש פעיל, מממש מויש לאט 

והתק  ,לאט הכוח  תקציב לפי  "עם  ציב. 

)כמעט( במשך וצוות אפשר היה לסיים הכל  

 כך זה מתקדם" הוא מציין.    חודש, אבל גם

מתקיימת מויש  עם  מבצע    השיחה  לאחר 

השבוע   שהתקיים  שמיטה"  "לקראת 

"הגיעו   מויש:  הורים    12בבוסתן.  חבר'ה, 

ו שונים,  בגילאים  מתנדבים  שתלנו  וילדים, 

במצ וכמה  וגבוהים  נמוכים  נוי   , רושיםחי 

הכלים   את  הבוסתן.  של  האמצעי  בחלק 

הכין  ל לנטיעה  הבורות  גוגל.  הכנת  לנו 

חלקים שלושה  יש  מיועד .  לבוסתן  הדרומי 

ולפיק גןנלמשפחות  מיני  הוא  הצפוני   יק, 

עבדנו,   שבו  והאמצעי,  בטבע,  שעשועים 

וירה של טבע ואסתטיקה ומיועד להשרות א

גשרים   יפה,  גינון  יש  באמצעות  ונחלים. 

ותיקים  באזור פרי  עצי  הוא   ,הזה  אבל 

 צל.   עצי בעברלשמש ולכן נטענו  חשוף יותר

ששתלנו גידלנו   הצמחים  אלא  קנויים  לא 

לקח  אותם במשתלה.  שנהיה    כאן,  עד  זמן 

ומר". בשנה הבאה הם יגדלו חופשי ואז  "ח

שלהם".   הצורה  את  ולעצב  לגזום  נתחיל 

ורואה   ארוכים,  למרחקים  גנן  הוא  מויש 

ייראה בעוד מספר בעיני רוחו אי ך המקום 

צל, עם  שבאות   שנים,  ומשפחות  תאורה 

ושהוא    ,ות תחת העצים שנטעו קודמיוליהנ

ם לבוא,  מויש מזמין את כול  הוסיף וטיפח.

לשמ הניקיוןומבקש  על  על   ,ור  ללכת 

הצמחים  בין  לצעוד  ולא  השבילים 

 הצעירים.

 

נאלצו  " צובה  קיבוץ  תושבי 

בעקבות  מבתיהם  להתפנות 

המשתוללת   שרפהה הגדולה 

הושטנו ירושלים.  את   בהרי 

בד  ידינו כאן,  האירוח,  וקלטנו    9ירות 

בברכה", נקבלם  התבשרנו    משפחות. 

בוו שאלנו    טסאפאבמפתיע  מהמזכירות. 

 את נח איך נוצר החיבור המהיר. 

נח מספר שיש לנו קשר מוקדם עם ההנהגה 

ואנו  וצובה,  בארי  רביבים,  של  החברתית 

השיתופי במטה  איתם  לכן   .נפגשים 

שיש   ו תיארנ  בצובה  שרפהכששמענו 

ה. אחת החברות ביבנה  ילעצמנו שתבוא פני

והפנתה את תשומת    ששמעה שהם מתפנים
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שהכר  נוהתקשר.  ליבנו בצובה,    נולאנשים 

אם   נוושאל השיתופי  המטה  ראש  את  גם 

התארגנות  לצובה  יש  לסייע  . תנועתית 

והכל   נואמר לעזור,  יכולים  שאנחנו  לו 

זמן   :"עלינו" לקח  ואוכל.  חדרים  הסעות, 

ש מהמזכיעד  ברורה  תשובה  של קיבלנו  רה 

כי   מוצפת צובה  הייתה  הדברים  מטבע 

התחלנו  בעבודה.  -להתארגן    בינתיים 

ו פנויות  דירות  כמה  מכמה  בדקנו  ביקשנו 

בהנהלת  ןהתכונל  חברים התחלקנו   .

ל לדירות  משימותהקהילה  דאגה  אביבה   :

מתנדבים גייס  אחד  כל  להסעות,    .ושמשון 

שחר יצאו    יבנה  חברי הם התפנו  לשם  )   לטל 

סודרו    להביא   ( ת זמני  הם  המשפחות,  את 

וצוות   הבתים  בחדרים,  בין  עבר  שלנו 

חת  וממגבת ועד אר  והשלים את כל צרכיהם 

   כל ה"מבצע" הסתיים תוך שעה.בוקר. 

דבר   של  אוכלוסיה    ההגיעבסופו  בעיקר 

 .דירות תשעב המבוגרת, שגר

באיזה מצב הם מצאו את הבתים שלהם   - 

   כשחזרו?

" יודענח:  מניח  ב. אני  במצב טו  ,ככל שאני 

אבל האש נעצרה   .שהם סבלו מהריח והפיח

והקיבוץ    עשרותכמה   מהקיבוץ,  מטרים 

עצמו לא נפגע. לפי הסיפורים במרשתת הם  

שהם   מים  בתותח  לפני    הכינוהשתמשו 

וזה עזר להם    שרפהלהגנה מפני    כמה שנים

מסוג   רבים  במקרים  שמקובל  כמו  מאוד. 

נשאר הבתיםבקיבוץ    זה,  על  שהגן  ".  צוות 

ב"חיסול"    המבצע לא,  איך  הסתיים, 

בחיסול דירות  בנוסח: "מחפשים מתנדבים  

מי שמוכן   לדוסי".  בהאירוח.  לפנות  בקשה 

  שמחים שהכל הסתיים בשלום ושיכולנו להיות 

 ותודה מקרב לב לכל המתנדבים.   חלק מזה. 

 

 

 

 (ynet באתר) ניב אהרונסון :. צילםתותח המים של צובה  
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בתרמיל  " בארץ,  והתהלך  קום 

)ועם  אשפה    ובמקל"  שקיות  כמה 

 ר(ייספ

הואטסאפ  חבבר ובקבוצות  המרשתת  י 

אודם יער  של  מרגש  תיעוד  צץ    , השונות 

בקייטנת "לפני שלנו  הנוער  שבני  ו"אחרי"   "

ה'  ניקו  -הנוער  עם אותוט'  לשוחח  ביקשנו   .

חפץ איתמרדגן  אלטמן    ,  לילך  סולטניק, 

צוות  שהיתה ב  ,לוי  עינתאמה,  ו  אחינועם לוי

 הקייטנה. 

בבקשה  ,עינת אותנו  התח  ,שתפי  ילה  כיצד 

 הניקוי של היער?   מלאכת

המו"  עינת: הסיור  את  שסיימנו  דרך  לאחר 

 חיפשנו מקום לאכול בו צהרים.   ,בחרמון

אודם ליער  שניתן    ,בהגיענו  למקום  לב  שמנו 

. אך הלכלוך היה בכל עבר  ,בו עצירה  לעשות

שבמקו נקיהחלטנו  מקום  לחפש  ננקה    ,ם 

ונא המקום  את  צהריים. אנחנו  כאן  כל 

מי    ,ם שעד שהאוכל יהיה מוכןדיאמרתי ליל

 . "שרוצה מוזמן לבוא ולעזור בניקיון המקום

את  "  :דגן כך  משאירים  שלא  ברור  לנו  היה 

  אפשר לראות בתמונות איך המקום   .המקום

מות של אשפה. חשוב יהיו שם ער  .היה נראה

שני לציין  הפחים, לי  את  אסף  מישהו  כי  כר 

שפ  ףוא לא  הא אחד  את  כך  על  ך  שפה 

 , לא דאגו לפינוי שקיות האשפה  האדמה, אך

תכולת   את  פיזרו  אוכל  שחיפשו  וחיות 

 .  "שקיותה

  . ל ילדי ה' עד ט' נרתמו ורצו לעזורכ"  :לילך

לנ נגמרו  שלב  השקיותבאיזשהו  אז   ,ו 

לאלתר בתוך    .התחלנו  האשפה  את  אספנו 

 ."וקשרנו אותן ,ילון שעליהן אכלנומפות הני

ונתן    גם הנהג תרם את חלקו לעניין "  :איתמר

בסך הכול   .ף האשפהלנו מספר שקיות לאיסו

שהעמסנו   , שקיות זבל מלאות  12  –אספנו כ  

 . "תנו בתא המטען של האוטובוסיםיא

לכם הכבוד  מישהו   !כל  של  אשפה  לאסוף 

 אחר זה לא עניין שמובן מאליו לכולם.

שטפנו ידיים   .זה לא סיפור כזה גדול":  ךליל

הרבה ו שהוא  . הרגשנו שעשינו משהאחר כך

להתלכלך מאשר  גדול  שווה    ,יותר  היה  וזה 

 . "וגם עזרנו לסביבה ,זכינוגם אנחנו   .בעינינו

האחרונים  בשבועות  יוצאות  רבות  משפחות 

בארץ לטיולים  אוגוסט  אולי    .של  לכם  יש 

 מסר שתרצו להעביר? 

מטיילים ":  אחינועם שכשאנשים   נשמח 

אז שירימו    ,אשפהבארץ והם רואים סביבם  

 ."וכמובן שישאירו נקי אחריהם ,ויזרקו לפח

אחרי   ושל  שלכם  הניקוי  לפני  של  התמונה 

עד לה איך   ."ת אחרונותידיעו"ניקוי הגיעה 

 ההרגשה?  

לקיבוץאיתמר כבוד  שהבאנו  גאים  אנחנו   :. 

א כזאת  לחשיפה  יגיע  שזה  חשבנו  זה  לא  בל 

 משמח. 

בסוףעינת מעצמם   ,:  מרוצים  מאד  היו    הם 

ארוח לאכול  שהספקנו  צהריים ת  ומכך 

 ושאנחנו תרמנו למקום.   ,במקום נקי, ירוק

השערבתמונ את   ת  יער    רואים  של  הניקוי 

שי  ,לפני  םאוד והשאירו  ילדואחרי  הגיעו  נו 

בטבע   להשאיר  שיש  היחיד  החותם    –את 

 ניקיון. 

בצוות   חדשה  חברה  דגני,  תמר  .  "מבית"ראיינה: 

 ה הבאה!(ברוכ)
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ה  הבסוף  התבררשבוע   אחרון 

העו חנות בדות  שאחת  בצוות 

חיובית  נמצאה  השעונים 

שריתלקורונה.   את   שאלנו 

היא   חפץ ואיך  הידיעה  אותה  תפסה  איך 

 המערכת בסיטואציה שכזאת.   עלה אתתפ

מדבורית קיבלתי  ההודעה  "את   ,שרית: 

בתפקידי בצוות צח"י, כשהייתי עם קייטנת 

ו'נהיה'ט-'ה בעיניים'  ,  שחור  מיד   ,לי  כי 

זה   שמבחינתי  גדול. הבנתי  יותר  אירוע 

ה כל  מנהלת  קודם  ששון,  לרני  תקשרתי 

במשמרות  היה  מי  להבין  כדי  החנות, 

פג ומי  היום  אבאותו  הוצאתי ש  מי.  ת 

העובדים   לכלל  מפורטת  וואטסאפ  הודעת 

לא  ושוחחתי עם חלק מהשענים שהעברית 

בעניין.    שהם  לברר  אצלם,  סגרנו שגורה 

בי החנות  של ום  את  הצוות  ורוב  חמישי, 

דיעה שרק מי עונים הלך להיבדק, תוך יהש

שלילית תשובה  לחזור    ,שמקבל  יכול 

צוו  על  להתארגן  איכשהו  הצלחנו    ת לעבודה. 

ואז   שישי,  ביום  החנות  את  -ב    שיפתח 

הגיעה    8:00 חיוביתבבוקר   נוספת,  תשובה 

 שאר סגורים גם ביום שישי. יונאלצנו לה

ממ במשמראנחנו  חסרותילא  חלק   כי  ,ות 

לוק אלה,    ותחופש חים  מהעובדים  בימים 

לבידוד   ויצאו  מחוסנים  אינם  שענים  שני 

חברתנו   של  המתקרבת  והחתונה  ארוך, 

, שי עמיר, משפיעה גם החנות וותהיקרה לצ

מאוד. היא   שהצטמצמנו  כך  חסרים,  על 

וכל אנשי    ,אנחנו עובדים במשמרות חסרות

שעובדים לחנות  -  הצוות  . "נרתמים 

 ! לם!בריאות לכו

פוסט  העלתה  ברטוב  רוחי 

כדי   ,יקשה לפרסם אותווב

ולא  להיזהר,  כולנו  שנדע 

שהיא  הפח  באותו  ליפול 

 סט: נפלה. וזו לשון הפו
 

 .היום עקצו אותי בכרטיס האשראי"

בפייסבוק   שהזמנתי  לחבילה  מחכה  אני 

הראשונה) הטעות  קיבלתי    (.אולי  היום 

למש  SMSהודעת   מוכנה  ח ולשהחבילה 

לא ₪ )  10-קצת יותר מ  כה לשלםושאני צרי

וביקשו ממני    ,DHLלחברת    (זוכרת בדיוק

האשראי פרטי  יודעת   .את  שאני  למרות 

מוסרים האשראיפרט  את  שלא  החברה    ,י 

את  רשמתי  אז  ומוכרת  אמינה  היתה 

שנ)הפרטים   הייתי  אמ  (.יהיטעות  ולא  חר 

זה עם  אנשים   ,שלמה  כמה  עם  התייעצתי 

לישראו לי  ה  . כרטהתקשרתי  הודיעו  ם 

 ל  "כבר הזמינו משהו מחוו עוקץ,אכן זה ש

הכרטיס   ₪.  1600-ב את  שביטלתי  כמובן 

די מטומטמת. אני כותבת את כל   שתירגהו

לא לתת   אף פעם  .זה כדי להזהיר את כולם

סתם אשראי  כרטיס  מיני   ,פרטי  לכל 

את    .הודעות לבטל  לי  נותר  רק  עכשיו 

 ". העסקה

ה  האם  לדעת  שרוצה  שהוזמומי  נה  חבילה 

בוטלה  והא  הגיעה, העסקה  התשובה    –ם 

 לשתי השאלות היא: עדיין לא.

 תודה לרוחי על האזהרה!! 
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 "שלימים צבעים מ "יריד בסטודיו  
 

"
  ְוִאם ִיְתנּו ָלְך ְלַהְתִחיל"

  ַהכֹּל ֵמַהְתָחָלה

 ֵמֵאיפֹּה ַאְת ַמְתִחיָלה

 

 ְקִחי ָלְך ֶרַגע ַלְחשֹּב

  יםַצת ָשנִ זֹו ְשֵאָלה חֹו

  םָיִמיחֹוַצת 

  חֹוַצת ֲהָגנֹות

  זֹו ְשֵאָלה חֹוַצת ֵארּוִעים

   ְמִריָמה ָמַסִכים

 ..  ְמִציַפת ְתמּונֹות

... 

  ְוִאם ִתְשְמִעי

  אֹוָתְך עֹוָנה

  ְבִדּיּוק ָכאן

 ...."   ְבִדּיּוק ִמָכאן

 

 מתחילים ומתחדשים עם השנה הבאה עלינו לטובה!

 חגי תשרי  ד ריות לי/ם מוזמני 

 כלי קרמיקה,  : בו מגוון של מתנות לבית

 ית. כיסויי פלטה, טקסטיל תינוקות, מנדלות לחגים, ועוד מוצרים לקישוט הב

 גוונים שונים. ב .התחדשנו במפות לשולחן החג, במידות מיוחדות ו . ו. 

 

 ( /92 -29/8כ"ה באלול ) -היריד יתקיים בין התאריכים כ"א

 מישי בימים ראשון עד ח 

 ריים ובתיאום  מראשהבוקר והצה בשעות 

 . "צבעים משלימים "בסטודיו 

 

 בברכת שנה טובה ומתוקה 

 דגנית ונטע, רחלי, שלומית 

 

 

 

 מור(  -)יעל קלו      
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 השלום אומר תודה, להתראות נושא ברכה""

ם האחרונות זכינו להיות חלק מקהילה מטופחת. רגעים מיוחדים  בשש השני 

וץ. הקמנו משפחה,  והגענו לקיב תנו ים. התח שיצרנו בליבנו יישארו תמיד מתוק

למלא   והשתדלנו  לדרך,  טובים  חברים  עשינו  תרמנו,  עבדנו, 

 אסירי תודה!  מעגלים של טוב סביבנו. אנחנו  

 בתים. כמו בשיר, הפרידה היא פזמון המתנגן בין  

שהייתם על הבית  לכולם  תודה  שעוד    . אז  לבית  ברכה  נישא 

 . יבוא. נתראה בשבילים אחרים

 לובי שיד וגפן נווה ,חגי ,רהיש 

 

 

 

 

 

 זה רחוק מלהיות מובן מאליו... 

 תי.השבוע , תוך כדי בילוי עם נכדיי בבריכה , מעדתי ונפל 

: , כשאני ממלמלת לעצמישניים מנכדי  לא חלפה שניה ומצאתי עצמי נתמכת בידי

 .הגעת לגיל ..."רבקית, שימי לב, "

קיבלה   התורנית  פנהאחות  באת  וטיפלה  פנים  במאור  הטובי  למזלי  היטב.   , י 

 קלה.  ההפציעה היית

ביון שאלה ינו בשלומי, האחות בבית סיהתענ, האחיות  במרפאה והמזכירה  למחרת

 מרגישה בסדר. אני שוידאה מרכזת הבריאות   , לשלומי

תכן והגעת  יי  ..זה רחוק מלהיות מובן מאליו.מלתי לעצמי: " .בלילה לפני השינה מל

 ר הגעת, אז רק כאן".  , אם כבלגיל , אבל

 תודה!  - צוות בריאות יקר

 רבקית שריד
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 מזכ"לית משולחנה של  
 (מהדף השבועי של הקיבוץ הדתי יםקטע)

 

 שלום לכולם,

ַמְמֵזר-"לא ְקַהל   ָיבֹא  בִּ

י  ה' ירִּ ֲעשִּ ּדֹור  -לֹא  ַגם 

ה'. ְקַהל  בִּ לֹו  -לֹא ָיבֹא 

י,  ּומֹוָאבִּ י  ַעּמֹונִּ ָיבֹא 

ה': ְקַהל  ּדֹור   בִּ ַגם 

לֹא י,  ירִּ ֹ -ֲעשִּ ה'  ָיב ְקַהל  בִּ ָלֶהם    עֹוָלם -דעַ א 

לֹאְּד -ַעל ה. ֲאֶשר  ַבֶלֶחם  -ַבר  ֶאְתֶכם,  ְּדמּו  קִּ

ְצָריִּ  ּמִּ מִּ ְבֵצאְתֶכם  ַבֶּדֶרְך,  ם,  ים  דבר) ם"ּוַבַּמיִּ

ג ָכל  " ;  (כג,  ֶאת  ָוֶאְרֶאה  י  ֲאנִּ י  ְוַשְבתִּ

ים קִּ ֵנה    ָהֲעשֻׁ ְוהִּ ַהָשֶמש  ַתַחת  ים  ַנֲעשִּ ֲאֶשר 

הָ  ְמַעת  ָלֶהם  ּדִּ ְוֵאין  ים  קִּ יַ ֲעשֻׁ ּומִּ ד ְמַנֵחם 

ְמַנֵחם" ָלֶהם  ְוֵאין  ֹכַח  ד,  )  ֹעְשֵקיֶהם  קהלת 

עלי " :(א הקב”ה:  אמר  מנחם",  להם  ואין 

פסולת,  בהן  יש  הזה  שבעולם  לפי  לנחמן, 

זכריה: אני ראיתיו   אבל לעתיד לבוא אמר 

"והנה מנורת זהב שנאמר    ,ו זהב טהורוכול

זיתים ושנים  וגו’  ד,)  עליה"  כלה    ב.  זכריה 

 . (ברא רבה לויק

 

להניח במרכז שולחני לקראת שבת צובר ני 

תצא היום כי  סדר  על  נמצא  שאינו  נושא   ,

כי  הממזרות.    –  השוטף לחשוב  הורגלנו 

בימינוב היקף  קטנת  היא  הממזרות    , עיית 

ה מעט  הקיימיםוכי   וכולם,  מקרים 

הם   כך  לא  אך  למצוקתם.  מענה  מקבלים 

ההדברים.   פי  במדינת על  חוק 

הסמכו לרישום ישראל,  ת 

נתנישואי בידי  ון  בלעדית  נה 

אזרחי כן  על  ם הרבנות, 

כממזרים ידה  על   המוגדרים 

במדינה.  מלהתחתן  מנועים 

סודית   הרבנות מחזיקה רשימה ממוחשבת

ידה   על  והמסומנים  ונשים  אנשים  של 

נישואין' ובתוכה יש קטגוריה של כ'מעוכבי  

למ בירור  ו'טעוני  אשר 'ממזרים'  מזרות' 

ל רשאים   אלהרישומים  הינשא.  אינם 

פי   על  מדינהמתבצעים  יש    בוהמצב    .חוק 

חוק מדינה,   רישומי מחשב שאי שילוב של 

להסתירם בעאפשר  יוצר  תורני,  ודין  יה י, 

תיקון. קשה   כמובן    הדורשת  הכוונה  ואין 

הלכנו  שבה  לדרך  אלא  בהלכה,  לזלזול 

בשנים פתרונות  מאות  חיפוש  בה  שיש   ,

נקודלמצ ההלוקות  בעזרת  כה.  תיות, 

ומאה ממזרוממזרים  יכולים  ת  וימי  אינם 

נסבל  שתף אחריםל משום    ,במצבם הבלתי 

העלאש הבעעצם  את    עשויהיה  ית  להחמיר 

שמם  -  מצבם בהוספת  מסתכנים    הם 

לגרום ובכך    הסודית  לרשימה עשויים   הם 

צאצאיהם  להרס וחיי  ש.  חייהם  הם  כיוון 

ול יחד  להתארגן  יכולים  קולאינם  , הרים 

אחדילפ חודשים  ענת  טוההקימה  ם  ני 
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חדש   פורום  ,ניר עציוןרבקה לוביץ מ  תרבני

העשוקים',  '  – מענה  דמעת  למצוא  השואף 

הממזרות לנושא  ומקיף  הפורום  הלכתי   .

רוח,   ואנשי  רבנים  אני הצטרפתי כולל  וגם 

 ,לקול ולפהמבקש להיות הפורום הו ז. אליו

הלכתלפעול   באמצעים  , ינייםומד  ייםיחד, 

לבע פתרונות  תצא, ה.  יילמציאת  כי    שבת 

הפסוקים בה   את  השבוע  בפרשת  קוראים 

הפורום   ידי  על  נבחרה  הממזר,  כזמן  על 

ה  את  להעלות  למודעות מתאים  סוגייה 

מעטציבורית.    ,פורוםהממשתפי/ות    לא 

הדתי   אנשימהם   הקיבוץ  תנועת 

לה,   התנועה ומהקרובים  מקיבוצי  וברבים 

שיעו השבת  ראשוני  יתקיימו  ללימוד  רים 

 . הציבורי  היוםלסדר    היה והבאתישל הסוג

תקדם את  חשיפה ראשונה זו,  שאני מקווה  

יל  ראשון שיובצעד  המודעות לנושא ותהיה  

 . תיקוןל

 

הממלכתית  עדו השמיטה  ת 

 מילרדובי     / משמחתבהצהרה  

שמיטה  הועדת  לראשונה  התכנסה    השבוע

יצחק  ה הרב  הראשי  הרב  אצל  ממלכתית 

ו ניכרלראשונה  יוסף  רבות,  שנים   מזה 

ראו פעולה  הרבשיתוף  בין  לציון  נות, י 

לע החקלאות.  המשרד  ומשרד  דת  ניני 

שהיתר  בפגישה   כללית  הסכמה  היתה 

הינו   מדינת    המרכזימסלול  ההמכירה  של 

וזאת  הראשית  הרבנות  ובהובלת  ישראל 

האחרות. מהשיטות  לגרוע  הרב    מבלי 

משביתי  משהוא  אמר  הראשי   את  עודד 

אבל  ה בבד  משקים  לו  איכי    הצהירבד  ן 

הן   של היתר המכירה  ספקות לגבי כשרותו

וה העקרוני  ההסברים  מההבט  לאור  ן 

שלו ההפעלה  צורת  לגבי  בהחלט שקיבל   .

עבור החקלאים, ונקודת  צעד משמח וחשוב  

הדתי  הקיבוץ  לתנועת  משמעותית  ציון 

 את היתר המכירה.  ה מזה שנים שמוביל

 

 תמר חייקיןאיהרב  /  רוח השדה

ומוצלחת טובה  לימוד נפתחה    בשעה  שנת 

השנה  את  השדה.  רוח  במכינת  חמישית 

כן ירבו )שנה  תלמידים,    67  פתחנו בס"ד עם 

כל שנה לצד ההמשכיות  ב. כמו  א' ושנה ב'(

לנו   ,והמסורת יש  לראשונה  חדש.  גם  יש 

מדריכים   בן    בוגריהשנה  אסף   .)!( המכינה 

( וקנין  ואוהד  צורים(  )עין  ,  רחובות(דוב 

המחזור   בוגרי  ולאחר  שניהם  הראשון 

כדי אלינו    חזרושירות צבאי )נח"ל ושריון(  

שנה א'. כמו כן אנחנו    מידיללהדריך את ת

"אנשי   -תכנית לימוד חדשה    השנה  פותחים

נשמתמעשה"   אבילעילוי  של  פרץ  מורי,  -ו 

לאנשים  מיועדת  התכנית  ז"ל.  חייקין 

בתורה נפשם  שחשקה  ים  מוכנשו  ,עובדים 

במכינה לצד    לשם כך להקדיש יום לימודים

 החבר'ה הצעירים. כל מה שנשאר לנו 

3 
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שקללת מארצנו    להתפלל  תסור  המגפה 

הפרעות   נטולת  לימודים  שנת  לקיים  ונוכל 

לכל  ושיבו ומבורכת  טובה  שנה  שים. 

 משפחת הקיבוץ הדתי. 
 

 מוטי תורן / ישיבת מעלה גלבוע 

הלימודים   הדתי    בישיבת שנת  הקיבוץ 

גלבוע  במש עם  עלה  שעבר  בשבוע    כ נפתחה 

תלמידי    120 הם  שמחציתם  תלמידים, 

החדש   עשרה    –השילוב  בעוד  כ"ט.  שילוב 

אליהם   יצטרפו   השילוב'תלמידי    12ימים 

עם)תוכנית    'המשלב צרכים    לתלמידים 

התווסףמיוחדי הישיבה  לצוות    השנה  ם(. 

חדש/ישן   שחזר    -ר"מ  גמליאל  יוסי  הרב 

אנו  נים בישיבת שי"ח.אלינו לאחר מספר ש

שמגפ לאחר  מקווים  עד  תירגע  הקורונה  ת 

שאנו  תוכניות  שתי  לטובת  החגים 

להפעיל: לימוד    מעוניינים  של  אחה"צ 

האזור   בשנים   –לתושבי  שפעלה  תוכנית 

ויצאה  האחרונות עם כחמישים משתתפים  

הקורונה עקב  שעברה  בשנה  בית   ;  לפגרה 

ובוגרות לבוגרים  שיזמו תכנית    –  מדרש 

מפגש  ללימוד ווהיא מיועדת  ראשי הישיבה  

פעמיים בשבוע בירושלים.   ותתקיים  חברתי

כבר  ומיועדת בעיקר לסטודנטים,  התוכנית  

  ישיבותבוגרי ובוגרות  הצטרפו אליה מספר  

ומדרשות.   בית  אנו  הסדר  לכל  מאחלים 

ובשו בריאות  שנת  הדתי  רות  הקיבוץ 

 טובות.

 

גלי  מו  לי התרבות בקיבוציםנהמ ל 

 פריד  ריבה  /  נההקורו

מאחורי   שמלווה  מתחילת הקלעים,  כמי 

התרבות   צוותי  את  הקורונה,  מגיפת  פרוץ 

וצופה   ובמורדות  בקיבוצים,  בעליות 

אני   ,מנת להםזתקופה המטלטלת הזו משה

להם   להצדיע  ה רוצה  מובן  על  הבלתי  כח 

לעדכן   כדי  מחדש,  פעם  בכל  אוזרים  שהם 

התגבשו   שכבר  התכניות  הפרט  את  עד 

ונפלו  הא המגיפה,    נוסףגל  בחרון,  של 

שהות  וכמעט לפעילות    ללא  מתורגמות 

קורונה העצות  על  .  מותאמת  שהם  שלל 

לזו,   זה  ובחברות,  מעניקים  כך  בנדיבות 

ופלפחות  הופכות  משימות  שה חות  בודדות 

ה.  מאתגרות לא  היום  עד  לנו  אם  ברור  יה 

בו הקורונה  שתרבות  באה  קהילה,  נה 

משמע למשענת  אותה  ווהפכה  ראויה  ותית 

לל אז  שבח.  שעומדיכל  מאחורי ם  אנשים 

חזקו אלפי    –  הקלעים מכולנו.  תודות 

 !!!ואמצו

עברון  ם,שלו  בתש   תירוהמזכ  חבריו  שרה 

 להיהפע



15 

 

 שמשון גוטליב /  הקהילה הנהלת של   ה משולחנ

 ?התחסנתם 

של  יש   קטנה  קבוצה  בחרה ש חברים  ביבנה 

שאל  שונות.  ומסיבות  להתחסן  הלא    ת שלא 

צח''י   עלתה   ים מתחסנ  בדיוני  עדת  ו בו ו   גם 

לכולנו ו ,  חברים  הציבורי  נמצאת    כידוע  בשיח 

זמן  מאוד  היא  האמירה  מבחינתנו    . לאורך 

ש שכל    --  רורה ב  להתחסן.    , יכול רק  מי  חייב 

דעתה  כך גם אומרים מיטב המומחים וכך גם  

ככלל של   שלנו.  הבריאות  שיעור   , מערכת 

ל  קרוב  על  עומד  שלנו    100%-המתחסנים 

 . קרוב הוא שעושה את ההבדל וה 

לשאלה   נדרשים  פניות  זו  אנחנו  בשל  גם 

אלינו  חברים   שמגיעות  באפשרותנו  אין  .  מצד 

כל הקושי לקבל.  לכפות על איש להתחסן   עם 

שנזכיר    וחשוב מתנגדי החיסון    גישתם של את  

חברים   של  קבוצה  זו  כי  ,  מתוכנו לעצמנו 

. ועל  ולאפשר גם להם חיים   זאת,   ינו להכיל על ו 

   לנו להמשיך ולנהוג במשנה זהירות. כו 

 אספת חברים

לנו   שחשוב  בנושאים  היא  במוצ"ש  האספה 

 . בזוםתקיים רק ת תהיה קצרה ו  היאלקדם. 

 

 הנושאים שעומדים על סדר היום הם:

הצעת ועדת מינויים למנהלת ענפי השרותים   ✓

סופר   – תתקיים  -מיכל  )ההצבעה  ברלב 

 בקלפי( 

לש ✓ הקהילה  והנהלת  המזכירות  ינוי  הצעת 

   .בדף הארגון של ועדת צדקה ומעורבות

צדקה   הצעת ועדת מינויים לוועדת  ✓

תולי  , מרכזת –עינת לוי  ומעורבות בהרכב:  

  יהודה שריד –מנהל חברה ופרט , בגלייבטר

,  שמוליק ליברמן, תמי חיות, אביה בטר,

   . חנוך פניניו

 אחות חירום.   -  "כי תצאשבת פרשת "

  דואל,  *1221, איחוד הצלה 4000/050-6998317אחות חירום  

mrkyavne@clalit.org.il 

 
 : ד"ר מיטל דיטש בשבוע הבא במרפאה  של שעות קבלה 

 11:30-08:00יום חמישי בין  

 לבדיקות דם יש להתקשר ולתאם תור מראש. 

 לציבור החברים ! 

בהמשך לעלייה בתחלואה ובהדבקה אנו חוזרים ומבקשים כי במקרה של  

בטן יש ליצור קודם כל קשר טלפוני עם המרפאה לפני  /כאבי גרון /שיעול /וםח

 הגעה אליה. ובנוסף להימנע מהגעה למקומות ציבוריים.

 כך נשמור על בריאות כולנו.

 כל טוב ובריאות 

 צוות המרפאה 

mailto:mrkyavne@clalit.org.il
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 כמו אל מים 
 יענקל'ה רוטבליט 

 

 ָצף ַעל ֶקֶרן ַסַהר   

 בֹוא ֵאַלי ְיֵפה ֵעיַנִים  

 ִבְנִשיַמת ִתינֹוק ַרָכה  

 חֹוָקה ָשָרה  ֶרן ַיַער ְר קֶ 

 בֹוא ְיֵפה ֵעיַנִים  

 ִבְסִפינֹות ָחָלל  

 ּוְבֵריַח ּגּוף 

 ְכֵעין ַחְשַמל ְונַֹּגּה  

 

ֹּא ִנְשַכַחת    בֹוָאה, בֹוא ְכַמְנִּגיָנה ֶשל

 בֹוא ֵאַלי ָפשּוט ְכֵמי ַהַנַחל 

 ְכמֹו ֶאל ַמִים. 

 

 על השירים: יצחק ברוכי

 mbimkomon@gmail.coמערכת: הכתובת למשלוח מאמרים ל
 . רעיה זלקינד, ניר יעקבי ושרית פישבייןתמר דגני, ברג, נטליה גולד נה ספראי, די המערכת: 

 
 

 

 

 

 

 

 אֹור כֹוָכב פֹוֵרַח  

 ְתַלֵקַח  ֶשֶמש ִמ  ֶכֶתם

 ִבְצִליֵלי ַהְמצּוָלה  

 ְכשֹוֵמַע ַמְקֵהָלה ָשָרה  

 בֹוא ְיֵפה ֵעיַנִים  

 ִבְסִפינֹות ָחָלל  

 ּוְבֵריַח ּגּוף  

 ְכֵעין ַחְשַמל ְונַֹּגּה  

 

ֹּא ִנְשַכַחת    בֹוָאה, בֹוא ְכַמְנִּגיָנה ֶשל

 ָפשּוט ְכֵמי ַהַנַחל בֹוא ֵאַלי  

 ם. מֹו ֶאל ַמיִ כְ 

 

 

 

 

 ָצף ַעל ֶקֶרן ַסַהר  

 בֹוא ֵאַלי ְיֵפה ֵעיַנִים  

 ִבְנִשיַמת ִתינֹוק ַרָכה  

 ֶקֶרן ַיַער ְרחֹוָקה ָשָרה  

 ַקח אֹוִתי  

 

 

 

 

https://mshironet.mako.co.il/artist?type=works&prfid=528&lang=1
mailto:bimkomon@gmail.com

