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 רן ליבר /  בהעלתך

 

כ טירונים,   20-לפני  מפקד  כשהייתי  שנה, 

הבנתי שבניגוד למה שמקובל לחשוב, אנשים 

המתגייסים   להם.  שקשה  אוהבים  דווקא 

ההם,   בחיל כבימים  לשרת  רצו  לא  כלל, 

היתה   הדרך  בתחילת  והמוטיבציה  השריון, 

הטירונות,  חודשי  בסוף  זאת,  עם  נמוכה. 

העלתה   בדיקה  ומאתגרים,  קשים  שהיו 

פלאים.   עלתה  החיילים  בקרב  שהמוטיבציה 

ישבו החיילים בכיתות   ,בחודשיים לאחר מכן

בסוף  הטנק.  מקצועות  את  ולמדו  ממוזגות 

על  שהיתה  זו,  בהרבה    תקופה  נוחה  פניו 

במוטיבציית  ירידה  שוב  חלה  מהטירונות, 

 החיילים. 

החוזרות  התלונות  על  אנו קוראים  בפרשתנו 

בני מעמיד ישראל  של  תהילים  משורר   .

ע התנהגותם "במזמור  מול  ה'  חסדי  את  ח 

כפויית הטובה של העם. כך למשל בפסוקים  

ִמְצַר יח:  -יב ץ  רֶׁ ְבאֶׁ א  לֶׁ פֶׁ ה  שָּ עָּ ם  ֲאבֹותָּ ד  ם  יִ "נגֶׁ

ב  ֹצַען.-ְשֵדה ַוַיצֶׁ ַוַיֲעִביֵרם  יָּם  ַקע  ְכמֹו-בָּ -ַמִים 

לֵנד.   ְוכָּ ם  יֹומָּ ן  נָּ עָּ בֶׁ ֵאש. -ַוַיְנֵחם  ְבאֹור  ה  ַהַלְילָּ

ה.  ַרבָּ ִכְתֹהמֹות  ַוַיְשְק  ר  ַבִמְדבָּ ֻצִרים  ְיַבַקע 

מָּ  רֹות  ַכְנהָּ ד  ַויֹורֶׁ ַלע  ִמסָּ נֹוְזִלים     ִים. ַויֹוִצא 

עֹוַויֹוִס  ַלֲחטֹאיפּו  ַבִציָּה.-ד  ְליֹון  עֶׁ ַלְמרֹות      לֹו 

ל-ַוְיַנסּו ם לְשאָּ בָּ ם-ֵאל ִבְלבָּ ל ְלַנְפשָּ  . "ֹאכֶׁ

עם  כי  לייבוביץ  נחמה  מסבירה  בספרה 

לחירות   מעבדות  ישראל  הוטל   –יציאת 

עליהם שעבוד מסוג אחר. בסיני הוטל עליהם  

זה עול  ומצוות.  תורה  בחיי    עול  הריסון  הוא 

ההפר בחיי  הכלל,  ובחיי  ביחסי ט  משפחה, 

בענייני   מנוחה,  ובימי  עבודה  בימי  שכנים, 

מאכל ומשתה, בענייני כסות ולבוש ועוד. עול  

חירות  של  עול  אמנם  הוא  נחמה,  לדברי  זה, 

כל   סיבת  חז"ל  לדעת  וזו  ומיצר,  מעיק  אך 

אותן התלונות על מים ועל לחם, על בשר ועל 

אשר פ  דגים  )כלומר  חינם  מן  אכלום  טורים 

 בעבדות.  ,במצריםהמצוות( שם 

אך אם נקשר זאת לאותה תובנה בה פתחתי,  

אולי יש כאן דבר מה נוסף. העובדה שהקב"ה 

צורכם כל  את  להם  ומספק  העם  על    , מגונן 

לשביעות   אותם  להביא  כדי  לבדה  בה  אין 

שמתאמץ   אדם  רק  להיפך.  אף  ואולי  רצון, 

יערי קשיים  בסופוחווה  ויהיה  עצמו  את  ו  ך 

ש  ממה  מרוצה  דבר  מי של  מנגד,  השיג. 

לעבוד   מתבקש  ולא  מחסורו  לכל  שדואגים 

קשה לשם כך, לא רואה פרי בעמלו ומתחיל 

זו   מציאות  עצמו.  את  להעריך  ופחות  פחות 

ולחוסר  לתלונות  למרמור,  בסוף  תביא 

 שביעות רצון. 

וטוב  לא"י,  הכניסה  עם  נפסקו  המדבר  ניסי 

גם ש  שכך.  לכך  מתפללים  הקב"ה  כשאנו 

מחסור לכל  שהכל ידאג  בשאיפה  אולי  נו, 

 יבוא לנו "בקלות", כדאי לזכור זאת.   
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שבת שבע (. 7.6כ"ז בסיון ) ,יום ב'באי"ה ים יתתק לסלוי וגינת דרורשל נתם חתו* 
 קרח.   בפר' ברכות 

( בדשא 9.6כ"ט בסיון ) ,"ה ביום ד'תתקיים אי אורי ברלב* מסיבת בת המצווה של 
 הבריכה. 

 
 

 ..בקבלת דירות אירוח בשבתתזכורת: לבעלי השמחה יש עדיפות    

 

 

 ..."  ואני תפילתי לך"

 . )לבעלי תו ירוק( 19:35 תפילת מנחה בימות החול בשעה                   

 העלותך פר' ב שבת

   הדלקת נרות - 19:18

 מנחה  –  19:33

 קבלת שבת, ערבית 

---- 
 בבית הכנסתין מני   –  08:30

 גדולה  מנחה –  13:30

 קטנה מנחה  -  17:15

 הרב אילעאי  –לימוד    –  17:35

 השבת   אתצ  -  20:23

                  

 

 

ברלבבר המצווה  ל*   ושחרלהורים    , נעם  וסביוהנה  ושמחהא  , לסבתא        ל כלו  ,  מיכל 

        .המשפחה

 .למצוות ,יטושושה והלל טוא, בנם של צבי יהודההנכד  בהגיע יעקב ומרים וכמןל * 

 . , למצוותזמיר ולימור ם של, בתאביבהנכדה בהגיע  ריין  למרדי ומרלי *

 
 

 

 !! מזל טוב

 

 !! מחות ש רק ב
 

 בבית הכנסת  שיעור

 פי הרב אילאעי משיעור  –חר מנחה לאהשבת 

 הנושא: "הבשר והרוח"                                    
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ק. הילה

למי מהחברים שפספס את הילדים העקוצים 

אחר  וש  תהאלוריחות   באוויר  הנישאים 

נחת ה עלינו  הצהריים: בשבועיים האחרונים 

יתוש של  יעננה  גדולות,  בכמויות  ש ים 

 האומרים שהרבה מעל הממוצע.

סימון, פנינו   קיימות   לגדי  תחום  מנהל 

האזורית לגבי    ,במועצה  סקירה  לנו  שייתן 

 המטרד ואפשרויות הטיפול.

 גדי, מה פשר ההתקפה? 

התחממות  הכל שנה עם    .בגדול זאת התקופה

יתושי  ,בקיץ גדולה של  ם,  יש התרבות מאוד 

 מים.בעיקר סביב מקווי 

של  סוגים  שני  עם  נפגשים  אנחנו  למעשה 

אסייתי.  טיגריס  ויתוש  מצוי  יתוש  יתושים: 

מעולם,   מאז  שהכרנו  זה  הוא  המצוי  היתוש 

היא  שלו  התעופה  ויכולת  לילה  פעיל  הוא 

שלו המים  ממקווי  קילומטרים  הוא    .כמה 

בעומק מים  מקווה  ועד    ,צריך  מים  מדלי 

 ת גדולה. או שלולי בריכה

שהגיע תי  ייאסההטיגריס   פולש  מין  הוא 

שהגיעו    לארץ בתוך מים שהיו בתוך צמיגים

אמריקה פעיל  מדרום  הוא  לו  ב.  ויש  יום 

לבן בשחור  פסים  של  זה    .דוגמא  הוא 

לאחרונה אותנו  יכול    ,שמטריד  והוא 

נמוכים מים  במקווי  אפילו    ,להתרבות 

מים של    ,סנטימטר  תחתית  אומר  שזה 

עציץ, אחר  אדנית,  או  כזאת    , תרטיבות 

מהגשם שהתמלאה  מים  מרחק  .  צנצנת 

תעופה שלו הוא קצר, רק מספר בתים, הוא  ה

מקורות   לייבוש  משמעות  יש  ולכן  מקומי 

שלו הקטנים  היא ש  וון כי  ,המים  המשמעות 

 הרחקה מיידית שלו מהאזור.

 איך הרשויות נותנת מענה לסיפור?

הגדולים   יש  שבוואדיות  לקיבוץ  מסביב 

איגוד    פיקוח של  לאיכות  ם  ריעמסודר 

של    -הסביבה   מקומיות    8איגוד  רשויות 

אשר נותן שירותים של איכות    ,ניהןיואנחנו ב

 . סביבה, זיהום אוויר וכו'

  . נינו ובין ביצרוןיהפיקוח הוא בעיקר בנחל ב

מים מקווה  שמגלים  בכל    ,ברגע  משתמשים 

יתושים: נגד  אמצעים  חיידקים   מיני  פיזור 

 .ן על המים ועודאו פיזור שמ

חייבים המק  ברמה הבתים  בחצרות  ומית: 

צנצנות אדניות,  לעציצים,  ערניים    -  להיות 

המים את  שמוצפים    .ולרוקן  מקלטים 

בכל  ליתושים,  קלאסי  מקום  זה  מהחורף 

מים בו  שיעמדו  יתושים  -  מקום  ובין    ,יש 

לשקול שצריך  תברואה  פתרונות  יש    . לבין 

בעניי פרסום  יש  המועצה  של  וניתן  באתר  ן 

 .לפנות למועצה

לנגומהאזורי למקומי:   לנו את    סיון  מביאה 

 ההתמודדות של הקיבוץ במטרד המעופף: 

כהן  התברואה.   אבשלום  על  האחראי    הוא 

חיפוש    -ההתמודדות שלנו עם העניין כוללת  

מתרבים   היתושים  שבהם  מוקדים   -אחר 

וכו עומדים  מים  מים,  כשאנחנו    .'מקורות 
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דואגים  ,מוצאים או  אז  את    לייבש  לכסות 

 ואח"כ לרסס את האיזור. מוקדה

   -נבקש את עזרת החברים גם בעניין הזה  

ביתם   אזור  את  יסרקו  שחברים  נבקש 

דליים  )בעציצים,  עומדים  מים  ויש  ובמידה 

לייבש/לרוקן  -(  'וכו ניתן  ,  נא  ולא  במידה  או 

לכסות.  ,לרוקן מהשקיית    צריך  להימנע  יש 

מזמינה הגבוהה  הלחות  ומי   יתושים.  יתר, 

מ אשרואה  עומדים  מטרד  ים  של  מוקד  ו 

 נשמח שיעדכן את אבשלום.  -יתושים 

 

החומות",  "שומרי  מבצע  ימי  כדי  תוך 

השבועות חג  סביוןזרמו    ,ולקראת   לבית 

עוגות רבות וטעימות, מבפנים ומבחוץ. לאור 

על  בחוג האפייה השבועי הוחלט לחשוב  כך, 

עמים  אוכלוסייה אחרת שיכולה לשמוח ממט

דיירות ידי  בשליטתן    ,הבית  מעשי  הידועות 

הוכנו   האפייה.  עוגיות   100-מ  מעלהלברזי 

של   לבתיהם  שבהם    ,משפחות  15שנשלחו 

ילדי בית תינוקות או תינוקות צעירים יותר, 

 הקשים.  םעל מנת לחזק את רוחן בימי

 התגובות לא איחרו לבוא: 
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   גוטליב מזל /  לומדים להצליח במרכז הלמידה

עומדת   כבר  תשפ"א  הלימודים  שנת 

 מי היה מאמין?!  .להסתיים

שמרכז   מעשור  למעלה  פועל,  הכבר  למידה 

תוכניות  לנו  היו  שנה,  בכל  כמו  השנה  וגם 

לתמיכה    רבות לימודית  ומגוונות  ועזרה 

 להצליח". "לומדיםכז הלמידה במר

ספטמבר  בחודש  שהחלה  הלימודים    , שנת 

בגל  עלייה  עם  ביותר  דרמטי  באופן  נפסקה 

זוכר??(. התחלואה   )מי  הקורונה  מגפת  של 

מרחוק ולמידה  בדיוק    ,)זום(  סגרים  לא 

למידה שנת   אפשרו  המגפה,  לצד  מיטבית. 

ב התחילה  גדולה  הלימודים  במרכז תקווה 

והשלמת    הלמידה חיזוק  פערים,  להשלמת 

חומרים לפני בגרויות לתלמידי התיכון, עזרה  

שכן   והחטיבה,  היסודי  לתלמידי  לימודית 

לכן,   קודם  שנה  כבר  החלה  המגפה 

הצטברו. הייתה   והאתגרים  שזו  ספק  אין 

חלק ממה שתוכנן לא יצא  אל   .שנה מאתגרת

המור  ,הפועל המצב  למרות  אליו  אך  כב 

הצ לימונקלענו,  עזרה  לתת  לרוב לחנו  דית 

שהגיעו כדי    .הבקשות  תוך  למידה  קיימנו 

מס עטיית  על  השיעור, הקפדה  במהלך  כה 

בכיה שלנו  תותיגיינה  מה    ,הלימוד  וכל 

הקורונה. בעת  לתת    שנדרשנו  לנו  חשוב  היה 

כל תלמיד שהרגיש   ולקדם  לעזור  כדי  מענה, 

תחזוקה.  לאו  שצבר פערים או נזקק לתמיכה  

מתלמ והתיכחלק  החטיבה  "למדו ידי  אף  ון 

( זום( באופן פרטני ושמחנו לשמוע במרחוק" 

מצד  והן  הלומד  מצד  הן  רצון,  שביעות  שיש 

 המורה. 

זאת  לכם  ,בהזדמנות  על   ,ההורים  ,תודה 

חשוב  לי  גם לציין שחלו שינויים   המשובים.

בשל  החינוך  משרד  של  הלימודים  בתוכנית 

ם חומרי  בא לידי ביטוי בצמצווהדבר    ,המצב

התמק בחשובלמידה,  ולא  בדחוף  אף    . דות 

כמי שמכינה  שאלוני הבגרות הותאמו למצב. 

את תלמידי התיכון לבגרויות במקצועות רבי  

נראה   רואה את הדברים מקרוב.  אני  המלל, 

בתלמידים   ראויה  התחשבות  הייתה  שאכן 

את   להביא  שנועדה  החינוך,  ובצוותי 

למקסי  במידת  הלומדים  הצלחה  מום 

תודה לאל שהקורונה כבר מאחורינו  שר.  האפ

  . )כמובן שנמשיך להקפיד ולהישמע להנחיות(

זוהי תקופה  שנרצה לשכוח במערכת החינוך,  

לשכוח אני  ו מעדיפים  שכולנו  מאמינה 

ללימודים   שהייתה. החזרה  ששמחת  כנראה 

משבוע   למעלה  והנה  מוקדמת,  הייתה 

איום עם  התמודדה  ישראל    , אחר  שמדינת 

הדרו שהשפמגבול  דבר  על  ם,  ישיר  באופן  יע 

 מערכת החינוך ובכלל. 

מענה   במתן  בעיקר  עסוקים  אנו  אלו  בימים 

לבגרויות קיץ, ובהכנה למבחנים והמתכונות 

לי לציין את   נמצאים בעיצומם. חשוב  שכבר 

 ההתמדה של התלמידים והרצון להצליח.  

שעובד  לצוות  להודות  לי  חשוב  כן,  כמו 

הל  במשרה במרכז  )חלקם  מלאה   מידה 

מספ שעותוחלקם   ועושה    ,ר  הצורך(  ולפי 

דורית   ,סיון לנגג'ולי באוסי,  עבודה נהדרת:  

עפרוני,   אפרת  שעשוע.מונדרר,    ואופיר 

אנגלית  מרתון  אי"ה  נקיים  הקיץ  לקראת 

ספר   בית  לתלמידי  וחשבון  קריאה  ומרתון 
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 "לומדים להצליח"   במרכז הלמידה  עמיח"י.

למרתון) גאנגלית    להרשמה  יש    'ו-'לכתות 

מ החל  אסולין  לאדריאן  בתמוזלפנות  -  ה' 

15.6). 

וקריאה   חשבון  גמרתון   מתוכנן   'ד-'לכתות 

באותו תאריך. ניתן להשאיר הודעה מסודרת  

 אפ. טסאבוו

תינתן   תות אחרותיעזרה פרטנית לתלמידי כ

על פי צורך ובתיאום. אני מזכירה שלפי נוהל 

   חינוך במתמטיקה העזרה לימודית  של ועדת  

י'יכל לקיבוץ,    ,ב"י-תות  מחוץ  המתקיימת 

 כל שאלה ובקשה לוועדה. פנות היש ל

הלימודים   לשנת  לימודית  לעזרה  ההרשמה 

( תהיה תשפ"ב במרכז הלמידה תחל בהמשך 

ללומדים    . (הודעה מסודרתגם   ברצוני לאחל 

ולכולנו   הקרובות,  בבחינות  רבה  -הצלחה 

בריאות   יותר,  מוצלח  לימודים  שנת  סיום 

 ת.טובו שורותוב

 שבת שלום!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , שמעון בזק,  איתן  חמוטלשבועות:    לכל מעבירי השיעורים בתיקון ליל  תודה גדולה

על הארגון של הלימוד כולו.   חמוטל. ותודה לוהרב אילעאי  אברהם שטיין  ,עינת לוי

, על ארגון הלימוד בבית המדרש זה כבר כמה שנים. יעקב וכמןדולה לכמו כן, תודה ג

 להגדיל תורה ולהאדירה. כו זשת

 .  ועדת דת
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 משולחן תרבות 

 "גלים על פני המים

 .ושקט של שמים 

 ,חלום אביב עולה

 ."ואותי הוא ממלא
 

 לכבוד הקיץ שהגיע... האירועים שלפנינו

 בחודש יוני )סיון ותמוז( 

---------------- 

   - אירועיםה באולם  20:30(, בשעה 2.6ביום רביעי כ"ב בסיוון, )❖

           יהודה ברקן וניצה שאולהקרנת הסרט "אהבה בשלייקס" עם  -סינמה קפה 

 .    יוחנן ולר  -  ושיחה עם הבמאי

                              הרצאה מפי  -  אירועיםהבאולם    17:30בשעה  (12.6ב' בתמוז, )  בשבת פר' "קרח",❖

 . חיסונים והלכה" ,תהמגפו  שכחת  -  "אין חדש תחת השמש פרופ' יהודה לרמן: 

  - אירועיםהבאולם   17:00בשעה  (13.6ראשון ג' בתמוז, ) ביום❖

 בחסות המתנ"ס.   -  "האריות בירושלים"הצגה לכל המשפחה 

                     "מלכת היופי של ירושלים"  סיור בירושלים בעקבות הספר ( 22.6ביום שלישי י"ב בתמוז, )❖

 בהמשך.   -  הרשמה מקוונת .21:30-ב חזרה משוערת    ,17:00 יציאה בשעה  .גילה טל  בהדרכת

 "לילה של כוכבים"  - 18:00משעה  ( 24.6ביום חמישי, י"ד בתמוז, )❖

                         - הלים ו ועיר א לכל המשפחהארוחת ערב קלה, פעילות אסטרונומית  

  .טחבשלינה 

 

 מוזמנים  לשריין את התאריכים ולבוא בשמחה! 

 לכולנו  ,קיץ מהנה, בריא וטוב 

 תרבות הועדת                                                                                                                      

 

 

   31/5 סיוןבעונה תתקיים, כאמור, ביום שני הבעל'ט, כ' החלוקת שתילי 
 , במחסן הנוי.16:30-16:00השעות  בין

 במהלך היום לא תתאפשר לקיחת צמחים. 
  - הצמחים יינתנו בהתאם לרשימה. מי שלא יוכל להגיע בעת החלוקה אין צורך להביא ארגזים.

 מר לו הארגז. ישי
  בואו בשמחה, ענף הנוי  
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 ן נעם טח / האומנם? -  בחירה חופשית

באסהבמוצאי   נפל  שבת  מבחינתי,  לפחות  פה, 

ורים על התנהלות  דבר. זה לא שלא נשמעו סיפ 

למרות   סיפורים.  היו  אלו  אבל  הזה,  מהסוג 

היה   תמיד  אחרי,  שנשאר  החמצמץ  הטעם 

מגזימים'.   סתם  'אולי  לחשוב  פתח  איזשהו 

קרה  במוצאי   אבל זה  חי'    ,השבת  'בשידור 

אס בזמן  המזומוקלט,  החברים.  כירות  פת 

רלוונטית לא  או  )רלוונטית  הצעה  זה    ,הציעה 

ש אחר(  לדיון  נושא  הפתיחה  כבר  בשעות  נגעה 

על   שישפיע  מה  זה  האם  הבוקר.  ארוחת  של 

זו שאלה    ? מוסר העבודה וההתפרנסות בקיבוץ

נאות )גילוי  רגע    -  טובה  בהצעה(.  תמכתי  לא 

מכבש   ראשינו  על  נחת  להצביע,  שניגשנו  לפני 

)לפחו  ונאמר בכובד ראש שנדע    ,ת(של שני טון 

המזכירות   תעבור,  לא  ההצעה  שאם  כולנו, 

זו בלבד, חברי    , אישית   זה פגיעהתראה ב ולא 

י ולהסיק  יהמזכירות  נפש  חשבון  לקיים  אלצו 

נציגת הציבור   זו  ומסקנות.  המזכירות, שהיא 

לרווחתו   הציבור,  לטובת  לדאוג  שצריכה 

  ולאינטרסים שלו, נוזפת מראש באלו שהחליטו 

לדעתה )ולא    ,להתנגד  סביר  לא  לחץ  ומפעילה 

התלבט שאולי  אלו  על  ן  כ )יית  .ודמוקרטי( 

קשר   כל  ללא  גם  עברה  שההצעה  בהחלט 

זאת  ובכל  מעבר    לעניין,  זאת,  התנהלות   .)...

בציבור   זלזול  מבטאת  שבה,  הנפגם  לטעם 

יתכן שהציבור יחליט  יוגישה כוחנית. האם לא  

ם את  שדעת המזכירות והצעותיה אינם משקפי

הלכי הרוח שלו? האם לא סביר שהציבור ינצל  

ה של  הזה  המנגנון  לתת  את  שמטרתו  צבעה, 

לציבור את היכולת להביע את דעתו? האם יש  

מסכימים   לא  'אנחנו  יגיד  שהציבור  בכך  פסול 

מי   לגיטימי?  לא  כבר  זה  המזכירות'?  דעת  עם 

אישיות מסקנות  ולהסיק  להיעלב  זו    -  שבוחר 

לגיטימית. אבל אין שום    החלטה שלו. גם היא 

מקום וזכות לפגוע  בחופש הבחירה של הציבור  

שייך.   לא  זה  במשתמע.  אם  גם  אותו,  ולבטל 

לקרות,   עלול  מה  לחשוב  שלא  יכול  לא  אני 

תפקיד   נועד  שלה  הביקורת,  בוועדת  לדוגמה, 

מהותי וחשוב, אם וכאשר דעתה או מסקנותיה  

ת. לא יעלו בקנה אחד עם זו של נציגי המזכירו 

 

 

 

 

 

 

 

 

וסנדלים של   נעליים  נעליים"מכירת  )  "חיים  ד' כ"ב בסיון  ביום  ( 2.6תתקיים 

 במשטח.  19:00-16:00בין השעות 

 בואו בשמחה, עפרה גוטליב
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משולחנה של מנהלת אשכול השירות

שלו    ,... לפני כשבועיים  : ושוב אותו נושאפחים

עברו באופן יסודי על כל פחי    פניני  וגיאזלקינד  

ורוקנו אותם מכל הפסולת שאינה    ,הקרטונים

מאוד   מאוד  נבקש  בהם.  שהצטברה  קרטונים 

הקפידו    –מאוד   הקרטונים    –אנא  בפחי 

נים קטנים  זורקים רק קרטונים גדולים. קרטו

קרטוני   סיגריות,  קופסאות  מזון,  )אריזות 

לפח  ב ולהכניס  לשטח  אפשר  ועוד(  יצים 

הניירות הכחול. זה יחסוך מקום ובלאגן בפחי  

  –מי שמוציא ציוד מביתו    הקרטונים המלאים.

למסור   רוצים  אתם  אם  הפח!  ליד  להניח  אין 

סאפ השונות  ט אניתן להציע בקבוצות הוו  ,ציוד

הפיי בקבוצת  "או  וקח  סבוק  יבנה    -תן  קיבוץ 

צריך  וחברים הציוד  אם  נא    –זרק  ילה". 

 להכניסו לפח או להעבירו למאצרה.

ומקלטים: קשוחים   מיגוניות  שבועיים    לאחר 

החומות" "שומר  מבצע  סיבוב    ,של  עשינו 

אנו   הקיבוץ.  ברחבי  ובמיגוניות  במקלטים 

מיגוניות  מספר  לשנע  מענה    ,רוצים  שייתנו  כך 

דים. בנוסף אנו בודקים  "ין ממלשכונות בהן א 

מיגונית   לרכוש  נוספות. אפשרות  מיגוניות    או 

אינם    -המיגוניות והמקלטים    –נזכיר בינתיים  

נרצה   בציוד. לא  נא לא למלא אותם  מחסנים. 

כנס למיגונית  יברגע בו נזדקק לה   ,שחס וחלילה

 היא תהיה מלאה בציוד וחסומה.   -

 משולחנה של הנהלת הקהילה 
 

ר בוקר  ביום  ארוחת  לאכול  שבנו  בבוקר  ביעי 

פ עם  האוכל.  חדר  בחדר  הקורונה  מגפת  רוץ 

מערך   וקול  הבוקר  לארוחות  נסגר  האוכל 

פסקו   הקפה  מכונות  סביב  וההמולה  ההגשה 

החלטה   קיבלנו  באספה,  שבת  במוצאי  באחת. 

מ הארוחה,  של  הפתיחה  שעות  עד    6:30-לגבי 

עד    8:00 נוסף,  הזדמנות  וחלון  הציבור  לכלל 

ובנוסף    -  , לחברינו בגיל השלישי והרביעי  8:30

מקווים  התחשב אנחנו  וחופשה.  חגים  בימי  ות 

ובשיתוף   למעשה  הלכה  יתקבל  זה  שהסדר 

ובינתיים   יגידו.  ימים  הציבור.  של  פעולה מלא 

 תרבחו ותסעדו".  "

 חתימות חברים 

" חתימות  30השבוע הוגשו להנהלת הקהילה "

ופן דחוף  של חברים הסבורים שיש להמשיך בא 

הממ בניית  פרויקט  את  בתי  "ומיידי  לכל  דים 

ממ"דהקומ בהם  נבנה  שטרם    וזאת   ,תיים 

נעשה   באזור  הביטחוני  המצב  כי  הבנה  מתוך 

מבעבר יותר  על    .מעורער  החתומים  קבוצת 

יה  י " מבקשת להטיל על צוות הבנ30מסמך ה"

מגובשת   החלטה  הצעת  קצר  זמן  תוך  להביא 

הקומתיי לדירות  ממ"דים  הנהלת    .םלבניית 

יובא   והנושא  המסמך  את  קיבלה  הקהילה 

 באספה. וןלדי

 הגדלת עזרת נשים במפלס התחתון

הקהילה   להנהלת  פנתה  חודשים  מספר  לפני 

בבקשה וחברים  חברות  אזור    קבוצת  להקצות 

נוסף ומשמעותי לתפילת נשים במפלס התחתון  

והפונות הפונים  לדברי  הכנסת.  תפילת    ,בבית 

השנייה   בקומה  מהאזור  הנשים  מנותקת 

מ הגדלת  התפילה.  מתנהלת  בו  ספר  המרכזי 

תגביר   התחתון  במפלס  שיתפללו  את  הנשים 

אשר    , של הנשים  בתפילההשותפות והמעורבות  

הקיבוץ  מחברי  חצי  נדון  מהוות  כבר  הנושא   .

הנהלת   דת.  ובוועדת  הכנסת  בית  בוועדת 

ביוזמה   ראתה  הובלת    דברהקהילה  מבורך. 
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ת את  להגדיל  שעשוי  השייכות  שינוי  חושת 

מת  הכנסת.  ובבית  בקהילה  כך  והשותפות  וך 

והנושא   מלווה  צוות  הקהילה  הנהלת  הקימה 

ולאחר   עקרוני  לדיון  בתחילה  לאספה,  יובא 

 במידה ותתקבל ההחלטה, לדיון מעשי.   ,מכן

 ביקור המזכירות הפעילה 

המזכירות   את  אירחנו  השבוע  שני  ביום 

הק של  היתה  בהפעילה  המפגש  מטרת  ה"ד. 

בין  הי הקשר  חוזקת  ובחינת  מחודשת  כרות 

לבי וחברתית.  התנועה  רעיונית  מבחינה  ננו 

מזכירות   שעורכת  מ"מסע"  חלק  היה  המפגש 

חילופי   לקראת  הקיבוצים  בכלל  התנועה 

לה   שמה  הפעילה  המזכירות  המזכ"לים. 

לבחון   התנועתית,  הברית  את  לחזק  למטרה 

את   לקיבוצים  ולדייק  התנועה  בין  הקשר 

א המתחוללות  ולהתאים  למגמות  פעילותה  ת 

ו ולצרכים  שעולים  בקיבוצים  הרצונות 

הבנייה   באתרי  בסיור  החל  המפגש  מהשטח.  

ניתן לראות בצורה הטובה   במערב. המקום בו 

הבני תנופת  את  השנים  יביותר  של  ה 

ופורחת,   עולה  שכבר  הזית  שכונת  האחרונות, 

"שומר   לפני  רגע  שהתמגנה  הקומתיים  שכונת 

והבני  משפחתיים"  החומות"  ה"דו  של  יה 

אופ  את  לקצה  מקצה  הבנייה  ששינתה  י 

יבנה. באולם    בקבוצת  התכנסנו  מכן  לאחר 

הנהלת הקהילה   של  פתוחה  לשיחה  האירועים 

מילות   לאחר  צעירים.  גם  ביניהם  וחברים, 

שקבוצת   הנושאים  על  קצרה  וסקירה  פתיחה 

בהם עסוקה  על    ,יבנה  הדיון  עיקר  נסב 

הקיבו תנועת  בין  לקבוצת  החיבורים  הדתי  ץ 

היו   נראה,  שכך  חיבורים,  בעבר  יבנה.  חזקים 

למ ניסינו  נוכחים.  פחות  את  וכיום  צוא 

"המ של  הנושאים  את  המשותף  כהמאחד.  נה" 

תנועת הק הודגש  ב של  יבנה.  ובית קבוצת  ה"ד 

ורלוונטי   מחודש  תנועתי  דגל"  ב"הנפת  הצורך 

דרכים   מציאת  וכן  הישראלית,  החברה  מול 

התנוע חברי  המשפחות  לחיבור  על  בדגש  ה, 

הקי ובשאר  ביבנה  לאמירה  הצעירות  בוצים 

שרה   גם  הגיעה  למפגש  תנועתית.  ועשייה 

פורת    ,עברון אמיתי  את  תחליף  שבקרוב 

. היתה זו  התנועהותיכנס לתפקידה כמזכ"לית  

פועלו   ולהוקיר את  לברך את אמיתי  הזדמנות 

המטרות   בהצבת  הציבורית,  בעשייה  הרב 

ון לאחד ולחבר את כל חלקי  המשותפות ובניסי

שרה לקראת כניסתה  ולאחל הצלחה ל  ,התנועה

. לתפקיד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   050-6998317 /  4000אחות חירום  - "בהעלותך"שבת פרשת 
   1221איחוד הצלה  

  
 :ימי שישי הקרובים במרפאה 

 סביון. בית בלבד יש לפנות לאחות  חירום המרפאה סגורה. במקרה – 28/05  -יום שישי ה
 . גלית – 04/06  -יום שישי ה

 מפורסמים מדי יום ראשון לחברים.  ד"ר מיטל דיטששעות וימי קבלה של 
 

 מול המרפאה.  ,דם יש לתאם תורים מראש מבקשים להזכיר כי לבדיקות
  

 בריאות טובה וימים שקטים,
 צוות המרפאה. 
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 על השירים: יצחק ברוכי

 bimkomon@gmail.comהכתובת למשלוח מאמרים למערכת: 
 . רעיה זלקינד, ניר יעקבי ושרית פישבייןטליה גולדברג, המערכת: דינה ספראי, 

 
 

 לב-סוכת שלום / יורם טהר

ֹמק ֲאִני עֹוד ְמַבֵקש ִלי  ֹמק עָּ  עָּ

ה  לֹום ְוֵצל ַהְתֵאנָּ  ֻסַכת שָּ

ִני ִמְתַעֵקש עֹוד  ֵעת ֵאינֶׁ ל כָּ  ֲאבָּ

ו   ה. -ִאם לֹא ַעְכשָּ נָּ  אּוַלי ְבעֹוד שָּ

 

ה  שֶׁ  יָּה ַעד ֵהנָּ הָּ ה שֶׁ  -ַרק ִיְהיֶׁה מָּ

ם ֵבין ַהְזַמִנים ַהְמ   ַשִנים ְפֵניהֶׁ

ר ֹאשֶׁ ת הָּ חּוש עֹוד אֶׁ ַרק אּוַכל לָּ  שֶׁ

ם. ִנים ֵמֵאֵליהֶׁ ִרים ַהמּובָּ  ַבְדבָּ

 

ה  יָּה ַעד ֵהנָּ הָּ ה שֶׁ ַרק ִיְהיֶׁה מָּ  שֶׁ

ה ִכְמַעט ַהֹכל ה לֹא ַהְרֵבה ַאְך זֶׁ  זֶׁ

אּוַכל  עֹוד ְלִהְתַגְעֵגעַ  ַרק שֶׁ

ְתמֹול.  אֶׁ ל הָּ ר ְולֹא אֶׁ חָּ ל ַהמָּ  אֶׁ

 

ַר  ה, שֶׁ יָּה ַעד ֵהנָּ הָּ ה שֶׁ  ק ִיְהיֶׁה מָּ

ַתח ַלֲחֹלם  ֵאר ִלי פֶׁ ִישָּ  שֶׁ

ה  נָּ ה עֹודֶׁ ה ַחמָּ ַאֲהבָּ הָּ  ְכשֶׁ

יו ַהֹתם. ְבֵעינָּ ט שֶׁ ד קָּ  ְכיֶׁלֶׁ

 

ֹמק ֲאִני עֹוד ְמַבֵקש ִלי  ֹמק עָּ  עָּ

נ לֹום לָּ ה ֻסַכת שָּ  ּוַח ְבִצלָּ

ֵיש ִלי   ַאְך ַמֲאִמין ִכי ַהְמַעט שֶׁ

ה. ַגם ה ל ְתִפלָּ  ּוא ַהְרֵבה יֹוֵתר ִמכָּ

 

ה  יָּה ַעד ֵהנָּ הָּ ה שֶׁ ַרק ִיְהיֶׁה מָּ  שֶׁ

ה ִכְמַעט ַהֹכל ה לֹא ַהְרֵבה ַאְך זֶׁ  זֶׁ

אּוַכל עֹוד ְלִהְתַגְעֵגעַ   ַרק שֶׁ

ְתמֹול.  אֶׁ ל הָּ ר ְולֹא אֶׁ חָּ ל ַהמָּ  אֶׁ
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