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 שבת פרשת שופטים
  24:81 –השבת צאת , 24:81 –  תכניסת השב
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 .'ילדי כיתה אלבקבלת פנים ' ילדי כיתה ב! שנת לימודים חדשה
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 לך ואני תפילתי

 

 19:05–ל ותפילת מנחה בימי הח
 

 שופטים פרשת  שבת   

 הדלקת נרות-81:24

 ערבית  , קבלת שבת, מנחה - 89:50

---

 שחרית ומוסף - 51:85

 מנחה - 88:85

 גדולה

 קטנהמנחה  - 83:85

 השבת צאת-89:25

 

 

 

 

 

  

   

 
 

 !מזל טוב 

 , תרצה ואברהםא וסבתא לסב, שרי וקוביל, המצווה בתלנועה שטיין * 

 .ודי'גולסבתא    

 .לענבל וגיא שורק בת, להולדת הנכדה לאסתר ויהודה יוסף* 

 .לעופר ונעמי בן, להולדת הנכדלציפי ומישאל חיות * 

 .יעל וירון בנם של, אהד ,של הנכד הולבר המצו ,ולכל המשפחהלניצה ויואב איתן * 

 

 

 ולכל המשפחה

 

 

 

 

  .(1.4)באלול ' ה ביום שני ט"תתקיים אי דבורה ל"בחו  אריהיעקב בית חתונתם של * 

שבת (. 28.4)ח באלול "י, ה ביום רביעי"תתקיים אי חןל "ובח הדר זלקינדחתונתם של * 
 .חתן בשבת פרשת כי תבוא

 

 .השמחה יש עדיפות בקבלת דירות אירוח לשבתלבעלי : תזכורת

 

 ! להתראות בשמחות 

 " שבת של תלמוד ירושלמי"במסגרת 

 נארח את המרצה

 נוחם בלס
 חוקר במכון אורות הירושלמי

 :נושאי השיעורים

 לאחר תפילת מוסף

 יחס חכמים לעמי ארצות

 קטנהלאחר מנחה 

 יחסם של חכמים למלאכת כפיים
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רן לוי/ פטור משירות צבאי 

ם ְולֹא ִחְללֹו ֵיֵלְך  רֶׁ ר ָנַטע כֶׁ ּוִמי ָהִאיׁש ֲאׁשֶׁ

ן ָימּות ַבִמְלָחָמה ְוִאיׁש  ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו פֶׁ

ּנּו  .ַאֵחר ְיַחְללֶׁ

שופטים כל שנה מחדש שמגיעים לפרשת 

, עולה בי אותה מחשבה שהיא לטעמי

אם מי שנשא . מחשבה ישראלית מאוד

ומי שבנה בית ומי שנטע כרם  השיא

ואני ? פטורים מגיוס למלחמה אז מי יילחם

דווקא לא אומר את זה בדאגה על מצב 

. החזית במלחמה אלא ניגש לזה בפליאה

איך יכול להיות שהמערכת מפרסמת בגלוי 

איך לא מנסים ? ביםפטורים כל כך רח

ליצור חציצה והרחקה מהגיוס והחובה 

הרי ( המוצדק)האזרחית למתן הפטור 

הדבר הקל ביותר לחייל המגויס הוא 

. למצוא לעצמו פטור בצורת כרם או בית

 ??התורה לא מכירה בתרבות הישראלית

מגיע "תרבות ה. וקא זה הענייןונראה שד

 הישראלית נולדה מתוך מלחמת קיום " לי

מלחמה מול עצמנו ומול הסובב , מידיתת

מכיוון שאין אף אחד שידאג לי אני . אותנו

התורה מראה לנו .  אקח קודם כל לעצמי

אין חשש שאנשים , דרך של נורמליות

את הפטור כי הפטור הוא חלק " ינצלו"

לפני  ניצביםהשלום והשגרה . מהחיים

הרי . חיי הפרט חשובים גם הם. המלחמה

לפעמים . מות ומאבקיםהחיים מלאי מלח

נראה שההיסטוריה נכתבת בעיקר על ידי 

המלחמות ודווקא עם ישראל שקם מתוך 

, במצריים ובמדבר, מצוקות ומשברים

לומד על , בכניסה לארץ וגם לאחריה

בין אם על  ,ית החיים החדשיםיחשיבות בנ

יצירת המשפחה או בניית הבית  ייד

 . והפרנסה

 בברכת שגרה נעימה ושבת שלום

*** 

 

 

 

  

שוב פורח החצב ששוש שתלה בכניסה 
 אליקים איטלי: צילם             .לחדר האוכל
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 (ל.ש)חגית עשוש , רעות חן, דהן (גוטליב)דפנה  – ב-אזוגון 

 אניקסטרבר , יובל רוזה, בעז בלנקשטיין: ד-זוגון ג

  רעינת בוכהלט, אביהו אשבל: ו-זוגון ה

 טליה רויטמן, איתן שחר: ח חברת הנעורים-ז

 יאיר טסלר, זיו צרויה: טילונים –י -ט

 בת ציון ואליהו אגליהו: לימונים –ב "י-א"י

 

  (ל.ש)שחר שטינמץ והילה אסרף , יקיר ששון: משק ילדים

  אביתר רובין: מרכז הצופים

 אושר קולמן: אחראית חוגים

  אפרת עפרוני: אחראית צוות הילדים

  מזל גוטליב: אחראית מרכז הלמידה

  רוני טוניק: יועצת של המערכת

 מור וולף: ב"י-רכזת החינוך החברתי של כיתות א

 
 מאחלים לכולנו שנה של 

 !שנה משמעותית, שיתופי פעולה, אהבה, אמונה, עשייה

 גורדון. ד.א  "האדם הוא המטרה, החינוך הוא הדרך"

  אסף בית אריה
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 יאיר לסלוי/ ג "שפת לכבוד פתיחת שנת הלימודים

 011שנת הלימודים נפתחה בבית הספר עם 

 . פר העל יסודיתלמידי בית הס

רבות דובר לאחרונה על הסכמי השכר של 

ובשוליים דובר גם על המחסור , המורים

גם . במורים שמקיף את כל מערכת החינוך

השנה פרשו . אנחנו מתמודדים עם קושי זה

מורים ותיקים לגמלאות ומורים יצאו 

התמודדנו רבות עם גיוס צוות . לשבתון

ובגלל החוסר , מחנכים ומורים חדשים

ת שתי שעות הוראה בחלק נאלצנו להפחי

משיחות עם עמיתי המנהלים . מהכיתות

חריף גרם אצלם לשיבוצים כפולים ההחוסר 

 . של מחנכים והפחתת שעות ניכרת

, במאמצים רבים גייסנו מורים חדשים

ונראה שיוסיפו כוח חדש ויקדמו , מבטיחים

  . את תלמידי בית הספר

בצוות החינוכי יש חברים ותושבים בקבוצת 

הנוטלים חלק חשוב ומשמעותי בצוות , היבנ

חשוב לי להזכיר בשמם את עובדי . בית הספר

העושים  ,חברים ותושבי יבנה ,בית הספר

 :מכל הנשמהעבודה חינוכית 

 אייל זנה, (מורה להיסטוריה) איתי בנדב

תמר ( ע"רכז מערכת השעות ומורה לתושב)

 אהרון אסולין ,(מורה למתמטיקה) בזק

 ,(ג"מורה לחנ) ניר שריד ,(אחראי תקשוב)

מנהל ) איציק כהן ,(א"מחנך י) בניה גרוס

מנהל בית ) (ף'צ) יוסף יהודה, (הפנימיה

שניאור , (א"מחנכת י) יהל מימון, (עקד

אחראית ספרי ) יעל גדסי, ('מחנך ז) פרידמן

על יעמי, ('מחנך י) מושיק גרוס ,(לימוד

 ,('מדריך י) גיל בן חמו, (מורה סיוע) רליקג

מחנך ) גיורא לב ,(ב"מחנכת י) אביה סקלי

מדריך ) עמרי פז, (מדריכה) טל בן מובחר, ('ח

ענבר  ,(ב"מדריכת י) בנדב (רידר)גל , (ב"י

מדריך ) אפיק רצבי ,(א"מדריכת י)וייס 

-מייקר"מורה ) איתמר דיטש, (לילה

 (. "ספייס

 

כדי לחזק ולשפר את הרוח הדתית בבית 

רפנו השנה לצוות יצ, נויהספר ובקרב תלמיד

. בית הספר רב ורבנית חיותה ואור רוזנמן

מן בוגרת בית הספר מבית נרוז( וינר)חיותה )

 (. גמליאל

הבחירה בזוג רבנים שיובילו את הרוח 

מתוך רצון שלכל היא  ,והקודש בבית הספר

היה דמות לחיקוי ויכולת תלמיד ותלמידה ת

לרב  .דמות תורניתעם ליצור קשר משמעותי 

נית יהיו שיעורים קבועים בכיתות ולרב

יובילו שבתות ואירועים הם ובפנימיה ו

 .מיוחדים

בבית הספר ובפנימיה נעשו עבודות שיפוץ 

 ,נרחבות כדי להתאים ולשפר את האווירה

בפנימיה היה צורך . הנוחות והמראה

להתאים את שלושת המבנים שנותרו אחרי 

לקליטת תלמידי  -" בית הילדים"הריסת 

תלמידי  11אליהם נוספו השנה  . ההפנימי

. המתגוררים ביישובים מרוחקים' שכבת י

 .תלמידים 201סך הכל יהיו בפנימייה השנה 

בבניין בית הספר נערכו שיפוץ והרחבה של 

הורחבו , שירותי הבנות בחטיבת הביניים

והמסדרונות ונוספו שתי  חללי הכניסה

 . ווןכיתות קר
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" גוגימרחב פד"מקלט בית הספר הוסב ל

שיאפשר לתלמידים ללמוד בסביבה מזמינה 

עם ריהוט ועיצוב חדשני הכולל אמצעי 

סביבת הלימוד החדשה . תקשוב ומחשוב

תאפשר לפתח לומד עצמאי במסגרת בית 

, התרומה הכספית להקמת המרחב. הספר

הוענקה בנדיבות לבית הספר על ידי משפחת 

 .קייזר מניר גלים

ב את  בית הספר ממשיך במגמה להרחי

הגיוון והרלוונטיות של התוכנית אותה אנו 

 . מציעים לתלמידים

, "מכינה לחיים"ב תמשיך בתוכנית "שכבת י

של שנת הלימודים ' בה יקדישו את מחצית ב

שיכינו  ,להתנסות ולמידה בתחומים חדשים

 .אותם לחיים בוגרים ועצמאיים

בה " מגמה"תלמידי חטיבת הביניים בוחרים 

. תיהםולהרחיב את ידיעויוכלו להתמחות 

, בספורט, המגמות עוסקות בטכנולוגיה

 .דרמהבכתיבה יוצרת וב ,יצירהב

שהוצג לאחרונה " ספייס-מייקר"מרחב  ה

משמש יחד עם  ,"אצלנו בחצר"בתוכנית 

שעוברים , חברי הקיבוץ גם לתלמידים

בחומרים , במקום תהליכי תכנון ובנייה

למקום השנה התווסף . ובידע טכנולוגי מגוון

להתנסות במגוון  ,גם מרחב קונדיטוריה

 .מנותאבומרחב לפעילות , היתהליכי אפי

 

בימים האחרונים קיבלנו הודעה משמחת 

שבית הספר נכנס לרשימת התיכוניים 

ב מטעם משרד "המצטיינים לשנת תשפ

ההצטיינות נקבעת על פי מדדים . החינוך

כמו אחוזי  -מדדים חינוכיים , לימודיים

שירות משמעותי ועל פי מדדי השתפרות מול 

ההכרה של משרד החינוך . השנים הקודמות

ת למגמת ההצטיינות מחזקת ומצטרפ

 . והביקוש הרב לבית הספר בשנים האחרונות

לפני כמה שבועות התקבלו ציוני בגרות של 

הציונים ברובם משמחים , מועד הקיץ

ומכבדים את התלמידים והמורים שעשו 

. מאמצים רבים בלמידה בשנה האחרונה

ללימודים הולכת של התלמידים המוטיבציה 

דרישה ודחיפה  יש. וגדלה ואיתם גם הציונים

בהיקפים חסרי תקדים ללמוד במגמות 

ריאליות וברמות גבוהות בתחומי אנגלית 

פים לכך תלמידים נתמכים ונדח. ומתמטיקה

ברור . מהבית ומהסביבה שמשדרת זאת

, לכולנו שזו לא חזות הכל ויראת השמים

הערכים והחוסן הרגשי , המידות הטובות

 . חשובים לאין ערוך ,האנושי והחברתי

ר תקדים אבל ברצוני לשתף בהישג חס

תלמידי  10בלטו בהישגיהם  :שראוי לציון

א הלומדים במגמה ריאלית ברמה "שכבת י

הקבוצה השיגה ציון ממוצע . הגבוהה ביותר

במבחן הבגרות במקצועות  41מעל של 

 .מדעי המחשב ופיסיקה, מתמטיקה

 

 -ונסיים בתפילה ,בתקווה שנעלה ונצליח

. ִלְׁשֹמעַ . ְלָהִבין ּוְלַהְשִכיל ִביָנה  ּוֵתן ְבִלֵבנו"

ת ָכל . ִלְלמד ּוְלַלֵמד ִלְׁשמר ְוַלֲעשֹות ּוְלַקֵים אֶׁ

ָך  ַאֲהָבהִדְבֵרי ַתְלמּוד ּתוָרתֶׁ  ."בְּ
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 ניר בטר / חילוץ והצלהתרגיל 
, נוהסניף של איחוד הצלה באזורן ראש במסגרת תפקידי בחמש השנים האחרונות כסג

 .החלטתי לקיים תרגיל על מנת לאמן את החובשים, חובשים 11-כהמונה 

לפני כשלושה חודשים יצרתי קשר עם אגף המבצעים באיחוד הצלה כדי לתכנן תרגיל עבור 

תוך כדי בניית התרגיל ראיתי שזו הזדמנות טובה לצרף את גופי החירום . החובשים שלנו

א ל ,דבר שיכול לחזק את יכולותינו ולדמות מצב אמת, ולעבוד בשיתוף פעולהשל הקיבוץ 

 .עלינו

יהודה  .את הצוותים בתרגיל והצעתי לו לשתף יהודה שרידיצרתי קשר עם , לצורך כך 

  .ומכאן הכל התחיל להתגלגל צביקי טסלררף אליו את יצ, אהב את הרעיון

יתקיים תרגיל גדול ורחב היקף של כוחות ההצלה  2.9.44באלול ' י, צ"ביום שלישי אחה

 . שמדמה נפילת טילים במבנה חדר האוכל

את , בתרגיל זה נתרגל את צוותי החילוץ וההצלה המקומיים בשיתוף עם פיקוד העורף

האירוע מהווה תרגול עבור מתנדבי . י"ושאר בעלי התפקידים בצח, הרווחה, צוותי הרפואה

 .על ניהול האירוע תהיה בידםאיחוד הצלה ולכן השליטה 

אירוע רב נפגעים , שריפה, מכיוון שאנו מתכננים לתרגל תרחישים שונים כמו פגיעת טיל

צפויה כמות גדולה מאוד של כוחות הצלה בכל רחבי  .יםיהיו גבולות התרגיל רחב' וכו

 .הקיבוץ

הן כחברי  ,חברים רבים יהיו שותפים לתרגיל

 .מדומים צוותים חיוניים והן כנפגעים

במידה והתרחיש ידרוש שילוב של הציבור 

-תרגילתצאנה הודעות עם הכותרת , בתרגיל

 .תרגיל-תרגיל

: בתרגיל זה הושקעו ויושקעו משאבים רבים

 מאפרות, פגישות הכנה, תיאומים, גיוס נפגעים

 .'הקמה של אתר הרס וכו, "פצועים"ל

 82ספים מגיל אנו עדיין זקוקים למתנדבים נו

מי שמעוניין מוזמן  .ידמו נפגעיםומעלה ש

 . לברגלפנות אליי או אל מוטי שליס

ברצוני להודות לכל החברים שלוקחים חלק הן 

ונסיים בתפילה , בהכנות והן בתרגיל עצמו

  .לימים טובים ושקטים
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 שיחה עם אביעד מוזס/  סיום משמרת בכבאות

 21בימים אלה סיים אביעד תקופה של 

ועבר לעבוד  רחובותשנים ככבאי בתחנת 

שאלנו אותו איך . ר האוכלדשל ח בתחזוקה

 .התחיל הקשר שלו עם מערך כיבוי האש

מקום להתנדב  21חיפשתי בגיל : "אביעד

א וראיתי שאני "התחלתי להתנדב במד. בו

מליץ לי חבר ה. מתחבר לתחוםממש לא 

דרכתי שם . אש ימכבבלנסות להתנדב 

קום משאני ב הרגשתי, 21בגיל לראשונה 

מיד אחרי הצבא . הנכון והתחלתי להתנדב

 1121-וב, הקבלה למערך מיוניהלכתי ל

 . הרגשתי בבית. התחלתי לעבוד

 ?איזה ידע היית צריך לרכוש

כיבוי . תחומים רביםב מגוון ונרחבידע 

חילוץ  ,חילוץ מתאונות דרכים, שריפות

רעידות אדמה או , הצפות, ותסימהר

צריך לדעת לתפעל כל אסון . דליפות גז

מתחילים . אפשרי ברמות הכי גבוהות

צוברים , מקורס בסיסי של חצי שנה

בהדרגה קורסים והשתלמויות  ועושים 

. תרגולים מגוונים כדי לשפר את היכולות

הקורס האחרון שעשיתי הוא דווקא קורס 

לאחרים  כדי ללמוד איך להעביר, מדריכים

עברתי  קורס מפקדי צוותים . את הידע

ובמשך חמש השנים האחרונות התפקיד 

הייתי גם נהג של . שלי היה מפקד צוות

רישיון על כבאיות  מצריךכבאית  שזה 

מכלול רב של לומדים . טון 21ששוקלות 

הכי כל ברמות לשלוט בלדעת וצריך  דברים

 .גבוהות

 ...זה לחץ בלתי פוסק

בעבודה וגם אם אתה  גם אם אתה ,כן

יש את הלחץ הזה שיקראו לך בכל  ,בבית

אני . עם מה תתמודד הפעםהמחשבה ו, רגע

נוסע לצפון לשריפה  יכול למצוא את עצמי

או , מרכז קניותאו לשריפה באיזה   ,גדולה

אין לך מושג לאיפה . חילוץ מישהו מבור

זה משפיע על . עוד חמש דקותבתגיע 

ן במצב של אני נמצא כל הזמ. החיים

 . ודאותיש הרבה חוסר ו דריכות

 תבמשמרת רוב הזמן זו עבודה אינטנסיבי

 ?או המתנה לקריאות

שאהיה יכולה להיות  משמרת . זה משתנה

תחזוקה שוטפת של עסוק רוב היום ב

התחנה ושל הכבאיות ואעשה אימון בחדר 

 או אימון של המשמרת על מנתכושר 

באה הובמשמרת  ,לשמור על כשירות

 . אחריה יהיו לנו הרבה קריאות

 18המסגרת הקבועה של המשמרות היא 

אך גם . שעות בבית 84 - ואז שעות בתחנה

, אימונים, מחוץ למשמרות יש תרגילים

או  ,תגבור של משמרות שידוע מראש

אם מישהו לא  ,פתאום הקפצה למשמרת

 .כל מיני סיבות נוספותמ מרגיש טוב  או

 .חזק תךיספר על מקרים שנשארו א

לכל אחד  יש דרכים  ,האמת שבמקצוע הזה

. לטוב ורע  ,משלו להתמודד עם האירועים

 .על האירועים שחוו ירבו לספריש אנשים ש

לשכוח  דרך ההתמודדות שלי היא

לא זוכר את אני כמעט . מהאירועים
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, אני חוזר לתחנה .האירועים שבהם הייתי

 .זו דרך להתמודדגם . וממשיך מדווח

 ?בר הרגשת שחיקה מצטברתבסופו של ד

אם אתה מרגיש גם , שחיקה תמיד קיימת

זאת לאו דווקא הסיבה . אותה וגם אם לא

הרגשתי שאני יכול  הבחינה הזומ. שעזבתי

דברים אבל בהחלט יש  ,להמשיך הרבהעוד 

 .בתחום הזה שמשפיעים

שעות , אירועים ומראות שאתה רואה

 ,עבודה וגם מבחינת המתח התמידיה

 . לנתב את זה וצריך לדעת

זו , המעבר לעבודה בתחזוקה בחדר האוכל

או ששינית , הפסקה מעבודת חייך

 ?מסלול

הנישה הטכנולוגית ועבודת . שינוי מסלול

ן ואני שאני מתחבר אליה ותניש ןכפיים ה

יכול למצוא נקודות חיבור בין שתי 

גם בעבודת התחזוקה בחדר . העבודות

ומחשבתית ית נדרשת יכולת טכנהאוכל 

זו , מעבר לכך. ואני מתחבר לזה גבוהה

 . הזדמנות טובה להתחבר יותר לקיבוץ

יש נושאים בתחום האש שהיית רוצה 

 ?ליידע בהם את הציבור

, למשל. יש הרבה דברים שהציבור לא יודע 

הרבה מאוד שריפות שקורות היום בדירות  

ראינו .  ים חשמלייםיפנומטעינה של א

וזה , תם בתוך הביתשאם מטעינים או

תוך שנייה הבית  -קורה במיוחד בחורף 

ותוך שניות פורצות שריפות , מתמלא בעשן

לא  - דבר ראשון. נוראיות וקטלניות

 ,וחגם אם זה לא  נ להטעין אופנים בבית

ובטח לא בשעות הלילה כשאין פיקוח על 

 . זה

כמובן שאנחנו גם פועלים כדי לשדר את זה 

 .בקיבוץ

חשוב מאוד . גלאי עשןנושא נוסף הוא 

 . זה מציל חיים. שיהיו גלאי עשן בכל בית

 
 (מהאינטרנט)אוסף הצלמניה , מכבי האש של תל אביב
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 אמך תורתאל תיטוש 

מסתובב . ם נצפה חברנו צבשבועות האחרוני

פנינו אליו לברר . באזור המטבח

 .את פשר הדבר

 ?מתי התחלת באפיית עוגות

כחלק מתנאי הפרישה שלי 

 ,מהשירות במשטרת ישראל

הייתי זכאי להשתלמות על 

בחרתי לעשות קורס . חשבון המשטרה

שעות  131-קונדיטוריה מורחב בהיקף של כ

הקורס נערך בהרצליה כלימודי . לימוד

 .שף אורן גירוןהבהדרכת , פעם בשבוע, ערב

מה , היינו רק שמונה חניכים בקורס

למרות . שאפשר לקבל הדרכה צמודה

ם התמהיל של המשתתפי, המספר הקטן

, היה מגוון ומעניין וכלל גברים ונשים

 .דתיים וחילוניים, יהודים וערבים

התכנים של הקורס כללו את כל נושאי 

, החל מעוגות בחושות ולחמים, האפייה

, בצק כרוך, בצק שמרים, דרך בצק פריך

ועד לעוגות , בצק עלים, בצק רבוך

עוגות , עוגות ויטרינה -מתוחכמות יותר 

 .זניות וקרמים למיניהםפח, מקרונים, מוס

באה , כרות והלמידהימתוך ה, באופן טבעי

 .גם האהבה לתחום

" חוטאים"האם בחמולת טסלר יש עוד ש

 ?יןיבענ

. אני הבן של שרה טסלר ,קודם כל. בהחלט

אני עוד זוכר את הימים בהם לא היו תנורי 

הייתי מתלווה לאימי , וכילד, יה בבתיםיאפ

במאפיה  כשהייתה לשה ,בשעות הערב

ואפתה מגוון של מאפי , בצקים

שחומו  ,בתנור הלחםשמרים 

 .נותר יפה לאפיית עוגות

 ,אחי ,וכמובן שיש את אבשלום

שאין שום תחרות עם העוגות 

הנפלאות שהוא מכין בדייקנות 

 .ובאיכות הכי גבוהה שאפשר

קורס קונדיטוריה או לא , ואחרי כל זה

במשפחה לא מוותרים , קורס קונדיטוריה

 .אף פעם על עוגות הבראוניז של נעמה

פטנטים מיוחדים , כלים, חומרים לואב

 ?שאתה משתמ

בסביבתנו הקרובה אפשר להשיג בקלות 

וזה מכוון  בעיקר את החומרים הבסיסיים

גלם יותר  חומרי. את האפייה שלי

ולכן  ,םמתוחכמים ואיכותיים פחות זמיני

 . אני גם פחות משתמש בהם

ני כלים עיקריים רכשתי ש, לגבי כלי עבודה

. חום-משקל ומד והם, שלא היו לי בעבר

מדידת הכמויות לפי משקל עושה את 

 .  ה לפשוטה ומדויקת יותריהאפי

 ?מי קהל היעד

הם חבורת , חוץ מהמשפחה שלי, קהל היעד

הקידוש של שכונת הפעוטונים שהתגבשה 

, במהלך תקופת הקורונה והמניין השכונתי

שם . היום עד וממשיכה את המסורת

רומו של עולם נמזגים זה בזה דיונים מ

עם משובים על איכות האפייה , וקיבוץ



12 
 

 .ואיזון הטעמים

 לאחרונה התחלתי גם לאפות את הקיגל

הירושלמי לקידושי השמחות שלאחר 

אני מודה לצילה גינוסר . תפילת שבת

שנשאה בעול שנים ארוכות ושהכניסה 

. אותי לענייני הבישול של כמויות גדולות

זאת גם ההזדמנות להזמין מהציבור 

אני עדיין . משובים לשיפור התוצאות

ומשתדל , בתהליך של למידה ודיוק ההכנה

 .להשתפר מקידוש לקידוש

 ?מתי הרגשת אכזבה מעוגה שעשית

, לכל הפחות, כמעט תמיד יש, למען האמת

קורטוב של אכזבה ורצון לדייק עוד יותר 

בדיוק האפייה ובאיכות , באיזון הטעמים

 .המרקמים

האם יש סוג עוגה שלא תעשה בשום 

 ?תנאי

מבחינתי לכל סוגי העוגות יש מקום אבל 

קינמון וצימוקים . לא לכל חומרי הגלם

תמיד , גם בקורס. ודרים אצלי מהעוגותמ

מצאתי את האלטרנטיבה המתאימה גם 

אם היה צריך לשנות מהמתכון המקודש 

 ...של השף

מי יתן  ונזכה שתאפה  עבורנו את  עוגות 

יה המקומית לפני כמה יהשבת שאפו במאפ

 .עשורים

 עדו: ראיין                                                      

 

 

 

 
 דני הרץ ואפרת עפרוני :מיגוניתעל ציור 
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 "כנס היובל"לקראת 

  ביקור הנשיא 

, את הכנסה "בעזחודש נקיים כנו ובעוד יראש חודש אלול מאחור. מועד הכנס ממשמש ובא

 . בהשתתפותו המכובדת והמכבדת של נשיא המדינה

ובוודאי נכונים הדברים כאשר מדובר בנשיא , "בסיס לשינוייםכל תוכנית היא ", אמנם

ובכוונתנו לערוך לנשיא קבלת פנים חגיגית בשעה , אך נכון לעכשיו הוא יגיע לכנס, המדינה

לאחר מכן נתאסף בבית הכנסת למושב . עם ילדים ודגלונים וכל שאר כללי הטקס, 21.11

ישא הנשיא ולאחריו , יפתח בדברי ברכה, הילהמנהל הק, שמשון גוטליב: הראשון של הכנס

 .את דבריו

לומר תודה  טובהוזו הזדמנות , בלובי של חדר האוכל מפורסמת התוכנית המפורטת של הכנס

, נותני השיעורים וההרצאות: ולכל השותפים עד כה בתכנון ובהפקה, לכל הנענים לבקשותינו

חברי המזכירות , ל וצוות ההיגויחברי צוות שנת היוב, מכיני התצוגה, יושבי ראש המושבים

שהשקיעה שעות רבות בעיצוב , תודה מיוחדת לרויה גורליק. ועוד ועוד, והנהלת הקהילה

 . הכרזה היפה ובעימוד התוכנית המפורטת

סדגנית גל, נחמיה רפל, דו עפרוניע   
 

  תערוכת הספרים בכנס היובל 

ספרים , נו ובנינוילקדם את נושא תערוכת הספרים של חבר השבועהתכנס  מצומצם צוות

אנו . ספרים בתחומים שונים 211-כעד כה צברנו רשימה יפה של . השנים 41-41 שנכתבו לאורך

 ספרים 1עד )לשלוח את שם המחבר ושם הספר , קוראים למי שעדיין לא העביר אלינו פרטים

 .לחתומים מטה( למחבר

 .הספרים לתצוגההעברת ת א לתאם עמנוכמו כן נבקש 

בימים אלה נשלח לכל החברים . הכנס מפורסם בבמות שונות ואנו מצפים למאות משתתפים

הכרזה על הכנס למשפחתו /את המידע על הכנס ואנחנו נודה לכל מי שיעביר את ההודעה

  .למען נגדיל תורה ונאדיר ,הרחבה ולחבריו בקבוצות ווטסאפ שונות

 ,בברכה ובתודה

 נחמיה רפל ואבי ששון                                                                                                        

 דברים שרואים מכאן
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פגשנו את יעל , עם סיום שבוע המעברים 

שנה  24מטפלת עם ותק של , גויטע מאשדוד

השנה נכנסה יעל . מיוחד בחינוך רגיל וחינוך

לעבוד בקיבוץ כמטפלת מובילה של פעוטון 

 .ילדים בני שנה עד שנתיים בערך, רימון

גננת של מעון עבודה כמ המעבראיך  -

 ?באשדוד לפעוטון בקיבוץ

 המעבר בין העיר לקיבוץ הוא חוויה שמצריכה

ממטפלת . פתיחות ומחשבה רחבה מצדי

הגעתי , ילדים בקבוצה 33במעון שמכיל 

מובן . מזהשליש כ שגודלה בוצהלק

למשל בארוחות . שהיתרונות רבים מאוד

, וניתן לראות כל ילד, כולם יושבים ביחד

 .ולהתייחס לאווירה ולמזון ממספר זוויות

מבחינה התפתחותית ומוטורית הרגשתי 

המקסים אנחנו נוגעות בכל שיחד עם הצוות 

טיולי . ההרגשה  היא ביתית ומכילה. ילד

הבוקר והסיורים היומיים נותנים מידע רב 

. לילדים תוך כדי חוויה של חקר והתנסות

אך , אני בקיבוץ אמנם קצרהבה התקופה ש

, האווירה המכילה וקבלת הפנים שזכיתי לה

גורמים לי , היחס והתקשורת, הסבלנות

 .ונעימהלתחושה טובה 

הוא גורם . המשחק בגרוטאות ראוי לציון

הכל פשוט ומלא . לילדים לפיתוח הדמיון

 .ענווה

זה גם . עכשיו את בסוף שבוע המעברים

 ?איך זה עובר עלייך. ניסיון שלא חווית

אני אדם של . זה מתייחס לממד הרגשי שבי

אני מרגישה . תהליכים וצריכה זמן להתרגל

מהילדים וכבר נכנסים שעדיין לא נפרדתי 

אני חושבת שאם היה פרק . ילדים חדשים

בכל . זמן של חופש הוא היה מתקבל בברכה

 .מדובר במעברים, זאת

 ?משהו מעניין מהשבוע הזה

מאוד . נעמי ליבר, השבוע נפרדנו מהמנהלת

תמיד היתה שם . התחברתי לגישה שלה

עם המנהלת גם אני מקווה ש. להגיש עזרה

ומאחר , בור טוב ומקדםחווה חיאה החדש

אקח את החוויה  ,הליכיםתואני אישה של 

 .צעד אחר צעד

הסיור   -אסיים בחוויה קטנה מהשבוע הזה 

כרונות יביקור שהציף בי ז - לבית האדום

 ".ילדות

 !והנאה גם במחזור הבא ,ובהצלחה, תודה
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 יבושון על בור התחמיץג

את הסצנה של כיסוי בור תחמיץ  תחמיץ ונוכחת שגם השנה, מביטה בראי, הילה פותחת ארון' ק

ך הדברים נראים מהצד לא נותר לה אלא לשמוע מדביר עדיקה אי. עקב חוסר התאמה מגדרית

כיסוי . תלתורנו מתייצביםאנשים ! ההתגייסות של החברים לכיסוי בור היתה מלאה": דביר. שלו

התקשורת זורמת וגם , ה נהנים מהיחד'החבר. נקודת גיבוש גברית יפה ביבנה מהווהבור התחמיץ 

עונת תחמיץ התירס עברה . נשאר לנו לכסות עוד בור אחד בתחילת ספטמבר. ההספקים מעולים

 ".תודה על ההתגייסות ועל ההיענות. עד כה בצורה טובה לפי התכנון

 

 

 

 

 ג במסלול שבחרו "שלנו ממשיכים לפרוש כנפיים ויוצאים לשנת י ב"בוגרי י- 

 , רעות עמיר, יהב גלס, רועי גדישבהצלחה רבה ושתהיה שנה משמעותית של לימוד וצמיחה ל

 , שהחלו השבוע את שנת המכינה או שנת השירות שלהם ברוכי עמר נחליאל ואמיר, רז ריין

 , שיתחילו בשבוע הבא את שנת המכינה נופר אפרתי ודרור עמיר, לתמר נחליאלו

  .שיחל בעוד שבועיים יונתן נחליאלול

 !ועלו למעלה עלו, נצלו היטב את הזמן המיוחד הזה

 

 שעזבה את הקיבוץ ועברה  ליאת אסוליןברכת צאתך לשלום והמון הצלחה בלימודים ובכלל ל

ויגורו , שעברו אלינו מהגולן ומיכאל דהן( גוטליב) דפנהוברוכים הבאים ל, להתגורר בבאר שבע

 !שמחים שאתם איתנו. דפנה תעבוד בגיל הרך ומיכאל בחוץ. ביבנה בעצמאות כלכלית

 

 ,ואוהבים גאים בכם
 ועדת צעירים

 אליקים איטלי: צילם. בור התחמיץ

  !צאתכם לשלום ובואכם בשלום 
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!!מוזמנים בשמחה   

ראשון  ביום , 

 (   2.9)באלול ' ח

 45:85  

 באולם האירועים 

 ועדת תרבות 

 "הכל פתוח"מופע 

 נעמי שמר בסיפור וזמר על

 ורדה גולדברגר ועופר כץעם 

דרך , מבית אבא נע בין זיכרונותיה של המשוררת, מופע קולח וסוחף

 .ודרך האנשים הטובים שפגשה באמצע הדרך, נופי ילדותה

 , ביום שישי

 (9.9), ג באלול"י

59:55  

 באולם אירועים

 ועדות תרבות ובריאות

 בוקר של תרבות עם בריאות

 ארוחת בוקר קלה בריאה ומפנקת - 9:55

 הרצאה מאת - 9:85

 זיו שילון 

 ההצלחות והכישלונות שלנו

יממה לפני שסיים את תפקידו כמפקד פלוגת מסלול , 18בגיל 

נפצע סרן זיו שילון אנושות בעת פעילות מבצעית ברצועת  ,בגבעתי

, על היכולת לקחת אתגר ולמנף אותו למקומות חיוביים הרצאה. עזה

 .עוצמה וכח איתם החיים אחרי נראים אופטימיים וטובים מתמיד

 .שלא משאירה עין יבשה הרצאת השראה וחזון

ו "ט, ביום ראשון

 בשעה  88.9.44, באלול

45:55 

 אירועיםאולם 

 –צוות הגיל השלישי 
  פתוח לקהל הרחב

 מפגש עם הצלם         

 םאילן שח       

 בנושא                                           
 "יופיו של הֶזן –יפן "                   

שצילומיו מופיעים בבמות ובביטאונים אילן שחם הוא צלם טבע 

 . פרסיםב וזכו, בינלאומיים

 היצירותהלוקח את המאזינים למסעו המרתק להשגת , מרצה סוחף

 .המרשימות שלו

, ז באלול"ט, יום שני
בשעה ( 84.9)

 ד סביון "בממ83:85

 צוות בית סביון
 והגיל השלישי

 "שירים במעגל השנה"         

 ,בין סיום להתחלה -מפגש בין ערביים בספרות

 ע  גרשוביץ"יהודית בר ישעם 

 הציבור מוזמן בשמחה, למגוון גילאיםמיועד 



18 
 

צדקה ותפילה, טעמים, צבעים

" רוצה לשתף בחוויה המיוחדת של

זה התחיל בחיפוש . המכירה בשנה שעברה

בגדים בארון שאני כבר לא משתמשת ואולי 

המשיך במקום שהיה  .מישהי אחרת תרצה

מסודר יפה ומזמין כשניכרת השקעה רבה 

 " של המארגנות עם אווירה של כוח נשי

 (הדר מאלי)

" כשאת יכולה  -השילוב בין העולמות

להתחדש בבגדים ואקססוריז לחג באווירת 

חג ולסיים באמירת סליחות נשית היה 

ובסוף אחרי חיפושים מצאתי כמה , מיוחד

 (תמר בזק)  !"בגדים שווים

"הגעתי בשנה שעברה ליריד המושקע ,

וגם , חברות, קפה ומאפה, מוזיקה נעימה

 אני. רכשתי לבנותיי שמלות מתוקות ויפות

 (נטע קנדל)  !ומציאות שוות 1תמיד בעד יד 

   " הערב הזה היה באחד מהימים

איך , הראשונים שלנו בקיבוץ ואני זוכרת

במקום להיזרק או לבלוע , המון פריטים

. קיבלו את הקליק שלהם, אבק באיזה ארון

אנר של ערבי יד שניה אבל 'אני חובבת הז

יוו 'כאן גם שמעתי משפטים חדשים כמו 

ראיתי שם שמלה ממש בטעם שלך כדאי לך 

ה כיף שאת אוהבת זה היה איז'או  'להציץ

זה יושב עליך , של הבת שלי וכבר קטן עליה

מחכה לקבל שוב טיפי סטיילינג מרני . 'בול

לטעום מהעוגיות של קרן אור ובכלל  ,ששון

לטבוע בערבוב הנשי הזה של צבעים טעמים 

 (תחיה בן יוסף)  "ניגונים וגילאים

*** 

מזקנה ועד  –בכל גיל , נשות יבנה האהובות

מוזמנות להתחדש ולקחת חלק , וניםפעוט

 !במיזם חשוב ומרגש

ועוד רבים אחרים שלא , הציטוטים האלו

מהווים את לב , הוכנסו מפאת קוצר היריעה

מה ששוכב אצלך  –ליבו של המיזם שלנו 

הוא אוצר בשביל מישהי , בארון ללא שימוש

כי משולב בו בית , וזה לא סתם אוצר. אחרת

תפילה וניגון של סליחות אלוליות , קפה חגיגי

ותרומה ענקית מהלבבות של כולנו עבור מפעל 

 .חסד

 ?אז מה כל אחת מאיתנו צריכה לעשות

לחפש בגד יפה בארון שאת כבר לא לובשת  ☺

, בגד שלא נלבש שנה תמימה –הכלל אומר )

יר אותו למישהי זה הזמן להעב, כבר לא יילבש

 ,הבגד יכול להיות במידת נשים!(. אחרת

גם נעליים במצב ! פעוטות ותינוקות, נערות

יתקבלו ' מטפחות וכו, תכשיטים משמחים, מעולה

 .בברכה

להניח  8/4 באלול' ח, עד יום ראשון הקרוב ☺

 אנחנו דואגות)את הבגד בעגלה שמחוץ למרכז יום 

 (אבק לרוקן אותה בכל יום בכדי שלא תעלה

... וחכו)עוגה /יה של עוגיותילהשתבץ לאפ ☺

 !(לנו שותפות משמחות ותגם כאן עוד מחכ

להיות , לשבת עם חברה לקפה, לקנות ☺

 בביחד של תפילה משותפת

עבור ₪  4,111-בשנה שעברה הצלחנו לגייס כ

הפועל למען נשים המצויות  "בת מלך"ארגון 

השנה החלטנו לתרום את . במעגל האלימות

 שושי זלקינד - "בית עדי"הכסף שיגוייס עבור 

 .בקשר עם המקום סביב ליווי צעירות בלידה

טיפולי , המקום נועד לתת מענה חינוכי

. 23-11לאי יותעסוקתי לנערות וצעירות מג

, ם ומהווה בית עבורן"י אל"ם מופעל עוהמק

 .ליווי נפשי ופיזי, כולל ארוחות חמות

לכל אחת ואחת אנחנו כבר מתרגשות ומחכות 

 בשעה ,4599אלול בד "כ ,ביום שלישי מכן

 הצוות המארגן       .במרכז יום 45:85
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 שמשון גוטליב/  משולחנה של הקהילה

 פתיחת שנת הלימודים

כמה דאגנו ששנת הלימודים לא תיפתח 

הכינו תוכניות מגירה צוותי החינוך ? כסדירה

אך כמעט כמו תמיד גם ראשי  ,למצב שביתה

המדינה לא היו מוכנים לקלקל את החגיגה 

 ,הנרגשים' ולאכזב את ילדי כיתה א

, שלראשונה בחייהם חוצים את קשת הבלונים

בשעת בוקר . שער הכניסה לבית הספר

שמעתי , כקולו הרוטט של המואזין, מוקדמת

(  ש איני מחבב אותושממ) את צלצול בית הספר

רק תפילה " :שירו של יורם טהרלבשנלקח מ

ותראה , שהשמש תעבור עלי, הו אלי אלי, אשא

 .עוד שנה יוצאת לדרך...". לי שוב את משעולי

ל היא יום של חג במיוחד לעולים "פתיחת שנה

התרגשות מציפה את . והוריהם' לכיתה א

, עדיין קל לנשיאה הילקוט על הגב, כולם

ולפעמים גם דמעה מהוססת , מחויכתכניסה 

 .הורה או סב, ילדשל התרגשות של 

' מקבוצת יבנה מספר העולים השנה לכיתה א

  .ילדים ששמחים בחלקם 21הוא 

על ארגון  צוותי החינוך להודות לכלזה הזמן 

גם כשחזאי , פעילות קיץ מסודרת ומתוזמרת

מזג האוויר התריע על טמפרטורות גבוהות 

התברכו בשנת לימודים ושנת  ,לכולם .מאוד

 .פעילות חדשה

  תרגיל תרגיל תרגיל
כפי שפרסמנו מעל גלי האתר כבר מספר 

ביום שלישי הקרוב אחר הצוהריים  ,פעמים

איחוד הצלה  שלתרגיל גדול יתקיים אצלנו 

בשיתוף פעולה של פיקוד העורף ובהשתתפות 

כשהתרחיש  -- פעילה של כוחות ההצלה שלנו

ידמה נפילת טיל בחדר האוכל בשעת שהוא 

 . מלא

פתחנו את בתינו ואנחנו מקבלים הזדמנות 

 הכוללים ,צוותי החירום שלנוגדולה לאמן את 

צוות , וצוות הביטחון כוננותהכיתת  :את

קדמו . גורמי רווחה ועוד, כיבוי אש, החילוץ

 .לתרגיל הכנות רבות ותיאום רב זרועי

מכיוון , טובה לבדיקת המוכנות זו הזדמנות

שכבר מספר שנים לא תרגלנו באופן כזה את 

והנה נפלה לידינו ההזדמנות , הצוותים שלנו

בשל היקפו הגדול ובשל , התרגיל. לכך

יאפשר , האמצעים הרבים שהועמדו לרשותו

לנו להתאמן באירוע שמאוד דומה למה שיכול 

כולל הדמיה של נפגעים , לקרות במציאות

 .בדרגות פציעה שונות שיאופרו לצורך כך רבים

בשל היקפו של התרגיל תהיה תנועה , כאמור 

, ערה של רכבי הצלה וביטחון מכל הסוגים

התרגול אתר . וכוחות גדולים יוקפצו למקום

המרכזי הוא חדר האוכל אך תהיה גלישה גם 

אנחנו צופים עומסי תנועה . לסביבה הקרובה

פעל השעונים כבדים מהכניסה לקיבוץ ועד מ

וכוחות שלנו עם " נושם"כאשר יוצב מחסום 

כוח השיטור ינסו בכל דרך להפנות את התנועה 

חוכמת הניהול של . לנתיבי תנועה חליפיים

לראות איך  --וזה חלק מהתרגול  -- האירוע 

כמה רכבי הצלה  מגיעים שייווצר העומס בכל 

ומפנים נפגעים למרכזים שיותר קרוב 

 . רפואיים

לקראת . 24:11שעה סביבות היתחיל ביל התרג

של ריענון  התרגיל התקיימו מספר מפגשי

וכמו  ,ראשי הצוותים השונים וחודדו הנהלים

תמיד באירועים מסוג זה עלינו להיות ערוכים 

וגם אם נופתע יש לעשות הערכת  ,לכל תרחיש

. מצב מיידית ולבצע את הפעולות המתבקשות

ים וישלח ין משרדיי יתמקם בבנ"ק צח"חפ

י ינהל "את הצח. ידרשיזרועות לשטח ככל ש
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איש יהיה י יהודה שריד והוא גם "ראש הצח

ל המשותף של "אום עם החמיהקישור והת

שיוקם סמוך  ,איחוד הצלה ופיקוד העורף

האחים צביקי ואבשלום  .למקום האירוע

כשהאחד יהיה , טסלר ישמשו כבקרה צמודה

ניר . י"עם הכוחות בשטח והשני בצמוד לצח

איחוד "בטר יהיה מנהל האירוע מטעם 

 ". הצלה

התרגול הוא . שגרת יומנו לא אמורה להיפגע

בתא שטח מוגדר ואין כל כוונה לחדור לעומק 

אך  ,הבריכה תהיה פתוחה כרגיל .הקיבוץ

שימו 

לב לשעות הפתיחה החדשות של חודש 

אין סיבה שבגלל התרגיל הילדים לא . ספטמבר

 . זה לא תירוץ מספיק טוב, יכינו שיעורי בית

 --במידה ויישלחו הודעות תרגול בקבוצות 

יוצמדו להן  --ונשתדל שלא יהיו רבות כאלה 

  . תרגיל, תרגיל, תרגיל: המילים

 !ְנַתְרֵגלשיהיה בהצלחה ושרק 

 .שבת שלום                                             

  

 MRKYAVNE@CLALIT. ORG.IL -ל "דוא 2112 –איחוד הצלה /  111-1444320אחות חירום   :מרפאה

 :ר מיטל"שעות קבלה ד

 .14:11-10:31בין השעות  (18/14) ' א יום

 .תורים יש לתאם מול המרפאה. בימים שלישי וחמישי בשבוע הבא תהיה רופאה מחליפה 

 קיץ נעים ושמח

 צוות המרפאה                

 

 ות המפלגות.מנהיגי

 .באים ובאות לפגוש אותנו

 !רישמו ביומנכם

ד בתשרי "כ, ביום רביעי

(91.91) 

באולם בית  91:51-01:11

  .שפירא בבארות יצחק
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 אני לא ילדה של כיסא
 

 אבןשולמית הר
 

 ,ַאָבא

ל ִכֵסא  .ֲאִני לֹא ַיְלָדה ׁשֶׁ

ה  ?ַמה ַּנֲעשֶׁ

 

ת ָיָׁשר ַעל ִכֵסא בֶׁ ֲאִני יֹוׁשֶׁ  ,ְכׁשֶׁ

ת רֶׁ  ,ָכל ָכְך ְמֻסדֶׁ

ת רֶׁ  ,ְכמֹו ֵאיזֹו ְגבֶׁ

– ְבַפְרצּוף ְרִציִני 

 .זֹאת לֹא ֲאִני

 

ל ֻׁשְלָחנֹות  ,ֲאִני ַיְלָדה ׁשֶׁ

ל ַחלֹונֹות  ,ְוַיְלָדה ׁשֶׁ

ת בֶׁ ת חֹוׁשֶׁ ֱאמֶׁ  ַוֲאִני בֶׁ

ל ֻׁשְלָחן הּוא ָמקֹום  ה ׁשֶׁ ָקצֶׁ תׁשֶׁ בֶׁ  ,טֹוב ָלׁשֶׁ

ל ַחלֹון ֲהִכי טֹוב ִמֻכָלם ן ׁשֶׁ דֶׁ  ,ְואֶׁ

ת ָכל ָהעֹוָלם  .ִכי רֹוִאים ְמֻצָין אֶׁ

 

 ,רֹוִאים ֵעִצים ְורֹוִאים ָעָנן ְורֹוִאים אֹורֹות

הּו ִלְראֹות ַגע ֵיׁש ָׁשם ַמשֶׁ  ,ָכל רֶׁ

הּו ָחָדׁש  .ְוָכל יֹום רֹוִאים ָׁשם ַמשֶׁ

ְתמֹול ָרִאיִתי ְׁשֹלָׁשה יֹוְנֵקי־ְדַבׁש  ,אֶׁ

 .ְבִלי גְֻזָמה

 

 ?ְוַאָּתה יֹוֵדַע ָמה

ן טֶׁ  .ְלַצֵיר ֲהִכי נֹוַח ִבְׁשִכיָבה ַעל ַהבֶׁ

ם, ָאז ָּתִבין צֶׁ  ,ַהִכֵסא לֹא ָנחּוץ ִלי ְבעֶׁ

ל ִכֵסא  .ֲאִני ָפׁשּוט לֹא ַיְלָדה ׁשֶׁ

 

הָאז ַמה   ?ַּנֲעׁשֶׁ
 
 

 bimkomon@gmail.com: הכתובת למשלוח מאמרים למערכת

 .ניר יעקבי ושרית פישביין, תמר דגני, טליה גולדנברג, דינה ספראי: המערכת
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