י"ח באייר תשפ"א )30.4.21( -
הפמוטים של ארנה הכט ז"ל (פרטים בגיליון)

"שֵׁ שֶׁ ת י ִָמים ֵׁתעָ שֶׁ ה ְמלָאכָה
ּובַ ּיֹום הַ ְשבִ יעִ י שַ בַ ת שַ בָ תֹון ִמ ְק ָרא קֹדֶׁ ש"
(ויקרא כג,ג)

שבת פר' אמור
כניסת השבת 18:58 -
1
1455

צאת השבת – 20:01

טהרה לישראל?  /זאב ספראי
בירושלים מוכיחה שזו הייתה נורמת
ההתנהגות של רבים מישראל .טהרה איננה
חובה ואף על פי כן ,רבים מישראל נטלו על
עצמם לקיים את המצווה .בבחינת :אם זה
טוב לכהנים ,זה טוב גם לנו.
בעצם זה גם היחס ללימוד תורה .בתורה
ובתנ"ך לימוד תורה והוראתה נועדו לכהנים.
חכמים הטילו את החובה על כולם,
והתעמתו עם הכהנים סביב השאלה למי
הזכות ללמד תורה.
מה לומדים אנו מתיאור היסטורי זה? קיום
מצוות איננו רק למלא את החובות ,אלא
להיות מוכן לקיים גם את מה שבאופן
פורמלי אתה פטור ממנו ,אך הוא מוצג כדרך
ה'נכונה' .חובה לבודדים ,ורשות מומלצת
לסתם בני אדם.
ומכאן אלינו ,לקיבוצנו הקטן .לעתים
קרובות ביותר אנו נשאלים האם דרך
הקיבוץ אכן מבוססת על תפישה דתית.
המחשבה היהודית דוגלת אמנם במניעת
עושק ,ואולי אפילו בשוויון ,ואין אצלנו
מעמדות של אצולה ועליונות 'טבעית' .אבל
היא איננה אוסרת על רכוש פרטי ,וממילא
אמורים להיווצר פערים כלכליים .טוענים
כלפינו :הדרישות שאתם( ,הקיבוצניקים),
מציבים בפני עצמכם הן הרבה מעל ומעבר
למה שנדרש בהלכה היהודית .ותשובתנו היא
אותה תשובה שמשיב יהודי על חובת לימוד
תורה ועל חובת הטהרה .נטלנו על עצמנו
חובות יתר של שותפות ושוויון ,מה שעבור
כל העולם הוא חלום ואוטופיה למיוחדים
ונבחרים .אנו מנסים להגשים ,עם כל הקושי
שבדבר.

"ויאמר ה' אל משה לנפש לא יטמא בעמיו"
חז"ל הבינו את הפסוק הזה כפשוטו ,ולפיו
כל הלכות טהרה חלים רק על הכהנים.
לכאורה ,זו אכן האפשרות היחידה להבנת
הפסוק .אבל בפרקים אחרים לא נאמר
שטהרה מוגבלת לכהנים .כך למשל "הנוגע
במת לכל נפש אדם יטמא שבעת ימים "...
(במדבר יט' יא') .וכן הדבר בפסוק אחר
"ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש
ההיא מתוך הקהל כי את מקדש ה' טמא "...
(שם כ') .כך גם יוצא מפרשת נבלה "או נפש
אשר תגע בכל דבר טמא או בנבלת חיה טמא
 ...והוא טמא ואשם" (ויקרא ה' ב').
חז"ל הבינו שחובת הטהרה הנזכרת חלה על
ישראל רק אם ברצונו להיכנס למקדש .ואכן,
בפסוק שציטטנו לעיל ,הנימוק לעונש החמור
הוא "את מקדש ה' טמא" .הטומאה איננה
חטא ומותר להיות טמא ,אך אם טמא נכנס
למקדש ,זהו חטא חטא חמור.
בתולדות ישראל לא היה זה ההסבר היחידי.
האיסיים כנראה הבינו שעל כל אדם
מישראל חלה חובה להיטהר במהירות
האפשרית( ,השהיית הטומאה היא חטא חמור).
כהנים יוצאי דופן בכך שאסור להם להיטמא
אפילו בשביל קבורה ,בניגוד לסתם ישראל.
זה ויכוח פרשני אידיאולוגי מלפני  2000שנה.
מה משמעותו כיום ,לאחר שמצוות טהרה
ככלל ,כבר איננה קיימת?
לפי דרכנו ,דרכם של חכמים ,סתם יהודי
איננו מחויב בטהרה .ואף על פי כן נתבעו
יהודים לקדש עצמם ,לחיות בטהרה
ולהתרחק מטמאים .מספר המקוואות
שנמצאה בכפרים יהודיים הרחק מהמקדש
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"ואני תפילתי לך "...
שבת פר' אמור
תפילת מנחה בימות החול בשעה
( 19:20לבעלי תו ירוק).

 - 18:58הדלקת נרות
 – 19:13מנחה
קבלת שבת ,ערבית
---08:30
13:30
17:15
17:35
20:01

הציבור מוזמן בשעה  ,17:35לאחר
מנחה קטנה ,לשיעורו של
הרב אילעאי בנושא:
אתגר ההלכה בזמן הזה:
בין פורמליזם למהות

 מניין בבית הכנסת מנחה גדולה מנחה קטנה שיעורו של הרב אילעאי -יציאת השבת:

שבת שלום !

בשעה טובה,
בשבת הקרובה ,פרשת "אמור" ,נצרף את ילדינו לתפילות בבית הכנסת ,ובכך גם
יסתיימו המניינים השכונתיים .מאחר ועלינו לשמור על הפרדה בין המחוסנים
בעלי תו ירוק – לבין ילדינו שאינם מחוסנים ,סדר הישיבה בבית הכנסת יהיה
כדלקמן:
קומה שנייה– צד דרום – מיועדת לילדים  /נערים שאינם מחוסנים ,עם אבותיהם
קומה שנייה – צד צפון – מיועדת לילדות  /נערות שאינן מחוסנות עם אימותיהן
בגוש האחורי המרכזי ,תשבנה נשים  /נערות מחוסנות
חשוב להזכיר שבכל משך השהייה בבית הכנסת ,יש לעטות מסכה!
בשאלות והבהרות ניתן לפנות לעידו עפרוני.

עידו עפרוני – ועדת בית הכנסת ויהודה שריד

מזל טוב!!

* לרונן בלנקשטיין עם נישואיך לבח"ל ענבר ,ולהורים שרה ויוסף (בלנקי) בלנקשטיין.

* ללילך וידידיה פלק ולסבתא וסבא חנה ורפי ,להולדת הבת  /הנכדה.
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נשים דעתן מורכבת  /ראיון עם אביטל עופרן
היא עברה בשנת בת המצוה
שלה .הציונים הם לא העיקר,
הדגש הוא יותר על האישיות.

הסיפורים על דמותו של רבי שמעון בר יוחאי
הם מצע פורה לדרשנים ומעבירי מסרים
בתחומים מגוונים .אצלי הוא מפעיל את
המתג של "נשים דעתן קלה" .כזכור ,רשב"י
נרדף על ידי הרומאים ,התחבא בבית המדרש
ואשתו הביאה לו אוכל .כשהחיפושים גברו,
הוא עבר להסתתר במערה מפחד שאשתו
תגלה את מקום מחבואו ,כי "נשים דעתן
קלה" .על פי הגמרא (שבת לג ע"ב) ,החשש
שלו נבע מכך שהרומאים יענו את אשתו
והיא תישבר ותגלה היכן הוא.

 ומה העקרונות לפיהם פועל בית הספר?אני יכולה למנות את העקרונות המנחים
אותי בעבודה החינוכית:
א .אין אדם למד אלא ממקום שליבו חפץ.
הלחץ להצטיין ולהצליח ,לומר" :אני חכמה,
אני יכולה" ,מביא בנות לבחור במסלולים
שלא תמיד נכונים עבורן" .לכו עם הלב
שלכן" אני אומרת לבנות ולהוריהן בערב
המגמות .האדוות של הבחירה שלהן על
תחושת המסוגלות משפיעות ,הלכה למעשה,
על המציאות .תלמידה שבוחרת מגמה מתוך
נקודת רצון ובחירה ,תחושת המסוגלות
תלווה אותה גם בתחומים אליהם היא פחות
"מתחברת" .לצערי ,אנחנו חיות בעולם
שמרוב רצון להוכיח ש'אני חכמה' ,בוחרות
הבנות במקצועות שנחשבים ל"-מדד
אינטיליגנציה" .בשל כך ,יש בנות שהולכות
נגד הלב ומשלמות על כך מחיר .אגב ,זה
מצוי כמובן לא רק אצל בנות.
ב .תחושת שייכות לבית הספר .הנחת המוצא
היא ,שבית הספר הוא קהילה קטנה ושיש
משמעות חברתית לכיתה בבית הספר .הבת
היא חלק מקהילה ,היא חשובה לנו והיא
חלק מאיתנו .הדגש בעיניי הוא מקום
החברותא  -אני רואה בקבוצת הלימוד
בחברותא הרבה מעבר ללימוד של אותו
הרגע .שם צומחת חברות של עומק ,שיכולה
להמשיך לאורך כל החיים ,חברות שבה
אפשר לחלוק גם לבטים וקשיים .בדיוק
השבת קיימנו פעילות חברתית לבנות כיתות

המשפט הזה ,שחוזר במקום נוסף בהקשר
אחר ,משאיר את הלומד והלומדת בדילמה,
איך להתייחס למימרות שנוצרו על רקע של
תפיסות עולם שונות .עם המורכבות הזו
נפגשות במיוחד בנות עם מוטיבציה חזקה
ללימוד ולהעמקה בתורה ,במובן הרחב.
ביקשתי מאביטל עופרן ,מנהלת חטיבה
עליונה בבית הספר פלך ע"ש רות קורמן
בקרית עקרון ,לפרוש את העקרונות
החינוכיים המנחים עבורה ,בעבודתה עם
תלמידות בית הספר .בסיום השיחה מביאה
אביטל תובנות מעניינות ובלתי צפויות.
 אביטל ,מה אופי בית הספר?זה בית ספר קטן ומשפחתי .בתיכון יש כ200-
תלמידות ,והוא נועד להישאר בגודל הזה,
כדי לשמור על האופי המשפחתי.
 לפי איזה מדדים מחליטים את מי לקבל?אנחנו מחפשים את הזיקה ,את התלמידה
עם רצון ומוטיבציה .הסקרנית ,שצמאה
לדעת ,ושתורה ומצוות נמצאים בשיח שלה.
אנחנו שומעים ממנה איזה תהליך משמעותי
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" עולה בעייה מעניינת – בשנים האחרונות
יש השקעה מרובה בחינוך הבנות בתוך
החינוך הממלכתי-דתי .לעיתים אני שומעת
מתלמידות שהפער בינן לבין הבנים בני גילן,
גדול מדי" .הם לא מבינים אותנו" ,אני
שומעת לא פעם ...
הבנות חיות במורכבות מובנית .כך למשל,
כשאני לומדת איתן מסכת קידושין בסוגיה
של "תלמוד תורה לנשים" ,המורכבות כלפי
זכותן או חובתן ללמוד מונחת על השולחן
ואנחנו דנות בה .אצל הבנים ,הלימוד הוא
אותו לימוד מזה דורות .הם נכנסים למערכת
המֻ כ ֶֶּּרת ,ורובם לא עסוקים במורכבות הזו
ובשינוי החברתי העמוק שאנו מצויות בו.
הבנות מפתחות בשל כך חשיבה המכילה
מורכבות .זאת הכללה אבל יש בזה אמת,
וצריך לתת על כך את הדעת .לכן ,הדגש בעיניי
הוא ,איך עולים שלב דווקא בחינוך הבנים".

י"א-י"ב .היו חששות כי זו תקופה של שיא
הלחץ ,בלב בחינות הבגרות ,אבל נוצר דיבוק
חברות ,והתלמידות חזרו לבית הספר אחרי
השבת עם חיוך ענק .שבת כזו מבוססת על
כך שהבנות מביאות את השיח ,והיא חלק
מהמטרה לפתח לומדות עצמאיות.
התלמידות יוזמות ונושאות בעול ,ועל ידי כך
מפתחות את הסקרנות ומסוגלות ללמוד
בעולם מורכב ומשתנה ,מתוך יראת השם.
ג .הכרה .הכרה במי התלמידה .הכרה
בסגולות שיש לה .הכרה עם המקומות
שבהם היא צריכה חיזוק ועידוד ,ועם
מקומות שבהם היא יכולה לתרום לחברה.
הכרה בכך שהיא "שחקנית משמעות",
שהיא שייכת .מכירים במי שהיא ו"רואים
אותה".
ד .המשקפיים של המורה" .זו נקודה מרכזית
המופנית כלפי המורה .הנקודה הזו מזכירה
את "סיפור ההינדיק" של ר' נחמן מברסלב.
הדרך להעלות תלמיד מתחילה במבט
העיניים "פנים אל פנים" ,ולא מלמעלה
למטה .כשהמורה 'יושבת מתחת לשולחן' עם
התלמידה ,אז מתגלה הנקודה שממנה אפשר
לעלות למעלה .איש חינוך צריך שיהיו לו כמה
זוגות משקפיים בארסנל .אי אפשר להסתכל
על כולם באותם משקפיים ולפעמים ,גם כלפי
אותה התלמידה ,צריך "להחליף משקפיים"
בתקופות חיים שונות .אנחנו רואות את זה
במיוחד לאחר תקופת הקורונה .יש צורך
באימוץ משקפיים שרואות את המציאות
מזווית של נערה שהיתה סגורה בביתה
במשך תקופה ארוכה ,ומה עובר עליה כשהיא
חוזרת באופן פתאומי למערכת".
מה לדעתך השלכות של צמצום הפער בהשכלה
התורנית שהיה קיים בין הבנים לבנות?

לסיום אנחנו בוחנות רגע את האמירה "נשים
דעתן קלה" .אביטל לא רואה בפועל שום
קמצוץ של התייחסות מזלזלת בנשים ,באשר
הן נשים .יש תקרת זכוכית ,ויש פערי משכורת,
היא אומרת ,אבל זה לא בגלל שנשים נחשבות
לטיפשות אלא בגלל שחושבים שהן פחות
זמינות .שצרכי הבית והמשפחה מוטלים
עליהן ולכן עבודתן תהיה פחות איכותית.
"חשוב לי לציין שאנחנו דור שמבין את הערך
המרכזי של המשפחה והבית .גם אני רואה
את המשפחה והבית במקום הראשון ,בדיוק
כמו שאילעאי רואה את המשפחה והבית
במקום הראשון .בכדי לפעול בטוב במישורי
החיים השונים ,אנחנו עורכים תכנון שבועי
קפדני של לו"ז ,כדי שנוכל לשמור על
המרכזיות של המשפחה בחיינו".
ראיינה :דינה ספראי
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ק .הילה

שני הראשונים מוזרמים למט"ש שלנו,
והזרם המלוח מפונה לים דרך צינור שמגיע
לבני דרום ,אוסף איתו את הזרם המלוח של
המפעל שלהם ,מקבל טיפול מקדים במתקן
משותף של שני המפעלים ,ממשיך לעבר
מתקן טיפול ביולוגי גדול של "אגן
כימיקלים" ומטופל שם עם הזרם שלהם ,עד
לרמת טיהור מתאימה להזרמה לים.
לבסוף הוא מוזרם למרחק של  1.5ק"מ בים
ובעומק של  14מ' בערך ,אל מניפת פיזור.
עם סגירתו של המפעל בבני דרום והעברת
הפעילות אלינו ,אנחנו בונים מתקן חדש
לטיפול מקדים ,שיחליף את המתקן הישן
שתיארתי.
המתקן צריך להרחיק מהמים את המוצקים
המרחפים (חלקי מזון ,שמנים ועוד) והמתקן
הביולוגי של "אגן" ,משלים את המלאכה
בהרחקת המוצקים המומסים .בסוף
נשארים מים ומלח.

ק' הילה נקלעה בשבת האחרונה
למניין הקשתות ,והתפעלה .בעיקר התרשמה
מהכוורת .כמעט כל משתתף ומשתתפת לקח
חלק בתפילה ובעשייה מסביב למניין .בסוף
התפילה נפרדו המשתתפים מיהודה מרוז
במלים חמות ,על הליווי המסור שהעניק
למניין .יהודה הודה ,בלא מעט מבוכה ,על
שפע המחמאות שהורעפו עליו ,והזמין את כל
באי המניין לחזור לבית הכנסת ,כשיתאפשר.
יהודה ממלא את תפקידיו בבית הכנסת
מתוך מסירות ותחושת ייעוד במשך שנים
רבות ,אבל הכרת התודה הספונטנית מצאה
לה זמן ומקום דווקא במסגרת הלא
פורמלית .והנה התבשרנו ,שאכן ,מנייני
החצרות שבים לבית הכנסת .כל מניין
ואופיו ,והאנשים שעשו אותו למה שהוא.
בוודאי תקווה כמוסה שמשהו מניחוח
הספונטיות ותחושת השייכות העמוקה –
ימצא לו נתיב גם במסגרות הפורמליות שלנו.

פעילות נמרצת של יציקת בטון למתקן
לטיפול בשפכים מלוחים ליד מפעל
השימורים ,משכה את תשומת לבנו.
"יואבי" ,אנו פונים ליואב בית אריה" ,מה
בונים פה?" יואב" :במפעל השימורים שלנו
יש  3מערכות ביוב :תעשייתי ,סניטרי ומלוח.
צילם :אליקים איטלי
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אחמד מספר שהיום יש מהפכה ביחס
לרמדאן ויותר צעירים צמים ,מתפללים
ומקיימים את ההלכה והמסורת .אליקים:
"אחמד ,האם בסוף מרזים או משמינים?"
אחמד" :בסוף החודש הרוב מרזים ,אבל
חלק לא מבוטל משמינים עקב שינויים
בהרגלי האכילה .אוכלים שתי ארוחות
יחסית צפופות ,והפסקה גדולה ביניהן".
"ואיך זה משפיע על העבודה?" אחמד:
"למרות שיום העבודה מקוצר ,מספיקים
בבנייה אותו הדבר מכיוון שאין הפסקות
לקפה ,אוכל וסיגריות"" .ומה עם הילדים?
הם לומדים בתקופה הזאת?" אחמד:
"הילדים לומדים כרגיל ואפילו יותר ,כי את
שעות הפנאי ,בזמן הרמדאן ,במקום לשחק
בחוץ מקדישים ללימודים" .המדור מודה
לאליקים על השיתוף.

בימים אלו אנחנו מסיימים להקים את
התשתית (מצעים ,בטון ,אספלט ,ציפויים).
מכולות עם הציוד מספרד כבר בנמל
ובהמשך נעמיד את המכונות ,המיכלים
והמשאבות ,ונחבר הכל למתקן אחד עובד.
בע"ה נעשה ונצליח" .אמן.

יוצא לנו ,בתקופת הבנייה ,לראות
את בני דודינו מקרוב .המדור הסתקרן איך
עובר עליהם חודש הרמדאן ,ואליקים איטלי
נאות לשוחח עם אחמד עסליה ,העובד
בבנייה כ 20-שנה ,בתפקיד מפעיל כלים.
אחמד גר באום אל פחם ,כמו רוב הפועלים
אצלנו ,והוא מספר שעקב שעות נסיעה
ארוכות והעבודה בשמש ,רוב הפועלים לא
צמים אלא אוכלים מוקדם בבוקר ,בשעה
 4:00בבוקר ,ובערב – בין  7:00ל.8:00-

ה פמוטים של ארנה הכט
הפמוטים בתמונת השער היו של ארנה הכט ז"ל ,חברת קבוצת יבנה,
אישה חיונית שלא נישאה מעולם .הפמוטים ,אותם ירשה מאמה ,ניצבו
במקום מרכזי בביתה ועליהם היתה גאוותה .בערוב ימיה ,כשחלתה,
סעדה אותה רוחי ברטוב ,ונוצר ביניהן חיבור עמוק .כשארנה חשה
שסופה קרב ,החליטה לחלק את חפציה ביד חמה ,והעניקה לרוחי את
הפמוטים .רוחי" :התרגשתי מאוד מהמחווה וראיתי בו מעין צו לשמור
על זכרה של ארנה .לערוך טכס ביום השנה לפטירתה ,להדליק נר נשמה,
לומר בשבילה 'יזכור' ולספר עליה .היא נפטרה ב-ט' באדר א' .רצה הגורל
וגדעון נפטר ב-ט' באדר ,ומאז אנחנו בדרך כלל מצרפים אותה לאזכרה
המשפחתית" .ולסיום רוחי מוסיפה" :מצער שדווקא ארנה ,שהפמוטים
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האלה היו כל כך יקרים ללבה ,לא הדליקה מעולם נרות שבת ,כי
במסורת הייקית שממנה באה  -אישה שאינה נשואה לא מדליקה נרות".
בסוף הכל זה עזרה הדדית  /שמוליק ליברמן
ברצוני להעלות כמה נושאים חשובים,
שיכולים לשפר מאוד את רמת שביעות הרצון
מהשימוש ברכבים ,לטובת כולנו.

✓ דגש נוסף בעניין ההזמנות:
יש לציין רק איזה רכב אתם
צריכים ולא לסמן מה לא ,כי בפועל זה יכול
"לתקוע" לכם את ההזמנה .אפשר לכתוב
בהערות כל דבר שתרצו לציין ,העדפה כזו או
אחרת וכו' ,ניתן גם לשלוח אליי או לחני
וואטסאפ עם הערות ובקשות.

ה זמנות :
✓ ככל שלסדרן יהיה יותר מידע על הנסיעה,
הוא יוכל לדאוג יותר טוב לסידור .לכן
כשמזמינים נסיעה ,חשוב מאוד לדייק
בפרטי ההזמנה ,על מנת שנוכל לשבץ באופן
נכון ומדויק את הרכבים לפי הצרכים:

✓ הזמינו רכב בזמן!!! יש יותר מדי מקרים
שבהם אני בודק ב 20:00-שכל השיבוצים
למחר מסודרים ,ובבוקר אני מגלה עוד 6
הזמנות חדשות מהלילה שלא שובצו ,ואני
מנסה למצוא פתרונות בדוחק בזמן שנותר.
עדיף להזמין רכבים  48שעות מראש ואז לא
תהיה שום בעייה לשבץ את המקרים
הדחופים.

✓ חשוב לדייק בציון מספר הנוסעים
הצפוי – לדוגמא ,אם מזמין מציין בהזמנת
רכב גדול באופן אקראי  9נוסעים ,כאשר
הוא צריך בפועל להסיע  ,8או לחלופין מזמין
רכב ל 7-למרות שהוא מסיע  ,3זה לא תקין.
צריך לזכור שגם בקטגוריית "הרכב הגדול"
יש רכבים שונים עם מספר מושבים שונה מ7-
עד  ,9ולפעמים המושב "הנוסף" הוא זה
שיכריע אם למשפחה בת  6נפשות יהיה רכב
לנסיעה או לא .בייחוד לקראת שבתות וחגים
צריך להתחשב .הציבור צריך להבין שלכל
פעולה שלו יש השפעה מיידית על אחרים.

עיכו בים ו ביטולים:
✓ עיכוב במועד החזרה  -אם קורה משהו
ואדם מתעכב  -שיודיע לי .אמנם נכון
שהמערכת מחליפה באופן אוטומטי רכב,
אבל המערכת לא יכולה להפעיל שיקול דעת.
המחשב עובד בעיכוב ( (delayשל רבע שעה
ולא תמיד מסוגל להחליף .בניגוד למחשב,
סדרן יכול להפעיל שיקול דעת ,לשקול את
מכלול הנתונים ולמצוא פתרונות.

✓ כך גם לגבי דיוק יעד הנסיעה .יש הבדל
בין יעדי הנסיעה השונים ואנו עושים תיעדוף
צרכים לפי יעדים .לדוגמא ,יש הבדל בין מי
שנוסע לקרית שמונה ולמי שנוסע לראשון
לציון מבחינת כוח הרכב ,ואנחנו רוצים שאף
אחד לא יחרוק שיניים עם קיה פיקנטו
קטנטנה בעליות לגולן.

✓ לגבי ביטולים  -אנחנו עושים מאמצים
לדאוג שלכולם יהיה רכב ,בייחוד בשבתות
וחגים ,לכן אם מישהו יודע על ביטול של
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✓ ובהקשר הזה חידוד ספציפי ,בנוגע
לנורות החיווי! – חשוב לשים לב לנורות,
להכיר את הנורות השונות .יש במשרד סידור
רכב פלקט של כל נורות הרכב .כמו כן ,כל
אחד יכול לכתוב בגוגל "נורות תקלות ברכב"
ולקבל ציור ופירוט של כל הנורות .אם
נדלקת נורת תקלה – נא לא לנסוע עם
הרכב!!! אם למישהו נדלקת נורה ,תודיעו לי
מיידית ,לפני שממשיכים בנסיעה ,אחרת
האדם הבא יעלה על רכב תקול.

נסיעה ,שלא יחכה לרגע האחרון אלא יבטל
מראש ,ובטח ובטח שלא נגיע למצב שנסיעה
נמחקה לבד אחרי שעה .שוב ,המשמעות
הישירה היא שלמישהו אחר לא תהיה
הזמנה זמינה ,וחבל.

ניקיון :
✓ חשוב מאוד להחזיר רכב נקי .אין צורך
לצחצח אבל כן צריך להחזיר בצורה נעימה,
ושלא יהיה מטונף .יש הרבה מאוד מקרים
של רכבים שמוחזרים מלאים בעטיפות,
לכלוכים ,חול ים ,קפה או נוזל אחר שנשפך.
יש לאסוף את הזבל ,לעבור עם מגבון על
נוזלים ולשאוב ,במידת הצורך.

רכב של א נשים שעובדים בחוץ :
✓ יש לנו קצת למעלה מ 30-כלי רכב
עבודה.
לצורכי
לאנשים
שצמודים
המחויבות של אנשים אלה היא לדאוג לרכב
 לניקיון ,לתקינות  -שמן ,מים ,מים בווישריםולחץ אוויר ,ופעם בכמה זמן  -פשוט לקפוץ
למוסך ולראות שבודקים שמן ומים.

תקלות:
✓ צריך לזכור שעובדי ענף הרכב עוסקים
בתקלות ,אבל על מנת שנוכל לטפל בכל בזמן
 אל תשאירו רק לנו את האיתור שלהתקלות 'על הבוקר' .אני מבקש ,לפני
הנסיעה ולאחריה לעבור מסביב לרכב לראות
שאין פגעים ותקלות ,בדגש על פנצ'רים .אם
יש תקלות ,בבקשה להודיע בטופס דיווח
תקלות או בפנייה אליי.

✓ נא לעשות הזמנות של נסיעות קבועות
רק שבוע מראש! כשמזמינים הכל חודשים
מראש ,התוצאה היא או שאנשים לא
מבטלים ורשומים לנסיעת עבודה באמצע
יום כיפור או יום העצמאות ,או שהם
חוסמים את כל שעות הסידור לרכב מסוים,
חודשים מראש .לא הגיוני שאדם יודע בדיוק
את שעות העבודה המדויקות שלו שלושה
חודשים מראש .אם לא השתמשת ברכב
שלך ,אם הזמנת רכב ל 9.00-בבוקר אבל
נסעת רק ב ,12.00-זה מונע מאדם אחר
שימוש ברכב .אני מתחייב שמי שיזמין
שבוע מראש ,יקבל רכב.

✓ נסיעה ללא הכרת הרכב  -אנחנו
מחזיקים מספר רב של רכבים שונים זה
מזה .דבר ראשון  -באחריות האישית של
הנהגים לא לעלות על רכב שהם לא למדו
עליו .הדבר הנכון הוא לעבור תדרוך מקיף
ממני או מכל אדם אחר שמכיר את הרכב.
לא בפטפוט של  20שניות אלא בהסבר מקיף,
בייחוד על רכבים חדשים .חשוב להזכיר
שלעלות על רכב ללא היכרות מוקדמת זו
עבירה על החוק.

חניות:
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✓ חייבים לחנות ברוורס ,במיוחד בקיבוץ.
אנחנו הורסים טמבונים בסדר גודל של
 ₪ 300,000בשנה (!!!) .אם מישהו לא יודע
לחנות ברוורס ,שיבקש מחבר/קרוב משפחה
קורס מזורז.

ומשקיעים בכל בוקר בתיקון התקלות ,על
מנת שהרכבים יצאו בזמן ,לחני רגב שעונה
לאנשים בכל שעות היממה .חשוב לי להגיד
לציבור ,שבסוף  -הכל זה עזרה הדדית .כל
הדגשים שצוינו הם כדי שנוכל לעזור אחד
לשני ולדאוג לחוויה חיובית בשימוש של צי
הרכבים המשותף שלנו .שכל אחד ירגיש
כאילו מדובר ברכב הפרטי שלו.

✓ לא ללחוץ את הגלגלים למדרכות! כל הלחץ
יושב על הגיר והורס את הרכב ואת הצמיגים.

משפט לסיום :
חשוב לי להוקיר תודה לכל עובדי ענף הרכב:
המוסך וסידור הרכב ,שעובדים קשה

משולחן תרבות
❖ "ירושלים של זהב  "...ערב שירים עם הזמרת
שולי נתן לכבוד יום ירושלים ,יתקיים ביום ראשון,
כ' באייר ( )2.5בשעה  19:30בפרגולת חד"א.
הערב בחסות המתנ"ס.
❖ "קפה ספרות" עם נגה רפל וילדיה – עמית ,איתמר ושלומית "-ואתאהב
בסופה" -ערב בסיפור ושיר ,על התמודדותה של משפחה עם גידולה של רעות -
ילדה בעלת צרכים מיוחדים ,מאתגרת במיוחד .ביום רביעי ,כ"ג באייר ()5.5
בשעה  20:30בבית עקד.
❖

טיול יום ירושלים לאיזור טיילת ארמון הנציב
ביום ראשון  ,כ"ז באייר ( ,)9.5ההרשמה המקוונת
בעיצומה ,עד יום רביעי ,כ"ג באייר ( )5.5הטיול באישור
עיריית ירושלים והמשטרה.

❖ "לקראת שבת לכו ונלכה" -קבלת שבת ישראלית עם עופר כץ וורדה גולדנברג
ביום שישי ,ג' בסיון (.)14.5
ימים טובים לכולנו!
ועדת התרבות.
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שמיטה ישראלית

הקיבוץ הדתי מזמין את הציבור לערב עיון בנושא

מה עניין שמיטה אצלי?
התבוננות מחודשת בחיבור למצוות השמיטה
ב ,2/5-יום ראשון כ' באייר ,בזום ובפייסבוק לייב.
 - 17.20הרב ד"ר יוסף זלוטניק  -רב ישיבת הקיבוץ הדתי מעלה גלבוע
פירות השביעית  -קדושה הצומחת בקרבנו
 - 18:15הרב יוסי פרומן  -ראש צוות בית מדרש להתחדשות רב ישיבת מחניים
סדנה  :שמיטת כספים
 - 19:20הרבנית דוקטור מיכל טיקוצינסקי  -ראש בית המדרש לנשים בהיכל שלמה (הרצוג)
מצעים מנותקים  -מבט הלכתי
 - 20:30מה ב י ן כוונת התורה לשמיטה שלנו ?  -פאנל בהשתתפות
הרב אורי ליפשיץ  -ראש ישיבת שיח יצחק ,לשעבר רב קיבוץ טירת צבי
הרבנית דוקטור תרצה קלמן  -יועצת הלכה ,מייסדת אתר הייעוץ הלכתי לנשים
הרב יובל שרלו -ראש ישיבת אורות שאול ,ראש תחום אתיקה בצהר

תיעוד חפצים בבית האדום
בימים שני עד רביעי ,כ"א עד כ"ג באייר 3-5 ,במאי ,תתקיים ב"בית האדום"
פעילות של רישום ותיעוד ,מטעם המיזם "ארץ חפץ".
פעילות זו תתבצע על ידי צוות מומחים ,ולצידם חברים מהקבוצה,
וכן כמה מתנדבים מחוץ לקבוצה.
שעות הפעילות 8:30 :עד .15:30
כל המתעניינים מוזמנים לבוא ,להתרשם ,לספר,
ואף לסייע בתהליכי הרישום.
לפרטים אפשר לפנות אל עדנה או יסכה.
בואו בשמחה!
ועדת מורשת וצוות הבית האדום.
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לקראת עונת החופשים ...
רישמו ביומניכם,
את ט"ו באב השנה נחגוג במופע פ"ז 5
שיתקיים ביום חמישי ,אור לי"ד באב22.7 ,
(למשתתפים ,חזרה גנרלית ב)21.7-
אל תחמיצו!
צוות צוות הפ"ז  -שושי זלקינד ,יפעת כהן ,נדב עמיר ,עידו עפרוני ,גפן עפרוני ועדי קריק

מזל טוב ושפע ברכות הצלחה  -לצעירים שלנו !

לאלעד שיריאן (הקשר) ,על שי חרורו מחיל הים והגעתו ל"שנת בית"
בקיבוץ .אלעד עובד בענף המזון .שתהיה תקופה משמעותית וטובה!
לרעות לסלוי ,על כניסתה לקבע בעצמאות כלכלית .רעות משרתת כמ"מ
בחוות השומר .מצדיעים לך ,רעות!
לרן צרויה ,על שחר ורו משירות קבע ביחידה הטכנולוגית של חיל
המודיעין ,והמשך דרכו עם יעלי בעצמאות כלכלית מחוץ ליבנה  -בהצלחה
והמון הנאה בטיול הגדול!
לסמי תדהר וצ'יקי (רון) אריאל ,על סיום " שנת בית" בזיתיה ובגד"ש
ויציאתם לעצמאות כלכלית בקיבוץ .בהצלחה רבה בדרככם החדשה!
לפז בגלייבטר ,על המעבר לתל אביב  -תהני מהעיר הגדולה ותוציאי גם
את נשות תל אביב לפזז!
לרונן בלנקשטיין ,לרגל נישואיו לענבר  -המון המון מזל טוב!
אחרון חביב  -ליובל וולף ,על קבלת אות הצטיינות של אוגדה  98לרגל יום
העצמאות  -גאים בך מאוד !
אוהבים ומחבקים,

ועדת הצעירים

ביום רביעי כ"ג באייר ( )5.5בין השעות 15:00
ל– ,19:00תתקיים מכירת נעלי איציק ,קולקציית
קיץ .במשטח.
בברכה ,עפרה
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משולחנה של הנהלת קהילה  /שמשון
מגיעים לארוחת הבוקר ,בדרך כלל פנים-
ענפית ,לאחר כחמש שעות עבודה.

פתיחת ארוחת הבוקר בחדר האוכל
סביב האפשרות לחזור ולחדש את ארוחת
הבוקר בחדר האוכל חזרה במוסדות שאלת
מבנה יום העבודה שלנו ביבנה .עד
להתפרצותה של הקורונה ,חלק ניכר
מהחברים פתח את יום העבודה בבוקר
בשתיית קפה בחדר האוכל אליה נלוו
אירועי משנה שונים כמו :לימוד תורה,
שיחת רעים ,תכנון יום העבודה ועוד.
כתוצאה מכך תחילת יום העבודה נדחה
והתארך לכיוון השעה  .7:00משם הלכו
החברים למלאכת יומם ,אותה רבים
הפסיקו כעבור כשעה וחצי בכדי לגשת
לארוחת הבוקר בחדר האוכל ,הפסקה
שארכה בין חצי שעה לשעה .הפסקה זו
גררה בהרבה מקרים לקטיעת רצף העבודה
בענף ולאיבוד זמן יקר.

על מנת להתייעל אנו מבקשים ליצור רצף
של עבודה עד ארוחת הצהרים .חברים
יגיעו לעבודה לאחר שתיית קפה או ארוחת
בוקר ויתפנו לעבודה יעילה ורצופה עד
שעות הצהרים .לשם כך אנו מבקשים
לסיים את זמן ההגשה של הארוחה עד
שעה  .8:00אנו מודעים לכך שיש חברים
שמבנה העבודה שלהם שונה ,או שהגיעו
לגיל בו הם פטורים מחובת עבודה ,אך גם
במבנה החדש יתאפשר להם להגיע לחדר
האוכל לפני שעת הסגירה ולאכול בנחת
ולהיפגש עם חבריהם.
ועדת שירותים שדנה בנושא ראתה חשיבות
בפתיחת חדר האוכל בתקופת החופש
הגדול ובחול המועד כפי שהיה עד כה ,עד
השעה  ,9:00וזאת בשל העדיפות של ימים
אלה מבחינת החברים ,בעיקר המבוגרים
ומבחינת
משפחה,
בני
המארחים
התארגנות מערכת החינוך .בהתייחס
לנקודה זו ניתן יהיה להחריג זמנים אלה
ולהאריך בהם את זמן ההגשה של
הארוחה .עלתה בצדק גם שאלת ארוחת
הבוקר ביום שישי ,שעבור רוב החברים
הינו יום פנאי ובוטלה בו ארוחת הצהרים.
לכאורה נכון ביום זה להגיש ארוחת בוקר
מאוחרת יותר ולתגבר

על מנת לקבל חוות דעת מהענפים עצמם
עלה הנושא הזה לדיון בפורום מנהלי ענפים
ושם היתה הסכמה כמעט מליאה שקטיעת
רצף העבודה לטובת ארוחת הבוקר היא
קושי שצריך ונכון למצוא לו פתרון .חלק
מהענפים כבר מתמודדים עם השאלה
והפתרון שלהם הוא הפסקה קצרה לצורך
ארוחת בוקר במסגרת הענף .למען הגילוי
הנאות ,בחלק מהענפים מתחילים את
העבודה מוקדם בבוקר ,כך שהעובדים
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את הצוות של חדר האוכל בתורנים נוספים,
וזאת בשל מחסור כ"א בחדר האוכל בימי
שישי.

נראה לנו שזה הזמן המתאים לצאת לדרך
כדי לציין באופן משמעותי את היותנו
חברה רב-דורית החוגגת יום הולדת .80
דגנית גלס לקחה על עצמה לעמוד בראש
הפרויקט.

נכון ,קשה לשנות הרגלים ,ואת המבנה
המיוחד של ארוחת בוקר ביבנה ,שככל שאנו
יודעים אין לו אח ורע בקיבוצים אחרים .נכון
שחדר האוכל היא התכנסות חברתית שיש
לה חשיבות אך בשקלול הנסיבות ההצעה
שלנו נראית לנו סבירה ומידתית .הנושא
יידון באספה הקרובה בשבוע הבא.

בצוות ההיגוי שישרטט את מפת האירועים
שותפים מספר חברים :שרה בלנקשטיין,
שושי זלקינד ,נעמה טסלר ,אלי כהן ,יפעת
כהן ,נחמיה רפל ,נדב עמיר ,עדו עפרוני,
רחל ויצמן (תרבות) ,שמשון גוטליב (הנהלת
קהילה).

יבנה בת  80ו...
הפקת אירועי שנת ה 80-נדחו בגלל מגפת
הקורונה .נמנענו מלהקים צוות לגיבוש
תוכניות כל עוד העתיד לוט בערפל .כרגע

אנחנו מאמינים שלמרות שהאירועים
יתקיימו כשנהיה כבר בני  81נרגיש עדיין
כצעירים בני 80

לאבי ששון
צרור ברכות
לקבלת תואר פרופסור!
שתמשיך ללמוד וללמד,
ְל ַׁש ֵּ
מר ולעשות!!
בית קובצת יבנה

שבת שבע ברכות של יאיר טסלר ובח"ל מעיין שוחט תחול אי"ה בשבת פר' נשא,
י"א בסיון ( 22/5השבת לאחר חג השבועות) .החתונה תיערך מחוץ לקבוצה.
* תזכורת :בשמחות תינתן לבעלי השמחה עדיפות בקבלת דירות האירוח.
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הציטוט השבועי

"בתפילת הוידוי אנחנו מסיימים בשני סוגי חטאים:
על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד
ועל חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב.
לפעמים חייב אדם לי תן את הדין על שהוא פועל יותר מדי,
ו לפעמים על שאיננו מגיב כלל .אלו ואלו בחזקת חטא.
המתקנים בדורות הקודמים עמדו בסכנת "בתשומת-יד" בגופי
הלכות .דורנו עלול לחטוא בתמהון-לבב ,ונדע שגם לא-לעשות
הוא חטא".
(מתוך העזבון של צוריאל אדמנית ,בתוך הזרם ונגדו ,עמ' " ,446השלכות
התמורות ביחסי גולה  -ישראל על הויתנו הדתית").

אחות כוננת בשבת פר' "אמור" – אילה
* שעות הקבלה של ד"ר מיטל במרפאה יפורסמו ביום ראשון בקבוצת הוואטסאפ "ידיעות
יבנה".

* ביום שלישי כ"ב באייר ,4/05 ,ענף הבריאות בטיול ענף .ביום זה המרפאה
סגורה.
במקרי חירום בלבד יש לפנות לאחות תורנית.
* ימי שישי במרפאה :יום שישי ה – –30/04המרפאה סגורה .במקרים דחופים בלבד,
ניתן לפנות לאחות בית סביון .ב –7/05-גלית.
* תזכורת!  -בדיקות דם ,יש לתאם תור מראש מול המרפאה.
* אנשים ללא תו ירוק מתבקשים לתאם מראש הגעה למרפאה ,על אחת כמה וכמה ,מי שמרגיש
לא טוב ,אסור לו להגיע למרפאה אלא עליו ליצור קשר טלפוני.
חירום :אחות בכוננות  ,4000 -איחוד הצלה – 1221
רק בריאות ,צוות המרפאה
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חצי  /נתן זך

ּבֹורחַ
חֲ צִ י י ֵָרחַ ֵ
מֵ חֲ צִ י עָ נָן,
חֲ צִ י ָאדָ ם חֹוצֶּ ה
חֲ צִ י כְּ בִ יׁשְּ ,מ ֻצנָן.
ית
חֲ צִ י מַ עֲשֶּ ה ׁשֶּ עָ ִש ָ
הָ יָה מֵ בִ יׁש
ּובְּ כָל ז ֹאת הֶּ ְּחל ְַּט ָת

וַחֲ צִ י גֶּבֶּ ר מֵ ִׁשיב
ַרק חֲ צִ י ְּתׁשּובָ ה
וַחֲ צִ י ַנע ֲָרה
ֶּנ ֱעלֶּמֶּ ת כְּ מֹו ל ֹא הָ י ְָּתה

וְּ ִהנֵה חֲ צִ י עֵ ץ ִמ ְּתכֹופֵף
לְּמַ חֲ צִ ית גָבְּ הֹו
ׁשֹואלֶּת
וַחֲ צִ י ִאשָ ה ֶּ

וַחֲ צִ י חַ יִים ְּמג ְַּש ִׁשים
ַאחַ ר חֲ צִ י מּובָ ן
וַחֲ צִ י ז ֵָקן צֹועֵ ק:

ָאז זֶּה כֵן ,אֹו ל ֹא?

אֲ נִי עֹוד כָאן!

ַל ֲעבֹר ֶּאת הַ כְּ בִ יׁש.

על השירים :יצחק ברוכי

הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :

המערכת :דינה ספראי ,טליה גולדנברג ,רעיה זלקינד ,ניר יעקבי ושרית פישביין.
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