שבועון קבוצת יבנה
ז' בניסן תשע"ח
()23.3.18

שבת פרשת "צו"  -שבת הגדול
צאת השבת –19:32
כניסת השבת – 18:32
שבועון מספר 1293
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פרשת "צו"  -שבת הגדול
ליל שבת
18:32

הדלקת נרות

רבע שעה

לאחר הדל"נ מנחה ,קבלת שבת וערבית

שבת
07:30

דף יומי בבית המדרש

08:30

תפילת שחרית  /אחרי התפילה יתקיים שיעורו אסף כהן

10:00

תפילת ילדים בקומת הביניים של בית הכנסת

13:30

תפילת מנחה גדולה

13:00

תהילים לנשים  -בבית המדרש

13:50

שיעור בס פר תהילים בבית משפ' נח חיות

16:30

שיעור גמרא בבית המדרש  -הרב אילעאי

17:15

תפילת מנחה קטנה בבית הכנסת  /לאחר התפילה שיעור "צורבא מרבנן"

19:32

צאת השבת

13:15

הבית האדום פתוח למבקרים למשך שעה

17:00

משק הילדים פתוח למבקרים למשך שעה

שהשמחה במעונם
מזל טוב למשפחת דגני לנישואי מיטל עם בח"ל שי גיל וברכות לכל המשפחה.
מזל טוב לאלדד וחגית שמעון לבת המצוה של הנכדה חרות בתם של עמית ורבקה.
מזל טוב לרוחי ברטוב לרגל בר המצוה של הנכד שגב בנם של שירי וקובי רונן
פרתי על הודעתו המשמחת שבכוונתו להינשא עב"ל מעיין סמוכה.
מזל טוב לאהד א :21
מזל טוב להורים צבי ולאה ולכל המשפחה.
מתחילים ב6:00-

תפילת מנחה-ערבית בימות החול

בבית הכנסת 18:50 -
בשכונה הצפונית  -מנחה –  18:30ערבית– 20:30
בשכונה הדרומית – מנחה – 18:00

ערבית– 20:15
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למשך שבוע ,מ  -ז' בניסן ועד
י"ד בו ( ,)30.3 – 23.3תפילת
שחרית בימות החול תתחיל
בשעה .06.00

(הגבאים)

שבת הגדול – על שום מה?
בין הטעמים השונים מפני מה השבת שלפני חג הפסח קרויה ״שבת הגדול" ,אנו מוצאים
ב״כל בו״ את הטעם הבא :לפנים היו נוהגים בקהילות ישראל לאפות לשבת זו בכל בית חלה
גדולה — וקראו לה ״חלת עני" — ,ולחלקה בין העניים .ועל שום כך נקראה שבת זו ״שבת
הגדול" ,השבת של החלה הגדולה .בספר ״כתר שם טוב" של רבי שם טוב גאגין מובא,
שבמקומות רבים קרויה גם השבת שלפני חג השבועות ״שבת הגדול׳ ,ושמשום כך נוהגים
לומר בשבת זו פיוטים בדומה לשבת שלפני פסח .ויש מקומות שהיו נוהגים לקרוא לכל שבת
שלפני חג ״שבת הגדול״ :לפני פסח ,לפני שבועות ,לפני ראש השנה ולפני סוכות( .יאושזון)
משהו על תורנות כהנים
לאורך פרשת "צו" אנו פוגשים מספר פעמים בביטוי "הכהן המקריב" .במה דברים אמורים?
הכהן המכהן בתפקיד ,היה מביא לביתו את הנותר מהקורבנות שהקריב .ישנם סוגים שונים
של קורבנות :יש קורבן שכולו נשרף על המזבח ולכהן לא נותר ממנו כלום ויש קורבנות
המותירים לכהן נתחים מהעולה" ,חזה התנופה"",שוק הימין" וכו' ,כדי למנוע קנאה
ותחרות על הנתחים ולעשות צדק מצאו פתרון .נקבעה תורנות יומית בין הכהנים .לפיכך
זכה כל אחד בחלקו באופן אקראי על פי התורנות אליה שובץ ,ולאורך זמן לעיתים שפר עליו
גורלו ולעיתים חזר הביתה בידיים ריקות( .שנזכה שֶׁ יִּ בָּ נֶׁה )

תודת הגבאים
תודה לגוגל (מרדכי בר דרומא) על האחריות שנטל על עצמו בארגון
שיעורי ערב השבת בתקופת שעון החורף.
גוגל עושה זאת בהתמדה למעלה מעשור ועדיין לא נאמר השיעור האחרון.
נתראה בחורף הבא.
לתודה מצטרפים משתתפי השיעורים
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דרשת השבת הגדול
דרשת שבת הגדול בנושא " -תשובת הבן הרשע  -בין זהות לשייכות"
תתקיים בע"ה בשבת הקרובה בשעה  17:30בבית הכנסת.
הרב אילעאי

הלכות הכשרת המטבח לפסח
כלים שהשתמשו בהם לחמץ בחום עם נוזלים ,יש להגעילם .כלים שהשתמשו בהם
בחמץ בחום ללא נוזלים ,יש ללבנם .כלים שהשתמשו בהם לחמץ בקר בלבד – יש
להשרותם  3ימים במים ויש שנהגו להכשירם ע"י ניקוי טוב בלבד.
כלי עץ ,כלי חרס וכן כלי פלסטיק שיש בהם חריצים – אין להכשירם לפסח.
כלי זכוכית – יש שהתירו ע"י ניקוי בלבד ויש שדרשו להשרותם במים  3ימים.
כלי דורלקס ופיירקס ,יש שהתירו ע"י הגעלה.
לפני הה געלה יש לנקות את הכלי היטב מבפנים ומבחוץ .כמו כן ,אין להשתמש בכלי
 24שעות לפני ההגעלה (אין צורך בהמתנה זו לפני ליבון של כלי).
את השיש והכיורים יש לנקות היטב עם חומר ניקוי ולאחר מכן יש לערות עליהם
מים רותחים.
חצובות הגז צריכות ליבון.
את התנור יש לנקות היטב עם חומר ניקוי ולאחר מכן יש להסיקו על הטמפרטורה
המקסימלית כחצי שעה.
תבניות האפייה והרשתות של התנור צריכות ליבון.
פלטה של שבת  -יש לנקותה ,לחממה בחום גבוה למשך שעתיים .יש המחמירים אף
לערות עליה מים רותחים (חשוב לזכור לנתק מהחשמל!).
מיקרוגל – יש לנקותו ,להמתין  24שעות ,ואז להניח בו כוס מים ולחממה עד למצב
שחלק מהמים יתאדו ,יש להשתמש בכוס הכשרה לפסח ,ועדיף להוסיף למים חומר
ניקוי פוגם.
מדיח כלים – יש לנקות את המסננים ,לאחר מכן יש להפעיל את המדיח עם המגשים
בתוכו ,בתכנית הארוכה והחמה .יש להמתין  24שעות לאחר ההדחה האחרונה של
כלי חמץ ,לפני פעולת ההכשרה.
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שולחן אוכל – יש לנקות היטב ,ולערות עליו מים רותחים מכלי ראשון .לחילופין ניתן
להסתפק בכיסוי השולחן במפה ,בניילון או בשעוונית.
סירים ניתן להגעיל .מחבתות – יש המגעילים ויש המלבנים .מחבת טפלון – אין
להכשיר.
בקבוק פלסטיק של תינוק – יש המחמירים להחליף .ניתן לנקותו היטב ולהגעילו.
קומקום חשמלי ומיחם – אם משמשים רק למים ,אין צורך להכשיר ודי בניקוי .אם
מחממים אוכל על מכסה המיחם ,יש להגעיל את המכסה.
תרופות – תרופה (שאינה כשל"פ) שיש בה טעם ,כגון סירופ וכדומה ,אסור לאוכלה
[מלבד חולה שיש בו סכנה] ,אולם אם טעמה של התרופה מר ,ניתן לאוכלה בפסח ,גם
ללא הכשר ,מכיוון שהיא נפסלה מאכילת כלב .יש שנהגו להחמיר ולהשתמש אך ורק
בתרופות שידוע שאין בהם תערובת חמץ .אולם בשום אופן אין לחרוג מהוראותיו של
הרופא.
חומרי ניקוי  -מכל הסוגים ,אינם צריכים הכשר לפסח.
משחת שינים – אם מוסיפים לה טעם ,צריכה הכשר לפסח.
מכונת קפה – אם משמשת רק לקפה ,אינה צריכה הכשר לפסח ודי בניקוי יסודי .יש
המחמירים לערות מים רותחים על כל חלקיה.
הרב אילעאי

שבת הגדול – לימוד משותף בחברותא

"ממשה עד משה לא קם כמשה"
ילדי כיתות א'-ו' והוריהם
מוזמנים ללימוד משותף בחברותא

בשעה  17:30באולם אירועים
הלימוד יהיה סביב דמותו של הרמב"ם.
בתוכנית הצגונת ולימוד דף מקורות הורה וילד.

בואו בשמחה!  -הצוות החינוכי.
לאחר פסח ,מפרשת "תזריע -מצורע" ,נלמד כל שבת מפסח עד חג שבועות,
בשעה  17:30לימוד משותף להורים וילדים .פרסום בהמשך.
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זאת הדרך שלך – "צהלולם" במכינת צהלי
ע"ש תמר אריאל  /נעמה סולטניק
במוצאי שבת האחרון היה לנו ,במכינת

במכינה (בעצם ,אין דבר כזה "שגרה"

צהלי בעין צורים ,אירוע מיוחד ומרגש.

במכינה) הלך ונרקם לו ערב "צהלולם".

הדתיות

אם בתחילת הדרך חשבנו שנזמין רק

באמצעות ערב שירה משותפת של השיר

חיילות ,מהר מאוד הבנו שצריך להרחיב

"בדרך שלך" של עידן עמדי.

את השורות ,כי נשים רבות פנו אלינו

למי שלא מכיר את הרעיון של שירה

בבקשה להשתתף באירוע .ואז התחילו

משותפת אסביר בקצרה :מתכנסים
יחדיו עשרות או מאות

מה שאנחנו קוראים להם בדיעבד
"סדרה של ניסים" שהפכו

אירוע

הצדעה

לחיילות

אנשים (ולפעמים אלפים)
בערב אחד כדי לשיר שיר

את האירוע לכל כך נכון,
מדויק ועוצמתי .לא אפרט

אחד  -בכמה קולות.
בתחילת הערב מסווגים את

כאן ,אבל רק אגלה שכל מי
שהיה מעורב באירוע –

הקהל לקולות ,מתפצלים ועושים בנפרד
חזרה של כשעה על כל קול ,ואז

מעולם לא עשה דבר כזה קודם לכן! אז
נס חבר לנס ,ובחסדי שמיים ,זכינו

מתכנסים יחד לשיר בהרמוניה במגוון
קולות .הערב מוקלט ,ואחר כך

לערב מרומם ומרגש עד מאוד.
בתקשורת היו לא מעט

מוציאים סרטון של השיר והאירוע.
לפני כחודש וחצי מיכל נגן ,ראש

ואזכורים של האירוע ,כשבעיקר ניכר
הניסיון לצבוע את הערב כמחאה נגד

המכינה ,העלתה את הרעיון שנעשה ערב
כזה אצלנו .רצינו ערב כייפי ,שונה

הרבנים שיצאו נגד גיוס נשים לצבא.
אבל את האמת הפשוטה יש לומר:

לגמרי ממה שהיכרנו ,עם אמירה שכולה

האמירות

לעיתים

תמיכה בחיילות הדתיות באשר הן,

מקוממות ממש ,אבל איננו עסוקות

ובחניכות שלנו שתהיינה בקרוב חיילות.
חשבנו שאין יותר ראוי ומתאים מאשר

בהן .יותר ויותר צעירות דתיות,
רציניות ,אחראיות ,מוכשרות ,ציוניות

לעשות זאת לפני יום העצמאות ה70-
של מדינת ישראל .וכך ,תוך כדי שגרה

וערכיות – בוחרות כיום להתגייס
לצבא .הן עושות זאת מתוך תחושת

עמוסה ומבורכת של שלוש קבוצות

מחוייבות ושותפות בחברה הישראלית,
מתוך בחירה והבנה אמיתית שלהן,
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הללו

מצערות,

כתבות

שבכך הן דווקא נותנות ביטוי

לתמיכה והכוונה של החברה

נכון לערכים שהן ספגו ,ולא

ממנה הן באות .אז בחרנו

הן אלה

לחזק אותן ,לתמוך בהן ו...

כמחאה או כמרד.

העומדות לנגד עינינו .רבות מהן

לשיר! והיה נפלא.

מבינות שהבחירה הזו אינה

בימים אלה עובדים במרץ על

פשוטה כלל ועיקר ,ויהיו להן,

הפקת הסרטון של השיר.

כמו לבחורים הדתיים בני גילן,

אשמח לשתף אותו אתכם
כשהוא יצא בקרוב.

אתגרים רבים בצבא .אך בשונה

חג שמח נעמה סולטניק

מהבחורים הדתיים ,הן לא תמיד זוכות

(נעמה החלה השנה לעבוד כמנהלת מכינת צהלי )

שבעים בשבע
לרגל שנת השבעים נחזור על המיזם המוצלח של לימוד קהילתי בימי ספירת העומר.
הפעם נלמד מתוך "משנה תורה" לרמב"ם .כל משפחה
תקבל חוברת ובה שבעים הלכות ללימוד בשבעה
שבועות .את ההלכות ליקטו חברינו אברהם שטיין ויוסי
בן טולילה ,והן תכלולנה ביאור של מהדורת מפעל משנה
תורה אשר שם לו למטרה להגיש בפני הקהל הרחב את
מפעלו של הרמב"ם.
מסגרת הלימוד תהיה משפחתית -בחברותות שיתארגנו
לכך .בנוסף ,אנו מציעים לייסד קבוצות לימוד בענפי
המשק השונים ,ענפי השירותים ,ועוד ועוד...
שיעורים בנושא יינתנו ,בע"ה ,בכל שבע השבתות בשעות אחה"צ.
בהמשך יפרסמו צוותי החינוך את מועדי השיעורים לילדים ולנוער.
שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

הוועדה לענייני דת והצוות המארגן
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המירוץ אל ה 70-קבוצת יבנה
ביום העצמאות הבא עלינו לטובה ,נקיים במסגרת הפיקניק
את "המרוץ אל ה - 70-קבוצת יבנה" .המרוץ מקשר בין
אירועים ,שהתרחשו במדינה במהלך שנותיה לבין אירועים
או דמויות שהיו כאן .בהצלחה!!
צוות המירוץ אל ה 70-קבוצת יבנה וועדת תרבות.

התשובה:

החידה של רמי עפרוני מהשבוע שעבר:
ויהי בימי הווזיר סיר ברנרד ג'וזף
כשהלכו וקרבו ימי הרעב
ויקבוץ את כל התוצרת
ויספק ויקצוב לכל בית אב
כפי מספר פיותיו
ובביתנו בן ה– 8אמרו ליצני הדור:
לתרנגולותיהם יש סכין גילוח בישבנן...

מדובר בתקופת הצנע ()1949-1959
סיר ברנרד ג'וזף = שר האספקה והקיצוב דב
יוסף ובביתנו בן ה – 8-גיל קבוצת יבנה
בעת הנהגת הקיצוב
לתרנגלותיהן יש סכין גילוח בישבנן= בח"א
חילקו חצי ביצה לנפש

כיצד כונתה אותה תקופה?
החידה החדשה
מי אני ?
נולדתי בשנת תרצ"ט בראשו של ד"ר וולטר
לאודרמילק בביקורו בארץ הקודש .פורסמתי בסיפרו
ב-תש"ד ,הוחל בהקמתי ב-תש"ט  ,ונחנכתי ב-
תשכ"ד .אורכי  130ק"מ.
רמז:
ומה הקשר לביתנו?
19,20,21

קיבוץ מצייר !70
חברי החוג לציור ,ביוזמת ועדת התרבות ,מזמינים את הציבור ,בני נוער ומבוגרים,
ל"אחר צהרים" של צביעה וציור ביום שני ,כ"ד בניסן ( )9.4בין השעות  17:00עד
 19:00במשטח ובפרגולה .הציור והצביעה ,על לוחות קנווס גדולים המשקפים כל
אחד מהם מאירועי המדינה ,שיריה ופיזמוניה .בואו ברננה לציור וצביעה
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ועדת התרבות

בקבוצת יבנה התקיים במרכז יום בקבוצת

ראש המועצה משה ליבר ,שעבר בין

יבנה יום המעשים הטובים של המועצה
האזורית.

הדוכנים ,נהנה לראות את המקום המיועד
למבוגרים הופך להיות מקום שמלא

לאירוע הגיעו רבים  -משפחות ,צעירים

בילדים ובקהל צעיר .הזדמנות להביט

ומבוגרים ,ולכולם היה מקום.

בתמונת מראה של פעילות המועצה,

החברים ממרכז היום יצרו כלים
מקרמיקה ,רקמו ,סרגו ותפרו ,חברים

פעילות לכל גיל  -ולהתרשם.
האירוע אורגן במקצועיות ע"י ענת יעקב,

מהיישובים בחבל הביאו חפצי בית ונוי
לדוכן יד שנייה ,נתרמו בגדים

האחראית במועצה על יום המעשים
הטובים בשיתוף העמותה למען החבר

מה"חיפושית" בקבוצת יבנה ונאפו עוגות
נהדרות מעשה ידי חברות הישובים

הוותיק בחבל יבנה ושיתוף פעולה עם
שושי זלקינד מנהלת מרכז היום.

השונים בחבל ,בית גמליאל ,ניר גלים ,בני

כל הכנסותיו תרומה לפעילות מרכז היום

דרום ,בני עייש וקבוצת יבנה ,שהוגשו

של המועצה ולרווחת החברים הוותיקים.

בפינת בית הקפה וחלקן נמכרו.

שושי ציינה בסיפוק את ההכנות שליוו את

זו ההזדמנות להודות לכל אחד ואחת על

האירוע ,ההתרגשות של החברים במרכז

הלב הרחב והיד המושטת ,ההיענות היתה

היום ,ההירתמות של תושבי החבל ושיתוף

מרשימה ומרגשת.

הפעולה עם ענת .לראות את המקום שוקק

ברחבי המתחם הוצבו דוכני יצירה לילדים,
מתנפחים במדשאות,

חיים ,ילדים וצעירים לצד מבוגרים ,זה
שווה כל מאמץ.

עמדת איסוף מצרכים
לחסדי עירית ,חתימה

היטיבה לבטא זאת אחת הוותיקות שפנתה
אלי בסוף הערב" :לשבת בבית קפה יחד

אד"י
כרטיס
על
התקיימה
ובאולם

עם נכדתי ולהסתכל יחד בהנאה על נינותיי
שמקפצות להנאתן במתקנים ,אין אושר

הפעלה מוזיקלית למבוגרים עם שרה
ברטוב.

גדול מזה לאדם בגילי .תודה לכם
שאפשרתם את הרגע הזה" (דוברות מועצה)
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משיכה בחבל או קיבוץ?  /נח חיות
עם היוודע תוצאות ההצבעה של הסבב
הראשון בשאלת ההשתלמויות הקצרות

שיתקבלו טוב על ידי החברים כולם .כמה
מאתנו עמדו ליד הקלפי וחשבו על צרכיהם

חברים נדו לי בראשם ,ספק מתוך
השתתפות בצער וספק מתוך שמחה לאיד.

בזמן ההצבעה וכמה חשבו על צרכיו של
האחר? חבר שאל אותי בחדר האוכל

אכן ,המזכירות ספגה כישלון צורב.
ההצעה שהכינה המזכירות וזכתה לגיבוי

בחיוך" :תגיד ,מה אנחנו (בני ה)70-60-
צריכים להצביע? מה טוב בשבילנו?' –

מהמועצה זכתה למספר זעום של קולות,

"תצביע קיבוץ" ,עניתי לו .אם לא נדע

בעוד שתי הצעות אחרות ,קיצוניות

לחתור להחלטות שייקחו בחשבון את

וקוטביות ,זכו במירב הקולות.
תהיינה תוצאות הסבב השני (השלישי או

צרכיהם של כל החברים נתקשה להגיע
להסכמה בשעת ההצבעה .אך גרוע מכך,

הרביעי) אשר תהיינה ,יוותרו חברים רבים
מאוד לא מרוצים .חלקם יחושו לא נוח עם

נתקשה להגיע להסכמה לאחר ההכרעה.
האם ניתן לעשות משהו למען ההצעות

החלטה שתפריט את הנושא ולא תאפשר
להם מימון השתלמות ,וחלקם יחושו באי

המאוזנות ,הצעות הפשרה?
לדעתי ,לצד הצורך לדבר ולכתוב על כך

צדק נוכח המשך ניצול ההשתלמויות על פי
המצב הקיים (שאמנם תוקן מעט).

(הנה ,אני עושה) יש לנו שיטה דמוקרטית
ישנה שצריך לחזור ולהשתמש בה – שיטת

נושא ההשתלמויות ימצא את פתרונו אך
אנו צריכים להסתכל קדימה ולחשוב כיצד

ההצבעות לפי "ההצעה המרחיקת לכת".
שיטה זו נהגה שנים באסיפות בקבוצות

אנו בוחרים בהצעות קיצוניות כשעל
השולחן מונחת פשרה בין רצונותינו

יבנה .כאשר עמדו על הפרק שלוש או ארבע
הצעות זיהתה נשיאות אסיפה מהי

השונים.
בשנת  1929הקימו חלוצים דתיים את

"ההצעה המרחיקת לכת'" והעמידה אותה
להצבעה ,בעד ונגד .אם היא התקבלה סימן

רודגס ותוך שנה הם התפלגו לשתי
קבוצות :זו שבחרה בקיבוץ נשארה ואלה

שלכך החברים נוטים .אם לא ,התאפשר
לחברים שנטו אליה להצביע להצעות

שהעדיפו מושב עזבו .הם היו צעירים
וחולמים ,והלכו אחר נטיית ליבם .קבוצת

אחרות ולהישאר עם חצי תאוותם בידם
למרות שהצעתם לא התקבלה .בדיון על

יבנה הוא קיבוץ ותיק עם אוכלוסייה רב
דורית ומגוונת – מעין משפחה .כמשפחה

ההשתלמויות הכינה הנשיאות סדר
הצבעות כזה .תוכנן להצביע בעד ונגד

עלינו למצוא את הדרך אל החלטות

הצעת צוות ההשתלמויות שמשאירה את
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המצב הקיים בתיקונים קלים .אם הצעה

להשתלמויות .עתה ,זה לא יקרה .אכן ,דרך

זו הייתה מתקבלת – מה טוב .אם לא,

הצבעות זו נותנת יתרון בולט להצעות

להצביע בין הצעת ההפרטה להצעת

הביניים ,להצעות הפשרה ,אך היא גם

הפשרה של המזכירות .ההצבעה השנייה
הייתה מאפשרת לחברים שנדחתה הצעתם

נותנת יתרון בולט להגעה להסכמה רחבה
ומאפשרת ליותר חברים לחוש בנוח עם

למימון מלא של ההשתלמויות לבחור
בהצעת המזכירות ולזכות ולו במימון חלקי

ההחלטות ,גם עם נותרו רק עם חצי
תאוותם בידם.

עמדה אישית  /אסף בית אריה
בעקבות הדיון וההצבעה על הרחבת פרוייקט "בית בקבוצה"
לפני מספר שבועות התקיים באסיפה דיון
על הצעת המזכירות להרחיב את פרוייקט

מעורבות (קטנה ולא משמעותית) בקידום
המיזם הזה ואני מאוד שמח וגאה בקיומו.

"בית בקבוצה" ולפתוח בית נוסף לארבעה
גברים .הרעיון הבסיסי הוא להסתמך על

אני חושב שהוא עושה כל כך הרבה טוב,
בכל מיני מעגלים .בראש ובראשונה

הניסיון והידע שנצבר בצוות הקיים,
ולהתבסס על הדיור הקיים אצלנו .כך

לדיירות ומשפחותיהן ,אבל לא פחות מכך
לנו .הן כבני אדם ,והן כיישוב וחברה

שלמעשה מימוש העניין אינו כרוך
בסיכונים ,בהתמודדות עם סיטואציה לא

וקהילה .לכן העיקה עליי מאוד העובדה
שרבים כל כך מאתנו בחרו ,כל אחד

מוכרת ,או בהשקעה כספית משמעותית.
לאור כל זאת ,תוצאות ההצבעה

וסיבותיו ,להתנגד .ובעצם לומר – "גם
ככה לא קל לנו עם הדבר הזה פה ובוודאי

שהתקיימה בקלפי אכזבו והעציבו אותי

שאיננו רוצים להרחיב אותו" (סליחה על

מאוד .אמנם היה רוב (קטן מאוד) בעד

הבוטות) .לי אישית היה קל יותר להבין

ולכן לדעתי צריך לגשת לביצוע .יחד עם
זאת ,היקף ההתנגדות הפתיע אותי וגם

חברים/ות שהיו בוחרים לא להצביע כלל
מטעמים כאלו או אחרים .להבנתי זה היה

העציב כאמור .אין ויכוח על כך שהתנגדות
היא עמדה לגיטימית ,גם אם היא גורמת

מעיד על כך שחברים אלו אדישים ואולי
אפילו "לא מתלהבים" מהפרוייקט

לי ולאחרים לעוגמת נפש רבה  ...אז מה
כל כך הפריע לי? אין זה סוד שהייתה לי

מלכתחילה ,או מהיוזמה להרחיב אותו.
כאמור ,העציבה אותי מאוד הידיעה שכל
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(המוזרה?!)

של

הילדה

כך הרבה חברים וחברות בקיבוצי לא

שההתנהגות

הסתפקו באדישות או חוסר התלהבות,

הושפעה מאותו מפגש חטוף ,כי כאמור

ובחרו להתנגד באופן אקטיבי להרחבה

מבחינתם מדובר היה באקט שגרתי ויום

(מינורית) של פעילות מוצלחת כל כך,
שדורשת מרובנו מעט כל כך ,ועושה לנו

יומי ...ואני שחזיתי בהתרחשות מהצד,
הבנתי באותו הרגע שהחזון הופך לאט

ולעולם כל כך הרבה טוב.
בהקשר זה ברצוני לשתף בסיפור קטן

לאט למציאות .אחת הסיבות המרכזיות
להקמת הבית בקבוצה הייתה להפוך את

שהתרחש לפני כשבועיים .משפחה
מקומית הלכה לה לתומה לארוחת ערב

בתינו המשותף ,את הקהילה שלנו,
למקום שבו אנשים עם מוגבלות מסוגים

בחד"א (אוטוטו זה כבר לא יוכל לקרות,
אבל זה כבר סיפור אחר .)...לגמרי

שונים הם חלק בלתי נפרד מהיום יום,
ולא כאלו שפוגשים בהם רק בנסיבות

במקרה ,באותו ערב התארחה אצל אחת
מבנות המשפחה חברה מבית הספר,

מסויימות ,לעיתים רחוקות ,אם בכלל.
הרעיון והרצון להקים את הבית הזה נבע

המתגוררת באחד מיישובי הסביבה.
בעודם לוקחים אוכל ב"הגשה" ,פגשו בני

מתקווה ומחשבה גדולות בהרבה מאלמנט
ה"צדקה" שקיים פה .רצינו עולם מתוקן

ובנות המשפחה בחלק מדיירות הבית
בקבוצה .כמו תמיד המפגש היה חם אוהב

יותר וחינוך נכון יותר לעצמנו ולילדינו.
הסיפור הקטן הזה שבטח היו כבר רבים

ובעיקר טבעי ,שיגרתי ומובן מאליו.
לעומת זאת ,ניכר היה באורחת הצעירה

כמותו ,אמנם לא מוכיח שהגענו ליעד,
אבל בהחלט נותן מקום לתקווה שאנחנו

שהמפגש הזה היה לה קשה ואפילו מעט
טראומטי .אין בכך שום דבר לגנותה

בדרך לשם  ...דווקא על הרקע הזה נדמה
לי שהדברים שכתבתי למעלה מקבלים

חלילה .אך לבני המשפחה לקח זמן להבין

משנה תוקף .שבת שלום

שבעים בחול המועד פסח
הציבור מוזמן ליום עיון לכבוד שבעים שנה למדינת ישראל.
יום העיון יתקיים ביום שלישי ,ג' חוה"מ ,באולם אירועים מ 9:30-עד .12:30
את השיעורים יעבירו :אברהם שטיין ,הרב ערן דאום ומשה פייגלין.
פרטים נוספים בהמשך ועל לוח המודעות.
הוועדה לענייני דת
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"ראשית חכמה – קנה חכמה" -
מהנעשה בספריית בית עקד ובספריית הקריאה
שלום חברים,

כתובת אתר ספריית בית עקד:

מעבר לעבודה השוטפת של רכש ,דילול,

http://infocenters.co.il/beit_eked/idea.asp

השאלה,

ועוד,

קיטלוג

אנו

כתובת אתר ספריית קריאה:

עמלים

בחודשים האחרונים על הנגשה דיגיטלית

http://infocenters.co.il/kylib/idea.asp

של הספריות .זה היה כרוך בלא מעט

אנו עדיין עובדים על לימוד והטמעת

פעולות הכנה .בין השאר היה צורך לבצע

המערכת ,שהיא עדיין בהרצה ולא הכל

בשתי הספריות עדכון לגירסה

מושלם.

כוונתנו

להמשיך

של תוכנת

להשקיע

בתחזוקת

האתרים

יותר

מתקדמת

הספרייה,

ובעיצובם ,ולשפר את הנגשת

"אידאה"

וליישר קו בשתי הספריות

המידע ואת השירות ,לרווחת

לגירסה

לניהול
המעודכנת

ביותר.

הציבור.

בהמשך ביצענו בעזרת חברת

בנוסף

לשיתוף

הפעולה

בין

אידאה מקיבוץ משמר העמק ,העברה של

הספריות בתחום האינטרנטי הוירטואלי

הקטלוגים לשרתי החברה ,או במילים

ורכש שירותי התוכנה ,אנו מתואמים גם
בתחום רכש הספרים .ספריית הקריאה

בעצם נעשה כאן סוג של איחוד וירטואלי

מתמקדת בסיפורת ,וספריית בית עקד
בספרי עיון ,וכך נמנעים מכפילויות.

לחיסכון

להלן מבחר מהספרים שרכשנו לאחרונה.
בספריית בית עקד:

אחרות ,העלאה של הקטלוגים ל"ענן".
של הספריות( ,אולי שלב לפני האיחוד
הפיזי

,)??...

דבר

המביא

משמעותי בעלויות של שירותי התמיכה.
אם עד עכשיו שילמנו לשתי ספריות על
שירותי תמיכה ותחזוקה שנתיים ,הרי

אמנות כפרשנות פרשת השבוע בראי
האמנות  /יעל מאלי  -הספר מעלה על נס

שמעתה ,מבחינת "אידאה" אנו ספרייה
אחת ,והתשלום בהתאם.

את חשיבותו של ספר הספרים כמקור
השראה מרכזי לאמנים.

מעבר לחיסכון בעלויות יש לנו כאן גם
אתר נפרד לכל ספרייה .באתר ניתן לצפות

דתי נורמלי  /אורי אורבך  -הספר מקבץ
לתוכו מאמרים מכל שנות כתיבתו של

בספרים חדשים שנכנסו לאחרונה,
להיכנס לקטלוג ,לבצע חיפוש ועוד.

אורי אורבך ,ועוסק במנעד רחב של
נושאים.
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איך לגדל ילדים מאושרים  /ויטאלי

לא מכין קפה למלאך המוות  /אהרון

בוצ'אצקי  -הספר מנחה הורים כיצד

מרגלית  -סיפור אישי על התמודדות עם

ילדיהם

משבר מעורר השראה ,מלמד על כוחה של

לממש

את

הייחודיות

של

ולהגשים את יעדיהם ואתחלומותיהם.

אופטימיות.

נתניהו  -ביוגרפיה  /בן כספית  -הספר

מחול ואפר  /איימי הרמון  -רומן היסטורי

מכוון את הזרקור אל פינות נידחות בחייו

אפי .איטליה  ,1943מרבית המדינה

ובאורחותיו של בנימין נתניהו.

נכבשה על ידי גרמניה ,וסכנה מרחפת על

מדינה בכל מחיר סיפור חייו של דוד בן-

האוכלוסיה היהודית.

גוריון  /תום שגב  -בן־גוריון הניח שורה

הצל של אמי  /סקוט ניקולה  -סיפור נוגע

של בעיות ושאלות מדיניות ,חברתיות

ללב ומסתורי על ילדה שאבדה ,סודה של

וערכיות שישראל מתמודדת איתן עד

אם ,וקיץ אחד שעיצב את גורלה של אישה
אחת.

חייו.

סודות של חיים מופלאים  /סוזן מייסנר -
רומן היסטורי .עלילה המתרחשת בלונדון

היום .מכאן הרלוונטיות של פועלו וסיפור
הסוד טמון באנשים על ניהול ומנהיגות/

בתקופת הבליץ ב.1940 -
יד אחות  /נאווה מקמל עתיר  -תל אביב

מורטון ל .מנדל  -בספר זה מגולל המחבר,
בעשור העשירי לחייו ,את קורות מסע

בסוף העשור השני של שנות האלפיים,
חייהם של ארבע נשים שאינן מכירות זו

המנהיגות הכלכלית-חברתית שעשה.
בספריית הקריאה:
הטנק  /אסף ענברי  -סיפורם של חמישה

את זו ,עתידים להצטלב ולהשתנות.
שבת שלום וחג אביב שמח!

אנשים ,שכל אחד מהם בטוח שהוא האיש
שהכריע את מלחמת העצמאות.

יהודה יוסף (צ'ף)  -ספריית בית עקד
אסתר יוסף  -ספריית הקריאה

פסח תשע"ח-שעות פתיחת חנות "שני"

יום שישי ערב -חג
יום שני ב' חול-המועד
יום חמישי ע .חג-שני

9.00-11.00
10.00-12.00
10.00-12.00
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מרפאה
אחות כוננת בשבת – אורית פרל
ד"ר אבירם דונסקי יהיה בחופשה בשבוע הקרוב
שעות קבלה של ד"ר ויקי קמניר:
אנו מבקשות מהחברים שקבלו מכשירי

יום ראשון 16:00-14:30
יום שלישי 11:00-09:30
יום חמישי 09:00-08:00

אינהלציה מהמרפאה והם אינם בשימוש
להחזירם בהקדם למרפאה.

בכל פנייה לאחות בכוננות יש לחייג 4000

אופטיקה -מנחם לאו יגיע ב28.3-

שמח תשמח
שבת בר מצווה של יובל אלטמן בשבת פרשת אחרי מות-קדושים ,ה'-ו' באייר (.)20-21.4

תספורות גברים לפני פסח
בשבוע הבא לקראת חג הפסח
נוסיף שעות עבודה של אפי
הספר:
ביום שני מ 12:00-עד 19:00
ביום שלישי מ 10:00-עד 19:00
וביום שישי (ערב חג) מ 9:00-עד
.11:00
הקדימו להסתפר ואל תחכו
לרגע האחרון!
עפרה וסיון
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ניקיון יסודי  /לאה נאור
אנחנּו עו ִּשים נִּ ָּקיון יסו ִּדי

אשים שרּופִּ ים
המון גפרּו ִּרים עִּ ם ָּר ִּ

ִּקירות ,חּלונות ,לבָּ בות ּוב ָּג ִּדים

המון זִּ כרונות ֶׁשהָּ יּו ָּיפִּ ים

סבון ּו ִּמב ֶׁר ֶׁשת ,מטלִּ ית משמֶׁ ֶׁשת

לּוח ֶׁשל ִּקיר ִּמשנת תשכ"ח

ּודלִּ י ,מטאטא ּומקל ו ִּצּנור

חּלון משמָּ ש לִּ זרק ֶׁאל הפח.

ּו ִּמי ֶׁשרוצֶׁ ה ֶׁש ָּיבוא לעזר.
שרוּול ֶׁשמגִּ יע כבָּ ר עד למרפק
ספָּ ִּרים ּומ ָּגףִּ ,ס ִּירים ּו ִּמש ָּקף

כּדּור ֶׁשפָּ קע ו ָּגמר לשחק

בבָּ ה י ָּש ָּנה ֶׁש ִּּנשבר ָּלּה הָּ ַאף

ִּמכסֶׁ ה ָּי ָּשן ֶׁשָאבד לו ה ִּסיר

מ ָּגף משפ ָּשף ִּמ ָּש ָּנה ֶׁשעָּ ב ָּרה

תמּו ָּנה על מסמר ֶׁשָאבד ָּלּה ה ִּקיר.

המון אוצָּ רות אבּו ִּדים במג ָּרה.
אנחנּו עו ִּשים נִּ ָּקיון יסו ִּדי
צּלחת סדּו ָּקה ,קּומקּום וקנ ָּקן

ִּקירות ,חּלונות ,לבָּ בות ּובג ִָּּדים

תמּו ָּנה מחּו ָּקה ,ב ִּדיחָּ ה עִּ ם זָּ ָּקן

ּומב ֶׁר ֶׁשת ,מטלִּ ית משמֶׁ ֶׁשת
סבון ִּ

תּנּור ֶׁש ִּחמם בעִּ ָּקר ֶׁאת עצמו

ּודלִּ י ,מטאטא ּומקל ו ִּצּנור

וספֶׁ ר אֶׁ חָּ ד ֶׁש ָּשכח ִּתי אֶׁ ת שמו.

ּומי ֶׁשרוצֶׁ ה ֶׁשיָּבוא לעזר.
ִּ
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