נח חיות

ז' בניסן תשפ"ב )8.4.22( -

מבצע ניקוי המחנה .עברי ועדין כהן מסתערים על מגרש החנייה בשקיות
שלופות.

שבת פרשת מצורע ,שבת הגדול
כניסת השבת  18:43 -צאת השבת 19:43 -
1504
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ואני תפילתי לך
לאחר תפילת מוסף
שיעור מפי

תפילת מנחה בימי החול – 19:05

יוחנן מאלי

שבת פרשת מצורע ,שבת הגדול

חסד או חירות? מחשבות
על חג הפסח

 - 18:43הדלקת נרות
 - 19:00מנחה ,קבלת שבת ,ערבית
-- - 08:30שחרית ומוסף

דרשת שבת הגדול

 - 13:30מנחה גדולה

לאחר תפילת מנחה

 - 17:30מנחה קטנה

מפי

הרב אילעאי

 - 19:43צ א ת ה ש ב ת

בנושא

מנהגים ,מסורת וחירות

מזל טוב !
.
* לשירה ובניה גרוס ,להולדת הבן.
* לעדי ואמנון כ"ץ להולדת הבן ,ולסבתא וסבא דינה וזאב ספראי.
* לחנה שבט להולדת הנינה ניגון הללי ,בת אריאל ואיילת ,נכדה
למורדי ואלונה.
.
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פסח של שלום  /זאב ספראי
הזקן נהג גם לכרוך את כל המרכיבים ביחד,
(אכל כריך של בשר ,מצה ומרור יחדיו ,עם
ברכה אחת) .הירושלמי מדגיש שחבריו של
הלל חלוקים עליו .הם אכלו רק את
המרכיבים הנפרדים ,ובירכו שלוש ברכות
נפרדות .והלל ברך ברכה כוללת ,על הכל.
כיצד אנו עושים? אוכלים את מרכיבי
המצווה בשתי הצורות .הניסוח בגמרא הוא
"הלכך נימרינהו לתרוויהו" (לפיכך נאמר את
שניהם) .יש גם מחלוקת תנאים על נוסח
ברכת הגאולה ,ואנו אומרים את כל
הנוסחאות שהוצעו ,מבלי להכריע ביניהן .כך
גם בעוד מספר מחלוקות.

העולם היהודי ידע מחלוקות הלכתיות
עמוקות .הוא גם ידע להכריע במחלוקת,
למרות שברוב הדורות לא פעל גוף הלכתי
בעל סמכות חוקית ובוודאי שבהיעדר כח
צבאי ,לא היה גוף שיכול היה לכפות בפועל
החלטות .איכשהו ,שר ההיסטוריה שמר
עלינו בדרך כלל מפיצול כיתתי .כל זאת עד
לדורות האחרונים שבהם אינני עוסק.
גם עיצוב ליל הסדר ופרטיו ידע מחלוקות
רבות .לעתים לא היה מנוס מהכרעה .כך
למשל ,בית הלל ובית שמאי נחלקים איזו
ברכה תקדים בקידוש  --ברכת היין (בורא
פרי הגפן) או ברכת היום (מקדש ישראל
והמועדים) .ההלכה הוכרעה כבית הלל,
למרות הכלל ההלכתי שתדיר תמיד קודם.
תמיד ,אך לא בליל הסדר ,מסיבות שונות.

למדנו שניתן להכריע במחלוקת הלכתית ,אך
ניתן גם למצוא פשרה מכובדת שבה שתי
הגישות מתקיימות ,מבלי להכריע ביניהן.
בליל הסדר מתערבות חבורות שונות ,כל
אחת באה ממקום אחר ,ממסורת שונה.
מוותרים במאמץ משותף על הנוסחאות
הייחודיות כדי להוציא לפועל סדר משותף,
סדר של שלום .לא תמיד נהגו כך ,אבל יש עוד
תחומים שבהם ננקטה אסטרטגיה לאומית
זו ,שמטרתה גם להשיג פשרה אך גם למצות
את הטוב שבשתי הדעות .הפשרה הפכה
לשילוב מוצלח כך שכיום כמעט ולא חשים
בניאונסים המנוגדים.

אבל מספר מחלוקות הוכרעו אחרת .נפתח
במחלוקת המרכזית .לדעת רבי עקיבא,
העיקר הוא ה"מגיד" ,לימוד יציאת מצרים,
שרובו דרשות לפסוקים .לדעת רבן גמליאל
צריך לומר את ההלכות" :כל שלא אמר
שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו:
פסח ,מצה ,ומרור" .כיצד אנו נוהגים?
אומרים את שני החלקים ,כל אחד במלוא
הרצינות ובמלוא הכבוד.
הבבלי סבור שיש לברך על כל מצוה לחוד,
"שאין עושין מצוות חבילות חבילות" ,כל
אחת ראויה לכבוד ולהתמקדות .אבל הלל

הוא אשר פתחנו בו – פסח של שלום.

3

הלכות הכשרת המטבח לפסח  /הרב אילעאי
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

.18
.19
.20

כלים שהשתמשו בהם לחמץ בחום עם נוזלים ,יש להגעילם .כלים שהשתמשו בהם בחמץ בחום
ללא נוזלים ,יש ללבנם .כלים שהשתמשו בהם לחמץ בְ קר 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 לשרותם במים  3ימים.
כלי דורלקס ופיירקס ,יש שהתירו ע"י הגעלה.
לפני ההגעלה 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.
יש המחמירים אף לכסותם בכיסוי חוצץ.
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 ,בתוכנית
הארוכה והחמה .יש להמתין  24שעות לאחר ההדחה האחרונה של כלי חמץ ,לפני פעולת ההכשרה.
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.
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חדר האוכל  /מתי אלטמן
כפי שנטען ,לעומת ארוחה ברוב עם לאחר
פעילות קהילתית מגבשת ומשותפת ,שכן
יכולה ליצור אקלים שכזה (דוגמא :גולאש
בערב פסח או ארוחת הערב החודשית).
ישנן קהילות ביישובים שונים ואפילו
בשכונות מסוימות בעיר ,שהן מאוד מגובשות
ואין להן חדר אוכל .מה כן יש בהן? ערבות
הדדית התנדבותית ,מפגשים חברתיים מעבר
ליומיום השוחק ,פרויקטים משותפים ועוד.
קהילתיות חזקה באה לידי ביטוי בדברים
הקטנים שמחזקים את היחד .כגון:
התנדבויות בשמחות ובאבל (יש ירידה ברוח
ההתנדבות לאורך השנים?) ,קידושים
קהילתיים אחרי התפילה ,המייצרים שיח
משותף ברחבת בית הכנסת ,קידושים
שכונתיים ,שותפות בוועדות השונות של
הקיבוץ ,חוגים בקיבוץ ,טיולי חורף
משותפים ,אירועי התרבות הענפים שלנו ,כל
אלו ועוד מייצרים אקלים לחיזוק קהילתיות.
האם אפשר וצריך לעשות יותר מכל אלו?
לטעמי  -כן .ועדת התרבות עושה המון ,אך
זהו עדיין האיזור שכנראה הכי נכון לחזק ,לא
רק ערבי תרבות ,אלא גם בדברים קטנים
יותר ,שמחזקים קהילה.
לצערי אין לי פתרונות לסוגיה הנ"ל ,בעיקר כי
אני חש שאני פחות חזק בתחום זה ,אך
לטעמי כל אחת ואחד מאיתנו שחש
שהקהילתיות בסכנה ורוצה לחזק אותה,
צריך להרפות מהסיסמאות על אחדות חדר
האוכל ,ולהשקיע יותר במעשים והשתתפות
בפעילויות שמאחדות קהילה .זו משימה
אישית של כולנו  ...לא של המוסדות .אם

בשולי הדיון על ההפרטה ,עלה לא מעט מקומו
של חדר האוכל וחשיבותו .אני חושב שנכון לנו
לחדד נושא זה בעיקר לעצמנו ,ללא קשר
לתוצאות ההצבעה ,שעוד תבוא ,לגבי
ההפרטה.
אינני יודע אם הפרטת המזון תעבור או לא
תעבור ,אך מה שקורה עם חדר האוכל ,לעניות
דעתי ,קורה בלי קשר להפרטה ,ובלי קשר
לאיכות האוכל שמרבים לציין בדיונים
(שאגב ,לדעתי גבוהה).
כמה חברים ציינו ,שהחשש הגדול שלהם
מהמהלך הוא הקהילתיות ,שתיפגע כתוצאה
מירידת השימוש בחדר האוכל כתוצאה ישירה
מההפרטה ,ולאן זה יוביל בהמשך המדרון.
גם אני חושב שהשימוש והמשמעות שהייתה
פעם לחדר האוכל ירדה עם השנים ,אך אנחנו
כבר בעיצומו של התהליך ,עוד טרם התחלנו
את ההפרטה .ארוחות הערב וסעודות שבת
בבוקר הופסקו אצלנו לא כתוצאה מההפרטה,
אלא כתוצאה מירידת ההשתתפות של
החברים בארוחות אלו .ציין אלישע את
סעודת פורים ,שגם אני נכחתי בה ,וגם אני
עוד זוכר שכל אולמות חדר האוכל היו מלאים
בסעודה זו ,בעבר הרחוק .השנה ,אפילו את
חדר האוכל הצפוני לא הצלחנו למלא.
ופה אני רוצה לשאול :האם חדר האוכל מייצר
אקלים לחיזוק הקהילתיות שלנו? או שחדר
אוכל מלא (כמו שהיה פעם) היה תוצר לוואי
של קהילתיות חזקה שנהנינו ממנה בעבר?
לטעמי ,הישיבה המקובעת של רובנו
בשולחנות הקבועים בחדר האוכל לא יוצרת
כמעט מפגשים קהילתיים מגבשים ומחזקים
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שום קשר לדיונים על ההפרטה.
בב"ח לתו"ע ,מתי

צריך שהמוסדות יעזרו ויתמכו תקציבית,
אפשר לשקול הגדלת תקציב או הקצאת
תקציב לפרויקטים קהילתיים נוספים ,אך
בואו נתרכז קודם במה שיש לנו :לבוא לניקיון
הקיבוץ שבוע לפני פסח – כולל הארטיק
בסוף ,לבוא לכסות בור עם שאר החברים –
כולל הארטיק בסוף ,להצטרף לטיולים
המשפחתיים  -כולל הבמבה בסוף ,להתנדב
לשמחות  -ולקבל שוקולד בדואר בסוף ,או
להגיע לאירועי התרבות ולסדר כיסאות בסוף
 ...כל זאת ועוד אלו משימות אישיות של כל
אחד ואחת מאיתנו ,וככל הנראה יש מקום
לשיפור .כאמור ,גם אני לא מהמצטיינים בזה,
אך אני שומע את הקולות ,ולצערי אין להם

בחדר אוכל הדרומי .עומד :ולטר ימיני ,יושב אלי
בוכאסטר ומאחור  -אליקים איטלי יבדל"א .צילם:
שמעון תדהר ,בשנות השישים.

צאתכם לשלום ובואכם בשלום !
* מזל טוב לשקד ברטוב שהשתחרר משירות סדיר כקשר פלוגתי בחיל
השריון (חטיבה  - 188עד לא מזמן תחת פיקודו של אל"מ ניר רוזנברג)
ויתחיל לעבוד בקרוב בגד"ש במסגרת שנת בית  -בהצלחה רבה ונחיתה
רכה באזרחות!
* וחוזר לשירות בטחון  -אופיר ליברמן שהתגייס מחדש לשירות במג"ב
(בעצמאות כלכלית)  -עלה והצלח ,ושירות משמעותי וטוב!
* תודה ענקית לצעירים שלקחו על עצמם את ארגון מסיבת הפורים
לצעירים ,ובראשם אופיר ריין וגפן עפרוני ,בעזרתו הרבה של שקד
ברטוב וצעירים נוספים שנרתמו למשימה ,אשר גם בתום ערב מושקע
ושמח מאוד ,דאגו להחזיר את אולם האירועים לקדמותו באופן מושלם,
כיאה לדור המשך יבנאי .יש במה להתגאות  -יישר כח לכולם!
אוהבים,
ועדת הצעירים
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ק' הילה

מצות מצווה

ניקוי במאור פנים

עם כתיבת שורות אלה ,מבצע מצות מצווה
בעיצומו .ק' הילה נתקלת בנירית ומברכת:
"מזל טוב" .נירית" :תודה .על מה בעצם? על
בת המצווה של מרווה ,או על מצות מצווה?"
ק'" :על מרווה ,כמובן ,אבל מה נשמע עם
מצות מצווה?" נירית" :וואי וואי ,איזו
התרגשות .חשוב לי שתכתבי שכל זה לא היה
קורה בלי הצוות של "התותחים" .יישר כוח
להם ,ואושר חן מאוד חסר לנו" .ק'" :אז
באמת ,איך הצלחת להפיק אירוע כזה פחות
משבוע לאחר בת המצווה?" נירית" :עברתי
מפרויקט לפרויקט .אני נזכרת שפעם עשיתי
את המבצע בחודש התשיעי להריון"" .מאיפה
התשוקה?" "מאז שריכזתי את ועדת תרבות
התאהבתי בפרויקט .יש בו הכל – היחד
והשמחה ,התוצרת – מצה שמורה שמיועדת
לחג ,השילוב של גילאים".
ומה בשנה הבאה?
אנשי הצוות ,שבדרך כלל אחרי הפרויקט
מבקשים הפוגה של שנה או שתיים ,אמרו לי:
"בואי נעשה את הפרויקט בשנה הבאה!"
שאלתי 'הכל בסדר אצלכם?' ענו לי' :נדבקנו
בהתלהבות' "...
ומה השאיפה?
"התוצאה המבוקשת של
הפרויקט היא הכנת 500
ערכות ,שייתרמו ללקט
ישראל".
שכוייח.

מי שחלף השבוע בשבילי הקיבוץ בשעה 07:00
בבוקר ,זכה לפגוש חבר'ה צעירים ,מלאי רוח
חיים ומסבירי פנים ,שבאו לעזור בניקוי
דירות של חברים מבוגרים ובענף המזון.
שאלנו את שני ובר ממכינת הדר (ע"ש הדר
גולדין) בקיבוץ סופה" :איך עבר עליכם
השבוע?"
שני" :מאוד מאוד טוב .זה קיבוץ מאוד
מיוחד .אין הרבה קיבוצים כאלה .היה כיף
לעבוד פה השבוע .כולם מחייכים ,אומרים
בוקר טוב .מאירים את היום!"
בר" :המשפחה של אמא שלי מעין הנצי"ב.
חוויתי שם חוויות דומות .האווירה המוכרת
נתנה לי תחושה טובה .עבדתי בענף המזון.
היה כיף .קיבלו אותנו בחום ,האווירה טובה,
עד כדי כך שהחבר'ה אומרים שרוצים
להישאר עוד שבוע .מאוד נהנינו".
ספרו על המכינה עצמה.
"זאת שלוחה של עין פרת .מכינה מעורבת,
בנים ובנות ,חילוניים ודתיים .שלושה מאיתנו
הם מכפר עציון .המדריך החינוכי הוא ירון
מולוב ,נכד של עטרה ינובסקי".
משהו לסיום?
"רוצים להגיד תודה על כל הדברים שקיבלנו
ומקווים שהצלחנו כמה שיותר לעזור
ולתרום".
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טרקטור חדש ישן
בסיפור המומלץ מלמעלה) ,סבל מנזקים של
ילדים נלהבים מדי.
"הטרקטור משנת  ,"'52אומר שמוליק" ,דגם
פרגוזון  .28יש לו אפילו טסט .הוא נרכש בידי
הקיבוץ לפני שנים רבות ,ומי שהביא אותו
ליבנה לראשונה היה גדליה דיטור ז"ל ,שנסע
עם הטרקטור את כל הכביש מחיפה עד
ליבנה".
כיום תוכלו לראות אותו מוצג לראווה בחצר
המשק ,במקום בו הייתה סככת הטרקטורים
לפני שנים .הוא עומד לו תחת סככה שנבנתה
במיוחד עבורו.
יוסק'ה עמיר זוכר כי הטרקטור היה
הטרקטור הראשון בעל מערכת הידראולית
שמפעילה מתלה בעל שלוש נקודות( .חידוש
טכנולוגי משמעותי לתקופה!) וגם ,הטרקטור
הראשון שעבד על מנוע נפט בנזין.
שמוליק מוסיף" :חשוב לי לומר שכיום
הטרקטור יכול לנסוע מעט באירועים
מיוחדים ,אך הנהג צריך להיות בעל נסיון רב
שנים ,שכן שיטת ההנעה שלו ישנה וקשה
מאד .וכמובן ,שכולם מוזמנים להתרשם
ממנו ולשמור עליו בזמן הביקור".

אם אתם עדיין לא מכירים את הסיפור
המומלץ על "הטרקטור בארגז החול" ,נספר
לכם בקצרה שזה ספר ילדים על טרקטור
שסיים את תפקידו בעצב ,אך לאחר מכן קיבל
את הכבוד הראוי לו .עלילה כזו התרחשה גם
כאן ,אצלנו...
לפני לא מעט שנים ,בעודו בן  ,12מצא אופיר
ליברמן יחד עם אביו ,שמוליק ,טרקטור נטוש
באיזור שליד מכון התערובת של הקיבוץ.
אופיר החליט לרתום את אביו לפרויקט
החדש  -שיפוץ הטרקטור והחזרתו למצב
שמיש .שמוליק מספר:
"התחלנו לעבוד על חידוש הטרקטור כמעט
כל אחר צהריים ,במשך מעל לחצי שנה .על
מנת להשמיש אותו נדרשה עבודה רבה וקשה.
היינו צריכים לפרק אותו לחתיכות ,רוב
החלקים היו חלודים ורקובים ,עשינו פירוק
של מערכת המים ,שחרור המנוע שהיה תפוס,
וכמובן צביעה של כולו .זו הייתה הרבה
עבודה ,אבל אופיר היה נחוש להשיב את
הטרקטור למצב נסיעה" .שמוליק מספר כי
לאחר סיום השיפוץ הם שיכנו את הטרקטור
בבית האדום ,אך הטרקטור (קצת כמו
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נושא יום העיון בחול המועד פסח
חופש ושחרור  :רעיון ו מציאות
ביום רביעי של חול המועד פסח ,י"ט בניסן  20.4באולם האירועים
סדר היום

 - 9:20התכנסות וכיבוד קל
 - 9:30מי הוא בן חורין?  -יניב ערקי  -מנהל בית ספר עמיח"י.
 - 10:30וקראתם דרור בארץ .בין חופש להפקרות ,בנגב  -מאיר דויטש -
מנכ"ל תנועת רגבים .מחבר הספר "בדואיסטן".
 - 11:30מדע החופש  -מוריה תעסן מיכאלי  -עמיתה בכולל "דעה" במדרשת
לינדנבאום ,וממקימות המדרשה "נשים מדברות תורה".
 - 12:30החירות הפרשנית וגבולותיה  -עיון בספרות חז"ל – ד"ר אריאל פיקאר -
מנהל אקדמי של בית יוצר ישראלי וחוקר במכון הרטמן.
בואו בשמחה! ועדת דת

לקראת הפסח  -בחנות
ביום ראשון הקרוב ,ט' בניסן ( ,)10.4נארגן את החנות לקראת החג .לכן ,ביום זה  -קבלת קהל תתקיים
בשעות הערב בלבד.
החל מיום ראשון בערב ,כל מוצרי החנות יהיו כשרים לפסח.
דברי חמץ יהיה ניתן למצוא בעגלה שתיועד לכך.

אנו מבקשים ,במהלך השבוע שעד לחג ,ל ה ק פ י ד ל א ל ה כ נ י ס ד ב ר י ח מ ץ ל ח נ ו ת .
שעות פתיחה עד לערב חג:
ימים
א'
ב'
ג'-ד'
ה'
ערב חג
מוצ"ש

בוקר
סגור
7:00-8:00
7:00-8:00
7:00-8:00
12:00-7:00

צהריים
סגור
11:30-14:30
11:30-14:30
11:30-15:00

ערב
19:30-18:00
סגור
19:30-18:00
19:30-18:00

שעות פתיחה בחוה"מ פסח:
ימים א'-ה':
14:30-11:30 ,8:00-7:00
ערב חג שני:
12:00-7:00

חצי שעה אחרי צאת השבת

החנות
ושמח-
בברכת חג
החנות
צוותצוות
ושמח-
כשרכשר
בברכת חג
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אירועי תרבות  -ניסן אייר
 יום העצמאות  -ביום חמישי ,ד' באייר
 5/5חוגגים עצמאות בסימן ה .80-הפנינג
עם מגוון פעילויות לכל הגילאים .מוזמנים
בשמחה כל החברים ובני משפחתם מבית
ומחוץ.

 טיול משפחתי לנאות מדבר-עין בוקק -
(מסלול קצר ,עם מים ,מתאים למשפחות)
יתקיים ביום שני של חול המועד פסח ,י"ז
בניסן  .18/4יציאה בשעה  .13:00לאחר המסלול,
תוגש ארוחת ערב קלה .שימו לב ,ההרשמה
תורד ביום שלישי ,י"א בניסן ( )12/4בערב.

 ביום שלישי ,ט' באייר  – 10/5יוקרן
(בחסות המתנ"ס) הסרט "תמונת הנצחון"
ושיחה עם הבמאי אבי נשר .בשעה 20:00
במשטח.

יום השואה  -ביום שני ,כ"ד בניסן ,25/4

 יום ירושלים  -קבלת שבת לכבודה של
ירושלים עם הזמרת רוחמה רז  -ביום שישי,
כ"ו באייר . 27/5
 עולים וחוגגים את יום ירושלים – ביום
ראשון ,כ"ח באייר .29/5
בברכה,
ועדת התרבות והצוותים המארגנים

 יום הזיכרון  -טקס יום הזיכרון ביום שלישי,
ב' באייר  ,3/5בבית העלמין .לאחר מכן ,מפגש
עם המשפחות השכולות ,צפירה וערב
"שרים לזכרם" בנושא "אלה האחים שלי".

תורנויות שבת – חילופי תפקידים

רבקה שריד לקחה על עצמה את
האחריות על שיבוץ תורנויות השבת.
בהצלחה לרבקה ,והמון תודה לשלמה
אניקסטר ,שנשא בתפקיד זה בשנים
האחרונות במסירות רבה.

מפקד יום העצמאות  -ביום רביעי ,ג'
באייר  .4/5תפילה חגיגית ,ארוחה ישראלית
בדשא ומפקד

מיכל ברלב (סופר)
מנהלת אשכול שירותים
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מהנעשה בחינוך  /אסף בית אריה
אני מקווה שכולם הספיקו לבקר בתערוכת
"חצר המלכה" המוצגת בשבועיים האחרונים
בלובי חדר האוכל .משום מה יש לי תחושה
(מקווה שמוטעית) של פער ניכר בין התלהבות
והתרגשות של מבקרים מבחוץ ,לבין אדישות
מסוימת של רבים מאיתנו .כך או כך ,גם למי
שכבר היה וראה ,מומלץ להתעכב לרגע גם על
ההסברים הכתובים שמתארים באופן בהיר
ותמציתי את הגישה החינוכית שמאחורי
"חצר הגרוטאות" .שהרי זו בעצם מטרת
התערוכה ,להסביר לרובנו שלא בקיאים
בתחום את החשיבה והתוכן והמשמעות של
מה שאולי נראה כ "סתם בלאגן" בחצרות
הפעוטונים והגנים .יישר כוח ותודה גדולה
לנעמי על הרעיון ,היוזמה והדחיפה וליונה
עפרוני על העזרה הרבה.

ילדינו האהובים התחילו בשמחה את חופשת
הפסח שמתוכננת להיות גדושה בעשייה
ופעילות .נתחיל בשבט מידב ,שהרחיב השנה
את שורותיו ומונה  110חניכים ומדריכים,
מכיתה ד' ועד י"ב .וכל החבורה החביבה הזו
תצא בשבוע הבא לטיולים ,בהובלה של הנוער
עם מינימום נוכחות והתערבות של מבוגרים,
כמיטב המסורת התנועתית .זה מחייב כמובן
את המדריכים להכנות רבות ואחריות גדולה
ולשמחתנו ,יש על מי לסמוך! סוגיה שהעסיקה
אותנו בהקשר זה היא שאנו רגילים מזה שנים
רבות לעבודה משמעותית של הנוער בשבוע
שלפני פסח בענפים ,ובפרויקטים שונים
לקראת פסח .מאידך" ,אירועי שיא" מסוג זה
חיוניים לגיבוש והעצמה של שבט הצופים
שלנו .אני מקווה שאנו מוצאים את הדרך
הנכונה לשלב בין הדברים .זה המקום להודות
לשרית פישביין ואביתר רובין על הובלה
מסורה ומקצועית של השבט.

בהקשר זה ,של הגיל הרך – לפני כשבועיים
התקיים מפגש (בזום) עם הורי הגיל הרך
וכיתות א'-ו' לדיון על אופן הפעילות של
המערכות בחג הפסח .הדיון בחלקו היה סוער
ולא ממש נעים ועל כך חבל .לעצם העניין -
המחלוקת הייתה בין הגישה שהמערכת
צריכה לפעול כרגיל ,פחות או יותר ,בשם
ההרגל ,המסורת ,והשמירה על שגרת העבודה
של ההורים והמשק ,לבין הגישה הטוענת
שהמציאות משתנה .הורים רבים ממילא לא
עובדים בחוה"מ ,ולא במקרה בכל הישובים
הדומים לנו המערכות סגורות או פעילות
באופן מאוד חלקי .הנושא ימשיך להעסיק
אתנו וכל דעה לגיטימית .נקווה שאופי
הדיונים בעתיד בנושא זה ,כמו גם בנושאים

השבוע התקיים מבצע "מצות מצווה" הנהדר
שלנו וגם שם בלטו בני ובנות הנוער שלנו ,בכל
הגילאים ,בנוכחותם ובאנרגיה החיובית
שלהם .בכלל לעיתים נדמה לי שיש לנו
המבוגרים הרבה מה ללמוד מהם ,באופן כללי
וב"קיבוציות" בפרט .חלקנו אולי יופתע שגם
סוגיית הפרטת המזון שנמצאת על סדר יומנו
בשבועות האחרונים מעסיקה גם את הנוער.
פחות הצד הכספי (שמעסיק אותנו המבוגרים
יותר מידי לטעמי )...ויותר השאלה של איך זה
ישפיע על הקיבוץ והאם זה לא "יקלקל" להם
את המקום המוכר והאהוב .ימים יגידו ...
11

התקופה הארוכה (מדי) שעברה מאז הדיווח
הקודם שלי כאן הייתה עמוסה בעשייה ונזכיר
בקצרה חלק ממנה .הנוער בכיתות ט'-י"א
נהנו מסמינריונים שכבתיים של הקבה"ד
בנושאים שונים ומגוונים הקשורים לחיינו
הקיבוצים .חזרו מרוצים מאוד .הן מהתוכן
והן מהאווירה והמפגשים החברתיים.
בתחילת חודש אדר התקיים שוק הצדקה
המסורתי .היה מוצלח והכסף שנאסף נתרם
כמובן .תודה גדולה למור וולף הבלתי נלאית,
למדריכים וכמובן לילדים על העשייה
המבורכת לקראת השוק ובמהלכו .ואם כבר
שוק ,אז כזכור היה גם שוק פורים .לשמחתנו
ברוב עם ,כולל אורחים לאחר שנתיים שזה
לא התאפשר .אמנם כבר כמה שנים מרבית
המתקנים אינם "משלנו" אלא של מפעיל
מבחוץ ,ועדיין נדרשת עבודה רבה בהכנה,
בתפעול ,ובפירוק של האירוע .וכתמיד גם
השנה ילדינו התגייסו לסייע בכל מה שנדרש.

אחרים בתחום החינוך ובכלל ,יהיה פחות
אמוציונליים.
כידוע ,במסגרת השלב הבא של הבנייה
ייהרסו בקרוב המבנים המשמשים כמקום
מפגש ופעילות לנוער שלנו מזה שנים רבות.
מבחינתי האישית אלו עדיין "בתי ילדים"
שהיו למעשה הבית השני (ואולי הראשון)
שלנו ,כולל שינה ,מקלחת ,אוכל וכו' ,לפני 40
שנה ויותר .חתיכת היסטוריה ...
כאלטרנטיבה לבתים הללו ,מתבצעות
בשבועות האחרונים עבודות שיפוץ והתאמה
בבניין שכבר זכה לאינספור שמות  -בית
מהות  /מרכז הדרכה  /מרכז יצירה  /צבעים
משלימים  /בית עדנה  ...במקום הושקעו
ומושקעים מחשבה רבה ,עבודה רבה
ומשאבים רבים על מנת ליצור עבור הנוער
מרחב מתאים ומזמין .העבודות אמורות
להסתיים בקרוב ואז נעבור לשם .אני מקווה
ובטוח שהנוער ואנחנו ההורים נדע להעריך
את המאמץ והממון שהושקע ונקפיד לשמור
על המקום ולטפח אותו להנאת כולנו .שינוי
היעוד של הבניין הזה הצריך שת"פ של רבים
שזה המקום להודות להם .רחלי שנאלצה
לעביר את מתחם סדנאות האמנות לבניין
האולפן .יונה שהתגייסה להקים מחדש את
מרכז היצירה במקלט שליד בתי הילדים .נטע
קנדל שנדרשה לארגן מחדש את סדנת
הקרמיקה ,וכמובן רבים וטובים מחברינו
בתחומי התכנון ,הבנייה והתשתיות  -חנה
שתכננה ,ג'ינג'י שעל הביצוע ,חזקי ,יובל,
אבשלום ,איתי ,ומיכל סופר ברלב שמנצחת
על כולם.
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משולחנו של המזכיר  /נח חיות
עזרה לאוקראינה  -פרויקט הבנייה מקשה
עלינו להירתם לקליטת עולים מאוקראינה
ומרוסיה .בעבר היטבנו להצטרף ליוזמות
החשובות ,בשנות ה 90-בפרויקט "בית ראשון
במולדת" ו 15-שנים מאוחר יותר עת קלטנו 7
משפחות מגוש קטיף .עתה אין לנו דירות פנויות
ואנו חסרים שטח לבנייה .מנגד ,אנו ממשיכים
להיענות לפניות לסיוע הן באמצעות ועדת
צדקה ומעורבות והן באמצעות צוות שהוקם לשם
כך בהנהלת הקהילה.

אספה  -סיימנו שלוש אספות חברים רצופות
בנושא הפרטת המזון .בשעה שטור זה נכתב
ההצבעה בעיצומה והתוצאות אינן ידועות,
ודווקא מעמדה זו קל לי לברך שהדיון עבר
בשלום .לחלק מהחברים עצם הדיון לא היה
קל ,היו ויכוחים עקרוניים או טכניים אך ככלל
נשמרה האווירה החברית .טוב שאנו נכנסים
לחג כשהנושא מאחורינו.
מועצה  -חברי המועצה נפגשו השבוע לדון
בשלושה נושאים .המועצה תמכה בהחלטת
ועדת חברים לשריין  5דירות שיתפנו בסוף אבן
דרך 2א למשפחות צעירות .הדירות נבחרות כבר
בימים אלה ולמשפחות שישובצו אליהן תישמר
הזכות לגור בהן על אף שמדובר בקיץ .2023

צוות פרט  -שנים רבות טיפלו שפרה אניקסטר
ורבקה ריין במסירות ובדיסקרטיות בפניות
חברים לטיפול נפשי במסגרת "צוות פרט" .לפני
כשנה הוכן נוהל חדש שמסדיר את הטיפולים,
את זכויות החברים ואת חובותיהם בנושא.
הנוהל הבחין בין מסלול רגיל בו יש סדרת
טיפולים מוגדרת ומסלול מיוחד לחברים
שזקוקים לטיפול באופן קבוע .על טיפול
במסלול המיוחד הופקדו דבורית אדר (מנהלת
הבריאות) ואיילת בן צבי (העובדת הסוציאלית
של יבנה) יחד עם שפרה ועם רבקה .לאחר
עבודה של שנה ,דבורית אדר (מנהלת הבריאות)
ואיילת בן צבי (העובדת הסוציאלית של יבנה)
יחד עם רבקה .לאחר עבודה של שנה ,אנו חשים
שהניהול של התחום דרך מנהלת הבריאות נכון
ומקצועי יותר ומבקשים לאחד את הצוותים.
המשמעות היא שצוות פרט יהיה בנוי מרבקה
ריין  -ממשיכה בתפקידה ,ממנהלת הבריאות –
דבורית ,ומעו"ס – איילת .ניתן לפנות לכל אחת
מחברות הצוות לצורך קבלת מענה .הנוהל
המחודש יועלה בימים הקרובים לקהילנט.
לשפרה היקרה ,שמסיימת את תפקידה לאחר
עשרים שנה של נתינה ותמיכה ,תודה מקרב לב!

דיון ער התקיים בהצעתן של ועדת קליטה
והנהלת הקהילה לפתוח מסלול נוסף לקליטה
בשם "תושבות לקראת קליטה" .חלק
משמעותי מהמשפחות שנקלטו בשנים
האחרונות הן משפחות שחיו בינינו כתושבים.
הרעיון הוא לאפשר תושבות לקראת קליטה גם
למשפחות שאינן ממלאות צורך חיוני במערכי
השירות שלנו ,חינוך ובריאות .נכתב נוהל
מפורט לנושא וחברי המועצה העירו את
הערותיהם .ככלל ,אנו מתכוונים לסכם באספה
את ערב הקליטה שקיימנו בסתיו האחרון ואת
המסקנות שעולות ממנו.
הנהלת מש"א הביאה הצעה לתוספת ימי חופש
שנתיים .היא מציעה להוסיף  2ימי חופש מגיל
 16( 35סה"כ) ושניים נוספים החל מגיל 18( 40
סה"כ) המועצה אישרה את התוספת ,שמהווה
שינוי בתקנון עבודה ותובא לכן לדיון באספה.
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שלום לכולם,

סרקו לקבלת מכתבו
של יוחנן בן יעקב

משולחנה של מזכ"לית – שרה עברון |

חברנו ,יוחנן בן יעקב,

איסור חמץ ,לא עניין לדתיים בלבד

את הדברים בצורה בהירה ונוקבת( .לקריאה

על שולחני השבוע מונח עותק של הבקשה

סרקו לטלפון הנייד את הברקוד למעלה)

שהגשנו ,ביחד עם שורת ארגונים בציונות

 25שנה לנפילתו של רב סרן נדב מילוא,

הדתית ,להצטרף כ"ידידי בית המשפט" בדיון

בן שדה אליהו.

הצפוי על התרת הכנסת חמץ לבסיסי

"היו מצוינים בכל דבר .כל פעולה שאתם

צה"ל בחג הפסח .ברור לכל כי המקום הטוב

מבצעים ,נסו לבצעה בצורה הטובה ביותר,

לדון על אופייה היהודי של מדינת ישראל,

בדרך הקשה ביותר ,שתביא אתכם לתוצאות

וצביונם של חגי ישראל בתוכה ,אינו בית

הטובות ביותר" .את המשפט הנ"ל אמר נדב

משפט ,אלא המרחב הציבורי ,ולהשתמש

מילוא ,בן קיבוץ שדה אליהו ,בנם של אברהם

בכלים רבים מאד הקיימים לשם כך .אנו

ז"ל ובריז'יט תבדל"א .במהלך שירותו הצבאי,

נכנסים לזירה המשפטית בצער רב ,בלית

כמפקד פלוגת הנדסה של חטיבת הצנחנים,

ברירה ,כי ברגע הזה נכון מבחינתנו לנקוט

יצא נדב לפעולה בה נתקל הכוח בפיקודו

מנגד .בתוך קבוצת

בחוליית מחבלים .נדב שהיה ראשון ,נפגע

העותרים עצמה יש גיוון ,ובינינו לבין חלק

ונהרג במקום .בן  24היה במותו .במלאת 25

מהשותפים קיימות מחלוקות בתחומים שונים,

שנים למותו ,אנו ,משפחתו וחבריו ,המבקשים

אבל מצאנו שנכון לפעול יחד בתחום זה.

שימשיך להיות נוכח בחיינו ,עמלים לבניית

בשיחות התייעצות שקיימתי עם אנשים שונים

מצפור שיהווה כיתת חוץ למפגשים ערכיים

לפני ההחלטה להצטרף לפנייה לבג"ץ ,עלו

ולימודיים ,ברוחו של נדב ,ומזמינים אתכם,

טיעונים כבדי משקל לטובת הצטרפותנו .בלב

אנשי הקיבוצים והמושבים השיתופיים בתנועה

הפנייה לבג"ץ עומדת ההכרה כי שמירה על

להיות שותפים פעילים במיזם .לפרטים -

איסור חמץ בפסח אינו עניין של דתיים בלבד

https://designtna.wixsite.com/design/nadav

;

אלא מסורת שהיא חלק בלתי נפרד מהזהות

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליהורם שי –

היהודית של הציבור הרחב במדינת ישראל.

 0545640981או לשאול גינזבורג – .0545640956

עמדה,

ולא

לעמוד

לאורך הדורות מסרו יהודים את נפשם כדי
לשמור על מצוות הפסח ,בארץ ובגולה ,כחג
משפחתי

בזהות

בשעת כתיבת שורות אלו ,התקבל בכפר

ובהשתייכות לעם היהודי .ערכי מורשת ישראל

הנוער שבכפר חסידים משלוח יוצא דופן

ישראל

מקהילת עין הנצי"ב לילדי אוקראינה שנקלטו

המודרנית ,ערכי תשתית לאומיים וסמלים

בכפר בשבועיים האחרונים :חליפות ספורט

ממלכתיים ,העומדים גם בבסיס ההסכמות בין

איכותיות ,חליפה לכל נער .בנוסף ,הועמסו על

גווני העם על אופייה של מדינת ישראל .צה"ל

הרכב ארגזים מלאי ציוד היגייני – סבונים,

הינו צבאו של העם היהודי ,ולצבא יהודי יש

שמפו ,מברשות ועוד ,היישר מקהילת קיבוץ

מסורת יהודית ,שאיסור החמץ הוא אחד

ניתן רק

הם

חלק

וכמרכיב
בלתי

מהותי
נפרד

עיקרי

משפיעים טוב על בני הנוער מאוקראינה

ממדינת

שדה אליהו .לכל מי שלא נכח -
לתאר

מסמליה המובהקים .מצורף מסמך בו מבטא
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את

השמחה

של

הצעירים

הללו

וההתרגשות מכמויות האהבה והדאגה שהם

קבוצת בעלי תפקידים (מרכזי משק ,מרכזי

זוכים להם בימיהם הראשונים והלא פשוטים

פנים ,אקונום ,ועדת תרבות ,ועדת דת) שנבחרו

בכפר .הערכה רבה נתונה לכל הקיבוצים

באסיפת

הללו

הובילו

את

שלנו ,שנרתמים כמו פנתרים לכל משימה.

ההתארגנות

הקמת

הקיבוץ,

את

מרגש ומעורר גאווה.

ההקמה ואת התפעול השוטף .חברי הקיבוץ

החקלאות בסכנה ממשית  -קמפיין מחאה

הצעירים התפרנסו וחיו מהשכר שקיבלו עבור

הפגיעה בחקלאות עקב הרפורמה והגזרות

עבודות שביצעו באזור עלומים ,בחקלאות,

הנוספות שכולנו חווים בימים אלו ,מהווה איום

בניקוי פסח ,במפעלים ובשאר פרוייקטים

ממשי על עתיד ההתיישבות החקלאית ,ובהם

שתושבי האיזור סיפקו להם .השמועה על

קיבוצי התנועה .המאבק הולך ומתעצם ואנו

הגעתם ,כמה ימים לפני פסח ,פשטה כאש

בהחלט חשים שהוא מהותי ונדרש .אל מול

בשדה קוצים בכל האיזור ,והביקוש היה גבוה

הסכנה הממשית על קיומנו כישובים חקלאים,

מההיצע( .במיוחד אחרי שטעמו את איכות

החלטנו להפעיל קמפיין שיבוא לידי ביטוי בין

העבודה

ביום

השאר ,בשילוט בכניסה למשקי התנועה.

הראשון😊) .מדי ערב התקיימו פעילויות

המטרה העיקרית בתליית השלטים הגדולים

חברתיות עם אופי קיבוצי  -ריקודי עם ,תחרות

היא להנכיח את האיום על החקלאות בקרב

כישרונות ,ובאחד הערבים זכו חברי נווה-דים

חברי הקיבוצים ובקרב קהלים רבים הבאים

לביקור ממלכתי של מזכלי"ת הקבה"ד ,שרה

בני

המשמעות

בשערינו:

ספקים,

לקוחות,

אורחים,

עברון,

החברים.
לקראת

ואת

טיב

שדיברה

העובדים

איתם

על

כבר

משפחה ועוד.

והחשיבות של ערך הנתינה בקרב הנוער! היה

סמינר קיבוץ המסורתי | איתי בנדב

מרשים ומרגש כשבאספה האחרונה שחתמה

יש כאלה שהמושג קיבוץ מזכיר להם ביקור

את ארבעת הימים הללו ,התלמידים קיבלו

אצל הדודים ,מרחבים ירוקים ,יש כאלה

החלטה לתרום  30%מהרווחים שלהם לטובת

שנולדו לתוך המציאות הזו ומעולם לא הקדישו

פעילות התנדבות ,והשאירו פחות לפעילות

לה מחשבה .ויש את בוגרי 'סמינר קיבוץ'

הפנימית שלהם .כמה מפעים היה להיווכח

המסורתי  -שכבת י"ב של בית הספר העל

שוב ,כמו מדי שנה ,שאם רק מטילים על

יסודי בקבוצת יבנה ,והשנה  -מחזור ס"ד,

החבר'ה אחריות ,זוכים לפירות נפלאים .תודה

שציידו במשמעות חדשה את המילה קיבוץ.

גדולה לקיבוץ עלומים על האכסניה המצויינת

קיבוץ נווה-דים (נוודים )...התמקם באיזור

ועל ההירתמות שלהם עבורנו לכל בקשה .הם

מגרשי הספורט של קיבוץ עלומים .החבר'ה

היו בהחלט ראויים למתנה הקטנה בדמות ציור

ניהלו את עצמם במשך ארבעה ימים בכל

קיר על מיגונית ,שהענקנו להם .בע"ה שנזכה

התחומים.

קיבלו

החלטות

כלכליות,

לעוד סמינרי קיבוץ בעתיד!

דנו

בסוגיות חברתיות ,הפיקו מפגשים תרבותיים,
וכל זאת בהובלתם של חבריהם לכיתה,

שבת שלום ,שרה עברון וחברי המזכ"פ

מרפאה  -אחות חירום  ,050-6998317/ 4000איחוד הצלה mrkyavne@clalit.org.il -1221
קבלה ד"ר מיטל :יום א' ( ,13:00-9:00 )10.4יום ג' (.13:00-10:00 )12.4
בדיקות דם – יש לתאם תור מראש .מזכירים כי יש להיעזר במייל המרפאתי לכל צורך שהוא.
בריאות טובה  -צוות המרפאה
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הדליקו נר
זלדה מישקובסקי

הַ ְדלִיקּו נֵר
ְשתּו ַייִן.
הַ שַ בָּ ת ָּק ְטפָּה בַ לָּאט
שֹוקעַ ת.
ֶאת הַ שֶ מֶ ש הַ ַ
יֹורדֶ ת ל ְַאט
הַ שַ בָּ ת ֶ
ּוְ בְ יָּדָּ ּה שֹושַ נַת הָּ ְר ִקיעִ ים.
ֵאיְִך ִת ְשתֹּל הַ שַ בָּ ת
פ ֶַרח עָּ צּום ּומֵ ִאיר
בְ לֵב צַ ר וְ עִ יּוֵר?
ֵאיְך ִת ְשתֹּל הַ שַ בָּ ת
ֶאת צִ יץ הַ מַ ל ְָּאכִ ים
בְ לֵב בָּ שָּ ר ְמשֻׁ גָּע וְ הֹולֵל?
הֲ ִתצְ מַ ח שֹושַ נַת הָּ ַאלְמָּ וֶת
בְ דֹור שֶ ל עֲבָּ ִדים
לַהֶ ֶרס,
בְ דֹור שֶ ל עֲבָּ ִדים
לַמָּ וֶת!?

הַ ְדלִיקּו נֵר!
ְשתּו ַייִן!
יֹורדֶ ת בַ לָּאט
הַ שַ בָּ ת ֶ
ּובְ יָּדָּ ּה הַ פ ֶַרח,
ּובְ יָּדָּ ּה
שֹוקעַ ת...
הַ שֶ מֶ ש הַ ַ

על השירים :יצחק ברוכי

הכתובת למשלוח מאמרים למערכתbimkomon@gmail.com :
תמר דגני ,ניר יעקבי ושרית פישביין.
המערכת :דינה ספראי ,טליה גולדנברג16 ,

